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Skole-

Budstikken.
Redigeret og udgivet at H. & O. Bruun.

Udgaar hver Onsdag og koster 25 Øre pr. Maaned.

Nr. 7 Onsdag 11. December 1907. 1. Aarg.

Ugerevue.
Denne Uges Hovedbegivenhed 

var: »Skolekomedien«. Den fan
gede alles Interesse lige ned til 
Forberedelsesklassen. Hvad mon 
der skal spilles? spurgtes Mand 
og Mand imellem. De vildeste 
Rygter gik, én mente »Jorden rundt 
i 80 Dage«, en anden havde be
stemt hørt, at det skulde være 
»Eventyr paa Fodrejsen« o. s. v. 
i en Uendelighed. Men kun de 
indviede vidste det rigtige — og 
de var tause som Graven. Men 
nu glæder vi os til Festaftencrne. 
— Om Fredagen var der en vis 
Højtidelighed udbredt over Sko
len i Anledning af at D’hrr. Dr. 
phil. Poul Heegaard og Dr. phil. 
Professor Tuxen var kommet for 
at inspicere, om ogsaa alt gik 
rigtig til hos os. De tvende lærde 
Herrer udtalte deres fulde Til
fredshed, særlig bemærkede Hr. 
H., at det var den livligste Real
klasse, han paa sin Inspektions
rejse havde truffet paa; enkelte 
Steder havde Disciplene siddet 
som dumme Torsk uden For- 
staaelse af, hvad der foregik. Det 
var dog særlig Gymnasieklassen, 

der maatte holde for og vise, 
hvad de duede til. Tak, der var 
mere end én sølle Djævel, som 
svedte Angstens Sved af Rædsel 
for et komme op i noget, de ikke 
havde faaet læst paa. Naa, det 
hele gik for Disciplenes Ved- 
kemmende nogenlunde let, og 
bagefter greb en kaad Stemning 
hele Skolen — egenlig var det 
Sjov med saadan Inspektion, den 
bringer Afveksling ind i den dag
lige Ensformighed. En anden Af
veksling har vi ogsaa, naar som 
f. Eks. forleden Dag, hele Real
klassen kommer over 5 Minutter 
for sent — Læreren er fortvivlet, 
det meldes til Hr. Rektor — stor 
Bestyrtelse — hvad kan der være 
i Vejen------ og saa kommer de 
efterhaanden allesammen intet
anende — 11 Anmærkninger i 
Protokollen — og saa begynder 
Timen, hvoraf der efterhaanden 
er gaaet Halvdelen. Eller naar 
en Lærer (efter Maanedslov) har 
sovet over sig — sikken Fryd 
for Klassen, der nyder den halve 
Fritime mere end hele Maaneds- 
lovdagen! »Til Fodboldspillerne 
i Vejle højere Almenskole« er ind
løbet Brev fra Fredericia Real
skole med Udfordring til Kamp.
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Træningen begyndte med Iver — 
de flinkeste Foddoldspillere blev 
udvalgte — alt tegnede saare 
skønt. Men saa faldt én fra, saa 
en anden, man savnede en ledende 
Person til at holde sammen paa 
det hele — og tilsidst blev det 
hele opgivet af Mangel paa Del
tagere. Ja saadan bringer hel
digvis hver Uge nogle muntre 
Timer og andet, der kan bryde 
Ensformigheden. Gid det næste 
Uge ikke maa skorte paa Ople
velser af den Art!

Skolekomedie.
Altsaa paa Fredag den 13. og 

Lørdag den 14. bliver det! Fore
stillingen Fredag Aften, der be
gynder Kl. 71/,, er nærmest be
regnet for de yngre Elever, og 
den Aften er Billetpriserne sat til 
50 Øre, dog skal Voksne, der 
ønsker at overvære denne Fore
stilling, betale 1 Kr. Lørdag staar 
Hovedslaget og da venter de spil
lende Theatret fyldt til sidste 
Plads af Elever med Forældre og 
Søskende, og denne Aften koster 
det 1 Kr. at overvære Forestil
lingen — udenforstaaende kan 
gennem en Discipel eller ved 
Henvendelse til Hr. Rektor faa 
Billetter. Der spilles:

Du og jeg.
Stykke i 1 Akt af Herman Bang. 

Personerne.
Baronen: %*
Sophie: Frk. M. E. Klein. 
Emil Berg: G. Bardenfleth. 
Jørgen: A. Schjøth,

Handlingen foregaar paa Baronens 
Gods.

Rosa og Rosita.
Lystsp. i 2 Akter af Clara Andersen. 

