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Här man är förälskat),
tjistoriett af 0. C. P.

\V*)n mycket liten, vacker och pikant 
uppnäst dam promenerade på 

strandvägen och iakttog det vårligt 
ljusa lifvet omkring sig.
' En liten herre • följde eiter henne. 

En dumbom, som följer efter en 
aam • . . det ser man hvarje dag. 
vår lille herre utmärkte sig dock fram
för sina likar genom en så tydligt 
framträdande passion, att alla förbi
gående stannade och sågo efter honom. 
Ingen menniska intresserade sig för 
damen, som såg mycket ärbar ut. 
Herrarne skrattade åt honom, damerna 
smålogo, och gatpojkarne, hvilkas 
skarpa blick snart hade upptäckt denna 
scen, började formligt hetsa den lille 
herrn på damen, ropande:

Tag fatt henne!
Eodnande och utom sig. sökte damen 

göra ett hastigt slut på skandalen ge
nom att gå in i en butik. Den lille 
herrn följde ögonblickligen efter.

’ Tro icke, att ni på det sättet und
går mig, min fröken, ropade han till 
henne och stängde dörren till de inre 
rummen.

Hvad önskar ni, min herre? frå
gade bodmamsellen.

~~ Hvad behagar fröken? frågade han- 
delsbiträdet.

~~ Jag ber om skydd. En hel timme 
lar denne herre följt mig i hälarne.

Från landets högskolor. I.

Foto. Axel Larsson.
Lektor Hans Hedlund

(vid Chalmerska. institutet).

— Att jag icke följt er längre, fröken, 
är sannerligen icke min skull. Por öf- 
rigt måste ju allting hafva en början.

__ Ett högst otäckt skämt, min herre.
— Det är intet skämt, min nådiga.

Vill ni skänka mig ett ögonblicks samtal?
— Jag vill icke skänka er någonting. 

Det är hög tid på, att denna skandal 
får ett slut.

— Det är också min högsta önskan. 
Var så god och tag min arm, så skall 
jag följa er hem.

— Men .. . men . .. min herre ... 
jag känner er ju alls icke!

— Det är just detta, som gör mig 
otröstlig. Jag känner er, det är nog! 
1 ert eget intresse, fröken, tag min 
arm.

— Ni är lika narraktig som oför
skämd. Jag vill ej gå tillsammans 
med er!

■— Detta svar öfverraskar mig ej, 
jag var förberedd derpå. Men det 
fins, Gud ske lof, ett medel deremot. 
Det är er egen skull, fröken, om jag 
hemtar polisen.

— Polisen? ropade samtidigt den 
uppbragta lilla damen, den förskräckte 
egaren af butiken och de förnöjdt 
grinande handelsbiträdena.

— Hvarför polisen? frågade buti
kens égaré.

— Fråga damen derom. Låt henne 
icke komma ur sigte, om ni vill undgå 
obehagligheter med polismyndighe-. 
terna. Jag går nu eiter två polis
konstaplar och en vagn.
— Det är oerhördt! Mina herrar, 

jag försäkrar er, att jag ej har den 
ringaste aning om hvad allt detta skall 
betyda.

— För sista gången, vill ni taga min 
arm eller ej, fröken?

— Aldrig! Hemta ni polisen!
— Jag lyder er befallning, fröken! 

Den unge mannen vände sig till butikens 
égaré: Ni är mig ansvarig för damen; 
för öfrigt är jag här igen om tio minuter.

Han gick och lemnade de qvarvarande 
i ett tillstånd af mållös förvåning. Elter

Bon Ami La9ermans bytande jmtspomada
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att ha utbredt sig öfver denne herres 
gränslösa fräckhet bad damen butikens 
égaré att få gå sin väg. Hon var frö
ken X. och bodde inne i staden. Man 
kunde ju sända någon med henne, så 
att hennes identitet blefve ådagalagd 
och hon sjelf skyddad mot denne oför
skämde. Till svar visade egaren af bu
tiken på två poliskonstaplar, som just 
kommo in i butiken.

— Vi stå till tjenst! sade den äldste 
af dem, här är alltså en dam att arre
stera?

— Min herre! ropade den lilla damen 
förskräckt, — haf den godheten att höra 
mig . .. en oförskämd menniska har . ..

—- Gått efter oss. Alldeles riktigt. 
Han är strax här.

— Saken förhåller sig så.. .
— Det angår oss ej. Det kan ni 

berätta för poliskommissarien. Herrn 
hemtar bara en vagn; han kommer 
strax.

— Jag vill icke gå till poliskommis
sarien! Jag har ej gjort något ondt, 
det svär jag.

— Så säga alla, det är den gamla 
visan. Herrn har anklagat er för stöld!

— Stöld? Anklagat mig för stöld?
— Intet bråk, min flicka. För öfrigt 

äro vi ju alla menniskor. Vi ha alla 
våra svagheter. Min svaghet är ölet, 
min väns derborta tobaken, och er är 
att vända ut och in på andras fickor.

— Det är nedrigt! Min herre, jag är 
fröken X.

— Inte så illa! I ert ställe skulle jag 
hellre strax sagt kejsarinnan af Brasilien.

— Jag bor vid X-gatan. Man kan 
följa mig hem för att förvissa sig härom.

- Mycket bra! Men först skola vi 
göra en liten visit hos poliskommissa
rien. Det är en mycket älskvärd herre.

— Jag följer icke med er!
—- Förträffligt!
— Låt mig gå härifrån, så skall jag 

ersätta er för ert besvär.
— Mutningsförsök? Mycket bra! Det 

kan läggas till det öfriga. För öfrigt, 
der kommer er herre!

- Min herre? Oförskämde!
Allt bättre och bättre! Förnärma 

en offentlig tjensteman i utöfningen af 
sin pligt.

Ni tror väl ännu icke på allvar, 
att jag skall stiga upp i denna vagn?

— Naturligtvis, min nådiga, så framt 
ni ej föredrager att taga min arm.

— Åh! Skändligt!
Efter förnyad ordvexling har damen 

ingen annan utväg än att tillsammans 
med sin förföljare och de båda polis- 
konstaplarne taga plats i vagnen.

— Kör! ropar en af konstaplarne, och 
vagnen sätter sig i rörelse.

* **

Konstapeln har sagt sanning. Polis
kommissarien var verkligen en hygglig 
man. Han hade nyss intagit en liten 
utsökt middag och befann sig i ett till
stånd af högsta välbefinnande. Natur
ligtvis kunde besöket af en ung, elegant 
och vacker dam endast vara honom 
välkommet. Han lät derför icke heller 
sin vackra fånge vänta längre än fem 
minuter i en nedrökad, med polisför
ordningar, skattelistor, träbänkar och en 
smutsig kamin försedd sal samt öpp
nade derefter dörren till sitt kontor.

Vid åsynen af damen smålog den 
lycklige tjenstemannen. När man dag
ligen öfversvämmas af öfverkörda fot
gängare, ficktjufvar, falskspelare och tve
tydiga qvinnor, då man måste föra proto
koll öfver på gatan upptagna hundar 
och förlorade paraplyer, är man hän- 
ryckt öfver att en gång få en så be
haglig omvexling. Kommissarien het
sade damen med ett vänligt leende.

— Var så god och stig in . .. Blif ej 
rädd, jag är ingen menniskoätare.

Kommissarien bjöd med en rörelse af 
handen sina gäster att taga plats.

— Hvad är det nu egentligen fråga 
om?

Den lille herrn reste sig, den lilla da
men likaså. Båda talade på en gång.

— Sakta . . . sakta . . . icke på en 
gång. Hvem är den anklagande?

Herrn: Jag!
Damen: Jag!

. Kommissarien till poliskonstaplarne: 
Hvem har reqvirerat er?

Konstaplarne: Den der herrn.
Kommissarien: Min herre, ni har ordet. 

Tala !
(Damen sätter sig förtviflad, herrn 

bugar sig höfligt).
— Herr kommissarie! Har ni någon

sin älskat?

— Jag kunde svara er, att den saken 
icke rör er, men jag vill ej neka, att 
mitt hjerta har klappat mer än en gång.

— Då förstår ni också allt hvad jag 
har lidit. För omkring två månader 
sedan ... jag hade just repat mig efter 
en svår sjukdom .. . föreskref min läkare 
ombyte af luft och förströelser. Jag 
bodde då vid Norrmalmstorg. Jag flyttade 
derför till Skeppsbron, fjerde våningen . . . 
Der slutar trappan, man kommer icke 
högre upp. Mitt största nöje var att 
om morgonen skynda till fönstret och 
se Auroras uppvaknande . . .

— Och mitt, hr kommissarie, mitt 
också, inföll damen. — Han bekymrade 
sig visst om morgonrodnaden ! På två 
månader har jag ej kunnat öppna 
fönstret eller draga upp mina gardiner 
utan att prisgifva mig åt denna men- 
niskas näsvisa blickar.

— Det är sant! Jag tillstår det. 
Men . . . min läkare har ordinerat för
ströelser. Det är min ursäkt. Så små
ningom blef detta en nödvändighet för 
mig. Den tjusande syn . . .

— Skynda er, unge man, jag förstår 
er entusiasm, men lagen har också sina 
fordringar.

— Jag afstod från alla mina vanor, 
försummade alla mina förbindelser, stäng
de mig inne, lefde endast för henne! 
Att beskrifva alla mina försök att tränga 
inom dessa för mig stängda dörrar, 
skulle vara en för stor uppgift för Hotne- 
rus, Virgilius, Cervantes och Ponson du 
Terrait Mina bref? . . . Man sönderref 
dem framför fönstret inför mina ögon. 
Mina blommor? . . . Jag såg dem, ännu 
friska som hennes läppar, ligga ute 
bland soporna på gården.

— Stackars unge man!
— Ja väl. Ert medlidande gjuter 

balsam i mitt hjerta. Snart skall man 
kunna inrista på min grafsten: “Här 
hvilar en stackars ung man, som dog 
af kärlek. Han rörde en poliskommis
saries hjerta, men icke hennes, som 
han älskade!“

— Till saken!
— Strax, hr kommissarie. Hennes 

tjenare? . .. De eländige lakejerna togo 
mina pengar, utan att hjelpa mig. Hen
nes dörr? ... Hur ofta har jag icke 
under de mest olika förklädnader sökt 
tränga in hos henne! Som stadsbud

Ä. LUNDBLADS Begrafningsbyrå
-- 1'2 KUNGSGATAN 12. —
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Svepningar, Band, Kransar & 
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bar jag hennes paketer och piskade 
mattor. Som bagarpojke hemtade jag 
de läckraste bakelser åt henne. Som 
gatsopare öppnade jag vagnsdörren för 
henne utan att en enda gång få tala 
med henne ! Jag följde henne öfverallt.

— Himmel, hur besvärlig ni måste 
ha varit för henne!

— Den sanna kärleken bryr sig ej 
°m sådana småsaker. Ja, jag följde 
henne. I morgse fick jag höra, att hon 
hade sagt upp sig. Jag bief förtviflad. 
Jag svor, att solen icke skulle gå ned, 
innan jag hade gifvit mina känslor luft. 
Hon stötte bort mig, ville ej veta af 
m*g  i dag som i går, som alltid! Då 
greps jag af förtviflan, förlorade besin
ningen och . . . anklagade henne för 
stöld !

* Se Malmö Stads Historia af J. O. Friberg 
tryckt i Malmö 1842. 81

Ett sommarminne.

J._å.ngs efter dalen knegar tåget fram.
i stigningen lokomotivet flåsar: 
du ser igenom rök ock stenkolsdam 
ett skogslandskap med granar, stam vid stam, 
som lyfter sig mot skyn i gröna åsar.

Och mellan skogen skymtar här och der 
en liten stuga, några åkerlappar, 
på mager grund med möda och besvär 
upprödda ibland kärfva gråstensskär 
att ta emot af hafre några kappar.

