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„Saares der nogen, saa huske han, Striden kun var en Fest —“

Nr. 1. Lørdag den 17. November 1917. —1. Aargang.

TIL LÆSERNE!
Ærede Læser! Naar De nu holder det 

første Nummer af vort Blad i Haanden, 
saa beder vi Dem dvæle et Øjeblik ved 
dets Titel.

„Fax et Pugna“ har vi kaldt det, og 
allerede Navnet kan vist give Dem en 
Forestilling om Bladets Indhold og Øjemed.

Pax et Pugna ■— Fred og Kamp! Det 
er to af Livets Grundtoner, to Toner i den 
Skala, Tilværelsens Melodi er bygget over.

Pax et Pugna! Det er Grundfarverne i 
Livets store Maleri. Intet fanger Øjet, 
binder Tanken som de. Intet bestemmer 
Maleriets Indhold som de.

Pax et Pugna! Livet er som et Janus- 
hovede, Fred og Kamp som dets to for
skellige Ansigter. Snart viser det os Fre
dens milde, lokkende, forjættende Smil, 
snart Kampens alvorlige, manende, truen
de Træk, evigt omskiftende som Havet, 
nu i Storm, nu i Stille.

Vi ønsker, at „Pax et Pugna“ maa være 
som et Spejlbillede, et Glimt af Tilværel
sens Minespil, saadan som det former sig 
for os her paa Rønde Højskole. Og De 

vil se, at Navnet ikke er valgt i Flæng. 
Det er avlet ud af Livets Forteeiser.

Vi ønsker, at Bladet maa blive Skolens 
Samfundsorgan. Dets Spalter staar aabne 
for alt og alle, Alvor og Skæmt, Angreb 
og Forsvar, lyriske Smaating, „strængt vi
denskabelige“ Afhandlinger (helst ikke alt 
for lange), kort sagt alt mellem Himmel 
og Jord og en hel Del til.

Og vi haaber, at Skolens Lærere saa 
vel som Eleverne vil hjælpe til at fylde 
dets Spalter med gode Artikler og vel
lykket Skæmt.

Vi ønsker ikke med „Pax et Pugna“ 
at føre Krigens Svøbe ind over vort frede
lige lille Samfund; men vi ønsker, at det, 
foruden at være et litterært Produkt, og- 
saa maa være et Tugtens Ris (et ganske 
lille). Og Bladet maa gerne blive noget 
af en Valplads, hvor Klingerne krydses i 
al Venskabelighed og Pen og Tanke 
skærpes.

Det er vort Haab, at Bj. Bjørnsons Ord: 
„Jeg kæmper helt foruden Had;
men hvad jeg elsker gøi mig glad 
og vred og varm tillige —“ 



maa staa som Motto for enhver, der vil 
deltage i Kampen og nyde Freden.

Saa overgiver vi da Bladet i Læsernes 
Hænder, ønsker det et langt, rigt og be
væget Liv. Og en Gang for alle til
lader Redaktionen sig at minde Læserne 
om, at

„Saares der nogen, saa huske han,
Striden kun var en Fest—“

Red.

EN DØDSSANG.

Hører I Suset gaa gennem Skoven! 
gyselig, isnende, klagende, lang.
Hører i Sukket i Træ’rnes Kroner;
— tudende Sørgemusik uden Klang, ■— 
det er en Dødesang.

Saa I forgangen Træernes Blade 
blandet som Farverne paa en Palet 
segne mod Jorden, samles i Bunker.
—- Saa I den falmede, farvede Plet 
blev til et bart Skelet. —

Følte 1, hvor det isned’ i Blodet.
— Træerne skjalv under Stormenes Sus. — 
— Mærked’ I Dødens isnende Favntag; 
hørte I Dødssangens tordnende Brus 
gaa gennem Skovens Hus.

Saa er til Ende — Livet herude; 
Døden har fældet det alt med sin Le. 
Som’ren er omme, — Gangene tomme, 
— snart er de slet ikke mere at se 
— dækt af den hvide Sne. —

la Signatare.

ET LEGAT!

En velvillig Sjæl har skænket et større 
Legat til „PaxVt Pugna". — Forvaltning 
og Uddeling er overdraget Redaktionen, 
der vil tildele værdigt trængende passende 
Portioner.

Der er allerede tildelt adskillige af 
Klosterets ærværdige Renovationsmænd 2 
Øre i 3 Portioner til Lugtevand.

DANNELSE.

