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____Skolet____  -
Budstikken.

Redigeret ou udsivet af H. & 0. Bruun.

Udgaar hver Onsdag og koster 25 Øre pr. Maaned.

Nr. 6 Onsdag 4. December 1907. 1. Aarg.

Ugerevue.
Hovedinteressen drejede sig 

om den dejlige Maanedslov i No
vember, som er drøj at komme 
igennem. Hvor smager saadan 
en Fridag mageløst. Aftenen før 
ingen Lektier — selve Dagen kan 
man sove længe, behøver ikke 
at frygte en Anmærkning i Ka
rakterbogen om: »For sent!« — 
Ugen er ellers gaaet helt fornøje
ligt. Forberedelsesklassen og 1. 
»Mellem« har haft Hr. Rektor 
nede at se paa deres Gymnastik, 
og det kan nok være, at det op
pede dem — hele 22 over Buk
ken og alle Øvelserne gik med 
en Præcission, som kun kunde 
glæde en at se paa. En anden 
Dag var nogle af vore kvinde
lige Kammerater nede at se paa 
Real-, Gymnasie- og 4. Mellem
klasses Gymnastik —; naada, 
hvor Ryggene blev ranke, og 
hvor de anstrengte sig for at 
imponere de smukke Tilskuere. 
Og nu glæder Drengene sig 
mægtigt til i næste Uge at skulle 
gøre Gengæld og være tilstede 
ved disses sikkert meget graciøse 
Præstationer. Hr. Baark har en 

Aften samlet Realklassen til fy
siske Øvelser, der interesserede 
meget, navnlig Eksperimenterne 
med Røntgen Straaler. For Bud
stikken er Ugen forløbet temme
lig rolig, kun Sangen om Djævle- 
spillet har vakt Uro i Gemytterne, 
der trak en Byge op over vore 
Hoveder, men vi haaber den har 
renset Luften for lange Tider. 
Vi mente at en Sang om det 
Verden over saa afholdte Spil 
vilde gøre Lykke, og tænkte 
mindst af alt paa, at det at gøre 
lidt Sjov med Fanden og hans 
Oldemor, der er meget populær 
i Verdenslitteraturen, umuligt 
kunde vække Forargelse. Til 
Redaktionen er i Ugens Løb ind
løbet Brev fra Forfatteren O. H. 
C. Bille, der lover med det før
ste at sende et Bidrag til Bladet 
Mellem Eleverne er der udkæm
pet smaa Kampe, som det hører 
sig til mellem Drenge. Hempel 
gav en Dag Peter en ordentlig 
Omgang, fordi denne lovede ham, 
at han skulde komme i »Budstik
ken«. Ellers intet nyt.
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Hvorfor? Elevsnak.
Hvorfor staar alle de store i tætte 

Klynger paa Pladsen?
Hvorfor gaar deres Munde som 

Spurves i Stærekassen? 
Hvorfor surrer om Ørene Navne 

paa skønne Komedier, 
paa Vaudeviller og Farcer, ja selv 

paa store Tragedier?
Hvorfor er alle fra 6te og 5te alt 

paa Kothurnerne, 
taler dybsindige Ord, vise og kloge 

som Nornerne?
Hvorfor skal alle vi smaa gaa her 

og gætte og gætte, 
vrøvle og vaase, mens ingen blandt 

os kan finde det rette?
Hvorfor si’r man os ikke, hvad 

alt vi dog tror og haaber:
Skolekomedie? hva’? —
For Rektor et »Leve« vi raaber, 
naar i Teaterets Sale med Glæde 

vi skuer hver Stjerne, 
der vil vor Aand belære og sik

kert vil gøre det gerne. 
— Husker 1 sidste Aar, hvor vi 

lo, saa vi næsten blev syge? 
(li’saa syge som naar en Havana- 

cigar vi ryge). 
Husker I lange Gunnar med Skil

ningen og med Goværet, 
Hempel, der var saa bange, at 
knapnok han kunde fo’ Vejret? 