Personerne.
Holm, Grosserer: Chr. Hempel. 
Fru Holm: Frk. A. Sabroe.
Emil, deres Søn: G. Bardenfleth. 
Ludvi;;', hans Fætter: A. Schjøth. 
Rosa: Frk. M. Hel weg.
Rosita: Frk. M. E. Klein.
Jens, Karl hos Gross.: H. Olsen.
Handlingen foregaar: 1. Akt i 
Grossererens Hus i København, 

2. Akt paa Strandvejen.

Svar til „K“.
Vi kunde fristes til at tvivle 

om, at Hr. K. nogensinde selv 
har været Dreng, ellers maa han 
fuldstændig have glemt, hvad 
Drenge interesserer sig for. At 
mene, at vi ville faa hele Skolen 
til at abonnere om vi fyldte Bla
det med videnskabeligt Stof. — 
Nej, heldigvis vilde vi ikke det; 
thi det vilde dog være en Skan
dale, at der ikke fandtes et ene
ste manerligt Menneske her i 
Skolen. Vi tvivler ikke om, at 
der gaar adskillige Dydspatroner 
om iblandt os, som vil slutte sig 
til Hr. »K«, og som vi i saa Til
fælde vilde være sikre paa som 
Abonnenter, men vi betakker os 
for dem! Nej, vi skriver Avisen 
for de rigtige Drenge, og vi véd 
saa inderlig godt, at vi ikke er 
modne, men mener, at om vi 
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fulgte Hr. »K.s« Raad, da var vi 
modne — til Daarekisten!

Ærbødigst
Redaktionen.

Paa Maleriudstillingen, 
som i disse Dage er paa Raad- 
huset, forefindes højst interes- 
essante og smukke Arbejder af
vore bedste Kunstnere. I Lighed 
med i Fjor anbefales det Lærerne 
at tage Eleverne med derop mod 
en billig Entré.

Two men went into a restau
rant to have dinner together. 
They ordered som fish, and the 
waither brought them two fishes, 
a big one and a small one.

»Help yourself«, said one of 
the gentlemen.

»No, after you, please«.
»No, after you, you take first, 

please«.
Finally, one of them helps 

himself, and takes the biggest 
fish. The other looked very 
much disappointed, and even said 
that this wasn’td very polite on 
the part of the other.

»Well, in case you had helped 
yourself first, which on would 
you have chosen?«

»The smaal one, of course.« 
»Well, haven’t you got it?« 

day, and eight shillinss to-mor- 
row, what would she have?«

Smaal boy: »A fit.«

»Papa, if three wheels is a tri
cycle, and two wheels a bicycle, 
what is one wheel?«

»One wheel, my son? Well, 
let me see. One wheel must be 
a unicycle.«

»No, it isn’t, papa: it’s a wheel
barrow.«

What is the difference between 
a man going upstairs and one 
looking at him ?

One is stepping up the stairs, 
and the other is staring up the 
steps.

Prof. Otto Jespersen.

Gaade.
Mit første er man her faa fri 
ved Skolen stærkt at savne. 
Mit andet kan i Spil man li’, 
det tør i Krop ej havne.
Mit hele Dilettanteri, 
som glæde kan — og gavne.

Løsning paa ovenstaaende Gaade bedes 
sendt til Redaktionen.

Løsningen paa Gaaden i Nr. 
5 er:

kort (kortere).
Rigtige Løsninger indsendt fra 

P. M. Petersen, E. Winkel og
Simple addition.
Teacher: »If your father gave 

your mother seven shillings to-
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Annoncer.

Amatørfotografer 
køber billigst 

fotografiske Artikler 
hos

A. H. Fabers Eftflg.
Vejle Materialhandel.

Hos

P. Spangs Eftflg
er

Vejles største Udvalg 
af

Chokolader og Delikatesser.

Juleudstillingen
er aabnet

Ve tt & Wessels Udsalg.

Kosmorama 
bringer 2 Gange ugentlig nyt, 
flot Program.

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

Største og billigste 
Cigarforretning 

Jakob Lavendt,
Kirketorvet 23.

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.

Lommebog
f. Skoleelever 1908

er udkommet og faas i
C. Neumanns Boghandel.

Bøger indbindes
i elegante og solide Bind.

Harald Petersens
Bogbinderi. Nørregade 24.

Alfred Astrup,
Raad hustorvet.

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

De bedste
Gymnastiksko

i alle nyeste Dessins samt
Fodboldstøvler.

Brodrene Scholiert.
<__________________________

Mit store Udvalg i fine 
Konfekturer

og Dessert-Chokolader* 
anbefales.

C. Lund, Nørregade 28.

Husk
Victor Dethlefsens

Boghandel.

Exprestrykkeriet, Vejle.