En vansinnig handling!
■ Jag hade uppgjort min plan. Den 

har lyckats, jag har fått tillfälle att för
klara mig. Mitt sista medel var våld. 
Edra agenter hjelpte mig. Gud väl
signe dem derför!

(Kommissarien ser på damen, hon 
tiger förlägen).

Hr kommissarie! Jag får bedja 
®r ytterligare anteckna, att jag är 25 

. ar gammal, mina föräldrars ende son 
och har dubbelt så många tusen kronor 
* räntor, som jag räknar år. Vårt 
familjevapen visar tre klöfverblad och 
tv'a lansar på guldgrund. Jag erbjuder 
röken min hand med allt hvad jag eger. 

Kommissarien skrattar.
Damen småler.
Första lysningen försiggår om sön

dag, och man påstår, att de båda andra 
skola afkunnas på en gång.

Långörad.
Professorn: Hvad är det åter för en skandal

^er horta på sista bänken ? Ni må tro, att jag
1 en mycket fin hörsel, mina öron räcka till 

den borterste.

En grobian.
nj ^»wlingen: I er stad synes djursky ddsföre- 

gen vara dåligt representerad?
vit ‘lrden; Hvarför så — har ni kanske ej blif- 

humant behandlad?

Landtligt.
våta? nU’ vär<f! Hvarför äro simlorna så 

me~~ J°’ V-et ni! Ja8 f’ar hurit dem under ar- 
Vanl’igt°C11 * denna hetta svettar man mer an

Men nu i ny högsommardrägt 
hur sammetsflnt de smala tegar lysa! 
Hur mjukt de skifta under vindens flögt 
i silfver och i grönt så vänligt täckt, 
och hur de rosigt fagra kullar mysa!

Det är en tafla, som du känner godt, 
i all sin karghet öfverdådigt lyster: 
produkten af en hård natur, som fått 
djupt skärande motsatser på sin lott, 
än tungsint mörk och än halfgalet yster.

Ånghvisslan kastar ut en ilsken ton; 
nu saktar tåget, rasslar, knakar, stoppar. 
Det är en obetydlig hållstation.
De stela benen tarfva väl motion 
och äfeen jag ned på perrongen hoppar.

* * *

Men här i öde bygder, hvilket lif!
Ett vimmel utaf menniskor, som larma 
och springa yra kring med rop och kif:
“Allt med? Adjös, farväl! Glöm ej och skrif!“ 
— En flock som flyr sitt fosterland, det arma.

I vagnen, full af folk och matsäcksskrin, 
buteljen snart tas fram och löser orden. 
Temperaturen stiger. Skratt och flin 
omveocla med försäkringar vid hin, 
att Sverige är det sämsta land på jorden.

Men i ett hörn en gammal qvinna satt 
med ansigtet i händerna begrafvet, 
en stackare, som ryckts från spis och katt, 
en sjuttiåring, skälfvande och matt, 
som släpats med att dö der bortom hafvet.

* Denna vackra dikt af den förlidet år 
aflidne skalden och publicisten taga vi oss fri
heten återgifva.

Eram under skrumpna fingrar tår på tår 
i tysthet rann nedför den slitna drägten. 
Fins ej förbarmande med gråa hår?
Fins här ej hem för den som ensam står, 
när nya hem sig söka nya slägten?

* * *

Och tåget rullar fram sin väg på nytt 
igenom trakter lika sommarfagra.
Men se, det var som hade glansen flytt, 
som om naturens anlet drag förbytt, 
som om en tärsot. kommit dem att magra.

En hektisk rodnad brann på tegens kind, 
der alla blomster lyste hetsigt röda.
Det kändes skärpa i den varma vind, 
som flög igenom al och björk och lind; 
allt stod der liksom redo att förblöda.

V. E. Öman.

Ett spökhus i Malmö.

fl ti huset N:o 268 vid Calendegatan i 
K-l Malmö bodde en bryggare vid namn 
Per Nilsson Möller, hvars hustru Karna 
Jönsdotter dog i Maj månad 1736*.  Af 
en vid bouppteckningen liggande kyrko- 
räkning ses, att hon blef i tysthet be- 
grafven vid slottsplatsen ; men proto- 
kollerna omtala icke, hvad härtill varit 
orsaken.

Bryggaren Möller gifte sig ånyo med 
Ingeborg Lutterberg; men år 1739 den 
3 September instälde han sig för magi
straten och anmälde, att i hans hus 
uppehöll sig ett spöke, som visade sig 
i skepnad af hans förra hustru, att i 
huset var icke lugn hvarken natt eller 
dag, och att ständigt personer samlades 
saväl uti huset som på gatan, för att 
se spöket. Undersökning företogs af 
magistraten i närvaro af prostarne Rön- 
beck och Butzow samt kompastorerne 
Hooth och Ledebur.

Första gången spöket visade sig för 
flere var den 17 Augusti sistnämda år, 
kladt i hkdrägt; men Möllers ena dotter 
hade förut ofta sett det, utan att om
nämna sådant för någon. Uti huset 
tillstälde skepnaden beständigt uppträden 
utsiäckte ljusen, kullkastade ölkannan’ 
sönderslog glas, satte spinnrocken i

Pasteuriserad - - . . 
Kensmakande - . . . 

r* från smittämnen. DIREKTS Mjölk Opasteuriserad från 
NOLHAöA och VÂRVIKS 
kontroller, ladugårdar med 
reaktionsfria besättningar.
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gång m. m. samt uppsprängde dörrarne, 
hvilket senare äfven tilldrog sig en gång, 
då stadsflskalen Munthe var i rummet. 
Sedan dörren första gången sprungit 
upp, igenläste Munthe den med all 
säkerhet; men han hade knappt aflägs- 
nat sig derifrån, förrän den åter öppna
des, och han jemte andra personer in
tygade, att detta icke härrörde från luft
drag, samt att någon menniska ej var 
nära dörren.

En mängd vittnen afhördes, hvilka 
på sin själs salighet intygade, att de 
så väl sett som förmärkt hustru Möllers 
skepnad både midt på ljusa dagen och 
sedan det blifvit mörkt. På gatan sprang 
spöket efter en handskmakaregesäll, som 
af skrämsel insjuknade; på grannens 
tjenstepigas mun lade spöket sin kalla 
hand, hvilket gjorde att pigan var mål
lös mer än en vecka. Stundom sågs 
hustrun i likdrägt med hvitt hufvud- 
kläde, blekbrunt anlete, och ett svart 
band om hvarje arm; stundom visade 
hon sig i “flamsk“ (flandersk eller neder
ländsk) tröja och röd filtkjortel, kolsvart 
hår och ögonbryn, samt mössa på huf- 
vudet. Ibland förvandlade sig gestalten 
så småningom och fick utseende af en 
svart hund med lågande ögon, och än 
till en hvit katt.

Alla, som sett spöket, berättade äfven, 
att det så väl om dagen som aftnarne 
hade på fotterna hvita strumpor; men 
hvarken på gatan eller inuti huset gick 
det, utan sväfvade hit och dit något 
öfver jordytan. Armarne hade det van
ligtvis i kors öfver bröstet. Stundom 
vid tvätt eller brygd infann sig gestal
ten, såg på arbetet samt vred händerna 
och skakade hufvudet. Vid en tvätt 
inkom i brygghuset Möllers senare hustru 
och gick bort för att se på de tvättade 
kläderna, då spöket äfven infann sig 
och tog en balja med lut samt kastade 
den efter hustrun.

Näst intill Möller bodde en garfvare, 
hvars tomt åt gatan hade brädplank. 
Midt på ljusa dagen sågo flera personer 
skepnaden med svart anlete sitta i lik
drägt pa planket. Vid undersökningen 
tillfrågades en hvar, som förhördes, om 
de sett spöket, hvilken fråga alltid be
jakades; men på det att såväl magi
straten som presterskapet skulle få mera 
visshet om hela denna historia, heter 
det i protokollet för den 8 September 
1739: att “som det berättas att collega 
scholæ Pflucht skall kunna se spöke“, 
efterskickades han, och, tillstädeskom- 
men, yttrade, att han “ofta sett spöke“.

Åtföljd af stadsflskalen m. fl. perso
ner, begaf sig Pflucht genast till stället, 
emedan Möller uppgifvit, att spöket isyn
nerhet visade sig om förmiddagarne; 
men alla återkommo och, i likhet med 
andeskådaren och skolläraren Pflucht, 
berättade, att de ingenting sett. Som 
lugn icke fanns i huset och derjemte 
rykte var gängse, att Möller afdagatagit 
sin hustru, anhöll han, att den graf, 
hvaruti hon låg, måtte öppnas, på det 
att man måtte se om hennes kropp ännu 
låg der, och hurudant dess utvärtes ut
seende var, helst Möller sjelf icke var 
i den tanken att liket låg i grafven.

Magistraten ville icke härtill själf lemna 
bifall, förrän presterskapet yttrat sig, 
och sedan prosten Rönbeck och öfrige 
tillstyrkt bifall till Möllers anhållan, be
slöt magistraten att härom göra för
frågan hos konsistorium, som biföll att 
liket skulle få besigtigas, isynnerhet som 
ryktet gick, att Möller med en nål ge
nomstungit hustruns tunga eller under 
denna senare lagt “en hvit styfver“, 
hvilket, enligt den tidens tro, vållade, 
att den aflidna icke hade lugn i sin 
graf. Bittida en morgon i Oktober må
nad öppnades grafven i Möllers och en 
mängd personers närvaro, och det för
ruttnade liket besigtigades af doktor 
Koulas och fältskären Tillke, hvilka icke 
kunde upptäcka, att hustru Möller på 
något våldsamt sätt ljutit döden. Efter 
besigtningen nedmyllades kroppen, och 
allmänheten förestäldes, att icke hysa 
vidskepliga tankar, helst sedan enhvar 
erfarit, att “hustru Möllers lik verkligen 
var i grafven samt undergått förrutt
nelse“.

Vittnen intygade, att på samma tid 
som grafven öppnades och liket besig
tigades, sågs i Möllers hus, i inre rum
met vid sängen en menniskogestalt i 
likklädsel, och då kastades, utan att 
någon lefvande person var nära, säng
bandet fram och tillbaka. Vidare upp
lysningar erhöllos icke, och presterskapet 
samt magistraten beslöto att till konsi
storium insända ransakningen jemte for
mulär till en bön, som skulle på predik- 
stolarne uppläsas. Bönen uppsattes af 
doktor Rönbeck samt gillades af konsisto
rium. Den har till titel: “Bön uti Malmö 
församlingar emot satans spökeri“, och 
upplästes till och med år 1766 om helg- 
dagarne uti S:t Petri kyrka efter guds- 
tjensterna samt uti bönestunderna hvarje 
morgon och afton. Den är tryckt i 
Lund 1739 hos boktryckaren Decreaux, 
som derför erhöll tre daler 20 st. s. m.

Professor Sjöborg är af den mening, 
att alltsammans var en tillställning af 
Möller, för att locka till sig gäster och 
hafva god ölafsättning; men om så var, 
misslyckades spekulationen, ty Möller 
var mycket gäldbunden och tvangs kort 
efter denna händelse af sina borgenärer 
att till dem afstå all sin egendom. Då 
ransakningen skickades till konsistorium, 
yttrade magistraten i sin skrifvelse, “alt 
man utaf de åtskillige förekomne om
ständigheter och många trovärdiga, ede- 
liga berättelser nogsamt förnummit, att 
det verkligen är den onde anden, som 
efter Guds tillstädjelse öfvar spökeri“.

