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PALLAS ATHENE.
Nr. 1. Tirsdag d. 4. Marts. 2. Aarg.

Lykken og Sorgen.
Lykken os lokkende drager, 
spaar os bestandig en Vaar. 
synes os liflig og fager, 
selv om vi aldrig den naar.

Sorgen os piner og nager, 
bringer os knugende Kaar; 
alle de klynkendes Klager 
opad mod Himmelen gaar.

®

Danmarks Værn.
Der er jo fornylig indsamlet 500,000 Kr. til Dan

marks Forsvar. Det var jo Meningen med disse Pen
ge. at de skulde bruges til et nyt Fort. Men da de 
nu fornylig er indsamlet, saa vil Krigsministeren ik
ke modtage dem til det, og det er jo umaadeligt uhel
digt. for det er jo et Factum, at der er mange Mang
ler ved vort Forsvar, og et af de vigtigste' er jo 
netop et Fort paa Nordfronten.
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Nr. 1. PALLAS ATHENE. Side 2.

Gründen til. at Ministeren ikke vil modtage dem til tiet, 
tænker jeg mig er. at lian er bange for det foreslaa- 
endo Rigsdagsvalg. for lian er nemlig ikke sikker 
paa. at hvis han siger ja. saa falder han, for saa 
vil Vonstro ikke have ham. men siger han nej be
stemt. saa holder Venstre maaske paa ham. me
dens han faar en mægtig Modstander: for Stemnin
gen er saadan for Tiden, at lian udmærket kan bli
ve styrtet, hvis han siger nej. — —

Der er jo mange Indsamlinger i Gang til vort 
Forsvar, og „Pallas Athene“ modtager ogsaa Beløb. 
Vi har modtaget nogle faa og smaa; forel obig er dm’ 
indkommet 57 øre. Red.

* ® ®

Balkan Spørgsmaalet.
Foruden Krigen mellem Bulgarien og Tyrkiet Lar 

der ogsaa været, stor Fare fra Rumæniens Side; Ihi 
do fordrer et Stykke Land af Bulgarien, men Bulga
rien vil selvfølgelig ikke udlevere det, og det saa ud 
til. at der skulde blive Krig; men nu lader det til, 
at det ikke skal blive til noget, for Rumænien og Bul
garien modtager nu maaske en Voldgift, og saa er 
dei jo næppe saa stor en Fare for Krig. Den kun
de ellers blive skæbnesvanger for hele Europa; thi 
ud af den kunde der udvikle sig en europæisk Krig.
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Side 3. PALLAS ATHENE Nr. 1.

Det strenge Skriftemaal.
Af St. St. Blicher.

1 et Sogn — jeg nævner det ikke for Beboernes 
■Skyld, da de mi er skikkelige Folk — var Bønderne 
saa ugudellige og ondskabsfulde, at flere Præster hav-; 
de sat Livet til iblandt dem, dels af Græmmelse over 
deres Handel og Drillerier. dels, som Ordet gik. og- 
saa paa voldsomme Maader. Dette gjorde, at ingen 
•til sidst vovede at søge Kaldet, og dette nmatte elter: 
den sidste Præsts Død staa ledigt et helt Aar igen- 
nem og derover.

Omsider meldte en norsk Kapellan, bekendt ved 
Akademiet, under Navnet K æ m p e - M i k kel, sig 
til det vakante Embede og fik det.

Bispen gav ham mange gode Raad med paa Vej
en til hans Pastorat og formanede ham især tjl Sagt
modighed og Mildhed som det bedste Middel til at 
komme af Sted med dette uregerlige Folk.

„Vi faar se!“ svarede Mikkel og drog did.
Amtmanden og Bispen ventede som sædvanlig en 

Mængde Klager fra Præsten. Nej. der kom ingen! 
Det forste Aar gik. det andet og det tredie; de hør
te ikke det ringeste fra Præsten, der kunde ligne en 
Besværing, og de forundrede sig saare over denne 
fo runderlige Tavsh ed.

(Forts, i næste Nr.)
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Historien fra .sidste Nr. vil ikke blive fortsat her.
da der ikke er Plads men maaske i næste, Nr.



Nr. 1. PALLAS ATHENE; Side. 4.

Smaating
EN PRÆ M 1 E G A A D E.

Det første tit kan gøre Øjet vaadt, 
det andet færdes i de friske Vande; 
det hele ligger vistnok lunt og godt 
et eller andet Sted i Nordens Lande.

PRÆMIEREBUS (med to Løsninger). 
St. .

Losningerne bedes indsendt inden den 10. Marts.. 
Der bliver en Præmie for dem begge.

Adresse: Kroghsgade 1. 2. Sal. København 0.
— Der var ikke indsendt nogen Løsning til sid

ste Præmiegaade. Losningen paa den var:
A a b e n r a a.

ANNONCEPLADS TIL LEJE!
Billig Betaling, stigende Rabat!

En Meter lang Flyvemaskine
er til Salg. Gummi mangler, og den kan derfor kø
bes meget billigt ved Henvendelse til

J o h a n n e s H o 1 t , Kroghsgade 1, 2.

Redigeret af P. Holt og J. Weltzer. Redaktions-' 
kontor: Kroghsgade 1, 2. Sal.

Er. Jensen, Falkoneralic öS.


