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PALLAS ATHENE.
Nr. 4. Torsdag d. 24. April 1913. 2. Aarg.

Dybbøl.
„Den danske Armé ved Dybbøl døde, som den 

havde levet. Den blev sendt hertil for at blive slag
tet for Landets Æres Skyld, og don gik til Slagteri
et — ikke med nogen glad, men visselig med en ædel, 
resigneret, uforfærdet Mine“ — — — „Disse Mænd 
var upaatvivlelig en bedre Skæbne værd.“

■Ja. saaledes skrev „Times“s Korrespondent Anto
nio Galenga for 4!) Aar siden, da han under Dybbol- 
stillingen opholdt sig i Skanserne; og han har Tiet, 
de var en bedre Skæbne værd; men hvorfor fik de 
en saadan Skæbne: hvis Skyld var det? Kunde den 
ikke være bleven mildere? Jo, det kunde den, hvis 
blot den daværende Regering havde villet give de for
nødne Penge til at faa laste, grundmurede Foner; 
men hvor blev de af? Man fik kun Femtedelen ah 
hvad man forlangte; og hvad kom der saa ud af 
det? Ikke andet end store Tab af Menneskeliv. Det 
var den daværende Regerings Skyld, at saa mange 
ange Mennesker hin 18de April maatte lade deres Liv 
for Fædrelandets Skyld, kun fordi Regeringen havde 
sparet paa Landets Penge! men de unge Menneskers 
Liv, dem sparede de ikke.

Man kan næsten fristes til at tro, at vi engang 
igen skal opleve en saadan 18de April, og da gæl
der det ikke Dybbøl skanserne, men da gælder det 
selve Kongens København.

Gid Mindet om hine Dybbolskanser. der blev op
ført for saa billige Penge, men betalt med det dyre
ste Blod, gid det maatte vække vore Lovgivere og 
dem, der sidder ved Roret, af deres dybe Søvn, saa 
at ingen atter skal kunne sige om os:
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„At. vi var et Folk, som for silde forstod.
hvor man sparer sit (hild, man man spilde sTt Blod.“ 

J o h n.

Orbis Terrarum.
Ceti n i e.

Hei- kan man da. træffe et Mandfolk, der tør ræk
ke Tunge af Stormagternes Gesandtskakskouference 
og erklære samtlige Stormagter Krig, en Olding, der 
lader haant om Kanonernes Miilionvægt ved „de sorte 
Bjerge“s Kyst. For en Gangs Skyld ønsker vi, at 
Frækhed maa belønnes, at Sk atari maa hejse Monte
negros Bannermærke og Kong Nikita nedslaa sin Re
sidens i Albaniens Hovedstad.

Nikolaj Petrowitsc-h.

S & ®

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

(Sluttet).
„Det skal jeg sige Deres Højærværdighed. Jeg hai

en Stok staaende i Sakrestistolen. Saa snart jeg ho
rer noget uskikkeligt om mine Sognefolk, lukker jeg 
dem ved Skriftemaalet inde i Sakjestiet med mig og 
lader Stokken bearbejde deres Ryg saa længe, til de 
lover Bedring.“

„Gud bevare os! Det er en voldsom Kur!“
„Voldsom er den, det skal jeg aldrig nægte; men 

probat er den tillige. Nu har jeg været her paa det 
fjerde Aar; jeg spørger: Har min Biskop i al den 
Tid hørt noget forargeligt om mine Sognefolk?“
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„Nej, min kære! men skulde det samme ikke være 
at opnaa paa en mildere Maade?“

„Ingenlunde! Naar min Skriftestol bliver mig for
ment, kan jeg lige saa godt lægge Kjolen hen!“

Bispen trak paa Skuldrene og svarede: „Nu, saa 
faar De vel fare fort dermed; men se for alle Ting at 
moderere Kræfterne ved deres Udøvelse!“

Hr. Mikkel skriftede endnu en føje Tid ved Stok
kens Hjælp; siden stod den blot i Skriftestolen til 
Minde om de forvorpne Tide]'.

Hvor streng Manden var i alt, hvad der angik kri
stelig Tugt, regnede han det ikke saa nøje, hvor Ta
len var om hans egen Person og hans Indkomster. 
Dette gjorde, at han paa een Gang var baade frygtet 
■og elsket af sin Menighed, der ønskede ham et langt 
Liv og kaldte ham en retskaffen Sjælesorger.

® ®

Til vore Abonnent c r o g L se s e r e !
De vil kunne indse, at det er „Pallas Athene“s 

'Redaktion yderst magtpaaliggende at faa saa mange 
og faste Abonnenter som muligt, og vi opfordrer der
for vore Læsere til efter bedste Evne at skaffe saa 
mange som muligt, saa at „Pallas Athene“ derved kan 
blive kendt i alle Samfundslag.

Til dan. der skaffer 5 nye Abonnenter, tilstedes 
et Fri eksemplar. R e d.

® ® ®

Til Læse i-ne!
„Pallas Athene“ koster i Provinsen 25 Øre Kvar

talet plus 15 Øre i Porto.
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V OR BØ R NE H A V E.
Løsningen paa Gaadcrne i sidste Nr. var:

1) Vinduesfordybning. 
Indenrigsminister.
Brændevins tappere 
Overanstrengelsen. 
Rullegardinsnore.
General I øi tnanten.

2) Kniv — Vink.

VOR FORSVARS1NDSAMLTNG.
„Taknemmelige Læsere af Digtet ved Kong Ge

orgs Dod“: 5,50 Kr. Mod det tidil. -indk.: 9.04 Kr.

® Q ®
Annoncer.

F læsk - B o r s.
1ste Kl.s Paalægs- og Fedevareforretning.

R y e s g a d c G 8.

HUSK Gartner Rosdals Frugt- og Grøntforret
ning. Ryesgade 37. Fine Frederiksværk Kartoller.

Prøv og døm!

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

Redigeret af P. Holt og -I. Weltzer. Redaktions- 
kontor: Kroghsgade L 2. Sal.

Fr. Jensen, FnlkoncrnlL ÜS.


