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SCHNEEKLOTti- 
lANERBLADET.

Abonnement: 40 Øre pr. Kvartal. — 15 Øre pr. Maaned. — Øre pr. Nr.

Nr. 8. 34. November 1910. I Aargang.

8. 8. D.
I Mandags var det Forman

den Sv. Aa. Bügel, som selv 
maatte indlede. Han havde til 
Discussion valgt: Er Dødsstraf 
berettiget? Et tilsyneladende 
uinteressant Emne, som dog ikke 
havde lokket ret mange af Klub
bens Medlemmer til at møde. 
Hvad kan egentlig være Aarsa- 
gen til det? Man skulde dog 
tro at det var et Emne som 
vilde interessere; og da vi nu 
engang har dannet vor Klub, i 
den Hensigt at samle Medlem
merne til Discussion, saa er det 
virkelig ethvert Medlems Pligt 
at give Møde, forsaavidt han 
kan ! —

Bügels Forslag om at vælge 
I O. Andersen til Dirigent blev for
kastet ved Afstemning, og i 
Stedet blev O. Michelsen valgt, 
da 2-G var mødt flertalligt. Det 
var maaske gaaet bedre om 

' Bügels Forslag var bleven ac
cepteret, thi Michelsen viste sig

I ikke Pladsen voksen, da han 
hverken forstod at holde Ro 
blandt Medlemmerne, eller skil
le de forskellige Punkter ud fra 
hinanden, saaledes som det hav
de været Bügels Mening. Han 
havde nemlig, for at gøre Dis- 
cussionen mere overskuelig, delt 
sit Stof i 4 Punkter:
1. Virker Dødsstraf afskræk

kende?
2. Dødsstraf og Livsvarigt 

Fængsel.
3. Liv for Liv.
4. Dødsstraf set fra et fritæn

kerisk og kristent Stand
punkt.

Den første Opponent var Mon
rad som hævdede at Dødsstraf 
ikke var noget Værn for Bor
gerne. Til ham sluttede Morville 
sig, idet han hævdede at livs
varigt Fængsel, var mest af
skrækkende for Forbryderne. 
Denne Paastand sluttede Bügel 
sig til, skønt han i sin Indled
ning havde holdt paa Dødsstraf, 
som mere afskrækkende — et 
mærkeligt Omslag — og yderst 
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skullende for O. Andersen, der 
blev angrebet af Bügel, da han 
imødegik denne, ved at slutte 
sig til Bügels »første Mening«.

Som Eks. anførte han, at For
bryderne ansøgte om Benaad- 
ning. P. Wilkens var til stor 
Moro for Forsamlingen ved sine 
intetsigende og Sagen ikke ved
rørende Meninger. Bl. andet 
mente han, at det vilde være 
til Fordel for Staten dersom 
Morderne vilde begaa Selvmord, 
ved at hænge sig i deres Seler! 
Dette viste sig desværre umu
ligt, da der ikke var noget at 
hænge sig i. Blandt de mere 
fremtrædende Deltagere i Dis- 
cussionen var O. Christoffersen 
angaaende Punkt 3, idet han 
rettede flere Angreb mod Bügel. 
Tilsidst skal kun Th. Meyer næv
nes, som ved sin korte, men 
vellykkede Tale, bragte Discus- 
sionen som efterhaanden havde 
taget en uheldig Vending, ind i 
en anden Skure. Dette blev 
af Bügel modtaget med Begej
string, hvilket intet Under var!

Det var, naar undtages den 
Kulde og Uro som herskede i 
Lokalet, en rigtig vellykket Af
ten

Der blev til Slut vedtaget nog
le Bestemmelser, for at hindre 
lignende Forstyrrelser i Discus- 
sionen.

Lad os haabe at disse vil 

blive bragt ti) Udførelse næste 
Gang vi samles i S. S. D.

G. A.

Spejdersport

(Af Hartvig-Møller).

Sluttet.

Er deres Arbejde i Stuen, saa 
skal de ud af Stuen i deres Fri
tid, er deres Arbejde Bogen, saa 
væk med Bogen i Fritiden. Det 
er det, der forfrisker. Og Spæn
ding og Eventyr skal der være 
i Legen, for vi trænger til Spæn
ding og Eventyr ogsaa, og deo 
giver det daglige Arbejde ikke.
Kan vi derfor lege saadan, at 
Legen morer og spænder og for 
frisker, og at den samtidig øver 
os i alt det, som vort dagligt
Arbejde netop ikke befatter sig 
med, som „ligger udenfor volt
Fag“, saa vil det være den bed
ste og mest underholdene Lag 
af alle. I ved alle, hvor mor
somt det er at lege Høstkdrf 
paa Landet i Ferien. Men Eb 
karlene morer sig i deres F'Gel 
bedst ved at lege Skoledreng 
i Højskolen.

