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Skole-
Budstikken.

Redigeret og udsivet af H. & 0. Bruun.
Udgaar hver Onsdag og koster 25 Øre pr. Maaned.

Nr. 8 Onsdag 18. December 1907. 1. Aarg.

Ugerevue.
Nu er vi alsaa i Juleugen! 

Den dejlige Juleferie staar for 
Døren og alle, ligefra den æld- 
ste Lærer til den yngste Elev, 
glæder sig naar Lørdag Middag 
Klokken lyder, og vi samles om
kring Hr. Rektor, der ønsker os 
en »glædelig Jul«. Saa stormes 
der hjem, man sætter i Hast 
Smag paa Kagerne — kigger 
ud om Juletræet er kommen til 
Huse — ja ingen Ferie begyn
der saa lovende som Juleferien.

Og lad os haabe, at det i Aar 
maa blive en dejlig Ferie med 
Sne og Is, saa vi kan faa Slæ
derne frem og prøve Skøjterne.

I Den forløbne Uge har vi 
været paa Maleriudstilling og 
glædet os over de mange kønne 
Malerier og undret os over, de 
mærkelige Fodboldspillere i vor 
Skole har haft den Glæde, at Hr. 
Ishøy vil hjælpe dem at træne 
nu i Juleferien — saafremt det 
da bliver Vejr til den Sport. — 
Men først og sidst er det dog 
Skolekomedien, som har opfyldt 
os alle i denne Uge. Fredag 
og Lørdag var der Fest i Thea
tre!, og Spænding paa begge 

Sider Lamperækken! Og mor
somt var det fra først til sidst. 
Man kom straks i Stemning da 
Tæppet gik op og man saa Frk. 
Klein og Gunnar Bardenfleth 
spille Bold —- og Stemningen 
steg hele Aftenen og kulimine
rede da Rosita sad i Kirsebær
træet med sin »Selvfølelse«. Og 
Publikum, som begge Aftener 
fyldte Theatret, nød det i høj 
Grad. »Nej, hvor hun er sød — 
hvor han er morsom — uha hun 
er en stram én« osv. lød rundt 
om én, man mærkede baade unge 
og gamle var med. Hempel og 
Frk.Sabroe var et brilliant Ægte
par, hvor de tog sig ud, da de 
Arm i Arm vandrede gennem 
Haven! Hvem skulde i den 
stramme Tjener med den ulaste
lige Skilning genkende Aage 
Schjøth, der senere var den dy
dige Elsker og vandt den søde 
lille Rosa. — Naa, nu er den 
Herlighed forbi! Og saa siger 
yi til slut: »Glædelig Jul« og paa 
et godt Gensyn efter Nytaar!

Redaktionen.
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Gymnastik.
Efter Nytaar vil der, saafremt 

tilstrækkelig mange Deltagere 
melder sig, blive paabegyndt en 
Oymnastiktræning om Eftermid
dagen under Ledelse af Hr. Is- 
høy. Holdet vil komme til at 
bestaa af frivillige unge Menne
sker fra Klasserne over 3. Mel-' 
lemskoleklasse. Disse unge haabe- 
fulde Mennesker haaber da at 
blive værdige til at holde en 
Gymnastikpræsentation en Gang 
i Maj Maaned. Jo flere, der mel
der sig, desto bedre. Derfor meld । 
Jer under Fanen saa mange som ! 
muligt selvfølgelig ikke rene Idio
ter (gymnastisk sete), men Folk, i 
som kan en Smule i Forvejen. I

-l-1

Naar saa en med Æbler kommer 
gaar de løs paa Ungens Lommer, 
og medens Drengen staar og græder 
de Æblerne med Glæde æder.

Naar de færdig er med Daaden, 
har paa Drengen stillet Graaden, 
gaar de ind ad Døren begge, 
men hvad venter der de frække.

Ejgil er i Krigshumør, 
han ad Fraadserne nu gør, 
begge to de mod ham gaar, 
men af Klassen Klø de faar.

„Lapsen" sig ved Sutten trøster, 
medens „Faaret" Flippen bøster, 
begge to de vældig tuder, 
medens Klassens Hoved luder.

Sammenrotning kommer snart, 
men den spiedes i en Fat.
Klokken ringer, Fløjten lyder, 
de flove Hejrer Næsen snydei.

Rot. 

Egen Mel.
Her I ser en yndig Vise, 
Skolens Dyd den vil ej prise, 
lavet er den af Hr. „Rot", 
gennemlæst af en Kalot.

I 6te er saa stor en Laps, 
han de mindste giver Klaps, 
naar de af hans Sutten griner, 
slaar han dem saa at de hviner.

Da han fik forleden Dag 
i Hr. Glud saa fast et Tag, 
gav han ham et Stød i Maven 
og han ødelagde Kraven.

En anden, som i 6te gaar, 
er saa bange som et Faar, 
han siger: „kom herhen din Hund", 
vil du lukke straks din Mund.

De begge to sig sammen slaar, 
og drabeligt mod smaa de gaar, 
ja, foran Porten staar paa Vagt 
de noble Herrer uforsagt.

Anarkisten.i
En svensk Skolehistorie.

Af Harald Hansen, Göteborg.