Huskeri Sabro,den djærve,derslog 
til Niels Buch, saa han dratted’? 

(Stakkel! saa lille han er, ku’ han 
j’unte gø’ ve’, at han skvatted).

Husker I alle de andre pæne smaa 
Piger og Drenge?

Ja — vil 1 atter spille for os, skal 
i ret leve længe.

En Gøj.

Dov Kresjan! Dov Hans!
Hvor ska du hen? Je ska ud 
og spille Fodbold mod Borger
skolen; men hvor ska du hen? 
Aa-a ingen Ste’r. Ve du med 
ud og se paa det? Ja for Resten; 
men je ska ud og læse hos Hr. 
Jensen Kl. 4. At du gider, je 
tør vædde paa, du tør ikke snyde 
dig fra det i Dag. Vel tør je 
det, det er der ingen Fare for, 
je siger bare, at je glemte det. 
Saa faar du Klø af din Far. Naa 
det tror du, næ han tør ikke for 
Mor, for hun tnder og siger, at 
je kunde ikke gøre for det. Ve 
du va, det var li’egodt noget 
slemt Snyderi med den Anmærk
ning, je fik i Skolen i Dag, men 
je ved nok hvordan je ska faa 
den slettet. Hvordan det? Jo, 
je siger bare, at min Far sagde, 
at det var Snyderi, saa ska den 
nok komme væk, ka du stole 
paa. Ska vi ikke gi Desse naaen 
Klø? Han er altid saa vigtig, 
og han slog mig i Gaar fordi je 
tog Bolden fra ham. Næ, saa 
synes je hellere, vi sku klø Otto 
Bruun, han sagde, at je ikke ku 
være bekendt, at je ikke holdt 
»Budstikken«.— Det ka du heller 
ikke! — Hva ka je ikke? jo det 
det ska je vise dig je ka. — Du 
tør bare ikke fordi Hr. Rektor 
ikke ku li’ det om Djævlespillet. 
— Saa det ska Du faa betalt, 
der har du den, nu ka du ha det 
saa godt. Den Blødsnude ska 
komme dig dyrt til at staa, saa, 
der har du en igen, nu er du 
liegodt den Bitte. U-hu-hu, det 
ska je si te min Mor.
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(Hjemme).
Hvad græder du for min kære 

Kristian?—Hans har slaaet mig. 
— Hvorfor har han det? — Fordi 
je ikke holder »Budstikken«. — 
Nu skal jeg nok faa Fader til at 
tale med Rektoren om den Bud
stikke ikke maa blive forbudt, 
den giver Anledning til saa meget 
Ondt blandt Eleverne. — Goddag, 
kære Fader! hør dog, hvad jeg 
har at sige dig; Kristian er ble
vet skammelig mishandlet af Hans 
fordi han ikke holder Budstikken, 
synes du ikke det var bedst, at 
du gik til Rektoren og fik ham 
til at forbyde den? — De Bank 
havde Kristian udmærket godt af, 
han skulde netop have haft en 
Røffel af mig i Dag fordi han 
ikke er Abonnent; men nu har 
han jo faaet dem, og du liar saa 
kun at sige ham, at han den Dag 
i Morgen skal tegne sig som 
Abonnent paa »Budstikken«.

Rot.

Hindhedes Efterfølger.
Lammesteg det er en farlig Spise, 
og tillige er den farlig dyr; 
derfor vilde jeg Dem gerne vise, 
hvordan Lammesteg man billigst ny’r. 
Man paa Torvet køber sig en Bede, 
en Rødbede og et Purreløg, 
man det hele dypper i lidt Hvede- 
Mel og spiser det saa med Syltetøj.

Bøf man kan for 4 Øre lave 
af en Gulerod og en Klat Smør, 
hvis man har en mindre heldig Mave, 
man den grønne Top ej spise bør. 
Man for Smør kan tage Margarine, 
hvoraf kun maa bruges ganske lidt, . 
og tag end’lig ikke Mønsteds „fine", 
thi saa bli’r det sikkert altfor fedt.