Vi har erfaret, at der er stadig stigende 
Interesse for, hvad man forstaar ved Dan
nelse. Vi tillader os derfor at give nogle 
Spørgsmaal til stille Overvejelse for den. 
enkelte. —

Hører det med til Dannelse
1) at slikke Kniv?
2) at lave „Andagtspanik''?
3) at sige „Hwa"?

^4) at bande?
5) at flirte?

?

WOR NØJ ORGANIST.

Wolle: Godaw Pier, aa wal opstajen!' 
•— do er hæjsen nøj tidle te fas i Daw.

Pier: Godaw Wolle! — Ja, tho A 
sku’ jo gjan te aa graw let i æ Haw i 
Daw, men Kjesten wil hælst te A gik te 
æ Kjømen for hinn føst me den hær Kaar 
Æg, — aa no sihr’et jo ud som A for 
Følleskaw.

Wolle: Ja, det bly wer no et swcr 
laant, Pier, for A ska kuns en bette Smut 
op te æ Degn aa taal me ham om en Par 
Knæjt, som A sku' betaal nøj Skuelmulkt 
fur.------- Men sej mæ, Pier, huen gor t 
hæjsen mæ Kjesten no; hun er da’t 
sengileggen mir; A so hinn jo i æ Kjærk 
i Gur.

Pier: Nej, hun haar’t saa faale godt 
no; hun blywer blot saa let irritiret; søhn 
er hun i Daw et saa hiel guer aa omgoes. 
Hun sejer, hun er bløwen lidt tummelumsk 
aa dæ hær Orgelspel i æ Kjærk i Gur. — 
Men ve do hwa’, Wolle! der ska’ no osse 
en grysselig stærk Huer te aa hold’ te 
søhn nøj Spel. A so skam aa rest o mi 
gammel Huer i æ Kjærk aa tint, te de te 
sist gik rejn i Skudder-Mudder de hiele.

% Wolle: Ja, det haar do reele Ret i, 
Pier, te de war nøj grumme Spel de. — 
Æ Dejn ku’ jo heller slet et følle mej. te 
æ. A tøb skam ve den sist Væs i den 
føst Salm’, te æ Kaal, der spelt, war ve 
aa go øwer i den Vihs, som vi læhr i wor 



Skueldaw, om æ Bjerg, der lo’ laant ud i 
æ Skov. — Men de er jo søhn me di hær 
ung Mennesker, te di saa let glier ud i 
Fantasier, som vor gammel Dejn aalti 
kalt æ.

Pier: Ja, han ku' gjan si ud, sorn han 
wilgli’ ud i Fantasier, wor nøj Organist. — 
A so ham, da vi kam ud aa æ Kjerk; de 
er jen aa de hær Kaal, der er kommen te 
æ Hywskuel, sihn de hær nøj nø/ er 
bløwen lawe derop.; det er jen me en Par 
forfærdelig stuhr Ugløwn me Glar fuhr aa 
en Hortjaws nier øwer den hywer Yw. 
Han sier nøj øwerstudiret ud, men æ 
Mennesk er kaskisæ hejsen guer nok; han 
tinker baaresten et øwer, hwa’for en Ufre’ 
han ka’ law i en sølle fatte Husmandslod 
som min; for de trowr A, te de vil waahr 
manne Daw innen mi Kuhn, Kjesten, blywer 
søhn ijen, te hun er te aa omgoes øwen 
po den hær Koncert. — Men Wolle no er 
vi jo aallere ve æ Dejns; saa mo do ha’ 
Faaval, — aa hel s æ Dejn fræ mæ.

"Wolle: Faaval Pier. Ja, det ska’ A. 
la signaturs.

FRA DET DAGLIGE LIVS OVERDREV.

Naar Missionselev Simonsen eksamineres 
i Historie.

cand. Granzow: Vil De saa, Simonsen, 
sige mig, hvordan Germanernes Samfunds
ordning var.

Simonsen: De aad alt det, de mødte 
undervejs.

* **
Simonsen læser i Dansk i Pontoppidans 

Lykke-Per det som følger: — — Ikke des 
mindre sad den bredbagede danske Bonde 
bag sin Gaard med en uanfægtet Følelse 
af at udgøre Nationens Marv.-------

* **
Fevejle læser i Fransk: tue ton pére 

frappe ta sæur.

cand. Orth: Oversæt —!
Fevejle overlegen: dræber sin Far og 

spiser hans Hjerte.
Hr. Orth forbavset: Naa—h! han tror, 

det kommer deraf.-------
* $

Da vi en sen Aftenstund vender hjem 
fra Redaktionsmøde, passerer vi et ungt 
Par og raaber: Hej! hva’ der!

