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Skole-

Budstikken.
Ilgdiueret og' udgivet af H. & 0. Bruun.

Udgaar hver Onsdag og koster 25 Øre pr. Maaned.

Nr. 5 Onsdag 27. November 1907. 1. Aarg.

Ugerevue.
Atter er en Uge gaaet. Den 

er i Skolen forløbet temmelig ro
lig, ingen rystende Begivenheder 
er forefaldet. Den begyndte som 
sædvanlig med Lovsangen Man
dag Morgen, hvor Hr. Orluffs 
mægtige Stemme overdøvede de 
mange andre Sangeres mindre 
skønne Sang, og dækkede over 
dem, der overhovedet slet ikke 
synger med. Med Hr. Rektor har 
næsten alle »været lige gode 
Venner« trods forskellige smaa 
Uenigheder, og Hr. Hansen har 
paa bedste Maade forsøgt at ind
bilde sine Elever, at Madvigs la
tinske Gramatik var morsommere 
end den bedste Roman. Hr. Han
sen nærer aabenbart en klassisk 
Foragt for Ikke-Latinere, der ab
solut hører til en lavere Kaste 
Mennesker end alle de Begavel
ser, der kan bøje Verbet »amare«. 
For »Skole-Budstikken« har Ugen 
været rig paa Begivenheder. Først 
kom til Redaktionen et overmaade 
sirligt og nydeligt Brev, der 
bragte Redaktørens Hjerte til at 
banke af Fryd — det saas tyde
ligt, at det var fra en ung Dame. 
Med Spænding aabnedes den fine 

Konvolut, men ak, Brevets Ind
hold bragte kun Sorg. Der stod: 
»Fra 1. December 1907 afsiger 
Døtreskolens øverste Klasse 
»Skole-Budstikken.«

Vore Læsere vil sikkert forstaa, 
at vor Glæde var ødelagt for den 
Aften. Og den næste Dag bragte 
os atter Sorg, idet Hr. Alsted er
klærede, at et Blad, der bragte 
en Sang som den om Vejle i Nr. 
3, kunde han umulig holde. En 
lille Opmuntring fik vi ved at 
Hr. Olesen i næste Frikvarter 
meldte sig som Abonnent, saa 
har vi dog vedblivende den Ære 
at 4 — siger og skriver fire af 
Skolens Lærere og Lærerinder 
holder vort Blad — vi er stolte! 
Smaating, som at et Par fra 6te 
Klasse vilde »klø« os til Straf for 
at vi vilde betænke dem saa 
smukt med Tombolagaver, skal 
kun lige nævnes. Vi føler os 
altid stolte om Onsdagen, naar 
vi ser de store Ikke-Abonnenter 
styrte sig over de »smaa«, som 
trofast holder Bladet, for at se, 
hvad det indeholder, det viser os, 
at de trods alt dog interesserer 
sig for Indholdet.
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Bazaren,
der holdtes i Frk. Seligmanns 
Skole Lørdag den 23. og Søndag 
den 24. Novbr., fandt udmærket 
Tilslutning, og det havde den for
tjent. Alle Klasseværelserne var 
pyntet med Gran og røde og 
hvide Roser, og alt var pragtfuldt 
oplyst. Hvad der særlig trak 
Folk til sig var en ung Mand i 
Fiskerdragt, der for en Betaling 
af 5 Øre fiskede en eller anden 
værdifuld Genstand. Jeg var saa 
heldig at vinde en Kastanie. 
Ogsaa i Konditoriet og Butikken 
gik Forretningen livligt og ved 
Tombolaerne var der ligefrem 
Trængsel. At der ikke var mødt 
flere Elever fra Latinskolens 6te 
Klasse maa for en stor Del skyl
des, at Tombolaerne indeholdt 
saa mange Nittere, at der ikke 
var stor Sandsynlighed for at de 
skulde vinde, hvad de havde 
haabet. Tableauerne fik jeg des
værre ikke Lejlighed til at be
undre, men efter Sigende skal 
de have været en stor Succes.

Pressens Udtalelser.
„Vejle Amts Folkeblad" skriver om 

„Skole-Budstikken":
Man tilgive os, men vi har ikke før i 

Middags anet at vi har en Kollega her 
paa Pladsen. Hans Navn er „Skole-Bud
stikken." Det udmærkede Organ søger, 
saa vidt det kan skønnes, væsentlig sin 
Læsekreds indenfor Klasserne i Vejle 
højere Almenskole. Som Organ for en 
intelligent Ungdom synes „Skole-Bud
stikken", af hvilken allerede 4 Numre er 
udkommen, at nære stærke æstetiske og 
literære Interesser. „Vor Skole kan føle 
sig stolt — udbryder Bladet — igen er 
en tidligere Elev slaaet ind paa Digter

banen — nemlig Carl Nutzhorn Kjers
mejer. Dog finder Redaktionen det trist, 
at det nye poetiske Lys trods en ube
stridelig Ungdom synes at have gjort 
„sørgelige Erfaringer".

Djævlespiilets Historie.
Mel.: Laterna Magika.

Fanden sad i Helvede, 
keded’ sig som Pokker, 
Djævlene de sprang omkring 
paa bare Hosesokker.

Ikke Spor Fornøjelser, 
bare lutter Spøgelser.

Fandens Oldemo’r hun sad, 
ifølge smaa Instrukser, 
og lapped’ Fandens — rentud sagt — 
forslidte Hverdagsbukser.
Og fra Klokken 12 til 6 
sad den gamle Pulverheks, 

som en gammel Sisse 
med sin Garentrisse.