Möller dog flera år härefter. Släg- 
tingar och grannar bjödos, som vanligt, 
till sorgehuset. Om aftonen låg hans 
hans lik i sin svepdrägt i kistan, kring 
hvilken brunno flera ljus, som kastade 
ett matt sken på det bleka anletet. 
Gästerna sutto tysta och erinrade sig 
det förflutna. Då flög en kall vind- 
flägt genom rummet, dörren sprang upp, 
och Karna Möller inträdde uti sin förut 
beskrifna drägt med armarne korslagda 
öfver bröstet. Alla häpnade och hastade, 
dödsbleka samt med hopknäppta hän
der, ur rummet. Långsamt sväfvade 
Karna bort till likkistan, hvarest hon 
stannade och blickade på den aflidne, 
hvars händer hon derefter fattade, upp
reste kroppen i kistan och lyftade den 
derutur samt stälde liket framför sig på 
golfvet. En vind flög åter genom rum
met, hvilken tillslöt dörren och utsläckte 
ljusen.

Utanför huset hade gästerna och flera 
personer församlats, men ingen vågade 
inträda i rummet, hvarest hördes buller, 
som fortfor hela natten. Först sedan 
det dagats, vågade man sig in, då Möl
lers lik låg såsom förut i kistan i sin 
svepdrägt, hvilken icke syntes rubbad 
utom vid fotterna. Då denna åter skulle 
läggas i ordning, förmärktes, att de nya 
strumporna, som dagen förut dragits på 
likets tötter, voro mycket slitna i sålorna 
och att derstädes funnos flera större hål. 
Allmänt utspriddes nu det ryktet, att 
spöket hela natten dansat med den af
lidne, som derunder slitit upp strum
porna. Om detta spökeri var en till
ställning, synes häraf tydligt, att Möllers 
medhjelpare ganska slugt tillagt slut
scenen. Möllers lik begrofs strax, hvar
med också allt spökande såväl i huset 
som på gatan upphörde.

Göteborgs Kravatt-Fabrik
15 Södra Larmgatan 15.

Spécialité ——
—... Herrhalsdukar.

Skjortor, Kragar, Manschetter.
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1 vår tid anses denna historia som 
en dikt, hvilket man äfven lätt skulle 
kunna tro, såvida icke handlingar fun- 
nos, som fullkomligt vederlägga alla 
tvifvelsmål.

Småhistorier.

Hvems var kappan?
?å 1820-talet utkom i Göteborg en roman, 

Kallad Permessefärden eller Daniels resekän- 
“e,ser, som i anseende till vissa utlåtelser, 
lvilka ansågos förnärma religion och goda

, r> blef föremål för laga beifran, och 
■orfattaren, prestmannen F,, dömdes bland 
annat att »mista kappan».

r., känd som en spefogel quand-même, 
Xar derföre en vacker dag uppkallad i 
Konsistoriet, hvars preses då var sedermera 
a*kebiskop Wingård. Konsistoriales voro 
LC<.an samlade, när F. anlände; och då han 
oefanns ha glömt den för »mistandet» ound
gängliga persedeln, fick han för »akten» af 
vaktmästaren i förmaket låna en af de inne
varandes, lektor E:S, prestkappa, som af 
någon anledning befanns hängande der.

E. var den myndige biskopens mest oblid- 
Kehge motståndare i konsistorium, hvilket 
vaj" allmänt kändt.

När nu F. inkommit och bugat sig, be- 
gynte Wingård med den Jjungande kraft, 
s°m han så väl egde i sitt våld:

~~ Under denna kappa har mycket, en 
Prestman ovärdigt, ofog bedrifvits ...» 
, ~ Mycket möjligt, ers högvördighet, af-
’öt den oförbätterlige F. Jag tror visst 

aet är lektor E:s kappa, jag fått låna.
. Hvilken min biskopen och hans konsisto- 

riutn vid detta inpass gjorde, eller huru 
saken sedan aflopp, förmäler ej historien, 
‘mellertid kan man taga för afgjordt, att 

1 varet vid förhandlingen blef till stor del 
‘ulspillogifvet.

jty

En förtroendepost.
Un köpman står i begrepp att anställa en 

ng man på sitt kontor.
f Och hvad begär ni i lön per månad? 
*ågar han honom.

~7 Det beror på, lyder svaret, får jag 
yckeln till kassaskåpet, 150 kr., om icke 

~ 250 kr.!

^äftoisa och 
öfoerseende.

Af B. F. Olson.

Runeberg låter i sitt klassiska drama 
“Kungarna på Salamis“ den hugstore 
Leontes uppträda som gudinnan Dikes 
ensidige dyrkare, och följden af denna 
ensidighet blifver en tragisk skuld, som 
den ädle fursten måste försona med 
sin död.

Ja, en tragisk hjelte kan sålunda falla 
ett offer för rättvisans tillbedjan, då der- 
emot vi aktörer på lifvets verkliga skåde
bana i allmänhet göra oss skyldiga till 
det motsatta felet att vara alltför litet 
rättvisa. Vi anse oss nämligen sjelfva 
alltför starka och vår stackars nästa 
alltför svag. Då vi beklaga de fel, som 
vidlåda henne, lofprisa vi i tysthet våra 
egna dygder. Vi fästa icke afseende 
vid hennes skaplynne, vanor eller åsig- 
ter; om hon skulle vara riktigt utmärkt, 
vore det nödvändigt, att hon hade sam
ma skaplynne, vanor och åsigter som 
vi sjelfva. Och eftersom hon är nog 
dum eller olycklig att icke hafva dem, 
behandla vi henne efter förtjenst. “Hvil
ken skada, att den stackars menniskan 
icke är så fullkomlig som jag!“ Så
lunda äro vi ofta orättvisa af egenkär
lek. Huru ofta äro vi det icke af en 
nyck eller af dåligt lynne! Och så 
blanda sig passionerna — dessa vårt 
slägtes afskyvärda tyranner — med i 
spelet.

Man yttrar sig allt för ofta lika obil
ligt om deras egenskaper, hvilka man 
älskar, som om felen hos de personer, 
som man afskyr. Så länge icke men
niskan frigör sig så pass från sig sjelf, 
att hon bedömmer sin nästa lika oväl
digt, som hon bedömmer en häst eller 
en hund, kan icke känslan af rättvisa 
sägas höra till hennes mest utmärkande 
egenskaper. Men hvad värre är: vi 
skulle icke vara bättre, om rättvisan 
kunde absolut herrska i våra hjertan, 
om vi alltid sökte taga Leontes till före
döme. Vi skulle icke vara bättre, ty 
det fordras godhet och öfverseende, för 
att det rätta skall blifva fullt rätt. Vol
taire insåg detta, då han i en af sina 
“epistlar“ till Fredrik II yttrade de lika 
spirituella som tänkvärda orden: “Den, 

som är endast rättvis, är hård, den som 
är endast klok, är tråkig.“

Verkligen är också öfverseendet en 
dygd, som vida bättre än rättvisan parar 
sig med den menskliga svagheten. För 
utöfvandet af den förstnämnda dygden 
fordras nämligen endast att inse sina 
egna mera framträdande brister, att hafva 
en gnista medlidande i hjertat. Märken 
dock väl, att här icke är fråga om öfver
seende med det egna jaget. De perso
ner, som hysa en sådan ömhet för ego, 
äro icke ens värda vårt öfverseende.

Låtom oss i förbigående och äfven 
med fara att åter komma tillsammans 
med egoisterna, söka taga något när
mare reda på dessa om sig sjelfva så 
ömma personer, på det vi icke på dem 
må slösa en känsla, som de icke för- 
tjena. De pröfva och ransaka sig stun
dom med den naivaste belåtenhet och 
finna, att de äro alldeles utmärkta. Ni 
har behagat finna deras ansigte fult 
eller deras karaktär dålig; men de veta 
rätta förhållandet, och hos somliga är 
sjelfbedrägeriet så fullständigt, att det 
gränsar till god tro. Han, som föreföll 
er löjlig, anspråksfull eller grotesk, är 
en elegant, hvars utsökt fina sätt och 
later ni icke förstår bedömma. En an
nan, som säger dumheter med lika myc
ken tillgjordhet som tillförsigt, är en 
ytterst spirituell personlighet, som dyr
kas och vördas i sin lilla umgänges
krets.

Dessa knoddaktiga fasoner, denna af- 
görande ton, hvilka förefalla er opassan
de och malplacerade, äro prägeln — ni 
visste det icke, ni — på ett fulländadt 
fint sätt. — Om en allt för mager dam 
gör en eller annan hänsyftning på sin 
fina, eleganta växt eller en allt för fet 
talar om ypperlig figur eller junonisk 
gestalt, tiger ni; men deras öfverseende 
mot sig sjelfva förbinder icke er till 
detsamma mot dem.

Nej, det är icke om detta slags öfver
seende jag här vill tala, utan om ett 
annat — det, som består deruti, att vi 
betrakta hvarandra med välvilligt öga, 
att vi icke med smutsigt finger utpeka 
vår nästas fel. En sådan blidhet skulle 
i synnerhet anstå damerna, det mildas 
och godas borna representanter. De af- 
sigter, som lifva dem gent emot hvar
andra, luta dock icke alltid tillräckligt 
åt kärlekens håll. De mäta, snarare än 
de betrakta hvarandra, och de märka 
något för snart hvarandras ofullkomlig
heter.

Ögonen hos en qvinna, som granskar

Ströms ÖK0D0^irPHCCHR
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en annan, äro koppglas: de draga till 
sig endast det som är dåligt. Ett frun
timmer, som vi karlar finna vackert, 
behagligt, väl klädt, är enligt qvinnor- 
nas omdöme raka motsatsen af allt 
detta; vi sågo det som var bra och 
godt hos henne, de hafva upptäckt allt 
det öfriga. Qvinnan förstår lika litet 
att lefva i godt förstånd med sina köns- 
kamraters goda egenskaper som med 
deras brister. Hemsökt af åtrån att be
haga, åtnöjer hon sig icke med det för
trollande hon sjelf äger. Hon söker en 
mörk bakgrund, mot hvilken hon kan 
afteckna sig så mycket mer strålande, 
och af de brister, hon omsorgsfullt hop
plockat hos sin feminina omgifning, 
komponerar hon denna bakgrund, som 
i hennes tanke bör utöfva en magisk 
verkan. Jag vill just icke påstå, att vi 
karlar i fråga om öfverseende äro några 
englar; men i allmänhet fästa vi oss 
mindre vid småsaker — och det är just 
det som räddar oss.

En och annan gång drabbar dock 
Nemesis damerna med domar så stränga, 
att man häpnar dervid. Se här en liten 
illustrerande historia. År 1757 prome
nerade kejsarinnan Maria Teresia i 
Schönbrunns park, under det hon läste 
några regeringshandlingar. Hon kom 
derunder att gå förbi en gammal ryttare 
af sitt garde, hvilken var utställd som 
skildtvakt vid ändan af en allé, men i 
stället låg och snarkade i gräset, Efter 
mycket ropande lyckades kejsarinnan 
slutligen få honom vaken, hvarefter hon 
uppmanade honom, att i hans eget in
tresse kämpa mot sömnen. Sedan den 
gamle soldaten på det hjertligaste tackat 
henne, frågade hon, om han kände kejsa
rinnan.

— Jag såg henne för femton eller 
sexton år sedan i Innsbruck, men sedan 
dess har jag icke haft den lyckan att 
se henne.

— Nå väl! sade Maria Teresia, det 
är jag; känner ni nu igen mig?

— Ah, är det ni! utropade han; det 
kunde jag aldrig tro. Så tjock ni blif- 
vit! När jag såg er i Innsbruck, var 
ni, ta’ mig tusan, riktigt söt; ja, det 
var fasligt, hvad ni förändrat er!

Historien, som icke vet, hvad som 
försiggår i själarna, kan icke upplysa, 
huruvida kejsarinnan kände sig förnär
mad, men hon antager, att hennes 
majestät hade den goda takten att finna

sig i sitt öde. Hon skrattade, betalade 
två dukater för denna alldeles nymodiga 
och originella artighet samt återvände 
till slottet, der hon omtalade händelsen 
för någon, hvilken, efter som historien 
blifvit utspridd, helt säkert icke var en 
hofman i sin prydnad.