Det er dette, Spejdersporl en 
vil. Den lærer Drengen at lege 
Nybygger og Opdagelsesrejser ide
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Nærmeste Boghandler

Brackts Boghandel
GI. Kongevej 88

alt Skolemateriale

Gummibolscher og
Sukkermandler

Frederiksberg Conserves Magasin 
Værnedamsvej 10

Poul Hertz
Bog- Musik- og Papirhandel

Nørregade 35 (tæt ved Folketeateret)
Telefon Central 3504:

Stort Lager af Skolebøger og 
Tegnemateriale

Konfektureforretningen

Osloox^e
Specialitet:

Flødekarameller og forskellig 
Konfekture.

■K7" e= medamsvejen.

Louis Ketner
Carl Bernhardsvej 4

(ved Kingosgade) 

Værksted for alt 
Cykle- og Mekanisk-Arbejde.

Frederiksberg Sportsmagasin
GI. Kongevej 113

Telefon Vester 2884 x.

Fodbold, Rulleskøjter, Drager, 
Flyvemaskiner og alle andre 
Sportsartikler til billige Priser. 

og Jæger og Soldat i Felten, 
og derigennem øves de i 
at forstaa sig lidt paa en 
Mængde Ting, som ellers lig
ger uden for deres Fag. Ja, den 
rigtige Spejder maa ikke være 
saa „fin paa det‘‘ eller saa uprak
tisk, at han gaar af Vejen for 
noget, han blot nogenlunde er i 
Stand til at lære sig at gøre.

Det er nu den ene Side af 
Spejdersporten. Men der er en 
til, der er mindst lige saa vigtig.

Hvert Lands Ungdom og hver 
Tidsalders Ungdom har vel sine 
Fejl. I „Riddertiden“ var de 
unge modige og ordholden, men 
de var ogsaa brutale og uden 
aandelige Interesser. Men naar 
hver Tids Levevis avler sine 
Fejl, og naar man ser det og 
forstaar det, saa kan man vel 
ogsaa gøre noget imod det, Fej
lene kan vel holdes noget nede. 
Vi „Spejdere“ synes nu, at der 
at de unge hjælpes og værnes 
saa meget — ’nvad der er godt 
— at de blive ømskindede og 
ængstelige og ukammeratlige og 
egenkærlige — hvad der er ondt. 
Vi synes, at de lærer saa meget 
at være „fornuftige“ — hvad der 
er godt —■ at mange ingen In
teresse har for „ufornuftige“ Ting 
som Hjælpsomhed mod andre, 
Taknemmelighed,Trofasthed mod 
Venner, Arbejde for smukke Tan
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ker, der ikke lønner sig for en 
selv, men maaske koster en ad
skilligt. De har ingen Lyst til 
at stræbe efter at være helt uden 
Lumskhed, helt uden Løgn, helt 
uden Fejghed, helt uden Misun
delse, — de synes, at det lønner 
sig at have lidt af alt dette, ved 
Lejlighed, — naar de tror de kan 
mele deres egen Kage ved det. 
Det er, fordi de ikke forstaar, at 
at det bliver en kedelig Kage, 
der meles paa den Maade, den 
faar i Virkeligheden en ringe 
Smag. I vil nok lære at se, hvor 
mange der er, der tænker mere 
paa at have det bekvemt end 
paa at udrette noget godt og 
smukt, hvor mange der ikke er 
til at stole ret langt paa, hvor 
mange der gaar og fedter i det 
med at misunde og bagtale og 
rakke ned og skade lidt. Lige 
fra Scoutbevægelsen begyndte i 
England har den været imod 
dette. I Sverige kaldes Scoo
terne „Riddarpojker“, og over
alt har det hørt med, at Spej
derne vilde holde sammen om 
at være som Ridderne — uden 
deres Fejl, — ubrødeligt Kam
meratskab, Hjælpsomhed, hvor 
man blot kunde hjælpe, uden 
Tanke paa Løn, Frygtløshed i 
alle Situationer, urokkelig Hol
den sit Ord, absolut Paalidelig- 
hed — alt saadant noget lover 
Spejderne hinanden, og den, der 

ikke holder det Løfte og ikke 
gør alt, hv?d lian kan, for at 
lære sig det, bliver stødt ud. 
Jeg har mange Gange set Spej
derne her ude gøre mange gode 
og brave og kammeratlige Ting, 
fordi de vilde vise, at de var 
Spejdere. Og jeg har ogsaa set 
dem, der handlede mod det, bli
ve taget under Behandling af de 
andre. Og i Reglen førte det 
til, at de tog sig sammen og 
gjorde sig Umage for at blive, 
som de skulde, — som. rigtige 
Spejdere.

Køb Deres
Herre-Lingeri, Underbeklædning, 
Skjorter, Sokker, Hatte m. mJi

Cravat-Central
GI. Kongevej 105.

Tranes Efterf.
Klareboderne 6

Specialilel:
Studenterhuer og Gymnasiehuer.

Ansvarshavende: E. Philipson.

Redaktion & Ekspedition:

E. Philipson, Vesterbrogade 48. Tlf. Vester .4389 
Træffes 2'/^—3'/, Onsdag undtagein.

Th. Stenersens Bogtrykkeri, Westend 6


