En smuk Højtidelighed
markerede den nye Epoke

Statsskolens Historie.
Statens, Amtets, Byens
Universitetets Lykønsknin ger til Horsens Statsskole.

En historisk Dag i Sholens Annaler.
gende Myndigheder, Stat og Kom-
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ver, nuvrende og tidligere, — og

mune, de mange medvirkende ved

jeg vil rette en Tak til Dem alle,

Bygningens Opførelse , Arkitekt,

fordi De vil dele Festglæden med os,

Ingeniører , Haandværkere og Leveran-

og jeg byder Dem hjerteligt Velkom-

dører, Kredsen af Forældre og Ele-

men.

Fortæl Ungdommen, hvad
Danmark har udrettet.

fotograferet paa
Ole Worms gamle
Talerstol.

E

STATSSKOLEELEVER,

D der i Gaar samtidig med

GenoptageIsen af Skolegangen
e fter Efteraarferien fik Lov at
overvære Indvielsen af den nye
Statsskole, Byens, men frem for
alt deres egen nye Skole, har sikkert alle haft en Følelse af, at de
var med til noget historisk. Siden
den gamble Statsskolebygning,
som man nu har forladt, blev taget i Brug, er en stor Skare Ungdom gaaet igennem Skolen, og
endnu flere vil blive udsendt fra
den nye Statsskole, for dens
Mure bliver for trange eller forfalder. Det kan nok fylde ogsaa
et ungdommeligt Sind med. Eftertanke, og for Statsskoleeleverne vil Indvielsen i Gaar sikkert betyde et Skoleminde for
Livet.
Indvielseshøjtideligheden , fra
hvilken vi i Gaar bragte en Del
af Referatet, formede sig
iøvrigt som en stemningsfuld Fest
med et smukt Islæt af national
Tilkendegivelse . Fra forskellig
Side —
Undervisgmt ndervisningsinspektora,U
tets, Byens, Amtets, det jyske
Universitets og Forældrenes, —
blev der bragt Lykønskninger
til Skolen, og mangt og meget af, hvad der blev talt,
har utvivlsomt bundfældet sig i
den store, og af Alder sea for
-skeligartdFomnsSi.

Efter den alvorlige Del af Festen blev Eleverne trakteret
med Chokolade i den rummelige
Spisesal i Kælderen, og Aulaen
blev ved en Svingom indviet i
endnu en Egenskab — som Festsal for Elevernes Sammenkomsten.
Rektor Clausen aabnede
Indvielseshøjtideligheden ved at byde Velkommen til Forsamlingen paa Skolens
Højtidsdag . Ved en saadan Lejlighed,
udtalte Rektor, har Skolen Forbindelae til mange Sider: Til Ministeriet og dets Embedsmænd — og det
er as en Skuffelse, at Undervisningsminister Jørgen Jørgensen , hvis Interesse for den Mere Skole er kendt
og skattet, ikke kan være tilstede —
Undervisningsinspektøren, de bevil-

Departementschef G R AAEs Indvielsestale.
G r a a e,
Departementschef
Under-visningaministeriet , der har været Byg-i
geudvalgets Formand, besteg derefter
den historiske Talerstol for i en Tale
at overrdrage Skolen til Rektor.
bar, udUndervisnIngsministeren
talte Departementschefen , bedt mig
hilse alle. Det var Ministerens Haab
at kunne være til Stede, men hans Tid
er i Øjeblikket meget optaget. Den ene
vigtige Forhandling afløser den anden,
og det er Grunden til, at man ikke ser
Ministeren ved denne Lejlighed.
gamle Skole" var egentlig ikke
"Den
særlig gammel. Den blev indviet for
kun 83 Aar siden og udvidet i 1907,
men Byens strærke Vækst og det dermed følgende stigende Elevtal i Forbindelse med de stigende Krav, der
stiles til en Skole, gjorde Udviklingen
uholdbar, og det var umuligt at udvide
Departementschef
den gamle Skole med Tilbygninger.
Vi skal give Ungdommen Det var derfor med stor Glæde, vi indHaabet til Fremtiden og ledede Forrhandlingerne med Horsens'
Troen paa egen Kraft...

