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Skole-

Budstikken.
Redigeret og udgivet af H. & 0. Bruun.

Udgaar hver Onsdag og koster 25 Øre pr. Maaned.

Nr. 10 Onsdag 15. Januar 1908. 1. Aarg.

Ugerevue.
Siden vi sidst skrev vor Uge

revue har vi oplevet en vældig 
Snestorm, det vi ellers troede kun 
hørte hjemme i Vensyssel, hvor 
man jo hvert Aar læser om be
gravede Byer og Snedynger paa 
4—5 Alen osv. Men det kan 
nok være, at vi for en Gangs 
Skyld kom med! Og Skolen fik 
ogsaa sit særlige Præg de Dage, 
Vejret rasede værst: ca, 30 Ele
ver var fraværende, nogle paa 
Grund af Togstandsning, andre 
kom først Kl. 9 eller 10, fordi de 
først vilde gaa, naar det var ble
ven lyst, eller de var sneede inde. 
I 2 Døgn var Vejle uden Tog
forbindelse med Omverdenen, og 
det var 2 dejlige Dage for de 
Landboere, der kommer med To
get herind. Rigtigt udnyttet fik 
vi ikke Sneen denne Gang, thi 
fordet første faldt den saa ujævnt, 
at paa Landevejene, hvor der 
skulde rutsjes, kunde der være 
store bare Strækninger, og da 
Fygningen var forbi og vi netop 
skulde til at have Glæde af 
Sneen, saa tøede det, og væk var 
Sneen. Naa, det vil vi nu ikke 
ærgre os længere over, thi vi 

havde da alligevel ikke saa faa 
Fornøjelser af den, navnlig i Sko
len, hvor de fleste Disciple i Fri
kvarteret delte sig i to Partier og 
saa fyrede løs paa hinanden med 
Snebolde, og saa ivrige var de, 
at enkelte Klasser fortsatte langt 
ind i Timen. • Skøjteføret er des
værre nu ogsaa forbi, — Isen var 
ellers brilliant paa begge Sider af 
Fjorden lige til Munkebjerg og 
Tirsbæk, som blev besøgt af flere 
fra Skolen. Morsomt er det at 
komme ud og se de kendte Ste
der i Vinterdragt. Da Skøjteføret 
omtrent var forbi holdt Skøjte
løberforeningen Generalforsam
ling, den vil ikke mere have Bane 
paa Engene, kun paa Fjorden; 
vi gad vide om mange ikke siger 
Tak og lader Forening være For
ening, thi Fjorden er stor nok 
til alle, ogsaa Ikke-Medlemmer, 
og det er da morsommere at løbe 
frit om end at holde sig inden
for et Tov!

Frimærker.
»Hvad vil Du dog have de 

tossede Papirslapper til?« Dette 
Spørgsmaal maa en Frimærke
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samler ofte høre, og hvad skal 
han saa svare? »Jo«, skal han 
sige, »der er mange Fordele ved 
at samle paa Frimærker, og sær
lig for de unge. Det er blandt 
meget andet belærende i Geo
grafi; thi man faar at gøre med 
Mærker fra en Masse Lande og 
Provinser, og man skal nok hu
ske, hvor de Lande ligger, og 
hvad de hedder, hvorfra man 
møjsommelig selv har skaffet sig, 
har byttet sig til eller har købt 
Frimærker. Dernæst har de aller
fleste Mærker en virkelig Penge
værdi og kan til enhver Tid om
sættes til Penge, hvilket aabner 
den unges Øje for Handel og 
Omgang med Penge. For ikke 
at tale om at det giver Ordens
sans, at samle paa »Papirslapper«; 
Øjet bliver vant til straks at se 
de mindste Fejl og Uregelmæs
sigheder paa Mærkerne. Vil man 
selv skaffe sig Mærker fra Ud
landet, har man let Adgang her
til, naar man abonnerer paa et 
eller andet Phillatelistblad, hvori 
er opgivet Adresser paa Samlere 
i Udlandet, som er villige til at 
udveksle Mærker med andre 
Lande, selvfølgelig kun med ab
solut Garanti for en reel Behand
ling. — Af Frimærkehandlere her 
i Landet kan jeg anbefale N. S. 
Nedergaard i Skive, som en vel
forsynet og kulant Frimærkehand
ler. Til Hjælp ved Takseringen 
og Bestemmelsen af Frimærker 
er Gebrüder Senfs og Kohls Ka
taloger fortrinlige, dog er de begge 
paa Tysk.

Som'et Tegn paa, at der maa 
være noget at gøre i dette Fag, 
kan man blot pege paa den kol- 
lossale Fremgang, Frimærkehand

lere og Samleres Antal har gjort 
i de sidste 10 Aar.«

Samler W—W.

Fra Abonnenter.
Vejle, den 11. Januar 1908.

Ærede Redaktører!
Jeg tillader mig herved at ud

trykke min Begejstring over det 
udmærkede Blad, som har vun
det stort Bifald trods de »umodne« 
Redaktører, Skønt de mange af- 
gaaede Abonnenter (?) haaber jeg 
dog, at Bladet kan bevare sin 
Levedygtighed. Trods (Børne-) 
Mælkens og Brødets Prisforhøj
else evner jeg dog at holde det 
kære Skoleblad, hvori jeg dog 
gerne saa flere Vittigheder.------ 
Endelig er Sneen kommen!!! 
Det vilde gøre mig meget ondt 
om Redaktørerne (skønt unægte
lig lange) en Onsdag Morgen 
vilde sidde fast i en af de store 
Snedriver, som nu gør Vejene 
ufremkommelige,og derved bringe 
mig en stor Skuffelse.

