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smeten.
Organ for Vejle højere Almenskole.

Nr. 6. [ Torsdag den 8. Maj. j! 1913.

Det 7de danske Gymnastik 
og Idrætsstævne 

i Vejle.
Fra Formanden for Presse

udvalget ved Gymnastik- og 
Idrætsstævnet har »Kometen» 

modtaget et udførligt Program 
forStævnet, hvoraf bl a. frem
gå ar: Aabningshøjtideligheden 
foregaar 2. Pinsedag Kl. 930 
Form, paa Sportspladsen, Kl. 
1030 er der Gymnastikopvis
ning af 1000 Elever fra Vejle 
Skoler, Kl. 11 begynder Gym
nastikfremvisningerne paa Tri
bunerne. Fra Kl. 215 Idræts- 
øvelser og Boldspil. Næste 
Dag begynder disse Øvelser 
Kl. 8 Formiddag og Gymna
stikfremvisningen Kl. 1. I 
Tilfælde af ugunstigt Vejr skal 
Aabningshøjtideligheden fore- 
gaa i Teatersalen og Gymna
stikfremvisningen i Borgersko
lens Sal paa Kirkega ards vej ogi 
PigeborgerskolensSal iKloster- 
gade. Følgende Idræt vil blive 
udført af Eleverne: 80 m. Hur
tigløb, Stafetløb, Fremvisning 
af »Ordnede Boldlege«, Lang
boldkamp, Fodboldkamp, 
Haandboldkamp, Hockey frem
visning, Højdespring, Tre
spring, Længdespring, Stang
spring, Diskoskastning, og 
Spydkastning.
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Peter og hans 
Fritid.

i,
Fodbold! hvilket herligt Ord 

for en Kostskoleelev —■ vel ogsaa 
for andre unge Mennesker. Vor 
Ven Peter spiller da ogsaa Fod
bold med Liv og Sjæl; det gør 
næsten alle Poterne her. Hele 
Saisonen er det deres kæreste og 
vigtigsteFritidsbeskæltigelse. Hver 
Dag — eller næsten hver Dag fra 
Kl. Il15—1230 er Spillet i fuld 
Gang, og skrupsultne tager man 
fat paa Middagsmaden Klokken 
halv et *).

*) Maaske kunde det interessere mine 
velvillige Læsere, at høre Spisesedlen: 
Mandag Sødsuppe, Oksesteg (Svinesteg) 
Tirsdag: Kærnemælkssuppe, Frigassé, 
(hveranden Gang Hvidkaalsuppe) Ons
dag : Sødsuppe, Svinesteg (undertiden 
Gaas, And eller Bøf) Torsdag: Gule 
Ærter (hveranden Gang Rismelsvælling, 
Kari) Fredag: Risengrød, Torsk. Lør
dag: Øllebrød. Hachi. Søndag: Suppe, 
kogt Kød, Dessert —. Om Sommeren 
er der nogle faa Ændringer.

Naar nu Peter er bleven mæt 
— eller omtrent mæt (hvis han 
nemlig har faaet noget, han ikke 
kan lide!), gaar han og en Kam
merat en Tur i de dunkle Skove; 
lidt Tobak ovenpaa Maden gør godt.

Læsetiden fra 2—23L skal jo 
overholdes. Først da kan han 
igen slippe fri, og alt efter Aars- 
tiden har lian forskellige Ting, at 
tage sig for; er det Sommer kan 
han gaa rundt og slikke Solskin, 
— eller maaske har han en ældre 
Velynder, der vil traktere ham 
med Tykmælk hos den dertil ind

rettede Tykmælkskone, kaldet 
”Tone” (Ordet er sammentrukket, 
ligeledes hedder Tykmælk ’Tælk”, 
og saaledes er det med en Mængde 
Ord — ja jeg kunde skrive en hel 
Afhandling om herloviansk Sprog
brug). Foraar og Efteraar og i 
daarligl Vejr læser han naturlig
vis (”tyrer”), rimeligvis i en af H. 
F. Ewalds rædsomme Romaner. 
Dog har Udlaansbiblioteket ogsaa 
nogle Sherlock Holmes, saa han 
kan følge med i moderne fremmed 
Litteratur.