Sommarstämning,

Hftonsolens gyllne lågor 
Slocknat nyss, och skogssjöns vågor 
Invtd stranden gå till ro.
Ljuft bland björkar och bland alar 
I de tysta, gröna salar 
Slumrar sångarn t sitt bo.

Rosenskyar sakta sväfva, 
Medan bladen trånfullt bäfva, 
Rörda mildt af vestanfläkt. 
6ömda ibland gräsen unga, 
Uppå lätta stänglar gunga 
Blommor i sin fagra dräkt.

Men en sista purpurstrimma 
Synes än så sällsamt glimma 
Öfver sjö occh berg och dal. 
Och det tycks som väsen blida 
Crådde in uti den vida, 
Hndaktsstilla tempelsal.

S

Klockors milda toner klinga 
Doft i fjerran för att bringa 
Bud om lycklig helgdagsro. 
Dyster skog står tyst och tänker, 
Medan skymningsflor sig sänker 
Rundt kring sjö och berg och mo.

Carl Ekfe/t.

Helsingborg fordom.

Den intressanta bilden i denna tid
ning visar den vackra, friska och lifliga 
staden vid sundet fordomdags. Staden 
var då ett embryo gent emot våra dagars 
välbyggda Helsingborg, hvilken väcker 
alla turisters glädje, men då som nu 
beherrskade tornet Kärnan hela omgif- 
ningen och tedde sig lika imponerande 
som i våra dagar.

Tornet Kärnan, förmodligen sålunda 
benämndt, emedan den utgjorde den 
starkaste delen af slottet Helsingborg, 
är möjligen urgammalt — några hafva 
till och med antagit det för en qvar- 
lefva af det ursprungliga slottet, som 
enligt Hvitfelds krönika skall hafva 
blifvit bygdt vid början af vår tidräk
ning af konung Frode — möjligen från 
Valdemar Atterdags tid, men antagligen 
icke yngre än från 1425, under hvilket 
år Helsingborg säges hafva blifvit åter 
uppfördt efter en brand, som år 1418 
skall hafva lagt staden och slottet i 
aska. Biskop Magnus Mathiæ skall väl 
på 16:de århundradet öfver slottets port 
hafva läst några latinska munkverser, i 
hvilka hufvudtornet (Kärnan) säges vara 
uråldrigt, men Brunius, som noga un
dersökt Kärnans byggnadssätt, antager, 
att detta torn blifvit uppfördt antingen 
under Valdemar Atterdag, drottning 
Margareta eller Erik af Pommern. Att 
det skulle härstämma från den hedniska 
tiden, vederlägger han denned, att för
svarsverken då voro af trä; verserna 
häntyda enligt hans mening på ett tidi
gare torn, som stått ungefärligen der, 
hvarest Kärnan nu är beläget. Det ur
sprungliga slottet var nämligen af hög 
ålder. Staden, som kan antagas hafva 
uppstått efter slottet, nämnes redan i 
Njals saga (omkring 993) och af Adam 
från Bremen (1069).

Den äldsta förefintliga teckning af 
Kärnan är från år 1584. På den visar 
sig tornet som en hög fyrkantig bygg
nad, med platt tak och tinnar; det är 
omgifvet af en låg, fyrkantig mur, utan
för denna löper en ringmur med 12 
runda och 2 fyrkantiga småtorn, lika
ledes med platta tak och tinnar. En 
annan existerar från 1658, föreställande

Profva Viola’s Prima Tvätt-Tuål.
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Carl Gustafs öfvergång till Seland, hvil- 
ken teckning, med Helsingborgs stad 
och slott i bakgrunden, tillika innehåller 
on af fästningen. Enligt denna plan 
beskyddas Kärnan och trenne andra 
byggnader af ett rätt ansenligt hufvud- 
verk, som har ett stort rundt hörntorn 
och tvenne små fyrkantiga porttorn med 
Platta tak. Men ringmured7 som ännu 
stod år 1584, var då borttagen. Den 
ena af de nyssnämda byggnaderna har 
På ena sidan ett litet torn och liknar 
ett kapell; Kärnan, som visar sig långt 
större än nu, har platt tak och tvenne 
'^byggnader, en femkantig och en fyr
kantig, begge med sluttande tak.

På en riksdag under Fredrik af Hes
sen fick staden tillåtelse att nedrifva 
Kärnan och begagna dess mursten. För
sök gjordes ined dess nedrifvande; men 
man kunde, så att säga, icke lösgöra 
on enda hel sten från kalken, och då 
murstyckena icke ersatte omkostnaderna, 
upphörde arbetet.

Då de helsingborgska fästningsver
ken i slutet af 1700-talet dcmolera- 
ues, visade sig nedbrytningen af Kär
nans murar vara ett besvärligt och lång
samt arbete; dels af denna anledning 
och dels emedan Kärnan tjenade som 
sjömärke, afstod man från dess raserande.

Kärnans tillstånd i den nyaste tiden 
beskrifves af Brunius m. fl. sålunda: 
Det är en fyrkantig byggnad, som på 
nvarje sida håller 50 fot i bredd, 
och är 89 fot högt, från toppen af den 
blott 25 fot höga kulle, hvarpå det är 
beläget. Dess ena sida har en 10 Va 
*ot framspringande, 15 Va fot bred ut
byggnad, af samma höjd som hufvud- 
byggnaden, samt en vindeltrappa, som 
leder upp i utbyggnaden, men utan att 
sätta den i förbindelse med hufvud- 
byggnaden. På andra sidan synes spår 
efter en liknande utbyggnad. — Både 
hufvud- och utbyggnaden hafva tvenne 
^dragningar af 4 tum, hvarigenom trenne 
afsatser uppkomma, af hvilka den första 
håller 33, den andra 39 och den öfversta 
25 fot i höjd. Efter detta mått blifver 
hela höjden 97 fot. Man anser att tor- 
uet varit 20 fot högre i forna dagar, 
samt att det bestått af 7 våning-ar, 
utom källaren.

Kärnans murar, som bestå af mur- 
°ch sandsten med mellanfyllnad af mur-, 
sand- och gråsten, äro i nedersta afsat- 
®en 15 fot, i andra 14 och i tredje 13 
fot tjocka. Utbyggnadens murar äro 
uederst blott 4 fot tjocka och aftaga, 
hksom de förra, 1 fot för hvarje afsats. 

Alla tre afsatserna äro lodräta och utan 
prydnader.

Ingångsdörren i hufvudtornets vestra 
sida är af furuträ, 4 2/s fot bred och 
7 2/s fot hög, försedd med fyra trekan
tiga skotthål; den öppnas inåt. Man 
kommer upp till dörren medelst en trappa 
från nyare tiden, bestående af nio grå
stenar; den ursprungliga har förmod
ligen varit en falltrappa. En vindel
trappa af 117 steg leder upp i tornets 
särskilta, nu mycket förfallna afdelnin- 
gar, som äro försedda med starka hvalf, 
dels i spctsbågs-, dels i rundbågstil, och 
erhålla belysning genom öppningar i 
muren; fönster finnas icke. Byggnadens 
fyra afdelningar, som äro af olika höjd, 
i det taket öfver tvenne tidigare vånin
gar är borttaget eller nedfallet, hafva, 
så vidt man kan finna, varit använda 
till kapell m. m. öfverst är ett platt, 
gräsbeväxt tak, med en flaggstång.

Källaren, som ligger till hälften 
under jorden och är betäckt med ett 
dubbelt, tätt bjelklag, liksom förhållan
det också förr var med de öfriga vånin- 
garne, är 20 fot hög. På en höjd af 
13 fot finnas tvenne muröppningar, hvar
igenom väl erhålles en ringa luftvex- 
ling, men nästan ingen belysning. Det 
finnes icke spår till någon dörröppning 
i källaren, nedgången har således ägt 
rum genom en lucka i det ofvan befint
liga golfvet. Denna källare har sanno
likt före slottets nedrifvande varit an
vänd till förrådskammare eller fängelse; 
i slutet af 1700-talet, nämligen till 
dess Helsingborgs rådhus 1796 blef 
uppfördt, begagnades den som arrest.

Hvad dess fasthet angår, bemärkte 
Brunius år 1845, att man hade blottat 
några grundstenar och uraktlåtit att till
täppa några remnor i muren, hvilka 
omständigheter, enligt hans mening, i 
betydlig grad hade försvagat byggnaden, 
men dessa olägenheter äro så mycket 
som möjligt athulpne. Byggnadens yttre 
synes i alla fall ej antyda någon svag
het, men man kan ju icke alltid sluta 
från skalet till kärnan. Brunius kallar 
den för öfrigt den märkvärdigaste bygg- 
nadsqvarlefva — om icke den enda i 
sitt slag — i Sverige och, hvad bygg
nadssättet angår, i flera hänseenden ett 
mästerstycke.

Som ett af landets fasta slott var 
Helsingborg ofta underkastadt fiendtlig 
förolämpning och har måst uthärda mån
gen belägring. Redan Erik Plogpen
ning flyktade dit, efter det han år 1249 
hade blifvit slagen af bönderna vid Lund, 

men utöfvade snart vedergällning; her
tig Albrecht af Braunschweig deremot 
hade sämre lycka, då de skånske upp- 
rorsmakarne år 1263 intogoo slottet och 
han måste fly derifrån. Åren 1318, 
1332 och 1360 blef det åter belägradt. 
Förstnämnda år skall det äldre slottet 
hafva blifvit afbrändt; under det sist- 
nämda låg konung Valdemar framför 
slottet med sin här och vann det tillika 
med de gamla danska provinserna på 
denna sidan Sundet. Tvenne år der- 
efter behagade det hansestädernas krigs
folk att, efter Köpenhamns intagande, 
belägra Helsingborg, men konung Valde- 
mar öfverrumplade dem, slog deras flotta 
och tvingade dem sålunda att draga 
hädan. Vid detta tillfälle har Kärnan 
rimligtvis för första gången måst smaka 
blidkast, efter som det berättas, att 
slottet dag och natt ofredades af stenar 
från blidorna. År 1368 försökte Al
brecht af Mecklenburg att eröfra slottet, 
men det lyckades honom icke; det sam
ma hände Severin Norrby 1525 och 
grefve Christophers folk 1535. Riksmar- 
sken Tyge Krabbe, som då innehade 
slottet, lät sin köksmästare Jörgen Friis, 
som måste hafva varit en duglig skytt, 
från det öfversta af Kärnan beskjuta 
fienden, hvilket skall hafva blifvit så 
väl utfördt, att fjorton man föllo för 
första skottet. — Efter det slottet, så
som nämndt är, blifvit ödelagdt genom 
en eldsvåda 1418, skall det hafva blifvit 
å nyo uppfördt år 1425 af Erik af 
Pommern, det blef utvidgadt år 1463 
och senare, under danska konungen 
Christian IV, förhöjdes Kärnan och be
sattes med kanoner. Tornet bär ännu 
spår af artilleriets verkningar, men ka
nonkulorna hafva dock blott trängt några 
tum in i murarne, ett bevis på den 
ringa kraft, hvarmed de på den tiden 
utslungades.

