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PALLAS ATHENE.
Nr. 2-3. Onsdag d. 9. April 1913. 2. Aarg.

Ved Kong Georgs Dod.
Vær stille du, mit iltre Sind, 
slut Fred med hver en Fjende, 
en stille Stund luk Sorgen ind 

. for Dødens bitre Minde.

1 Hellas vajer halvt paa Stang 
de lavrbærkranste Faner, 
nu stilner det sin Sejerssang 
for Dødens sorte Svaner.

Den klamme Taage dugger til 
om Kongskahyttens Rude, 
fra Kampens haarde Kæmpespil 
gaar Grækerkongens Skude.

Og gamle Hellas’ unge Flag 
kun halvt er hejst paa Masten; 
det minder om paa Sejrens Dag, 
at der er Lig i Lasten.

Men Uglen paa Athenes Borg 
sørgmodigt spejder efter, 
om Folket i sin Kongesorg 
til Sejre end har Kræfter.

Axel Holt.
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Den danske Præstegaard.
Lidt Lyrik i Prosa.

I et Hjem, hvor Solen altid har let ved at brydo 
igennem Formiddagens Tanger, hvor Sorgen maa svin- 
do for Smilet, hvor Tobakken dufter som sjældent paa 
Landet, i et Hjem, hvor Far er alvorlig og Famili
ens absolute Autoritet, hvor Mor er alles Tjenerinde, 
men ingens Træl, i et Hjem, der omgives af en Ha
ve, hvor ved Forsommcrtidc Nattergalen med sine 
Triller lokker selve Amor ned i Nøddegangen. og 
hvor ved Vintertide Sneen lægger sit rene, hvido 
Dække over Busk og Plæne for at skabe rigtig.lul. i 
ot saadant lille Paradis bor min Onkel. Præsten i 
Stænderup.

Min Onkels Præstegaard horer ikke til dem, der 
skjuler sig for Vejr og Vind; nej, den staar stovt 
paa sin Bakke, hvor den nu allerede i flere Sekler 
liar ladet Østenvinden ryste Vestens vaade Regnby
ger af Straataget. hvorfra Solen lidt efter lidt stjæler 
alle Perlerne bort, som den selv har dannet. Og naar 
Vinteren rigtig giver sig til at storme og piske ind' 
paa de hvidkalkede Mure, saa kan Onkel staa saa 
lunt derinde og hilse paa Kong Vinter; det gamle, 
sørtmalode Egetræsbindingsværk skal nok holde sam
men paa Murbrokkerne fra det Ki. Aarhundrede.

Præstegaarden ligger allerhøjst i Byen, hvad der 
nok kan have sine Ulemper. I de tørre Somre er der 
aldrig Vand i Brønden, og det kan sætte Stine ( By
ens priviligerede Vadskerkone) i Forlegenhed; men 
citer en „lille“ Taar Kaffe og en diio Passiar er husi 
blevet gode Venner med Mette (Sognefogdens Gemal
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indo), der velvillig stiller sin Brønd til Disposition., 
Slige Kalamiteter tænker Feriegæster selvfølgelig ikke 
paa. De ved kun, at der fra Præstens Toft er den 
herligste Udsigt til Skamling og Vonsilds grimme, gu
le Kirke ovre paa den anden Side af Fjorden, og saa 
tror de, at der om Natten er langt kortere til Stjer
nerne fra Præstegaardshaven end nede fra Byens 
smaa Urtebede, hvor en Rose oppe fra Præstens til
fældigvis har listet sig ind og gjort alle Kaalstokke- 
ne og Hyldebuskene skinsyge.

Noget, som alle Onkels Gæster rynker paa Næsen 
af, er, at Møddingen ligger lige midt i Gaarden, som 
on dejlig Tumleplads for Forpagterens unge Grise. 
Alle vi, der gæster Onkels Hus, er fuldstændig enige, 
om at afstraffe Trofast, Stænderups gamle Overbe
tjent, naar han forvilder sig op paa Møddingen' for 
at gøre Jagt paa Kyllingerne — af to Aarsagcr. Nu 
kan jeg glæde alle mine Kontubernaler fra Onkels 
Hus ved at meddele dem, at Onkel har faaet bevil
ger et Embedslaan til Møddingens Flytning.