IL
Til Vintersport er der ogsaa 

forholdsvis god Lejlighed. I en 
af Skovene er der fortrinlig Kæl
kebakke; don er saa meget mere 
spændende, som det ved lidt Ube
hændighed kan lykkes at køre paa 
Præerne og slaa baadesig selveg 
Kælken i Stykker. Forholdsvis 
anstændig Skihane findes ogsaa. 
Og udenfor Skolen ligger en Park, 
hvor man godt kan løbe paa Skøj
ter — vel at mærke, naar Isen 
er et Par Alen tyk, før tilstedes 
ikke Adgang.

Men, Læser, husk vel paa delle; 
her har jeg kun fremdraget de 
lyse og fornøjelige Sider ved Kost
skolelivet. Der gives ligesaa mat ge 
mørke og ubehagelige — tg maaske 
ikke færrest netop paa Herlufs
holm! Men for Øjeblikket kan jeg 
dog ikke lier uddybe disse mindre 
heldige Sider.

V. Kolbye.

Spejderstævnet paa Kalø.
8de Juli vil nogle danske og 

udenlandske Spejdere i et Antal 
af ca. 900 samles i en stor Spej- 
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deHejr paa Kalø. Det danske 
Spejderhovedkvarter er Vært for 
de engelske, hollandske, svenske, 
franske og tyske Spejdere, der er 
indbudte til Stævnet. Lejren, der 
kommer til at ligge paa selve Halv
øen, vil beslaa af Telte. Hoved
kvarteret vil sørge for Telte til de 
udenlandske Spejdere, de danske 
Spejdere maa selv sørge for Telte. 
Der vil blive en Mængde Øvelser 
og Lege og en stor Opvisning i 
Aarhus. Stævnet vil vare til 17. 
Juli. Da vil der blive uddelt Præ
mier for Kogning og Lejrorden. 
De udenlandske Spejdere, som den 
5te Jnli ankommer til København, 
vil blive indkvarterede hos de 
københavnske Spejdere og blive 
vist rundt i Byen af disse. Prisen 
for Opholdet paa Kalø bliver 10 
Kr. foruden Rejsepenge.

Her fra Vejle kommer 2 Pa- 
Irouiller med Thorkil Finsen og 
Enrico Langager som Førere til at 
deltage i Stævnet Tot.

Et og Andet.
1 Søndags var der Opvisning for 

Forældre og andre Paarørende af det 
Hold her paa Skolen, soni skal deltage 
i Oymnastikstævnet, nemlig 1. O. Real, 
og 4. M. Holdet gjorde Lykke hos 
Tilskuerne, der ved Haandklap gav 
deres Tilfredshed med Øvelserne til
kende. Efter Opvisningen blev Holdet 
fotograferet.* *

Der har nu været Gymnastikeksamen 
i alle Klasser, og Boldspillet er begyndt. 
Skolen har anskaffet 2 nye Boldte.* *

* —Vi har fra flere Sider modtaget Op
fordring om at udtale det Ønske, at 
Skolens Skovtur i Aar maa gaa til Skam- 
lingsbanken, hvortil Adgangen nu er 
betydelig lettere end hidtil.

Til Skolen er kommen Indbydelse 
til Deltagelse i det 7de kristelige Gym
nasiastmøde, der afholdes paa Rønde 
Højskole i Djursland fra dnn 4.—9. 
August og ved Nyborg Strand fra 11. 
—16. August.

Komisk.
Den vigtige Herre: ”Hør min 

Herre, De ved vist ikke, hvad der 
passer sig i ordentligt Selskab. 
Jeg har en Bog, hvori der staar. 
hvordan man skal opføre sig. Den 
kan De laane en Uges Tid”.

Den tiltalte Herre: ”Tak, hvis 
De kan undvære den saa længe. ”

* * *

Ole: ”Far', hvordan kan det 
være du er saa skaldet?”

Faderen : ”Det er fordi jeg har 
saa megen Forstand, at jeg ikke 
har Plads til Haarrødderne!’

* * *

Drengen (til Sildemanden): 
”De skulde ta’ og køre væk med 
den Ligvogn!”

Manden: ”Ligvogn ? ?”
Drengen: ”Ja, kører De ikke 

med en Vognfuld døde Fisk!
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Største Lager af Skolebøger i
C. Neumanns Boghandel.

Abonner paa 

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

Wornino S Petersens u
Xsrøformsæbe

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 udfores godt og billigt.
Telefon 215. Em. Kallerup, Raadhustorvet 2.

M. B. Mathiesen’s
Skræderetablissement

1ste Sal TORVEGADE 12.

Husk altid Hvidehus Boglade.
Chr. Sondergaards Cykler 

er de stærkeste og mest letløbende.
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