Men Helsingborgs slott har också ofta 
varit säte för fredliga idrotter; sägnen 
låter redan konung Frode IV:s dotter, 
Helga, fira sitt bröllop med en norsk 
prins der på slottet. Enligt historiens 
intyg underhandlades der år 1288 om 
Erik Menveds giftermål med Ingeborg, 
Magnus Ladulås’ dotter, och deras 
bröllop stod derstädes åtta år senare; 
der hölls 1305 det “dannehof“, som 
dömde Erik Glippings mördare; der stif
tade konung Erik år 1310 förlikning 
mellan konung Birger och hans bröder 
och slöt vid samma tid fred mellan de 
tre nordiska rikena; der underhandlade 
svenskarne med konung Hans om åter-

2° Swalanders Kaffe drickes numera i hvarje hem.
17 Kungsgatan (Hörnet af Magasinsg. 12) 

samt i Svvalanders Kaffehandels 20 filialer.
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upprättande af unionen. Många kung
liga och furstliga personer hafva un
der årens lopp gästat slottet, medan 
det var i sin välmakt; dess ned
brytande beslutades år 1680, men 
ännu år 1846 skulle Kärnan skåda 
ned på en kunglig församling, i det 
svenska konungahuset i dess närhet 
den 20:de Juli på aftonen hade hela 
den danska konungafamiljen till gäst.

Som ett vackert uttryck af den 
enighet, som nu herrskar mellan sven
skar och danskar i motsats till forn
tiden, skall här till slut meddelas ett 
poem, som från dansk sida år 1843 
öfversändes till Helsingborgs inne
byggare, hvilket poem förvaras på 
rådhuset och lyder sålunda:

Saa længe Öresundets stolte Böige 
Kruser sig om Kronborgs Fod, 
Aldrig Broder meer sin Broder skall forfölge, 
Nid, A vind aldrig meer udgyde Blod; 
Dansken elsker Dig, du gjæve Broder! 
Ingen Magt skal sönderrive dette Baand. 
Nordens Sön har kun een fælles Moder 
Aldrig kues Kjærlighedens Aand.
Vor Fordomsstrid nu Venskab soner 
I Glemsels Nat vi ville dysse den, 
Bet Sprog fra samme Læbe toner 
Nyd Lykke, Hæder, Held, Du svenske Ven!

I 
1

Det forna Strömsborg.

irrade skönhetssinnet fått råda 
2) inom den kommunala styrelsen 
för ett par decennier tillbaka, hade 
vår sköna hufvudstad kunnat uppvisa 
två idylliska perlor i sin medelpunkt, 
till hvilka intet storstadspanorama 
kunnat erbjuda motstycken.

Den ena hade varit Helgeandshol
men planterad, utan byggen, den andra 
Strömsborg, likaledes planterad. Nu 
äro dessa perlor för alltid begrafna 
under kolossala stenmassor, som skym
ma utsigten öfver strömmens bru
sande vatten och öfver romantisk 
mälarvåg.

Just der Mälarens vågor äro i 
begrepp att säga farväl åt de fagra 
stränder, mellan hvilka de tumlat 
om, och genom den strida Norrström 
gå att kasta sig i Östersjöns famn, 
höjer sig öfver vattnet den lilla, täcka 
holmen Strömsborg, skref märket Ln 
för Here år sedan. Sedd från någon 
af de omgifvande stränderna en varm 
och qvalmig sommardag lockar han 
dig förföriskt till sig med löften om

Ett Stockholmsoriginal.
(Se art. å 12 sidan.)

Det forna Strömsborg.

Lagermans Saft-Kräm-Pulver “Tomten“ 
gifver en delikat rensmakande Hallon-Saft-Kräm. Betydligt billigare dn hemmalagad. —— - 

Säljes öfverallt à 25 och 40 öre pr paket.
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en uppfriskande och behaglig svalka 
under lindarnas gröna och yfviga kronor.

“Den lilla holmen leker dig- i hågen.
Ty äfven der är Bacchus dig bevågen.
Vid stranden sitter Morakullan bidande,
'•m nagon vinkar kommer båten glidande.“

Ett par minuters rodd och du är fram- 
tne. På båda sidor af landningsbron 
äro beqväma hvilsoffor, der du kan slå 
dig ned för att i ett behagligt dolce 
far niente inandas den af vattnet af- 

fria natur, så har du blott att taga plats 
vid något af de inånga småbord, som 
stå dukade rundt om på stranden under 
de lummiga lindar, som omkransa holmen.

Mat finnes här i Guds välsignelse, 
och kostar det något, så smakar det 
också; ty “sjön suger“. Taffelmusik 
bestås dig af de förbiilande båtarne, 
hvilkas kaptener traktera ånghvisslan 
men en ogemen färdighet. Det är en 
musik som tränger genom märg och ben, 
det är sännt, men den piggar upp apti- 

de sammanbindningsbanan fram- och åter
gående järnvägstränerna, förspända sina 
frustande lokomotiver.

Kortligen, Strömsborg har åtskilligt 
som inbjuder till en eller annan stunds 
besök på platsen. Men sanningen for
drar dock det erkännandet, att medaljen 
äfven har sin frånsida, och att mycket 
ännu återstår att önska. Egentligen är 
det trädens yppiga grönska, den friska 
luften och det vackra läget midt i ett 
vatten, på hvars stränder ett hvimlande

Från det gamla Göteborg.

_____

Klubben Enighetens forna sommarlokal 
(vid Kronhusgatan).

svalade luften, betrakta de många små 
ängbåtar, hvilka som ett fiskstim ila 
jram och tillbaka mellan stränderna, eller 
ata dina blickar följa de outtröttligt 

kretsande flskmåsarne, som då och då 
dyka ned för att snappa upp en nors 
Gier en löja.

Ar det vid middagstiden, du gör ditt 
besök på stället, och vill der, efter ett 
svalkande strömbad i den vid holmens 
vestra sida belägna badbassinen, intaga 
dm middag under öppen himmel i Guds 

ten och bevarar dig ofelbart mot den 
fula ovanan att försjunka i den lilla 
middagsluren. Är du road af kägel
spel, kan du i den bakom corps de 
logis’et liggande kägelbanan få dig en 
helsosam motion på maten; och vill du 
“fördold för verldens öga“ dricka ditt 
kaffe och läppja på ditt glas punsch, 
så förer dig en trappa upp till en mel
lan trädens kronor undangömd balkong, 
från hvilken du har tillfälle att betrakta 
de stundligen på den strax under löpan- 

hufv udstadslif rörer sig, som göra den 
lilla holmen sa täck och behaglig. Ströms- 
borg saknar ej en viss likhet med folk
sägnens skogsrå, hvilken beskrifves som 
en skön jungfru men baktill urhålkad 
som ett baktråg.

Det 1750 af Berge Olofsson Ström 
uppförda corps de logis’et tyckes på 
den sednare tiden ej varit föremål för 
någon större omvårdnad, än som nätt 
och jemt erfordras för att göra det be- 
boeligt. Mot dess vestra vägg eller

Dinér mellan kl. 2—5 från Kr. 1: 25, à la Carte hela dao-en efter 
rikhaltig matsedel. Souper och Sexor från Kr. 1: 50. °

Festvåning. Enskilda rum. Middagskuponger med rabatt.
Musik dagligen under anförande af direktör Max Ernsh

OLOF" MÖLLER.
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Henrik Gahns 
Pillerade Tvalar
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Till salu i parfymbodarne, å apoteken och hos de flesta herrar handlande.

frånsida luta sig ett par ruskiga trä
byggnader, som utan stöd säkerligen ej 
skulle hålla sig upprätta. Vägen till 
badbassinen leder genom några skräpiga 
och förfallna bodruckel, som hafva en 
endast svag ursäkt i sin bestämmelse 
att tjena till en kort vistelseort för de 
fjäderfän, som här afbida sin säkra gång 
till stupstocken och under tiden fröjda 
sig åt föreställningen om det nöje, de 
veta sig skola bereda menniskornas 
gommar.

I förbigående sagdt, är vägg om vägg 
med detta lefnadsglada slägte inhyst en 
räf, som med plirande, giriga blickar 
genom springorna följer sina grannars 
alla rörelser. Stackars “mickel“! det 
är ju ett grymt hån att hålla dig in
stängd så nära och dock så fjerran från 
dina älsklingar, som år ut och år in 
väcka dig med sitt kukeliku; och man 
kan nog förstå med hvilka tantaliska 
känslor du måste åse, huru den ena 
efter den andra föres din näsa förbi 
och in i köket.

Företer entréen till badhuset ett för
fallet skick, så gör sjelfva bassinen det 
ännu mera. Man känner sig benägen 
antaga, att det nuvarande badhuset är 
det samma som här uppfördes för jemt 
ett hundra år sedan; så primitivt före
faller det. Af målning synes nu mera 
knappast ett spår, och de murkna golf
plankorna och ruttna bjelkarna hota att 
brista under ens fötter. Svårligen kan 
man, när man klifver ned i bassinen, 
värja sig mot den farhågan, att hela 
inrättningen skall för svallvågorna efter 
någon förbigående ångbåt råka i drift 
och med sina invånare, som fiskar i en 
sump, göra en färd utåt strömmen och 
så genom hvalfven under Norrbro. Att 
denna genom sitt läge och sitt friska 
vatten så ypperliga plats för en stor
artad badhusanläggning ej blifvit bättre 
tillgodogjord, är sannerligen att beklaga.

Raröronen.
(Efter Eritz Reuter?)

Gamle bonden Päsel låg hela sin tid
i strid med sin pastor. Denne på

stod nämligen, att bonden var skyldig 
att vid bröllop och barndop kuska ho
nom omkring i pastoratet. Att det var 
gammal häfd, att så skulle ske, kunde 
han svära på inför rätta. Päsel åter 
sade, att han icke vore någon narr och

Från Göteborgs stora teater.

(ö.e;

ili

Foto. Aron Jonason, Gbg.

Skådespelaren I. Hedqvist. 

att presten hade helt och hållet orätt. 
Om han också förr hade gjort det, så 
behöfde han derför icke alltid göra det. 
Presten kunde åka så långt som vägen 
räckte! Han hade redan talat med en 
advokat, och presten kunde stryka sig 
om munnen, ifall han ville.

Så blef det nu en treflig process af. 
Tills saken blef afgjord, måste emeller
tid Päsel köra för pastorn. Domaren 
slog döförat till för hela saken, men 
“bonden skulle få på huden, om han 
bråkade för mycket“. När pastorn nu 
sade: “Spänn för!“ så måste derför

gamle Päsel deran. Häraf höll han på 
att spricka af förargelse.

“Vänta!“ sade han. “Vänta, jag skall 
skjutsa er! Jag måste skjutsa er och 
jag skall också göra’t.“

Nästa gång han sålunda blef tvungen 
att köra, så körde han beständigt steg 
för steg, som hade han haft en likvagn 
att köra, och när pastorns tålamod tog slut 
och han sade till bonden, att han skulle 
raska på, så dröjde Päsel tills han kom 
till ett nygrusadt ställe, der hela vägen 
var betäckt med sten vid sten, och der 
lät han det gå undan med fart.

Fastän han icke vägde så litet, så flög 
pastorn fotshögt i luften, och slutligen 
låg han i ett djupt dike. När se’n vag
nen åter blef i ordning, sade Päsel:

“Hvad vägen ändå är dålig, det är 
då alldeles fasligt! Vi få allt hålla åt 
sidan ett grand.“

Och så körde den gamle syndaren in 
på den nyplöjda åkern och for fram och 
tillbaka, kors och tvärs, till höger och 
venster.

“Herr pastor“, sade han, “det börjar 
redan mörkna; bara vi icke köra vilse 
här!“

Slutligen tröttnade han att åka längre 
och körde vagnen ned i en mergelgraf.

“Alltihop“, sade han, “kommer deraf, 
att vi skulle raska på. Hade vi åkt i 
sakta mak, hade ej denna olycka händt 
oss.“

Pastorn gick åter till domaren och 
berättade hela historien, kom så tillbaka 
till byn och talade om för en annan 
bonde, att domaren hade sagt, att han 
hade rätten på sin sida, och inte skulle 
det dröja länge, innan Päsel finge se, 
huru saken skulle aflöpa för honom, ty 
följande dag skulle dom falla. När gamle 
Päsel fick höra det, sade han till sin 
hustru: “Gör nu i ordning, hvad jag 
sade dig i går“, tog så sin kapprock 
på sig, gjorde sig fin och for in till 
staden till domaren.