En Stemme: Hold Bøtte! —Vi hypper 
vore egne private Kantøfler.

(Bosporus.)

HVOR TRÆFFES-------

Hvor træffer man cand. Orth?
— Paa Klosteret i Kamp ä la vie å la mort. 
Fra Kvæld og til Gry og fra Gry og til 

Kvæld, 
han ofrer sig helt for Ungdommens Vel; 
han fremmer sin pædagogiske Sans. 
Dervecj vil han vinde sin Laurbærkrans.

Naar træffes den store Græker og Dansker? 
•— Selvfølgelig naar vore Stile han gransker. 
Naar Bogen han maler saa ganske rød. 
— Nikæs æ tanatu — „Liv eller Død.

Øllebrød“!

Hvor træffer man Sørensen og Kr. Madsen 
— paa Flugt en Aftenstund med (?) Kassen.

1 næste Uge renses WC af Foss og Fevejle.

S p ø r g s m a al.
Hedder det Genneral med to „n’er“ 

eller kun med et „n", tidt med „d“ eller 
uden „d", Linkager med eller uden „d"?

(Nogle videbegærlige Munke.) 
Svar.

Det hedder „General“, tit skrives tit 
„tidt", men man kan ogsaa tit bruge „ofte". 
Det sidste Ord skrives „Linkager“.

Red.



Fotografier.
Ærede Kunder, som ønsker Fotografier 

til Julen, bedes ikke vente for længe med 
at blive fotograferet, da det jo nu er korte 
og mørke Dage. Den bedste Tid paa Dagen 
er fra Kl. 11—2.

Rønde i November 1917.
K. J. Andersen.

Avertissenonce.
Her er altid fine Varer 
i Tobakker og Cigarer! 
— Men maaske min Læser sætter 
større Pris paa Cigaretter!
— Her er all! — til alle Priser!
Ej blot Røg; — nej, hvad man spiser.
Marcipan og Chokolade 
findes her i Blok og Plade. 
Sød Konfect og Pudsecreme. 
— Var det inte no’et for Dem?

anbefales d’Hrr. Skoleelever.

Chr. Larsen,
Bog- og Papirhandel.

Rønde.

Cykler, Cykledele, 
Cykledæk og Slanger.

Reparationer udføres til billigste Priser 
og med Garanti.

Lommelainper ug Elementer.
Alfred Jensen,
Tlf. Nr. t4. Rønde. Tlf. Nr. 14'.

Fra

Frk. S. Madsens
*

Manufakturforretning 
i Rønde

anbefales et kurant Lager af Manufaktur- 
varer til billigste Dagspris.

Af færdige Bluser, Nederdele, Regnfrak
ker, Paraplyer, Forklæder m. m. forefindes 
stadig et godt Udvalg.

Mange Nyheder hjemkommer ti! Julen.

%» H Fodtøj
inden næste Prisstigning.

Alt i moderne Fodtøj haves paa Lager.
Reparationer hurtigt og solidt.
Chr. Larsen, Skomager,

Rønde.

Udgivet af Læseren.
Redigeret af et Qvinqvemvirat paa fem Mand. 
Jens Jensen, Niels Jensen, Kr. Andersen, 

Damgaard-Jensen.
Ansvarhavende: V. Mølgaard-Andersen.



„Saares der nogen, saa huske han, Striden kun var en Fest —“

Nr. 2. Onsdag den 19. December 1917. 1. Aargang.

Jul ringes ind.

Det sitrer i Luften af Klokkernes Klang 
og Tonerne gaar over Mark og Vang.

Jul ringes ind.

De Toner, de minder om Barndommens Aar, 
de lokker, de kalder som Blomster i Vaar 

Smil paa vor Kind.

De kalder til Bønnen Guds Menighed, 
og Hjerterne længes mod Julefred 

med barnligt Sind.

Det ringer, det kimer til Festernes Fest 
til Ære for Jesus, vor Højtidsgæst.

Jul ringes ind.
J. J-





























































ved sin unge Hustrus Dødsleje. Deres to 
smaa Børn søger grædende at vække de
res sovende Mor. Men hun vaagner al- 
drig mere. I er moderløse, I arme smaa. 

