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Skolens Gang
Redaktør: C. Sørensen.

Nr. 8. Lørdag den 25. Marts 1899. 1. Aarg.

Ved „Skolens Ganges Baare. 
»(.Tunc tua res agitur paries eum proximus ardet.) 

I
i Ja var det kun et Tærningkast,
I Der rulied for min Fod

Da mine Længslers Himmel brast, 
Jeg fatted atter Mod
Og frejdig Vandringsstaven tog. 
Som nys i Krog blev sat, 
Og atter ud i Verden drog, 
At søge Lykkens Skat.

Hvis Værdighed som Redaktør 
Ikkun var Drømmespind, 
Som reves sønder i mit Bryst, 
Som Spindelvæv for Vind. 
Jeg hejsed atter Sejl i Raa, 
Og vendte Snekkens Stavn, 
Og lod paa Dybet Farten gaa 
Imod en anden Havn.

Men det var mer end Tærningkast 
Og mer end Drømmespind, 
Det var mit Hjerte selv der brast 
Som Spindelvæv for Vind.
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Et knækket Haab er nu den Stav, 
Som støtte skal min Gang, 
Og Baaden paa det vilde Hav 
Fallit af »Skolens Gang«.

Anno domini 1899. Chr. Sørensen,
fhv. Redaktør.

Griseforhandlingerne.

(Sluttet.)

C. Tam s vilde gerne spørge 
Dirigenten, om det var tilladt at 
tage Hatten paa der inde, thi det 
var nederdrægtig, forbandet hun
dekoldt.

C. Sørensen troede ikke, at 
Dirigenten vilde have noget der
imod; forøvrigt syntes han, det 
var det dummeste Sted, Hr. Tams 
kunde sætte den, og . . .

Dirigenten vilde gerne bede 
dem holde sig til Sagen.

C. Petersen sluttede sig fuld
stændig til den sidste ærede 
Taler.

Hj. Rasmussen var snart ked 
af Hr. Petersens vise Ord.

C. Tams: Da slipper vi saa- 
mænd ikke for dem før Vor Herre 
tar ham.

C. Sørensen: Ja saa slipper 
vi vist med andre Ord aldrig fri 
for dem, thi jeg kan ikke indse, 
at Guderne . . .

Moten Jensen kam no ligg 
i Tanke om en Historri: I ved 
jo nok, te a løst mæ den leile 
Gine Massen ud i Grenste; hon 

bued tæt ve e Mærgelbaan; sar 
jen Daw hod a faatald hend, te 
en Halgud de wa en Søn a er 
Gud aa en jordisk Moer, aa sar 
en Daw ade, da a spør hend om 
et, saa soe hon te de Wa en Søn 
a en Gud aa en Jordemoer. Hæ 
hæ, hæ. Saa wa et aa jen Daw 
te wi so en gammel Røgter; sar 
soe hon: Æ han Præst, Morten 1 
Næ, soe a, huefaa trowe do de 
Jow, soe hon saa, faa i Gue 
sod han: A ska F.........g . . 
m . . komfirmere dig. Ja, a ho' 
no evig Grin mæ de Pigebarn.

C. Tams vilde foreslaa Mote 
at oprette en Skole for ung 
Piger.

Moten Jensen: Næ, de sk. 
do foreslo jen, der æ dommere 
end mæ, men a trowe ett, de 
vel løgges dæ.

C. Sørensen: Bravo! Hatten 
a’ for Morten, naa Hatten a’ for 
Morten, Hatten a’ for en Ulykke 
da!

Dirigenten erklærede, at han 
nu fuldstændig havde opgivet at 
tilvejebringe Ro og faa Medlem
merne til at tale cm det, de skulde. 
Han vilde derfor foreslaa, at Mø
det udsattes til næste Lørdag.
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Carl Petersen sluttede sig ubetydelige, som mange Frøke-
fuldstændig til den sidste ærede 
Taler.

Det blev enstemmig vedtaget, 
at Mødet skulde udsættes.

Mødet i Oiskussionsforeningøn
Torsdag den 16. Marts 1899.

Torsdag den 16. Marts holdt 
Diskussionsforeningen for Vejle 
Latin- og Realskole Møde. Chri- 
Tian Thomsen indledede Dis- 
<ussionen med et Foredrag om 
Kvindesagen. Foredraget havde 
den Fejl maaske, at det ikke gav 
meget Besked om Kvindesagen , 
som den opfattes af de fleste; 
men til Gengæld havde det den 
store Fordel, at det paapegede 
de Forhold, hvor Kvinden er ilde 
stillet, og gav Anvisning paa en 
Maade, hvorpaa der kunde brin
ges Forbedring i Sagerne.