När han var i begrepp att framställa 
saken, började domaren att öfverösa ho
nom med skällsord och ställde till så 
fasligt spektakel, att Päsel ej var värd 
så mycket som en sur sill.

Päsel sade icke ett ord, lyfte blott så 
småningom upp skörtet af sin kapprock, 
som ville han se efter någonting der. 
När domaren fick se detta, tystnade han. 
Slutligen sade han:

“Nå, jag tror, att vi nu låta saken 
hvila. Det är ingenting vidare att göra 
vid den, ty i det stora hela har ni rätt. 
Ni behöfver icke skjutsa, och om ni

Lagermans Lemonad-Pulver "Tomten”
gifver en god och läskande

LEMONAD.
Säljes öfverallt à 25 öre per ask.
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fått slag, när han fick syn på har- 
öronen.

“Hvad tusan! Nej! Hvad är detta? 
Det vete då håken allt, hvad som 
nu för tiden händer gammalt folk! 
Nå, den som förstår det, han förstår 
det? Der har det fördömda packet, 
bara för att göra mig till ett spek
takel, sytt haröronen fast i kapp
rocken!“

Helsingborg fordom. 
(Efter en gammal ritning.)

Foto. C. V. Roikjer, Malmö.

Godsegaren L. Kockum j" 
(på Bulltofta). 

önskar det, så är jag genast färdig 
att gifva er intyg derpå.“

“Ja, det vill jag visst! Om jag 
bar ett sådant papper, så är jag säker 
derpå, och ni kanske också har nytta 
deraf.“

Domaren skref och sade sedan:
“Här är domen. — Haren kan 

ni bära in i köket.“
“Hvilken hare? Jag förstår inte 

riktigt. Talade ni om en hare?“
“Hvad ni bråkar! Ni har ju ho

nom med er . . .“
“Hvad för något, herr domare! 

Jag, en hare? Ni vill väl bara skämta 
med mig?“

“Nej, ni vill skämta, såsom det tyc
kes. Der sticka ju öronen fram ur 
rockfickan. Bara fram med honom, 
gamle vän!“

Bonden lyfte högt upp skörtet på 
$in kapprock och stod som hade han

TIc.-PrsKo dgj MIDDAG à 3 kr., 2 kr. och 1: 50.^lyrso naisudu» Taffel-Musik & Atton-Konsert n°d"
Restaurant Vördsamt Heribert Johnsson.

C. T.
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Opera-Boukvarden, 
(Inneb. ]Magn. pétri). Cel. 6045.
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Ett Stockholms-original.

Pastor Bengtson.

Vår tid är en synnerlig originalfattig 
tid. Till och med de säreget utpräglade 
menniskotyperna försvinna i storstäder
nas myllrande och bullrande gatulif, 
“gatans ryktbarheter“ blifva mer och 
mer ett okänd t eller rättare ett mycket 
sväfvande begrepp.

Sedan pastor Bengtson gick ur tiden 
har väl Stockholm inte så många origi
nella figurer qvar. Ilan hörde till Norr
bros och Strömparterrens rörliga och 
pittoreska panorama lika intimt som 
håfflskarena i Nors-, nej förlåt Norr
ström, men nu är han borta och gami- 
nerna i mälarstaden ha fått ett för
lustelseobjekt mindre.

Första gången jag såg den originelle 
pastorn var för närmare ett 20-tal år 
sedan, i den värsta tullstridens dagar. 
Den ståtlige gubben hade redan före
tagit sin morgonpromenad från vinds
kupan vid Katarina Högbcrgsgata på 
Söder och falkade efter rof för sina riks
bekanta Evangelina — underligt hop- 
rimmade diktsamlingar mot tidens ond
ska, enkannerligen lifsmedelstullarne.

Så fick han syn på en samling prester, 
hvilka slagit sig ned i Strömparterren 
och njöto af denna verldens goda. Pastor 
Bengtson, den forne embetsbrodern, för
stod att de voro från landsorten och 
böljade genast:

Go' morgon mina herrar! 
.Jag är pastor Bengtson som 
Man skrifvit så mycket i tidningarne om, 
Sen jag till Stockholm kom 
Nu ska' ni köpa en bok 
Af en som kallas tok, 
Men är lika klok 
Som Schéelen och Billing 
Och inte någon snorkilling 
Boken ä’ bra 
Att ha 
Den handlar om hvetebullar 
Och prästatullar
Men ej blott om världens snöda, 
Utan ger ock andlig föda 
Verserna mina 
Heta “Evangelina“ 
På sextifyra sider 
Den till ända skrider 
Det är både rim och reson 
Och städad ton 
Nå’ ska ni köpa?
Låt mig ej längre löpa 
Femti öre stycke’ 
Ä’ inte för mycke 
Vill ni köpa, ä’ de bra, 
Annars ä’ jag lika gla’. 

Prelaterna blefvo tydligen generade, 
men pastor Bengtson fortsatte oförtrutet :

Det är inte min sed,
Och pastorn skall inte bli vred.
Har han läst “Evangelina“,
Kan han hålla predikningar fina
Och få biskopsförslag,
Det säger Jag,
Som nu går här i tida timmen,
Fast jag tagit “dimmen“
Nå, ska' det vara,
Så säg ifrån bara.

Nu bief en af presterna allvarligt ond 
och reste sig upp, — i tanke att hålla 
ett förmaningstal. Och började derför:

— Att gå så der måtte vara bra 
tungt !

— Herre Gud ! — utropade den oför
bätterlige presten-kolportören — det är 
inte sämre än att vara adjunkt.

Slutet på historien vardt, att presterna 
köpte hvar sin “Evangelina“ . . .

Pastor Bengtson hade verkligen tagit 
prestexamen, men var rätt gammal, då 
han började studera. Han lär ha varit 
en god och gerna hörd andlig talare, 
men det antogs att han öfveransträngt 
sig under studietiden till den grad att 
hjernan rubbades. För någon förseelse 
fick han afsked från prestembetet.

Som originell författare och kolportör 
slog han sig sedan fram i Stockholm 
under ett antal år, och blef genom sina 
“Evangelina“ och sin rimmade svada 
en af gatans ryktbarheter.

Gengångarens iakttagelser.
Konturer af Sixten "Wird..

♦

Nu var jag död. Trenne hela veckor 
hade en galopperande lungsot hållit 

mig vid sjukbädden; en svår kramp till
stötte och jag dukade under.

I sjelfva dödsögonblicken var mitt 
medvetande förvirradt; jag såg intet, 
hörde intet och kände endast ett öfver- 
mått af kroppslig smärta. Men på en 
gång försvann all sådan; jag var fri 
och lätt såsom aldrig förr, jag kände 
icke mer till någon vedermöda och min 
blick var klar. Jag ville vända den 
uppåt; men innan jag ännu så gjort, 
kände jag en annan tanke oemotstånd
ligt fängsla mig. “Än en gång måste

jag dock se min jordiska hydda“, tänkte 
jag; “jag- måste ta afsked af det öfver- 
gifna stoftet, gifva deråt en blick, ett 
farväl!“

Jag var i likrummet. Ingen fanns 
derinne, der var tomt och öde. Men 
framme vid fönstret såg jag hvad jag 
sökte.

Kistan stod på golfvet der nedanför. 
Den var omålad och icke ens hyllad. 
Några spikar och en hammare lågo på 
stolen bredvid den. För öfrigt fanns 
intet i rummet utom mitt gamla positiv 
och min väska. Konstlåset, som förr 
tillslutit denna, var nu uppbrutet, och 
de få mina tillhörigheter den värnat 
voro borta.

Jag vände min blick till kistan.
I lifstiden var mitt ansigte fult; nu 

var det hemskt att skåda. Ingen vänlig 
hand hade lagt samman de i dödsstun
den vidt uppspärrade ögonlocken ; brustna 
och glanslösa stirrade ögongloberna ut 
från sina djupa hålor, och öfver dessa 
bredde de buskiga ögonbrynen en mörk 
skugga, Läpparne voro halföppnade och 
blodiga; jag hade sargat dem under de 
våldsamma plågor, hvilka närmast före- 
gingo min död, och man hade icke vår
dat sig om att bortrödja dessa spår af 
den sista kampens bitterhet. Äfven 
fingrarne på venstra handen voro be
täckta af blodiga skråmor. Men den i 
min lifstid strax ofvan om armvecket 
amputerade högra armen var fullkomligt 
dold af svepningen.

Det var min gamla hvita linnerock, 
hvilken fick tjenstgöra såsom sådan. 
Sönderskuren på längden i tvenne delar, 
var den tillräckligt lång att hölja den 
utmagrade gestalten, sedan man öfver 
fötterna lagt en del af det vaxduks- 
öfverdrag, h vilket jag begagnat för att 
mot regn skydda mitt positiv. Hufvu- 
det var djupt nedtryckt i en hög såg
spån, öfver hvilken man bredt en af 
mina röda bomullsnäsdukar. Den var 
sliten; sågspånen trängde sig igenom.

Det hördes steg i trappan. Dörren 
öppnades och min värdinna, åtföljd af 
en herre och tvenne arbetskarlar, in
trädde.

— Hon har minsann gjort rent hus 
härinne! sade halfhögt en af desse, 
kastande en blick omkring sig. Här 
finns ju aldrig ett grand igen!

— Ja, begriper han icke så mycket, 
genmälte häftigt min värdinna, som hört 
hans ord, begriper han icke så mycket, 
som att när folk inte ha att betala med, 
så få slarfvorna stryka? Låg icke karl-

Musik af Dammeska kapellet.
Vördsamt John Gustafsson.

(Telefon 144) Obs.T flngbåfsfurerna Frigångens brygga—(Kusten)—Långedrag.
Långedrags Restaurant. à la Carteservering
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Cloettas Choklad $ Cacao — bäst!
sloken och stönade i mer än tre veckor, 
innan lian gaf sig åstad? Ocli tror han 
icke det kostar? — Eller skulle kan
hända jag bestå fiolerna för hvar land
strykare, som lägger sig- att dö i mitt 
hus — hvasa?

— Nånå, kära fru, sade lugnt den 
främste af männen, icke mente Olsson 
något sådant med sina ord. Men här 
ser så tomt, så torftigt ut, och det må 
man väl undra öfver, då ni så pass 
länge haft er rörelse. Här finns ju 
ingenting att sitta på, ingenting att ligga 
n*'. Hvar höll stackarn till i lifstiden?

Äh, svarade frun, han hade en rätt 
hra madras —- nystoppad i förfjol — 
och förresten också ett par stolar, fast 
fie nu äro utflyttade. Men rummen, ska’ 
Jäg säga, ä’ efter betalningen. Tiggar- 
byke kan inte begära att må som herr
skap — dot borde kommissarien kunna 
förstå, som sjelf här att göra med så
dant folk !

Kommissarien svarade icke på denna 
aPpell, utan började i stället anteckna 
de tillhörigheter, jag lemnat efter mig. 
Min värdinna hade lagt qvarstad på 
det mesta deraf redan innan jag dött; 
Positivet och väskan voro allt hvad nu 
ianns qvar. Anteckningen var således 
snart verkställd.

De begge karlarne skulle just lyfta 
npp locket för att spika det fast vid 
kistan, då ännu en person inträdde. Det 
Var gamle Jakob, vaktkarlen vid nya 
vägbommen strax utanför östra tullen. 
Då jag första gången passerade in uti 
staden, en mörk och stormig höstafton 
*?>' ett par år tillbaka, hade han delat 
Sln lilla stuga med mig; och sedan dess 
hade vi aldrig blifvit främmande för 
h varandra. De timmar jag tillbragt med 
fien gamle fromme mannen hade varit 
stunder af sann vederqvickelse för mig, 
Offi> jag hade lönat honom för hans vän
skap på hvad sätt jag kunde.

