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PALLAS ATHENE.
Nr. 6. Lørdag den 7. Juni 1913. 2. Aarg.

Situationen.
Slaget er endt og — tabt, uigenkaldelig tabt! 

Blodigt var det, og haardt var Nederlaget; Lars Dine
sen, N. P. Jensen og Holger Neergaard tælles blandt 
de faldne.

107—7, klart og fyndigt er det Sprog, som Tallene 
taler. Men alligevel er Kommentarerne mange. De 
to vigtigste.

Højre havde 82000 Stemmer og fik 7 Kandidater 
valgt, de Radikales 67000 Stemmer fik 31 valgt. Efter 
dette Valg maa al Disput, om den nuværende Valg
metode er retfærdig eller ikke, holde op. Men om de 
Partier, der under Valgkampagnen skreg sig hæse i 
Brølet om Retlærdighed, vil bøje sig for disse Tal, 
det er endnu et aabent Spørgsmaal.

Ministeriet demissionerer! Dette Skridt kalder 
Regeringens Organer at bøje sig for Folketingets radi
kal-socialdemokratiske Flertal og Parlamentarismens 
Krav. Denne Paastand turde være meget hasarderet! 
Begrebet „et radikalt-socialdemokratisk Flertal“ er 
noget Nonsens !

Der gives to Partier, de Radikale og Socialdemo
kraterne, de første er Samfundsreformatorer, de sidste 
er Samfundsomvæltere, men mellem disse to Ting er 
der en Afgrund af Forskel. Ganske vist staar de 
Radikale og Socialdemokraterne sammen i Grundlovs-
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spørgsmaalet, men dog aldrig som eet Parti overfor 
Venstre, der jo er enig med dem i et og alt.

Men det er maaske her, Tampen brænder! Der er 
maaske et vist Parti, der vil hale i Land !

Slaget er endt og — tabt, det er sandt, men takket 
være de 10 oprørske Venstremænd i Landstinget er 
Modstanden her ubrydelig. Landstinget vil blive opløst 
og de Kongevalgte maaske med, Valg vil følge paa 
Valg, før vi naar til Vejende.

Maaske sejrer Fornuften, maaske holder Kong 
Borgbjerg sit Indtog i Danmark, og Indtogsvejen er 
bred og velholdt, det garanterer Klaus Berntsen og 
Zahle for!

H øj rem and.

® ® ®

Frændefolk.
Som Brødre rejste sig Frændefolk 
i Kamp for den samme Ret, 
og Sejren svared’ som Frihedsfolk 
den vaagnende Vikingæt, 
at nu laa slagen den gamle Fjende 
med blødende, svære Saar, 
og glemt var dermed hvert Trældomsminde 
for Balkans spirende Vaar.

Tilsammen førte de Sejren hjem 
som Løn for den Flok, der faldt, 
og vigslet Jord blev der kastet paa dem, 
der sejrende o fred’ alt.
Da skulde Brødrene sammen dele 
den døendes store Arv, 
men Eris raabte dem til: „Det hele“! 
de tænkte paa eget Tarv.
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Saa ofte viger de store Maat 
for smaalige, usle Krav.
Nu svinger Brødre det haarde Staal 
og graver hinandens Grav.
Engang var Norden en mægtig Stamme, 
der talte i Folkenes Raad, 
men Spliden gjorde dem snart til Skamme 
og skjulte den enkeltes Daad.

Stik Sværdet i Balgen og del i Fred,
I sejred’ jo dog saa stort, 
og husk I staar paa et helligt Sted, 
hvor Værket I selv har gjort.
I glemmer Frændernes fælles Minder, 
som vi i det høje Nord,
I kæmper ikke mod Frihedsfjender, 
I myrder paa hellig Jord.

Axel Holt.

® ® ®

Vort Land.
„Langt klogere Folk er der sagtens om Land, 
end lier mellem Bælte og Sunde,
til Husbehov har vi dog Vid og Forstand“ ....

Ja. sadan skrev engang gamle Grundtvig, men 
passer det nu? Ja, i de fleste Tilfælde, men ikke 
eet: vort Værn. Der synes det. at det er de kloge 
Hoveder, de, som styrer Landet, som har taget fejl. 
Og der er det Menigmand, som har Forstanden, og 
ikke dem. For de burde dog indse, at man maa spa
re sit Blod og hellere give Pengene ud, saa at der 
kan komme stærke, grundmurede Fæstninger! i Stedet 
for i Hast opbyggede Volde. Men hvis det Vers, som 
Digteren skrev, skal gaa i Opfyldelse, ja, saa maa 
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Regeringen lade bygge et Fort, hvor det Hul er, som 
inaa og skal dækkes, om ikke hele København skal 
oversvømmes af de unge Mænds Blod og deres Mo
dres Taarer!

Støt derfor Forsvarsindsandingen! „Pallas Athe
ne“ modtager ogsaa Gaver dertil.

J o h a n n e s W e 1 t z e r.

Annoncer.

De f o r e n e d c B ry g g er i er s Hvidtøl og 
Skibsøl. Autoriseret Aftapning. — L. P. H o i e r , 
Ryesgade 67. Tlf. Nora 2086

H U S K Gartner Rosdals Frugt- og Grontforret- 
ning, Ryesgade 37. Fine Frederiksværk Kartofler. 

P r o v og d o m !

A./S. F. Lademann, Østerbrogade 25. Far
ve- og Tapethandler. Anbefaler: Gulvfernis, Lak, 
Reitze og Bronce. Tlf. 4698.

Chr. B I a n g s t r u p J o h a n s e n. FLÆ- 
SKE-BORS. Ryesgade 58.

1. Kl.s Paalægs- og Fedevareforretning.

„PALLAS ATHENE“ udkommer to Gange om 
Maaneden og koster 25 Øre Kvartalet, 5 Øre enkelte 
Numre. 10 Øre i Porto til Provinsen.

„PALLAS ATHENE“ redigeres af Paul Holt (an- 
svarhavende) og Joh.s Weltzer.

Fr. Jensen. Kbh. F.


