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Kometen.
Organ for Vejle højere Almenskole.

Nr. 1. I Torsdag den 20. Februar. !' 1913.

KOMETEN
Ja, nu er »Kometen« staaet 

op af sin langvarige Dvale med 
nye Kræfter. Sidst saa vi 
kun »Kometen« 2 eller 3 
Gange i Horisonten, saa for
svandt den igen i Himmel
rummet.

»Kometen« har sikret sig 
Medarbejdere baade i Gym
nasiet og Mellemskolen. Den 
vil udkomme 2 Gange om 
Maaneden, og hvis særlig Til
slutning opnaaes, 1 Gang om 
Ugen. Bladet vil omhandle 
Skolens Sager og nyt fra 
Skolelivet, og enhver Elev, 
som har noget paa Hjerte, 
kan her have et Hjemsted for 
sine Meninger Og Ytringer. 
»Kometen« vil endvidere for 

dets Abonnenter foranstalte 
Præmiekonkurrencer o. 1.

Det skal være vor Op
gave at gore »Kometen« til 
et interessant og morsomt 
Skoleblad, saa at det maa 
holdes af saavel store som 
smaa Elever i Vejle højere 
Almenskole.

„Kometen”s Præmie 
for den bedste Sang til 

Skoleballet.

I Anledning af Skoleballet 
har »Kometen«s Redaktion be
sluttet at afholde en Konkur
rence for dets Abonnenter, i 
hvilken der vil blive udsat en 
Præmie. Konkurrencen gaar 
ud paa at lave de bedste Vers 
i Anledning af Skoleballet: 
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Alle Versene fra de forskel
lige Indsendere vil, saa vidt 
Pladsen tillader det, blive 
trykte i næste Nummer; hvis 
Pladsmangel indtræder, vil 
kun de bedste blive trykte.

Der vil blive nedsat en 
Komité til at bedømme Ver
sene, og den Sang, som Ko
mitéen anser for at være den 
bodste, vil blive trykt særskilt 
og uddelt ved Bordet til Skole
ballet.

Præmierne bestaar i, at 
vedkommende Digtergeni vil 
faa »Kometen« gratis tilsendt 
i det kommende Kvartal.

Vers, der er skrevet paa 
en let og kendt Melodi, vil 
blive foretrukne. Skriv selv 
Versene! Faa ikke Hjælp af 
andre! Læg Hovedet i Blød, 
saa gaar det nok!

Husk paa, hvor berømt du 
bliver.

Fra Læserne.
Spejderbevægelsen.

I November 1911 blev der 
paa Vejle højere Almenskole 
oprettet en Spejdertrop, som 
stadig blev større og større 
og nu tæller 17 Spejdere, for

delt i 2 Patruiller. Patrouillerne 
bærer Navnene »Tigerpatrouil- 
len« og »Lovepatrouillen«. I 
den første Tid holdtes der 
Øvelser paa Havnepladsen, 
og der fandt Spejderne en Dag 
i et Skur en døddrukken, ung 
Mand, der trængte haardt til 
Hjælp. En af Drengene løb 
efter Politiet, og snart efter 
blev Manden kørt i Bil paa 
Stationen.

En anden Gang, da Spej
derne var paa Øvelse i Nørre- 
skoven, var de saa heldige at 
kunne hjælpe en ung Herre, 
der havde beskadiget sin Fod 
ved Kjælkning.

Spejderne har haft mange 
vellykkede Ture. Blandt an
det var de paa Besøg i 10 
Dage paa en stor Gaard i 
Vendsyssel, hvor de morede 
sig udmærket. Værten var 
overordentlig elskværdig.

Sejderne har ogsaa haft 
Ture til Hvid bjærge, som er 
deres Yndlingsted.

Med Fredericia-Patrouillen 
har de haft mange fornøjelige 
Timer.

Der er en af Spejderne i 
»Løvepatrouillen«, der i den 
sidste Tid har gjort meget til 
at Interessen hos de menige 
i denne Patrouille er falden 
betydeligt.
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Navnlig Ugemøderne er 
blevet forsømt.

Tot.

Gymnastikstævne.

Iste og 2don Pinsedag, den 
11 og 12. Maj, bliver der af
holdt Gymnastikstævne i Vejle. 
Alle de højere Almenskoler 
over hele Landet, er indbudt 
og tillige alle Skolerne i Vejle 
og Omegn. Fra den højere 
Almenskole i Vejle møder et 
Hold, bestaaende af Gymna
ster fra 4. Mellemskoleklasse, 
Realklassen og P. Gymnasie
klasse, under Anførsel af Hr. 
Adjunkt Ishøj. Dragten bliver 
lange hvide Benklæder, hvid 
Jerseytrøje, rødt Bælte og et 
Dannebrogsflag, Splitflag, paa 
venstre Side. For Gymna
sterne bliver der forskellige 
Festligheder. Den ene Dag Sejl
tur til Munkebjerg, den anden 
Dag Bal i Skyttehuset. I Til
fælde af godt Vejr kommer 
Stævnet til atstaapaa Sports
pladsen. Da der kommer hen
ved 600 Elever, vilde det være 
ønskeligt om de forskellige, 
ærede Familier, vilde gore 
deres, til at der bliver skaffet 
Logi til dem alle.

—H

Komisk.
En god Udvej.

Faderen: »Hvorfor bringer 
du saa daarlige Karakterer 
med hjem, Viggo?«

Viggo (stammende); »Jo — 
Fader — de gode Karakterer 
de var alle givet bort, da det 
var min Tur.«

Efter Eksamen.
Kandidaten ( der er falden 

igennem): »Det er dog storartet, 
hvad man i saadanne fem 
Minutter ikke ved.«

De rare Drenge.
En Landsbylærer blev plud

selig syg og var nødt til at 
give Børnene fri. Hen paa 
Eftermiddagen modtog han 
en stor Buket Markblom
ster med en Seddel, hvorpaa 
der stod. »Kære Hr Lærer! 
Naar D^ ogsaa vil blive syg 
i Morgen, skal vi plukke Dem 
dobbelt, saa mange.«

Lærerinden »Lille Peter, du 
maa rede dit Haar, inden du 
gaar i Skole.»

Lille Peter: »Jeg har ingen 
Kam.«

Lærerinden: »Saa maa du 
bede om at laane din Fars.«

Lille. Peter:« Fader har hel
ler ingen Kam,«

Lærerinden:« Det tror jeg 
ikke, lille Peter.«

Lille Peter:« Jo, han gaar 
ikke med Haar-«

Politisk.
Faderen: Naa min Dreng, 

nu skal du nok i den højre 
Almenskole.

Sønnen: Jamen Fader du 
har jo lige sagt, at vi var 
Venstrémænd.
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Største Lager af Skolebøger
i

C. Neumanns Boghandel.

”y.us%A
Carl Ehiertsens 

Manufakturhandel,
Nørregade 10.

Min Ur- og Guldsmedeforretning bringes i venlig Erin
dring. Stort Udvalg i Lommeure fra 5 Kr. Vækkeure fra 3 
Kr. Reparationer udføres godt og billigt.
Telefon 215. Em. Kallerup, Raadhustorvet 2.

t pensen ^an^.

Centrum Fodtøjer n^. « 

Husk altid Hvidehus Boglade.

m. m.
i Nørreport

Abonner paa

KOMETEN
Den koster 10 Øre pr.

Nummer.

Redaktører: Sv. Lund-Andersen og 
G- A. Hansen (Ansvarhavende).

Sekretær Th. Finsen.
X. S. Felteudidil« Boctr.. Veile.