; Skønt jeg er kemisk ren for 
alle anarkistiske Idéer, behøver

, De blot at spørge mine Kamme
rater ved den Anstalt, hvor vi

i skulde forsynes med bedre Viden, 
efter »Anarkisten«, og man vil 
straks vise Dem hen til mig stak
kels Menneske, som hverken gør 
den ene eller den anden en Smule 
Fortræd.

Dette med Anarkisten har sin 
Historie, lang er den ikke, saa 
maaske den kan interessere, om 
ikke af anden Grund, saa dog 
af den.

Vi havde fundet paa at lave en 
Avis, og naturligvis skulde den 
være noget »non plus ultra«, det
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vil sige overstraale de elendige 
hektograferede Skoleaviser, som 
allerede eksisterede.

Smarte unge Mænd var vi. Mit 
Bekendtskab med en Ugeblads
redaktør bevirkede, at vi kunde 
faa Bladet meget billigt trykt, om 
vi vilde bruge noget af den Sats, 
som allerede havde været i hans 
Blad.

Naturligvis modtog vi Tilbudet.
Saa kom Bladet.
Nr. 1 saa lidt uheldig ud, saa 

at jeg, som ansvarshavende Re
daktør, ansaa det bedst at holde 
mig fra Skolen nogle Dage.

Bladets hovedsageligste Indhold 
udgjordes nemlig af en Artikel 
af den franske Forfatter og Freds
ven Octave Mirabeau, som i Ar
tiklen udmalede Krigens Uhygge 
og Rædsler.

Jeg havde ikke læst den før
end den kom i Bladet. Bogtryk
keren, det sode Asen, havde brugt 
den som Fyldekalk, davor: egne 
Manuskripter ikke kunde fylde.

Altsaa: jeg var forsigtig og 
blev syg.

Men i Skolen havde Bladet 
rivende Afsætning og overalt saa 
man det.

Klassen skulde netop have Re
ligion. Lærer M. traadte ind og 
et Nummer, som var faldet paa 
Gulvet, søger en af Eleverne for
gæves at redde. Hr. M. ser det, 
tager det op og sætter sig til 
at læse.

Han læste i 5 Minutter, 10 Mi
nutter. Saa var der gaaet et 
Kvarter. 20 Minutter! Nu var 
han vel endelig kommet helskin
det gennem alle Rædslerne . . . 
Men nej! Han begyndte forfra igen,

Klokken slog halv.
Læreren saa op.
»Hvem er Redaktør?«
»Det er Hansen.«
»Den yndige Plante . . . Han 

er jo Anarkist. Hvor er han?«
»Han har Betændelse i sit 

Brilleglas.«
»Aa, hvor det ligner ham! Og 

ferresten andre Anarkister. De 
tør aldrig ta’e deres Straf.«

Og Hr. M. holdt saa et Fore
drag om Anarkister og hvad 
dertil hører.

Siden den Dag kaldes jeg for 
»Anarkisten«.

Det kan endda gaa, men jeg 
er ked af, at jeg ikke horte Læ
rerens Foredrag om »Anarkister
ne«, det eneste af Værdi han har 
sagt i den Klasse, som havde 
den utvivlsomme Ære at huse

Harald Hansen.

Daa Grund af forskellige Uheld 
1 ved Trykningen kom Budstik
ken Abonnenterne for sent i 
Hænde sidste Gang, af hvilken 
Grund der ogsaa var indløbet 
nogle fæle Trykfejl i de engelske 
Stykker, hvilket vi beder vore 
Læsere undskylde. Red.

Fra Aarhus-Beder-Odder Banen.
Konduktøren aabner Døren til 

Kupeen forat se om derer kom
met nye Rejsende ind, sér paa 3 
Passagerer i Kupeen og siger, 
idet han atter lukker Døren: 

»To Beder og én Odder!«

Løsning paa Gaaden i sidste 
Nummer er:

Skolebudstikken.



Nr. 8. Skole-Budstikken. 1907

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

Engelsk Klædelager
(Import)

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

Lommebog
f. Skoleelever 1908

er udkommet og faas i
C. Neumanns Boghandel.

Amatørfotografer
køber billigst

fotografiske Artikler
hos

A. H. Fabers Eftflg.
Vejle Materialhandel.

Husk
Victor Dethlefsens

Boghandel.

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

Største og billigste
Cigarforretning

Jakob Lavendt,
Kirketorvet 23.

Bøger indbindes
i elegante og solide Bind.

Harald Petersens
Bogbinderi. Nørregade 24. 

Alfred Astrup, 
Raadhustorvet.

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

De bedste 
Gymnastiksko 

i alle nyeste Dessins samt 
Fodboldstøvler.

Brodrene Schollert.

Mit store Udvalg i fine 
Konfekturer 

og Dessert-Chokolader 
anbefales.

C. Lund, Nørregade 28.
Hos

P. Spangs Eftflg.
er

Vejles største Udvalg
af

Chokolader og Delikatesser.
Kosmorama 

bringer 2 Gange ugentlig nyt, 
flot Program.

Juleudstillingen
er aabnet

Vett & Wessels Udsalg.

Exprestrykkeriet, Vejle.


