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Kometen.
Organ for Vejle højere Almenskole.

Nr. 3. Torsdag den 20. Marts. 1913.

MARGARINE
er a I rid den bedste

Skolebal.
Der var mødt ca. 200 Voksne 

og Børn, alle i Festdragt og 
Festhumør, og lige fra Ballet 

begyndte, til det sluttede, 
morede baade unge og gamle 
sig storartet------- . Komitéen 
førte Ballet op; en kort Polo
naise —, og Dansen begyndte.

Efter 3die Dans gik man 
til Bords. Bordet var dæk
ket oppe i den lille Sal, og 
baade Forældre og Elever 
deltog i Fællesspisningen. Som 
sædvanlig var Maden udmær
ket og Stemningen god. Først 
bød Hr. Rektor velkommen og 
bad sine Tilhørere raabe et 
nifoldigt Hurra for Konge og 
Fædreland. Derefter holdt 
Komitéens 3 Medlemmer Taler, 
Holger Johansen for Rek
tor, ChristianNielsen for 
Lærerne, og Kaj Bruun talte 
i poetiske Vendinger for Da
merne. Der blev afsunget 3 
udmærkede Sange, to forfat
tede af Elever og en af Hr. 
Ishøy. Hr. Ishøy holdt én 
versificere Tale, som blev 
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modtaget med stormende Bi
fald.

Hr. Rektor holdt derpaa 
on Tale for Forældrene, paa 
hvis Vegne Hr. Sagfører Haa- 
strup takkede. Efter Bordet 
dansedes der igen til Kl. 2‘/a. 
Ballet kulminerede i en nyde
lig arrangeret Kotillon og var 
efter alles Mening i høj Grad 
vellykket. S.

„Diplen”.
ii.

Skønt »Diplen« overalt blev 
vel modtaget, maatte der dog 
gøres noget for at vedligeholde 
Populariteten. Allerede Nr. 3 
blev noget ekstra: vi lod den 
udgaa i et 6-Sidet Nummer 
med en Mængde interessant^ 
Artikler — jeg nævner lige et 
herligt Brev fra en Abonnent, 
hvori »Diplen prises i høje 
Toner og der spaas alle Med
arbejderne en glimrende Frem
tid ved »Politiken«,Danmarks 
bedste Blad, næst efter »Dip
len«. — V,

Vor næste store Overra
skelse til Læseverdenen skulde 
bestaa* i, at Bladet arrange
rede en Udstilling af Amatør- 
fotografier. Dette blev des
værre forpurret, idet 2 Gym- 

j? nasiaster kom os i Forkøbet 
og afholdt Udstillingen, vi 

nøjedes, saa med at give et 
Referat derfra og slaa store 
Plakater op i Udstillingsloka
let med Opfordring til at abon
nere paa Bladet. — Kort 
Tid derefter skiftede »Diplen« 
Redaktør, og saa kom vort 
næste Glansnumer (det 8. Nr.): 
En Artikel, der i forblommede 
Ord omtalte Etablissementet 
— naa, nok sagt! menDefor- 
staar, kære Læser?! Den tog- 
Kegler, men Rektor konfiske
rede omgaaende Bladet —, 
og nu faar det aldrig 
Tilladelse til at udgaa mere 
— da ikke i de første 5—6 
Aar. Og vi havde endda 
endnu mange Overraskelser 
til vore Abonnenter.

Ja, kære Læser, nu er der 
ikke mere. Naar De har læst 
dette, saa fæld med mig en 
Taare over »Diplen«s kranke 
Skæbne og ønsk, at det aldrig 
maa gaa »Kometen« ligervis.

Vidar E. Kolbye.

Fra Læserne.
David Livingstone.

19. Marts 1813. —
19. Marts 1913.

David Livingstone blev født den 
19de Marts 1813 i Skotland. Hans 
Forældre var meget fattige, og han 
maatte arbejde strængt for at skaffe 
sig og Forældrene Føden, men fik dog 
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Tid til at læse meget, navnlig Bøger 
om Opdagelsesrejser og Naturviden
skab. I 1840 afsejlede han til Sydaf
rika, og gjorde siden mange Rejser og 
vigtige geografiske Opdagelser- Paa 
en Rejse blev han saa længe borte, at 
man troede ham tabt, hvorfor et Blad 
sendte en amerikansk Journalist, Stan
ley ud for at finde ham, hvilket ogsaa 
lykkedes.

Livingstone, der er en af Verdens 
berømteste Opdagelsesrejsende, døde 
den 30te April 1873 og ligger begra
vet i Westminster Abbedi.

Tot.

Et og Andet
I Paasken vil Medlemmer af Komi

téen for Oymnastikstævnet, d’Hrr. 
Havnebygmester H. M øl ler og Kap
tajn H. Nielsen komme hertil fra 
København for sammen med den lo
kale Komité, at træffe forskellige 
Bestemmelser angaaende Stævnet.

* $*
Hr. O r 1 u f har i de sidste Dage 

maattet holde Sengen paa Grund af 
Forkølelse.

* 4*
1 en Tale, som Hr. Rektor holdt 

ved Skoleballet, fremhævede han, at 
vor Skoleplads skal gøres mindre paa 
Grund af Forandringer ved Givebanen. 
— Da vi ved, at de.tte Spørgsmaal vil 
interessere vore Læsere, skal vi se at 
faa nærmere Oplysninger herom og 
om mulig fremkomme med disse i 
næste Nummer.

Skærtorsdag, den 20de Marts, KL 
21,», vil der paa Sportspladsen her i 
Vejle blive udkæmpet en Kamp mel
lem Vejle Boldklub I og B. 93 I, der 
er en af Københavns bedste Klubber.

Det vil sikkert blive en meget spæn
dende Kamp.

Komisk.
A.: ”Jeg har kendt en, der var 

saa skeløjet, at naar hun græd, 
løb Taarerne over Kors ned ad 
Ryggen”,

B.: ”Er det noget, jeg har 
kendt en, der var saa pukkelryg
get, at hans Fotografi ikke kunde 
hænge paa Væggen.

Hun: ”Du sætter min Taal- 
modighed paa Prøve!”

Han: ”Saa haaber jeg, at den 
bestaar Prøven!”

Ole: ”Fader, hvad var det for 
en Fugl, der laa henne mellem Si
vene ?”

Faderen: ”Det var en Rør
høne, min Dreng”.

Ole: ”Aah! er det saadan en, 
der lægger Røræg?”

Fruen: ”Vil De gaa hen til Vett 
& Wessel og hente mig det Tøj, 
han lovede mig”.

Pigen: ”Hedder Fruens Fæt
ter Vessel, det var da morsomt, 
det hedder min ogsaa.”
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Største Lager af Skolebøger i
C. Neumanns Boghandel.

Køb Uldvarer i

S Uldvarehuset g
Nørregade 28.

Wiling 8 Petersens
Xeroformsæbe

pr. Stk. 25 Øre.

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.

Husk altid 
Hvidehus 
Boglade.

Abonner paa

„Kometen”
25 Øre Kvartalet.
5 Øre pr. Nummer.

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