Ku kom den gråhårige för att taga 
ett sista afsked af sin döde vän. Han 
helsade tyst de innevarande och gick 
tram till kistan. Karlarne dröjde med 
locket.

Jakob såg på kistan och på den, som 
hvilade deruti, och kastade derefter en 
förebrående blick på värdinnan.

. Att fattigvården icke består bättre 
kista åt den fattige, det klandrar jag 
*cke, sade han; men att ni icke rört ett 
mger för att tvätta blodet från hans 
onsigte — det var dåligt af er, mycket 
dåligt.

- Skulle tro jag haft annat att göra 

än skura landstrykare, svarade frun 
hånfullt. Ni kan göra det sjelf, om det 
lyster er.

— Ja, ja, det skall jag visst göra, 
genmälte gamle Jakob fogligt. Kom
missarien har väl ingenting emot att 
vänta ett ögonblick eller två. Det är 
snart gjordt. — Vill kanske Olsson gå 
ned efter litet vatten?

- Jag vet inte hvad allt det der bråket 
skall tjena till, invände nu frun ifrigt. 
Om han ser ut så eller så, lär ingen 
fråga efter, och maskarne lära inte rata 
födan, om den också inte är skurad. 
Lägg locket på, och låt kistan få komma

Från Göteborgs stera teater.

i"..v1 ga i®

Foto. Aron Jonason.

Skådespelaren Axel Brovallius,

åstad! Likvagnen skall väl icke stå 
der nere och vänta i evighet!

Men Olsson var efter en bifallande 
nick af kommissarien redan gången åstad 
och Jakob fortsatte lugnt att syssla vid 
kistan. Han tryckte samman de vid
öppna ögonlocken, jemkade rockhalfvorna 
litet till rätta och sökte på bästa vis 
anordna det knapphändiga materialet. 
Min värdinna, som med en smula oro 
följt hans åtgöranden, vände honom 
hastigt ryggen, sade åt kommissarien, 
som stod och såg ut genom fönstret, att 
hon kunde träffas dernere, om han ville 
henne något, och gick derpå hastigt sina 
tarde.

Den qvarvarande af karlarne, som 
ännu stod och höll i kistlocket, ställde 
nu detta emot väggen och gick fram till 
Jakob.

— Kan undra, sade han, hvarför 
Strömskan påtat ner stackarns hufvud 
så hiskeligt djupt i spånsmörjan? På 
det viset räcker knappt näsduken till. 
Bättre lägga’n dubbel — spånen tränger 
igenom der vid örat.

— Tack, det har Sven rätt uti, sade 
Jakob vänligt och beredde sig genast 
att följa hans rad. Han sköt handen 
under det nedpressade hufvudet och 
höjde det varsamt.

— Hvad i herrans namn är detta! 
sade han med en på samma gång för
undrad och sorgsen röst, då han fått 
upp det. I lifstiden hade visst icke 
Peter Kling brist på hår — hvar har 
det nu tagit vägen?

Olsson inkom i detsamma med en skål 
vatten i handen och företräddes af min 
värdinnas lille son, som bar en hand
duk. Han hade hört Jakobs sista ord 
och förstod strax hvarom frågan gällde.

— Mamma tyckte, upplyste han, att 
man kunde använda’t, och perukmakarn 
nere på Qvarngatan var här och skar 
af’et. Mamma ville ha sex' skilling, men 
han gaf bara fyra.

Jakob teg, fattade handduken och 
började sitt varmhjertade arbete. Båda 
karlarne voro honom behjelplige på hvad 
sätt de kunde, under det de halfhögt 
svoro öfver “gnidarfrun“. Kommissarien 
stod och grubblade öfver något i sin 
anteckningsbok, och pojken mönstrade 
utsidan af positivet borta i vrån.

Rätt som det var upptäckte han hand
taget till vefven. Han makade fram 
det en smula och grep tag uti det. Nästa 
sekund tvättade man mitt lik vid ljudet 
af en vals.

Men kommissarien hindrade gossen 
att fortsätta med vefvandet. Han lydde 
fastän motvilligt. Från positivet gick 
han dock icke. Dess många skrufvar 
och figurer retade hans nyfikenhet. Han 
fingrade den ena efter den andra.

Vid det han så gjorde sprang plöts
ligen en klaff upp. Den dolde ett litet 
fack, uti hvilket jag förvarade mina 
dyrbaraste egodelar. De funnos der än. 
Pojken letade fram dem.

Se, sade han till kommissarien, 
här ligga några papper och en ring! 
Det hade inte mamma reda på, när hon 
tog ut de andra sakerna, som han hade 
i väskan, den der stackarn. — En så-

Sär© Restaurant är öppnad för sommarsäsongen och rekommenderas.
Vördsamt A. Broberg.

Tacksam för förufbeställning af bord.
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RÖK

Jernsängar och 
SÄNGKLÄDER

Största och 
lager i

rikhaltigaste
Skandinavien.

Mio St femtonhundra (1,500) sängar 
ständigt på lager.

Jiögsta kValité. Billigaste priser.

Jlikt illustr. katalog gratis och franko.

OBti.I Alla Våra sängar äro märkta.'

Göteborgs |VIek. Verkstad.

dan vacker ring — den är alldeles så 
fin som mammas egen!

— Gif hit det der, gosse! sade kom
missarien och tog både ringen och de 
papper, hvilka gossen haft i dagen. Och 
han böjde sig ned och stack in handen 
i facket för att efterspana, om något 
mer funnes derinne. Han fick äfven 
tag uti ett par sammanvikna bref; nu 
var det tomt.

— Rätt bra, sade kommissarien; här 
kunna vi kanske få litet mera reda på 
mannen der i kistan. “Peter Kling, 
posisitivspelare“ — det är allt hvad jag 
kunnat införa i dödsrapporten för vec
kan. Ni, gamle Jakob, var lians för
trognaste bekante här i staden och ni 
har ändock icke kunnat uppgifva mer 
om honom.

— Nej, herr kommissarie, sade Jakob. 
Jag tycker icke om att spionera ut mina 
vänner och Kling var en ordkarg man, 
som minst talte om sig sjelf. Ätt han 
blott hade en arm och ständigt gick 
böjd under positivet, att han då och 
då visst var litet underlig i hufvu’t, 
men att han också kunde tala vackrare 
än gamle prosten sjelf — det är allt 
hvad jag vet om honom. Det händer 
nog att han skulle velat förtro sig åt 
mig innan han dog; men jag kom aldrig 
till honom, då jag inte ens visste att 
han var i staden!

— Olsson kan gå ner till frun och 
be henne skicka upp ett par stolar, och 
du, lilla gosse, kan rätt ta och följa 
med, sade kommissarien. Och sedan 
de gått, sände han Sven ned att lugna 
likvagnskusken öfver dröjsmålet.

”Le Khédive“
garanteras tillverkade för hand i Alexandria (Egypten). Äkta Le Khédive-Cigarretter 
skola hafva ED. LAURENS i vattenstämpel på papperet. Lagligt inregistreradt varumärke.
Generalagenter för Sverige: Olson & Wright, Stockholm.

Förblanda icke dessa jfikta J^hédive“ med s. k. Egyptiska Cigarretter, 
tillverkade i Tyskland och Sverige.

Çadinrattningar

RAMBERG&BAUER
6ÖT£B0R'^.

för Gas-, Ved- eller Koleldning med till
hörande rörledningar uppsättas af

Ramberg & Rauer,
Gas- & Vattenledningsentreprenör. 

Telefon 18.

Jernvägs-Automaten
rekommenderas.

Schöldströms
Skönfärgeri & Kemiska Tvättanstalt
■ Skolgatan 39 =

Telefon 2952

rekommenderas.

C, 3. Khobin 8 Co.
GÖTEBORG.

-- -*■*•**----

Viner 4 Spirituösa.
National-Punsch.

För Namns- och Födelsedagar m. m.

3 Husargatan 3.

ALBUM & PSALMBÖCKER
i största urval och nyaste mönster.

OBS.I Fabriksnederlag till fabrikspriser endast i

Olof Svenssons Bokhandel,

Extra jint FRUKT VIN 
à 1 krona pr butelj.

Beredt af finaste bordsfrukt och bär, utmärkt till både bordsvin och dessertvin.
Till salu hos stadens samtliga Speceri-, Konserv- och Delikatesshandlande samt i vår lokal 

Korsgatan 12.

Ç. G. Groms & S on.
AKHeinr.Trübenb/vchJi

KLICHEER_ \ J

A. G. H. TRÜBENBÄCH,^.gäeinr.tmbenbmkI Qrav8r och Xylograf
ÉkJfAUIiCH^ÄMPLA^^

Telefon, 3034.



PINGSTEN 1905 15

Havanna Cigarrerna
Extravagant. ... 15 öre,

modernaste façon
Magnus Stenbock 15
Douglas...............12 „

samtM ECK ROS,
den 10-öres cigarr, som i Sverige har största 

omsättningen, rekommenderas.
Helsingborgs Cigarrfabriks Aktiebolag.

Uti

Sofie Hallbergs
Parfymerihandel

finnes ständigt ett rikt och väl sorteradt lager af 
finaste äkta Parfymer och Eau de Cologner, 
alla slags Borstar och Kammar samt Svampar 
tillika med ett elegant lager af

Pariser Galanten- och Bijouteri-artiklar, 
m. m. allt till de billigaste priser.

37 Södra Hamngatan 37.
(Midt för Brunnsparken), 
Göteborg.

Duschbad
är det bästa sätt 
att rationelt sköta 

sin hälsa och härda 
kroppen. Kan pla
ceras i hvilket rum 

som hälst. N:r 1 
med 2 behållare, 1 
för varmt och 1 för 
kallt vatten, livar 
och en rymmande 

5 72 liter. Kr. 13: 50. N:r 2, lika
dan som den förra, men hvarje behållare 
rymmande 11 liter. Kr. 16: 50. 

Till landsorten mot efterkraf.

Ferd. Eundquist & Co.
Göteborg.

Hotell ifflngleterre
GÖTEBORG, 

som öfvertagits af undertecknad, rekommen
deras i ärade resandes benägna hågkomst. 
Första klassens Hotell med matsal 
Eleganta rum till moderata priser 
Elektrisk belysning.
Nära bamnen och järnvägsstationerna 
Vaktmästare möta vid tåq och båtar 
Rikstelefon 15 2 3.
___________ WALFRID JOHNSON.

Grand Hôtel Utsikten
(Bellevue) Trollhättan.

1:sta klassens Kök. Utsökta Viner.
Moderata priser.

Beställningar pr telefon, Trollhättan 11.

Vördsamt Emil Carlsson.

Sjöförsäkrings-Aktiebolaget

GAUTHIOD
i GÖTEBORG

meddelar alla slags sjöförsäkringar till billiga premier och på liberala vilkor.
Försäkringskontrakt,

Synnerhet lämpliga för Importörer, Speditörer och Indnstriidkare, afslutas till billigaste premier. 
Trävaror till Storbritannien kunna försäkras på Lloyds conditioner.

Kontor: Vestra Hamngatan 10. Telefon 1395 och 4217.

För Husmödrar att beakta!

Han och Jakob voro nu ensamme.
Det står icke så rätt till med vår 

Peter Kling, positivspelare“, sade kom
missarien slutligen, sedan han först 
genomsett papperen.

— Gud gifve det stod lika rätt till 
med både er och mig! genmälte Jakob 
allvarligt.

Så mente jag icke, svarade kom
missarien. Men hvad säger ni sjelf om 
det här? — Han räckte honom ett större 
sammanlagd! papper.

Jakob öppnade det och besåg det. 
Jag förstår icke hvad der står! sade 
han! det är inte svenska.