Figge Narrator.

® ® ®

Det strænge Skriftemaal.
(Af St. St. Blicher).

(Fortsat).
Nu kom Visitatsturen til det berygtede Sogn; Kir

ken var fuld af Mennesker og Ungdommen vel oplyst. 
Da Katekisationen var til Ende, spurgte Visitator, 
som Skik er, Hans Velærværdighed, om lian var til- 
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freds med Menigheden. Da lian med et Buk havde 
bejaet Spørgsmaalet, vendte Bispen sig lil Sognefol
kene med disse Ord: „Har Menigheden noget at erin
dre?“

„Aldeles intet, uden ■— —“ var et Par Bønders 
afbrudte Svar, hvorved de tillige saa med meget be
tænkelige Miner til Sakristiet, der indesluttede Skrifte
stolen.

„Det strenge Skriftemaal. det strenge Skriftemaal!“ 
lod det fra flere Munde, og alle skottede til Sakri
stiet.

„Hvad vil de sige hermed?“ gentog den gejstlige 
foresatte, idet han drejede sig mod Præsten.

Denne lovede ham ved Gudstjenestens Slutning at 
give ham den forlangte Oplysning, og Visitaten end'e 
med Ros og Formaning til at blive ved i det begynd
te gode.

„De har grebet Tingene an fra den rigtige Side. 
Saaledes, just saaled.es er det, man maa tage disso 
Mennesker!“ sagde Biskoppen paa Hjemvejen fra Kir
ken; „men hvad betyder det strenge Skriftemaal, som 
Bønderne talte om“

(Forts, i næste Nr.)

® ® ®

Orbis Terrarum.
(Fra vore Korrespondenter).

United States.
Nu er alt all right herovre. England faar Lov li; 

at spytte i Panamakanalen, og Gadefejerne i Indiana
polis (der — som bekendt — er Hovedstaden i de

saaled.es
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Indfødtes Rige) har Haab om Lønforhøjelse. Mr. A il
son har vel ogsaa studeret Apologeten Platon, der 
lader Sokrates udtale, at man først maa begynd«? m?;l 
sig selv — for saa siden at give sig af med andre.

Cou Boysen.
Pa ris :

Vive la France! Vive la. Republique! Vive Poin
care! Det lamme, men flittige Frankrig er ved at faa 
sine Kræfter igen efter Blodtabet i 1870—71. De Iran
ske Armeer skal styrkes og forøges. Kun en Napo
leon mangler til at føre dem ind over Østgrænsen. 
Nu er Statens højeste Taburet besat med en Mand der 
alene vil Frankrigs Ære. Der var Begcjs'ring i Rau
bet: Vive Poincaré, da det bølgede over Bouleva nier
ne i Februar, som tidligere „Vive l’empereur“ gav 
Armeerne overjordisk Kraft.

Jean Romaine.
Konstantinopel.

Det bliver Blod, Menneskeblod, slagne Fjendeis og 
Landsmænds Lig, der gøder vore Marker til næste 
Hosts Grøde. Grøden bliver lille. Blodet bliver for 
tungt. Jorden er mæt. Kristne Stater! Stikker Blodet 
jer ikke i Næsen, saa hører I maaske Enkernes Kla
ger. Den makedoniske Mand kalder endnu!

Ibrahim Petersen.