Ærbødigst 
X.

Om Budstikken maa der, efter 
hvad vi har set, være meget for
skellige Meninger. Hr. K. skrev 
jo, som de ærede Læsere nok 
kan erindre, at han var meget 
misfornøjet med Budstikkens Ind
hold; Indsenderen af ovenstaa- 
ende vil derimod »udtrykke sin 
Begeistring over det udmærkede 
Blad«, og den barnlige Maade, 
det bliver gjort paa, er os et Bevis 
paa, at det er en Skoleelev, der har 
skrevet det, og at Bladet er ble
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vet godt modtaget af dem. Yt-1 
ringen »skønt de mange afgaa- 
ede Abonnenter« forstaar vi ikke 
rigtig, thi selv om enkelte har 
meldt sig fra, er Abonnentantal
let dog i Fremgang om end det 
gaar noget langsomt. Bemærk
ningen om flere Vittigheder kunne 
vi heller ikke rigtig billige; thi vi 
vil ingenlunde gøre Bladet til et 
Vittighedsblad, men naturligvis 
skal der være noget morsomt i 
et Skoleblad, og det har vi og- 
saa saa vidt muligt forsøgt paa, 
men meget af det Eleverne synes 
var morsomt, er bleven erklæret 
for at gaa over Stregen, og hvis 
vi oftere optager noget saadant 
som »Vejle» i Nr. 3, »Tombola
gaver« i Nr. 4, »Djævlespillet« i 
Nr. 5, »Egen Melodi« i Nr. 8 og 
»Caspar« i Nr. 9, bliver Bladet 
forbudt, og vi har ikkemeie no
get Skoleblad. Man vil se hvor 
tit det har været lige ved at gaa 
i Vasken, saa det er ikke let mere 
at finde paa noget, som kan more 
Eleverne og ikke er forbudt; na
turligvis kunne vi optage Vitig- 
heder, der ikke har noget med 
Skolen at gøre, men dein kan 
man lige saa godt læse i «Klods- 
Hans«. Vi haaber dog at Abon
nenterne vil være os behjælpelige 
med at faa noget morsomt som 
ikke er forbudt; nu har de jo 
noget at rette sig efter.

Red.

Billet
Skønt mindre »diskret« tillader 

vi os at røbe Indholdet af en af 
de indsendte Billetter.

Til Bladets Kontor jeg mig- drister at sende 
min lille Billet, som er mærket „diskret“, 
Annoncen forleden formaaet har at tænde 

: min Lyst til Eventyr og til Bal at blive 
bedt.

En dannet, ung Herre vi Damer jo mene 
til Bordkavalér er saa yndig at faa.
Jeg hedder Helene (i Verden saa ene), 

: og pæn og livlig er jeg, og lige 16 
Aar.

Et Rengnekunststykke.
Kunstneren lader et tresiffret 

Tal skrive saaledes, at han ikke 
ser det, saa lader han Vedkom
mende skrive det samme Tal un
der det andet, men i omvendt 
Rækkefølge, og lader saa den, der 
skal forsøge, trække det laveste 
Tal fra det højeste. Af den Sum, 
der nu bliver til Rest, nævnes 
det sidste Tal. For Ex.: Er der 
tænkt paa Tallet 533, saa bliver 
533 - 335 198. 8 er det sid
ste Tal, og Kunstneren nævner, 
naar han har hørt det, straks hele 
Summen 198. Hvorledes kan han 
det? Det er meget simpelt. Naar 
man fra et tresiffret Tal trækker 
det samme i omvendt Rækkefølge, 
vil Midtertallet af Resten altid 
være 9, og det første og sidste 
Tal tilsammen ligeledes 9. Naar 
jeg altsaa véd det sidste Tal i 
Resten, véd jeg ogsaa det første 
og det midterste. For Ex: Midter
tal 9; sidste Tal 8; 9 8 — 1;
følgelig er det første Tal 1 og 
Summen 198.

NB. Er det første Tal 0, er 
derimod hele Summen altid 0. 
Prøv nu selv!
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For Skole-Budstikken

Novbr. : Decbr. । Januar 
35 Øre. 25 Øre. i 25 Øre.

Bøger indbindes
i elegante og solide Bind.

Harald Petersens
Bogbinderi. Nørregade 24.

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.

Kassemester.

Alt for
A m atø rf oto g rate r.
Fotograf R. K. Larsen,

43. Grønnegade 43.

Brugte Bøger
N. Andersen, Qrønnegade 8.

Husk
Victor Dethlefsens

Boghandel.

Alfred Astrup,
Raadhustorvet.

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

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

Kosmorama
bringer 2 Gange ugentlig nyt, 
flot Program.

Amatørfotografer 
køber billigst 

fotografiske Artikler 
hos

A. H. Fabers Eftflg.
Vejle Materialhandel.

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

Exprestrykkeriet, Vejle.


