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Organ for Vejle højere Almenskole.

Nr. 4. Torsdag den 3. April. 1913.

Gymnastik og Idræt.
I Haandværkerforeningens 

lille Sal samledes Mandag den 
24de Marts en Del af Byens 
mest ansete Herrer og Damer, 

for at træffe Forberedelser til 
det tidligere omtalte Gymna
stik- og Idrætsstævne, som skal 
afholdes i Pinsen.

Der nedsattes forskellige 
Udvalg nemlig et Fe st,ud
valg, i hvilket Hr. Rektor 

.Kanaris Klein blev valgt 
til Formand^ et A r r a n g e- 
mentsudvalg med Hr. Ad
junkt I s h ø y til Form and, et 
Presseudvalg med Hr. Ad
junkt B. M. Jensen til 
Formand, et Økonomiud
valg med Hr. Grosserer 
Jørgen Christensen til 
Formand og et Indkvarte
ringsudvalg med Hr. Læge 
Askov som Formand. Hr. 
Borgmester P. Th. Madsen 
blev Formand for samtlige 
Udvalg, og Hr. Kammer
herre Bardenfleth blev 
valgt til Præsident til Stæv
net. — Der vil møde Gym
naster fra Landets højere 
Almenskoler og Latinskoler, 
mest fra øverste Gymnasie
klasse, ca. 500 hvoraf godt 
en Trediedel kvindelige. Kun 
enkelte Skoler holder sig for
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nemt tilbage og vil ikke del
tage. Vort Hold skal sand
synligvis kun deltage i den 
almindelige Gymnastikpræsen
tation og Haandbold. IHaand- 
bold haaber vi at blive blandt 
de første. Præsentationen vil 
vare ca. 40 Minutter for hvert 
Hold. Vort Gymnastikhold 
skal sandsynligvis lægge for? 
Det begynder med fritstaaende 
Øvelser, Bom- og Ribbeøvel
ser. Derpaa Brugen af 3 for
skellige Redskaber paa en 
Gang, nemlig »Hesten« (Side
spring), Springstøtterne (Høj- 
despring) og »Bukken«. Til 
Slut Bagspring over »Hesten«. 
— Paa Sporspladsen — vist
nok bag det ene Fodboldmaal 
— vil der blive bygget 3 store 
Estrader paa hvilke Gymna
stikken skal foregaa.

Det er afgjort, at der bli
ver Bal 3. Pinsedagsaften.

Vor Skole stiller desværre 
ikke med noget Pigehold.

S.

Hvordan Dagen gaar for 
lille Peter.

Lille Peter hedder en Her- 
lovianer, og lille Peter maa pænt 
staa op hver Morgen Kl. 6— 
undtagen om Søndagen, hvor 
han faar Lov at ligge lidt læn
gere. Naar han saa har vadsket 
sig, børstet sit Tøj og Haar og 
klædt sig paa; stiller han i Spise
salen og drikker sin Kop Kakao 
og spiser sit Stykke Rugbrød og 
sine tre Tvebakker.
Det kan ikke falde Peter ind at 

komme for sent, for saa bliver han 
noteret og naar han er kommet 
6—7 Gange forsent, bliver der 
trukket fra hans Ferie!

Naar Klokken er 7 sætter lille 
Peter sig sammen med de andre 
smaa Petere ned paauLæsesalen” 
og læser over paa sine Lektier.

Hvis Peter ikke er i nogen af 
de tre nederste Klasser, har han 
Lov til at læse paa sit Værelse- 
Først naar han naar op i øverste 
Klasse er han fri for bundne 
Læsetider.

Kl. 8 samles baade de store og 
smaa Petere og synger en Morgen
salme. Og saa begynder Under
visningen, der varer til Kl 1115 
aibrudt af 3 Frikvarter”. Hver 
”Time” er paa 40 Minutter. 
Fra Kl 1115—1230 har Peter fri. 
Hvordan han anvender sin Fritid, 
skal jeg i en senere Artikel kom
me tilbage til — 1230 faar lille 
Peter Middagsmad. Han ved 
nøjagtig, hvad han skal have at 
spise hver Dag; der er nemlig en 
fast Spiseseddel, der kun varierer 
over et Tidsrum af 14 Dage; og 
derefter indretter han sine Indkøb 
hos Brødmanden, der kommer 
forbi hver Dag KL IP/2.

Efter Middag har Peter en 
Stund fri; han maa blive meget 
gammel, før han har Lov til at 
ryge en fredelig Cigar paa sit 
Værelse. Men saa er der jo 
heldigvis Skoven, hvor Lærene 
ikke kommer paa den Tid.

Fra 2— 23/i skal han igen 
læse Lektier. Naar han bliver 
større, bruger han meget længere 
Tid. Kl BVa skal han atter i 
Skole; det varer til Kl 6.. 
Kl 5 faar han en Humbel. 
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Franskbrød ; den smager stor
artet, naar blot Smørret ikke 
er harskt; men saa har han 
bare en Krukke Honning ude i 
Gykleskuret; for han maa ikke 
gaa op paa sit Værelse i Fri
kvartererne.

6 — 7 har han igen fri. 7 
spiser han til Aften. Fra 71/2 — 
81/2 læser han Lektier. Kl. 8x/a 
•synger de alle en Aftensalme. 
Kl 10 skal han gaa i Seng. I 
Tiden fra 8^2— 10 maa han 
ikke gaa uden for Skolens snæv- 
reste Grænser.

Hvis han i Dagens Løb har 
gjort sig fortjent til Klø, faar 
han dem i Reglen først paa det 
Tidspunkt; det sker tit. Peters 
Lærere sparer ikke Spanskrør.

— Saadan gaar hver Dag 
for Peter Foruden Søndage og 
Ferier afbrydes denne ensformige 
Trummerum kun af de fire aar- 
lige Fester; dem vil jeg maaske 
senere faa Lejlighed til at om
tale.

V. Kolbye.

Komisk.
— »Hvoraf har Sachsen faaet sit 

Navn ?«
— »? ? 1«
— »Fordi det er et Klippeland!«

Th.: »Jeg holder »Vennen« »Frem« 
»Hver 8. Dag« »I ledige Timer!«

Læreren dikterer som Overskrift til 
en Stil: Vasco da Oama i Indien.

Da han ser en af Børnenes Stile, 
staar der: Hvad skulde da Oama i 
Indien ? (! !)

Et og Andet.
De Abonnenter, der endnu ikke har 

betalt for dette Kvartal, bedes betale 
til Sekretæren inden 10. April,

* * *
Hr. Adjunkt Herskind er blevet 

valgt til Kredsforstander for Dyrebe
skyttelsesforeningen »Svalen« ved Hr. 
Herredsfoged Oræbes Bortrejse her 
fra Byen.

* * *

Fodboldkamaen mellem B. 93 I, 
København, og Vejle Boldklub I fik 
til Resultat, at Københavnerne vandt 
med 7 Maal mod 2 (3—1) (4—1). hvil
ket maa betragtes som hæderligt for 
begge Parter.

H. C.: »Hvilke Blade holder du?«
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Største Lager af Skolebøger
i

C. Neumanns Boghandel.

Køb LI Id varer i

Nørregade 28.

Worning & 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.

M. B. Mathiasen’s
SRræderetablissement

1ste Sal TORVEGADE 12.

Husk altid Hvidehus Boglade.
Chr. Sondergaards

Cykler 
er de stærkeste og mest 

letløbende.

Abonner paa

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

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