Danmark. De kommunale Valg.
Der støbtes Krudt. Forsvarligt Krudt, der endog- 

saa af Fjenden kunde kastes tilbage og skade den op 
rindelige Ladestok. Blot blev Bogstaveringen klan
dret fra Sandhed til Løgn og Løgn til Sandhed. Ro- 
mersgades og Farimagsgades Fabrikker, der ellers 
tidligere kun gav sig af med at støbe „aandelige For-
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svarsvaabon“, stod ikke i nogen Grad tilbage for d< t 
ferslewske Krudttaarn. Godt, man endnu ikke er med 
paa. Valgpladsen. Blandt alle de talrige Partier mang
ler der endnu eet, et demokratisk, der alene vil Sand
hed og Ret, men et saadant har Historien endnu ik
ke kendt.

Kominunalvælgcr in spe.

® ® ®

T il Læserne!
Læserne faar undskylde, at „Pallas Athene“ ikke 

er udkommen før end i Dag —■ paa Grund af Dan
sken. Til Gengæld moder vi op med 8 Sider, hvilket 
dog ikke forhøjer Pilsen for Enkeltnumre.

Som tidligere, meddelt udkommer „Pallas Athene“ 
hver 14. Dag og koster 25 Øre Kvartalet (5 Øre for 
Enkeltnumre). Abonnement kan tegnes hos Redaktio
nen, Kroghsgade 1, Tlf. Øbro 2009 y.

® ® ®

FORSVARSINDSAMLINGEN.
Fremdeles har vi modtaget til Forsvaret:
C. X F. X W Weltzer X W Tofte 0,17 Kr.
Kjersgaard 0,25 Kr. Fru og Frk. Holt 1,50 Kr.
Ialt med det tidligere indkomne 2,54 Kr.
Endvidere er indkommen: Frk. D. Lind 1,00 Kr

Med det øvrige ialt 3,45 Kr.
Bidrag modtages fremdeles.

® ® ®
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VOR BØRNEHAVE.
Præmie g , a a cl e .

Omflyt Bogstaverne i liver Linie saaledes, at hver 
Linie danner et Ord, og Forbogstaverne — læste fra 
oven nedad — danner Navnet Viborg og Endebogsta- 
verne Ordet grenen.
b d d e f g i i n n n o r s u v y 
d c e g i i i m n n n r r s s t 
a b d e e c i n n p p r r s t v æ
a e e e c g 1 n n n o r r s s t v
a d e e g i 1 1 n n o r r v s s u
a a e c e g j 1 1 n n n n r t 1 o

Løsning bedes indsendt inden 10. April.

® ® ®

G a a cl e.
Gæt paa en Ting, jeg bruger hver en Bag, 
— du ogsaa! det er vist en afgjort Sag. 
Du ved det ikke? Vel! saa vend blot Ordet, 
saa tror jeg nok, du kommer let paa Sporet. 
Det Tegn er kendt i baade Syd og Nord 
og er en blid Befaling uden Ord.

Losninger indsendes inden 10. April.

Løsningerne i sidste Nummer var: 
Gaaden: Løgstor. Rebus: Kun st ell. Si-ene. 
Vindere: 1) Jens A. Holt. 2) Carl Weltzer.

® ® ®
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Annoncer.

DE FORENEDE BRYGGERIERS Hvidtøl og Skibsøl 
Autoriseret Aftapning.

L. P. Høier, Ryesgade 67. TIL Nora 2086.

E L E V E R ØNSKE S. Begyndere i Sprog eller
viderekomne i Naturfag. B. H o 1 t , stud, med ,

Kroglisgade 1, 2.

HUSK Gartner Rosdals Frugt- og Grøntforret- 
hing. Ryesgade 37. Fine Frederiksværk Kartofler.

Prøv og døm!

HEKT O GR AFER fabrikeres. Man henvend > 
sig til Redaktionskontoret.

PALLAS ATHENE“
udkommer hver 14. Dag og koster 25 Ore Kvartalet

ANNONCEPLADS TIL LEJE!
Billig Betaling, stigende Rabat!

Redigeret af P. Holt og .1. Weltzer. Redaktions 
kontor: Kroghsgade 1. 2. Sal.

Fr. Jensen, Falkoneralle 58.