Chr. Thomsen begyndte med 
at sige, at, efter hvad han kendte 
til Kvindesagen, havde den det 
Formaal at skaffe Kvinden lige 
Ret med Manden. En saadan 
Sag maa siges at have sin store 
Berettigelse i den undertrykte og 
uselvstændige Stilling, Kvinden 
altid har haft, og i, at Kvindens 
Evner ere lige saa store som 
Mandens, de ere kun ved Op
dragelsen bragt til at være saa 

i

i

ner i Virkeligheden ere; derfor 
bør hun have de samme Forhold 
at leve under. I Oldtidstaierne 
betragtedes og behandledes Kvin
den ikke som et Væsen, der i 
nogen Maade var jævnbyrdigt 
med Manden; kun enkelte Steder, 
som i Ægypten, var Forholdet 
noget mere retfærdigt. I Middel
alderen er Kvindens Stilling imid
lertid noget forbedret; Riddertiden 
hævede hende jo til Skyerne, men 
virkelig Selvstændighed fandtes 
ikke. Nu om Stunder er Kvin
den bedre stillet; men der er 
endnu meget at forandre, og det 
først og fremmest ved Opdra
gelsen. De fleste Pigebørn op
drages til at blive »nette unge 
Piger- eller højst gode Koner , 
»dygtige Husmødre«; men at 
faa noget virkelig godt, dygtigt 
og selvstændigt Menneske ud af 
dem, lægges der altfor lidt Vægt 
paa; vel er det udmærket for en 
Kvinde at være en god Kone 
eller, dygtig Husmoder, men hen
des egentlige Livsopgave, Hoved- 
formaalet for hendes Liv, er dog 
noget mere personligt, og det er 
ikke godt at tilsidesætte det. Hvad 
der ogsaa er forkert ved mange 
Pigebørns Opdragelse er, at de 
i den unge Alder, hvor Erfaringen 
netop skulde hentes, holdes stæn
get ude fra Omverdenen i altfor 
høj Grad; derved hindres de i at 
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skaffe sig den Erfaring, som kræ
ves til, at de kan blive fornuftigt- 
tænkende Mennesker. Andre, af 
den fattigere Klasse, ødelægges 
ved strængt Arbejde lige i Ud- 
viklingsaarene. Mange af de 
Penge, der øses ud til Balkjoler 
og Pynt af al Slags til moderne 
unge Piger, anvendtes meget be
dre til at skaffe dem en Uddan
nelse, de virkelig kunde faa Gavn 
af i Livet, som lidt mere Skole
lærdom, særlig i Sprog, Historie 
og Naturvidenskaberne, og des
uden i Sundhedslære (noget en
hver Husmoder ofte faar Brug 
for), Haandarbejde, Musik og na
turligvis Madlavning og hvad 
andet, der kunde gøres nødigt. 
Der maatte da være en saadan 
Undervisningsanstalt under Staten 
i Lighed med Universitetet. Først 
gennem en fornuftig Opdragelse 
kan Kvinden modengøres til alle 
de Rettigheder, hun vil faa ved 
Kvindesagens Gennemførelse ef- 
terhaanden. Saa maa Kvinden 
saa vel som Manden have Adgang 
til alle Livstillinger, og lige saa 
vel som Manden have fuld poli
tisk Ret, Valgret og Valgbarhed; 
i Politiken har man ogsaa Brug 
for det kvindelige Element. En 
Kvinde har Forpligtelser overfor 
St?.1«", saa maa hun ogsaa have 
Retfgl -der. At saa mange mener, 

at Kvindesagens Gennemførelse 
vil gøre Kvinden til Mand, og det 
en daarlig Mand, beror paa et 
helt forkert Syn paa det kvinde
lige; de to Køn vil snarere begge 
nærme .sig mere til deres rette 
Natur, og Forholdet imellem dem 
vil ogsaa blive langt mere natur
ligt, fælles Interesser vil tildels 
træde i Stedet for den nu saa 
almindelige Koketteren osv. Naa, 
men dette lader sig jo ikke let 
gennemføre; de konservative strit
ter voldsomt imod, og ikke engang 
alle Kvinder er med til at arbejde 
for deres eget Køns Oprejsning.

Derefter var der Diskussiorr.

A. J. Schmidt,

Viggo A. Hansens 
Bog- og Papirhandel, 

Nørregade 12.

Exprestfykkeriet, Vejle.