Kaffe, The saavelsom Chokolade 
ødelægger Nattesøvnen let; 
derfor ta’r jeg heller Kirsbærblade, 
det er jo dog li’saa rart komplet. 
De skal hakkes med lidt Petersilje, 
hvorpaa kommes tyndt Cikorievand, 
sæt dertil et lille Lod Vanilje, 
paa den Drik man roligt sove kan.

Røde Snapse og de smaa Konjakker 
kan erstattes meget nemt, naar man 
bare køber nogle Pastinakker 
og dem koger i :</4 Pot Vand.
Kom deri blot tvende Kamferdraaber, 
man rør rundt, at ej de gaar tilbunds, 
heraf faas en Snaps, der, som jeg haaber, 
stikker selv den bedste „Afholdspuns".

Fra Publikum.
I flere Uger har jeg ventet paa 

at én, der var stivere i Pennen 
end undertegnede, skulde frem
komme med en Kritik over Bud
stikken, som jeg finder i høj Grad 
tiltrænges. Men nu kan jeg ikke 
tie længere, det sidste Nr. var 
mig dog for slemt, jeg synes det 
er min Pligt at tale. Idéen at 
udgive et Skoleblad er ypperlig, 
men at føre den ud i Praksis er 
meget vanskelig, og kan kun ud
føres af meget modne Elever, og 
det har de nuværende Redaktører 
vist, at de absolut ikke er. — Et 
Skoleblad maa først og fremmest 
hver Uge indeholde 1 eller helst 
2 oplysende, interessante Artikler 
— et lille Tilløb blev gjort med 
»Naturhistorie i Middelalderen« 
og »Pigeskolen i Japan«, men det 
blev ved Tilløbet, og nu fyldes 
Bladet med lutter lokalt Stof, som 
forsøger paa at være vittigt paa 
snart den ene og snart den an
dens Bekostning — hvad mener 
man dog om den flalede Udde- 
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ling af Tombolagevinster — en-1 
hver nogenlunde fornuftig Elev 
maa jo væmmes ved slige person
lige Fornærmelser. Nej, forsøg I 
ikke at gøre Bladet til et Vittig-1 
hedsblad, men gaa i en mere vi
denskabelig, oplærende Retning, 
saa vi 1 sikkert snart faa alle Ele
ver til Abonnenter. K-

Som Kuriosum optog vi — om 
end modstræbende — denne Ar- 
tikkel, som desværre kom saa sent, 
at vi først i næste Uge kan svare 
paa den. R.ed.

Skolekomedie.
Efter Forlydende skal der paa 

denne Side Jul opføres et Par 
Smaastykker af Eleverne i de 
øverste Klasser.

Annoncer.

De nyeste, fikseste Hatte, Kasketter, 
Slips, Flipper, Manchetter ! 
fra Waldemar Joost 
bli’er altid rost.

Kosmorama 
bringer 2 Gange ugentlig nyt, 
flot Program.

1 De bedste
Gymnastiksko

i alle nyeste Dessins samt
Fodboldstøvler.

Brødrene Schollert.
<________________________ ____

Lommebog
f. Skoleelever 1908

er udkommet og faas i
C. Neumanns Boghandel.

Bøger indbindes
i elegante og solide Bind.

Harald Petersens
Bogbinderi. Nørregade 24.

Største og billigste
Cigarforretning

Jakob Lavendt,
Kirketorvet 23.

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

Alfred Astrup,
Raad hustorvet.

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

Mit store Udvalg i fine 
Konfekturer

og Dessert-Chokolader 
anbefales.

C. Lund, Nørregade 28.

Husk
Victor Dethlefsens

Boghandel.

i Engelsk Klædelager 
(Import)

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

Exprestrykkeriet, Vejle.