■—■ — Alt dette ser Vinden paa sin Vej. 
Det er Sygdommen, der, fremkaldt ved 
Menneskenes umaadelige Synd ved den 
frygtelige Krig, af den retfærdige Gud 
svinges som en Svøbe over Menneske
slægten. —- —

Og Vinden flyver videre hen over de 
nøgne Marker og Skove forbi sørgende 
Mennesker. Og den synger sin sørg
modige Sang, der er præget af, hvad den 
har set paa sin Vej. E.

Tidernes Tegn.

Hører du Bruset, der gaar over Jorden? 
Hører du borte den rullende Torden?
— Vaager og beder — nu kommer han 

snart,
Kristus, Messias med Lynildens Fart!

Hører du Sukket fra Jordlivets Fængsel. 
— Tusinder Sjæle i Bøn og i Længsel 
efter at skue vor kommende Gud 
stirrer fra Fængselets Gitterværk ud.

Hører du fjernt de forhærdedes Røster, 
de, der er bunden af Jordlivets Lyster,, 
de, der vil slukke den evige Glød, 
som gennem Natten sin Lysstraale brød?

Nærmere kommer de — mærker du ikke? 
Ser du ejheller de rovgriske Blikke?
Bed til vor Jesus •— og raab du det ud, 
thi de vil spærre dig Vejen til Gud.

•
Hører du Krigenes rasende Dundren? 
Ser du i Lys fra Guds Bibel med Undren? 
Dødens Gestalt, der med Pest og med 

Mord, 
farer sin Sejrsgang over vor Jord!

Vaager og beder — Gud! styrk os i 
Kraften —

tænd eders Lamper — det lider mod Aften, 
snart skal vi se ham og juble det ud: 
Kristus, vor Frelser, vor Konge, vor Gud!

Se’ected Sketches.

I første G. en Samling gaar 
af højt udviklede vise Faar. 
Af dem et Par Stykker jeg nævne nu vil 
og haaber, at „Pax" gi’r Samtykke dértil. 
Valdemar Pedersen nu er Musikdirigent. 
Fra Muserne sikkert han er os sendt, 
som fuldendt Mester med Kunstnerhaar, 
med flotte Sving han sin Taktstok slaar. 
For Udtale af Fransk en vis er berømt, 
vi haaber dog for ham, det kun er paa 

Skrømt;
thi skal han f. Eks. sige cingnante, 
han fremstammer fortvivlet kangsjangt. 
En Simonsen har vi, der er brun, 
og han er baade sund og stor og rund; 
thi siden han kom til vor Skole her, 
han vejer — ja tænk — sine 14 Pund mer. 
Søren Holm er en stor Matematicus; 
men har vi Latin, saa bli’r han confus, 
han hjælper sig ofte med ulovlig Skelen, 
tidt alligevel han taber dog Mælen.
Af konservative vi har kun to, 
Madsen og een til „disverre" alene maa 

staa.
De andre Bolschevikker er mindre eller 

mer’, 
ja raaded’ de første, saa fandtes ej fler’. 
Af Steen Steensen Blicher vi og har en 

Ven, 
til Spentrup føres hans Hjemstavn hen, 
som Foredragsholder og Sangvirtuos 
han overgaar alle og faar her kun Ros. 
I Græsk Jens Peter Frøkjær it forstor’n, 
derfor til Tavlen saa ofte gor’n;
thi her han til Tider kan finde Fornuften, 
mens nede han svarer kun ud i Luften. 
Til sidst Carl Jensen her jeg nævner, 
han sikkerligt snart af Lærdom revner. 
Af Farve han er rød, af Størrelse ej lang, 
hans Legemsholdning er rank og charmant.

Alitros.

Kritik af „Il Pr.“

Din Pegasus er gammel vorden, 
dens Jambeløb er Luntetrav, 
sla’ du det gamle Dyr til Jorden 
og læg det stille i sin Grav.
Det nytter ej, du siger saa: 
Det gamle Kræ, o lad det gaa. 
— Og læg en Marmorsten paa Graven, 
det pynter altid med lidt hvidt, 
og læg dig selv saa ned paa Maven 
og skriv derpaa med Sortekridt:



Her hviler sig den gamle Krikke, 
der plagedes saa fælt af Gigt, 
af Stamme, Febervildelse og Hikke, 
af Halthed, Podegra og sligt.
— Ja, lig’ du der, min gamle Ven, 
og gid du aldrig gaar igen, o o o o o

Skeptikos.

