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Organ for Vejle højere Almenskole.

I

Nr. 2. ; Torsdag den 6. Marts. 1913.
i

„Kometen”s 
Modtagelse.

»Kometen«, hva’ er det for 
noget?« »Det er det nye Sko

leblad.« »Naa, saadet er det 
nye Skoleblad, hvor længe 
mon det gaar? Hvor stor er 
Driftskapitalen?«

Med saadanne og lignende 
Spydigheder blev »Kometen« 
modtaget af mange, men lige- 
saa mange og flere til modtog 
den med stor Interesse, hvil
ket man ser af de mange 
Abonnenter, som har tegnet 
sig, og det meget Stof, som er 
indkommet.

»Kometen« koster for det 
kommende Kvartal: Marts, 
April og Maj kun 25 Øre, og 
denne Pris er overkommelig 
for enhver Elev. — — — 
Artikler eller Annoncer, som 
ønskes i det kommende Num
mer, bedes leveret et af Re
daktionens Medlemmer, inden 
den 14de Alarts.
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Fra Redaktoren for Her
lufhohns Skoleblad »Diplen«, 
har vi modtaget følgende in
teressante Artikel, der fort
sættes i næste Nummer.

„Diplen”.
i.

Jeg husker det, som var 
det i G aar, og saa er det dog 
4 Maaneder siden I Igennem 
Skolebygningens lange Korri
dorer og Gange lød Raabet: 
»Diplen«, kun 10 Øre pr. Num
mer! Og blandt alle Disciple 
modtoges den med sand Be
gejstring og i Lobet af den 
første Uge tegnedes 90 Abon
nenter, og Tallet voksede sta
dig; den var nemlig paa en 
Maade en gammel Bekendt.

Da jeg gik i IV. Mlkl., saa 
»Diplen« for første Gang Da
gens Lys; alle Disciple elskede 
den, men d’Hrr. Lairere be
gyndte snart at. se skævt til 
den, og efter at have overle
vet sit 18. Nummer, blev den 
inddraget og forbudt. — —

Det var Ønsket om at faa 
den genoplivet, der var ble
vet virkeliggjort hin Septem- 
berafteh. Det gik saaledes 
til . . Henslængt paa Sofaer 
og Stole (hvor det lyder dyer- 
daadigt, men tro ingenlunde, 
vi bar det saa, kære Læser!) 

laa vi nogle Stykker (— alle 
Gymnasiaster af overste Klas
se) i Mørkningen, og Talen 
faldt bl. a. paa salig »Diplen*. 
Der viste sig almindelig Stem
ning for at oprejse den fra de 
døde; i en Haandover.ding 
blev Redaktionen dannet og 
en Redaktør udnævnt, og alle
rede næste Dag troppede tre 
af Redaktionens Medlemmer 
op hos Rektor, og opnaaede 
med lidt Besvær den ønskede 
Tilladelse til at udgive Bladet.

Fra Læserne. 
K. F. U. M.

K. F. U. M. (som her i Byen- - 'n 
ligger skraas over for- vor 
Skole) har i Vinterens Lob 
ladet afholde en meget inter
essant Foredragsrække om 
danske Stormænd. Disse 
Foredrag har været holdt af 
forskellige udmærkede Abend.

Der er vist ikke mange 
unge Mænd her i vor By, der 
ikke en eller anden Gang har 
været indenfor dens Døre. Vi 
har Møde hver Fredag og Son
dag Aften. Fredag Kl. 8har 
vi Bibeltime. Søndag begyn
der vi som Regel Saa
har vi Oplæsning, Foredrag 
eller lignende. Ofte ledsages 
Foredragene af Lysbilleder. 
Paa Søndag—den 9de— har 
vi Foredrag med Lysbilleder 
om Halkan af Hr. Overlærer . 
N. C. Nielsen, der som be-r
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■kendt er en udmærket Fore
dragsholder. Da dette Emne 
er meget aktuelt for Tiden og 
er lagt hen til en saa dygtig 
Mands Behandling, vil jeg an
befale Læserne at gaa ned at 
høre det. Hans Thomsen.

Et og andet
Torsdag den 20de Febr. 

var 4. Mellem og enkelte Ele
ver af 1. Gymnasium med Hr. 
Jensen i Hess’s Jernstøberi.

Det var et meget belæ
rende Besøg.

Den 25de Febr. har en Elev 
i 1. Mellem været saa uheldig 
at skyde sig i Haanden med 
en Hundepistol. Hr. Rektor 
var Dagen efter rundt i alle 
Klasserne, hvor han indskær
pede Eleverne ikke at gaa med 
saadanne eller andre Skyde- 
vaaben.

En beklagelsesværdig Fejl 
fandtes i sidste Nummer, idet 
Hr. Løjtnant Ishøys Navn var 
stavet Ishøj. Tillige stod der, 
at Gymnastikstævnet var fast
sat til 1. og 2. Pinsedag. Det 
rigtige er 2. og 3. Pinsedag. 
Der er endnu intet Arrange
ment truffet angaaende Fest
lighederne.

Digtergenier findes der ikke 
mange af paa vor Skole. Det 
kan man se deraf, at der ikke 
er"ihdkommen nogen Sang til 
»Kometen«s Redaktion i An
ledning af Skoleballet,

Vi beklager meget.

Ved en Indsamling blandt 
Latinerne i 4de Mellem er der 
indkommet 10 Kr., som vil 
blive anvendt til Forsvaret.

H.s Artikel i sidste Num
mer om Gymnastikstævnet 
har øjensynligt gjort Lykke. 
Den har staaet baade i lokale 
og andre Blade.

Komisk.
Drengen: »Hvad kosterden 

Lagkage der?«
Bageren: »2 Kr.«
Drengen: »Er den ekstra 

god ?«
Bageren: »Ja, det er den.«
Drengen: »Ja, saa faar De 

den nok solgt! Farvel.«

A: »Hvad har du gjort ved 
din Haand?«

B: »Jeg har slaaet den med 
en Hammer.«

A: -»Naa, er du begyndt at 
arbejde paa egen Haand? «

A: »Naar jeg drikker Kaffe, 
kan jeg ikke sove.«

B : »Det er lige omvendt med 
mig, naar jeg sover, kan jeg 
ikke drikke Kaffe.«
BBBUQQBSfiHRQ BEaBBØRiEBHISBIiBBBHliUll 
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Abonner paa

„Kometen”
25 Øre Kvartalet.
5 Øre pr. Nummer.
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Største Lager af Skolebøger
i

C. Neumanns Boghandel.

’y.us&t
Carl Ehlertsens

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.

Køb Uldvarer i

Nørregade 28.

Husk altid 
Hvidehus 
Boglade.

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

Sekretær Th. Finsen.
N.e. Feltendahlg Boirtr.. Vella.