Fanden Garentrissen saa, 
„Habs, der har vi Spøgen", 
og saa sprang han ud af Sengen 
ganske splitternøgen, 
Paa en Snor han Trissen fik, 

og paa den Fa^on den gik 
op og ned paa Snoren.

20,000 Djævle skreg 
glade til hinanden: 
„Den Fornøjelse, Hurra! 
er ligegodt som Fanden". 
Og saa gik den næste Da’,' 
Fanden skulde nemlig ha’ 

hver en Djævel til’et, 
De med Djævlespillet.

—t d

NB. Eleverne maa ikke efter at have 
læst denne Sang lade sig forlede til at 
tage Djævlespillet med paa Skolen, da 
dette er strængt forbudt. Red.
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Maanedslov paa Lørdag.
Maanedslov fik vi dog, 
Lørdag gaar vi ud paa Sjov, 
Gid der saa blev vældig Sne 
Eller Is — nu faar vi se.

Salomonsens Konversationsleksi
kon og alle mulige Tidsskrifter 
og Dagblade. Foruden det, der 
findes der, kan man faa udleveret 
Bøger fra det saa righoldige Fol- 
kebibliothek. Adgangen er fri 
for alle.

Literatur. Spørgsmaal og Svar.

Forlaget Brinkmann og Richter 
har tilsendt os deres ny udkomne 
»Lommebog for Skoleelever 1908« 
Den indeholder som I lovedbidrag 
i Aar en »Vejledning i Fremtids
planer«, en Redegørelse for en 
Række forskellige Leveveje, som 
sikkert vil give mange værdifulde 
Vink, baade til Elever og For
ældre; desuden indeholder Lom-1 
mebogen som sædvanlig ca. 100 
Sider underholdende Tekst, Ta
beller, Dagbog m. m. Den koster 
som i Fjor 1 Kr.

Mu, da Prisen for Abonnement 
er sat ned til 25 0. pr. Maa- 
ned, kan det udmærket for
enes med at være økonomisk 
at holde »Skole-Budstikken«, 
og vi haaber derfor ogsaa at 
faa Resten af Eleverne i Sko
len, og lidt flere fra de andre 
Skoler, til at abonnere.

Læsesal.
Vil man tilbringe en Friaften 

baade behagelig og nyttig, bør 
man gaa op paa Vejle Folkebi
blioteks Læsesal, der kan rumme 
19 Personer, der vil man finde

1. Er det tilladt »Give Brand
korps« at assistere ved Ilde
brande i Vejle By?

2. Af hvilken Grund skal Sko
lens Elever løbe paa Kæmne- 
kontoret for at betale Skole
penge?

Ad 1. Ja det er naturligvis til
ladt »Give Brandkorps« at 
assistere ved Ildebrande i Vejle, 
man savnede dem netop i høj 
Grad ved Dampmøllens Brand 
Lørdag Aften, der kunde have 
været Brug for de raske Fyre.

Ad 2. Fordi der ved Skolen ikke 
findes en saa tidssvarende og 
for alle ■ Parter praktisk Ting 
som et lønnet Skolebud.

O. M. B.

Herefter besvares intet Spørgs
maal uden at Spørgeren opgiver 
Navn til Redaktionen.

Original.

Eleven: Spurven er graa, naar 
den er paa Isen.

Læreren: Hvabehar’.
Eleven: Det staar i min Bog.
Læreren: Aa, der staar Spur

ven er graa paa Issen,
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Løsning paa Rebussen i forrige 
Nummer er:

Student
(St — uden — t).

Løst af: E. Winkel, Flagstang 
og Nattergal.

Husk
Victor Dethlefsens

Boghandel.

Gaade.

Er det kort, og det bliver læn
gere, saa bliver det dog kortere 
•— eller ogsaa, naar det bliver 
kortere, bliver det dog længere.

Hvad er det?

Annoncer.

Lommebog 
f. Skoleelever 1908 

er udkommet og faas i 
C. Neumanns Boghandel. 

Bøger indbindes 
i elegante og solide Bind. 

Haraid Petersens 
Bogbinderi. Nørregade 24.

Største og billigste 
Cigarforretning 

Jakob Lavendt, 
_____________ Kirketorvet 23. 
_________________________ ”7 
Andreas Dolleris’

Boghandel.

Alle Skolebøger. Skolemateriel. 
Tegnesager.

Kosmorama
bringer 2 Gange ugentlig nyt, 
flot Program.

Gymnastiksko
købes billigst i

„Den forgyldte Stevle“.

„Biografen“
er et græsk Navn, men anbe
fales ikke desto mindre Latin
skolens Elever.

Mit store Udvalg i fine 
Konfekturer

og Dessert-Chokolader 
anbefales.

C. Lund, Nørregade 28.
Skolebøger, 

Skolemateriel.
Største Udvalg i

Hvidehus Boglade.
Alfred Astrup,

Raad hustorvet.
Det bedste er altid det billigste. 
Godt Værktøj er halvt Arbejde.

Engelsk Klædelager 
(Import)

high class tailor-etablishment, 
complete stock of every thing 
for gentlemen. Engelsk Hatte- 
magazin. Manschetlinned sælges 
en detail til en gros Priser.
A. Christensen, Vesterg. 9.

Exprestrykkeriet, Vejle.