EKSTRAFORTJENESTE.
En ung Mand med Kraft i Armen sø

ges til at fylde Tørv i Kasserne for Eleverne 
paa Rønde Artiumskursus 2 Timer om 
Ugen. Der er 30 Kasser, og der betales 
25 Øre for hver Kasse, der fyldes. En 
som tillige gratis vil bære Kasserne op 
paa Elevernes Værelser vil blive fore
trukket.

Jens Jensen paastaar, at Psyke hab
haft i Sinde at skyde Amor med en seks- 
ladet Revolver. — Det lyder utroligt, men 
derfor .kan det jo godt være Løgn.

En eller anden Rimsmed har faaet de 
tre første Linier af den nu gamle Vise: 
„Under den hvide Bro“ til at lyde saaledes: 

„Under den hvide Bro ,
standser en Baad med to, 
Cajus og Frk. M—•"

1 Fortegnelsen over Gæsterne paaRønde 
Afholdshotel finder vi ogsaa Hans Højvel- 
baarenhed Pontos’s Visitkort.

Præmieopgave.

Syv Præmier af alle Slags 
fordeles gratis til enhver — 
men mærk dog dette vel — især 
til dem, der holder „Pax“, 
naar blot der svares sprøjtegalt 
paa vore trende Gaader her: 
To Mænd du paa vort Billed ser 
— en lille og en stor — nu vel. 
Hvem mon der slog sig mest ihjel, 
hvis han fra Raadhustaarnet faldt? 
Hvem skal mon oftest Skæget rage? 
og hvem saa flest af Aar og Dage?

V.

Resultatet af Præmiefordelingen vil 
blive bekendtgjort i „Pax et Pugna“s Jule
nummer.

Kammerater!
Nu har 1 set, at vi ikke formaar at 

give „Pax et Pugna“ den Skikkelse, et 
saadant Elevblad skulde have. Og idet 
vi bøjer os for de Røster, der lyder blandt 
Jer, trækker vi os hermed tilbage og over
lader Pladsen til den nye Redaktion, som 
1 maa vælge nu. Valget foregaar saaledes, 
at enhver Abonnent inden iste December 
giver en af de nuværende Redaktions
medlemmer en Seddel, hvorpaa der er 
skrevet Navnene paa de fem Elever, som 
vedkommende ønsker, den nye Redaktion 
skal bestaa af.

Med Tak for den gode Støtte og Over
bærenhed, I har vist os i det svundne Kvar
tal, forbliver vi hermed Jeres afgaaede

Redaktion.



Cykler, Cykledele.
Reparationer udfores til billigste Priser 

og med Garanti.

LomilMper
Alfred Jensen,
Tlf. Nr. 14. Rande. Tlf. Nr. 14.

anbefales.
NB. Reparationer udføres hurtigt og 

solidt.

»II
I 

fe: 1 
Ronde.

Elevern
Opmærksomhed 

henledes paa, at jeg foruden alm. Skøn
litteratur for Fremtiden fører de paa Skolen 
anvendte Lærebøger paa Lager.

løvrigt anbefal s min Forretning, som 
det bedste og bil!igm Indkøbssted i al an
det Skolemateriale.

Chr. Larsen$ Rønde.

Græsk, Latin og M.ateidatik, 
Fransk og Tysk og Ellings Fysik, 
Engelsk, Geografi, Botanik 
— slige kedsomme tørre Sager 
som til daglig piner og plager, 
dem har Skolen i rigt Maal paa Lager, 
men Cigarer, Tobak, Cigaretter, 
Bolcher, Konfect, kort — alt hvad man 

sætter 
høj’re i Pris — det alene man faar 
hos Kjerrumgaard.

Hvisomensti do er ta: i di i fals, 
saa haar vi Øl cv Kaffe letos 
aa Chokolade og h k do vi! 
haar vi po '4; edrm-.hotel.

Fotograf

Rønde, anbefales.

Skal De
have en ny I OverfraKke, Hat 
eller varm é ig, da se
ind til

H. I. MM,
Rønde.

Skrædder
K.F. Stoffregen
anbefaler sig med alt til Faget henhørende.

Udgivet af Eleverne paa Rønde Artiums- 
og Præliminærkursus.

Redigeret af Ruth Quortrup, S. Simonsen, 
J. Damgaard-Jensen.

Ansvarhavende: P. Ewaid Petersen.
L. BEEPIHLS BOGTRYKKERI, EØMDI.