Hummerpastej. 
Krabbpastej. 
Rökt Makrill, Lax och 
Sill i olja (i skifvor). 
Rökta Sardiner i olja. 
Svensk Jägermatjessill.

Fiskbullar.
Fiskpudding.
Inkokt Makrill.

„ Sill och Ål.
Köttbullar i buljong & i sås.
Fläskkorf.

^YHET: Fiskbullar i Smörsås: behöfva endast uppvärmas, 
^yrtornets Grönsaker, Soppor och Kötträtter äro nöd

vändiga för hushåll samt såsom sportproviant för hrr seglare och jägare.
Fabrikationen står under kontroll af Stadskemisten D:r Alen.

Begär bolagets priskurant hos Eder handlande.

Aktiebolaget Sveriges Förenade Konservfabriker.

T*färmed tillåta vi oss fästa uppmärksamheten på våra berömda och allmänt 
i omtyckta — -------

Fyrtornets Konserver, 
Oumbärliga under sommarvistelsen på landet, färdiga att omedelbart efter 
uppvärmning användas.

ffiilliga oeft afisolut fiållfiara.
Särskild! rekommenderas:

Nej, det är latin, sade kommis- 
lien, jag förstår väl icke heller mycket 
deraf, men jag har sett dylika saker 
förut. Det är ett magisterbref.

-- Ett magisterbref? -- Var Kling 
magister? Står det hans namn i brefvet?

— Nej, nej, jag var dum den här 
gången! svarade kommissarien förlägen 
Jag kom icke att tänka på, att det ju 
kan vara någon annans! Han har väl 
fatt lått det af någon ... men hvem ger 
väl bort sådana saker? Någon god 
vän? — H vilken magister är väl så 
tod vän med en positivspelare? Kan 
fan ha hittat... stulit det... eller

— Herr kommissarie, afbröt honom 
Jakob häftigt, låt bli att sticka fram 
med dylika misstankar! Hvad Kling 
hittade lyste han nog upp, och stal 
gjorde han inte mer än ert nyfödda 
)arn. Ni kände honom inte, ni, men 

jag gjorde det, och skam får den', som 
påstår att Klingen stal !

Central-Hutomaten rekommenderas.
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Münchens Pilsner-, Münchener- och Lager
samt Lagerdricka rekommenderas. Öl

— Nå, jag bara sade så, icke hade 
jag någon mening med det, genmälte 
kommissarien fogligt. Men någonstädes 
ifrån har han dock fått det. Det är 
bara den saken jag grubblar på. Det 
står Sigvard Wilken i brefvet, således 
kan det icke vara Klingens, och det är 
för nytt för att kunna lia varit hans 
förfäders. Det är visst icke mer än 
en 10 år gammalt.

— Nå men står det ingenting om 
det der i de andra papperen? frågade 
Jakob.

— Nej, ingenting åtminstone i dc 
här. Detta är från ett fruntimmer, och 
här står blott ett par ord. “Ni vill ha 
ett skäl, blott “ett enda“ skäl; se här 
har ni det; ni är icke Alfred. Det är 
tillräckligt motiv för mitt handlingssätt. 
Hilda B.“ — Ja, det gör oss icke myc
ket klokare, gamle Jakob!

— Nå, men utanskriften då?
— .Ja, det är sannt, utanskriften! — 

Jo, här står också “Magister S. Wil
ken“. —■ Han måtte ändå fått de här 
sakerna af någon magister med det der 
namnet; — kanske de ha varit gamla 
skolkamrater och i de åren gjort upp 
att de skulle ärfva hvarandra? Kan 
icke det vara möjligt, eller hur?

— Jo väl — men låtom oss se vi
dare på de andra papperslapparne. De 
kunna måhända innehålla saker, som 
göra gissningar öfverflödiga.

Kommissarien öppnade ett af brefven. 
Det var en ovanligt fin stil, sade han; 
men så här står det:

- Man kommer till mig, min bror, 
och berättar att du begifvit dig upp 
till din lycklige rival för att predika 
moral för honom, men säger att han 
till slut vräkt dig utför trapporna och 
att du i fallet krossat din högra arm! 
Säg mig för Guds skull, om detta är 
sannt, om du kunnat vara till den grad 
lik dig sjelf, att du lupit åstad till den 
gemena uslingen för att förbättra ho
nom, för att göra honom värdigare den 
engel, som hugnat dig med en korg! 
Har du kunnat vara till den grad en
fald . .. men nej! jag har icke hjerta i 
mig att nu förhåna dig, jag skall vänta 
tills du blifvit frisk. Men att dina sa
liga föräldrars uppfostringsmetod hvar- 
ken gör dig eller mig annat än för
argelse, det må jag redan nu få hög
tidligen förklara!

Då hela verlden vet att din gynnade 
medtäflare är en föraktlig menniska, så 
måste ock skön Hilda veta det, och 
hvad du föröfrigt numera har med henne

och hennes öde att göra, begriper jag 
icke. Tänk då icke mer på den der 
dystra historien, utan sköt om dig och 
blif snart frisk. Jag hoppas också tills
vidare att ryktet öfverdrifvit din skada, 
och att du ej skall ha svårt att repa 
dig. Skulle motsatsen — det Gud för- 
bjude! — vara för handen, så gif mig 
blott ett ord och jag reser genom natt 
och . . .

Här stannade kommissarien.
— Nå, sade Jakob, fortsätt!
— Det följande är bortrifvet, sade 

kommissarien x>ch räckte honom brefvet.
— Hm! sade Jakob och tittade grubb

lande på papperet, det var en besyn
nerlig historia. Jag begrep den icke 
rigtigt; men skulle det kunna vara Klin
gen, som skrifvit brefvet — eller . . . 
nej . . .

— Jag vet icke mer, än att det är 
skrifvet till den här magistern. — Men 
låt oss se på den här tidningslappen; 
hvarför ligger den här? Det är bara 
annonser — den der har ovanligt stora 
stilar: “Skulle magister Sigvard W. 
händelsevis få se dessa rader, uppmanas 
han att för undertecknad uppgifva sin 
nuvarande vistelseort; han skulle der- 
igenom göra en vän lycklig. —• Namnet 
är bortrifvet. Det här är för besyn
nerligt; jag vet icke hvad jag skall tro.

— Och nu finns det inte mer igen? 
frågade Jakob.

— Jo, det var sannt, ringen! Får 
jag se på den?

Kommissarien lemnade honom den.
— Den här papperslappen har legat 

omkring den, tror jag, sade han, men 
på den står det ingenting.

— Sigvard Wilken, läser jag i rin
gen, upplyste gamle Jakob. Wilken 
— och alltid Wilken?

Strax efter det först Olsson och gos
sen och derpå Sven aflägsnat sig, hade 
smygande steg hörts i trappan, fastän 
både kommissarien och Jakob varit för 
mycket sysselsatta för att dervid fästa 
uppmärksamhet. Nu hördes tydliga steg 
hasta utför trapporna, och, sedan de 
straxt derpå åter hörts närma sig, upp
rycktes häftigt dörren och min värdinna 
instörtade med tårar i ögonen.

— Gud i himmelen! utropade hon, 
hvad har jag icke förtjent! Hängde 
de mig, vore det ändå inte nog straff 
för en sådan uselhet som min! 0, jag 
stod vid dörren och hörde allt, hörde att 
detta var lille Sigvard, han, som jag så 
många år burit på mina armar — men, 
säg, huru kunde jag veta att han skulle

komma till mig som positivspelare! Ack, 
att jag ändå icke varit så hård emot 
honom! Men jag visste ju ingenting! 
Han var ändå så tålig, och då jag trätte 
på honom, log han blott och det var så 
blidt, han stackars magra ansigte! Inte 
anade jag, då jag för tretti år sen am
made honom, att han skulle sluta så här 
— ensam under tre långa veckors sjuk
dom, ensam ända in i sin dödsstund! 
0, hvad jag är olycklig, jag usla men
niska! livad skall jag en gång svara 
hans mor, när hon frågar hur jag skötte 
hennes enda lilla barn, hvad skall jag 
svara! Ack, hade jag bara...

— Kära fru, afbröt henne Jakob 
mildt, ni har visserligen syndat inför 
menniskor och inför Gud då ni så be
handlat en arm medmenniska; men vi 
veta dock icke om den stackars positiv
spelaren verkligen var den Sigvard, om 
hvilken ni väl talar. Många skäl kunna 
kanske tala för saken, men det är ju 
icke säkert. . . Ni behöfver ju ej antaga 
det värsta, ni har ändå tillräckligt att 
ångra; bed Gud att han ger er ett an
nat hjerta och sök att under er åter
stående lifstid försona, hvad ni hittills 
brutit. Den stackars Peter har kämpat 
ut; han har visst icke skiljts hädan utan 
att förlåta liksom han sjelf hoppades att 
undfå förlåtelse. Och Jakob torkade 
en tår ur ögat och vände sig mot 
kistan.

— Ack, nog vet jag nu att det var 
han, ni må säga hvad ni vill! sade frun 
snyftande. Se här, jag sprang ner efter 
den här breflappen; den skref han några 
dar innan han dog och bad mig lemna 
den åt er. Ni kan jemföra om det icke 
är samma stil som i hans andra papper. 
Det skall det nog vara. Det kan icke 
vara annorlunda!

Kommissarien såg på de begge olika 
papperen och nickade bestyrkande. Ja
kob öppnade breflappen och läste:

“Gamle vän!
Jag vågar bedja er om en tjenst och 

jag vet att ni skall fullgöra den. Den 
rör blott införandet i ***tidningen af 
en annons, så lydande: “Härmed till- 
kännagifves att Fil. Magistern Sigvard 
Wilken nöjd och lycklig afsomnat“. — 
Jag vet icke om min qvarlåtenskap en
ligt lag skall tillfalla fattigvården, som 
väl får skaffa min kropp i jorden; an
nars ville jag lemna den åt er. I alla 
händelser får ni aldrig tvifla på min 
tacksamhet för all den godhet ni be
visat er Peter Kling.“

— Underligt, sade kommissarien, att

I®* Ärade Herrar! *W . 
Det lönar sig att låta kemiskt tvätta Kostymer, som blifva 
samtidigt pressade och äfven lagade (om så önskas), hos

Lundby Skönfärgeri & Kem. TväHansfaIt, Göteborg
— - - ... 3896, butiken N:o 44 Kungsgatan

ß RlOllRrS t 5067, „ „ 1O Andra bånggat.
IQIGIUIIGIU Ull 4371, „ „ 8 Skanstorget.

XW Gods hemtas efter tillsägelse T
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Stigens Fabriksbod rekommenderar sina utmärkta ------
♦ Filtar och Klädningstyger m. m. *

Drottninggatan 28.

han icke förstört de der sakerna i posi
tive! innan lian dog.

— Det hade han troligen ämnat, ytt
rade Jakob, efter han ingenting nämnt 
om dem. Men hans plågor ha nog hin
drat honom.

— Ack ja, nog hade han svåra plå
gor — hm- kunde jag vara så hjertlös! 
ropade frun och tryckte näsduken mot 
ögonen under häftig gråt.

Dörren öppnades på glänt och Ols
son stack in hufvudet.

— Ska" vi vänta längre! frågade han, 
presten, som jordfäster fattig-liken, ger 
sig vanligen åstad till kyrkogården vid 
"-tiden och nu är klockan slagen sex. 
Och vi ha ändå ett par andra lik att 
hemta, innan vi få allting färdigt!

— Du har rätt! sade kommissarien. 
Hed Sven komma in så spika vi fast 
locket och bära så ned kistan.

Notiser.
Sommarförlustelserna ha börjat. Inne i sta

den vinka Lorensberg, ° det gamla trefliga ut- 
värdshuset, der allt står i herrlig grönska och 
der den populäre musikdirektören Max Ernst 
friskt och lifligt anför sitt framstående kapell. 
Vidare Trädgårdsföreningens herrliga park, der 
bohuslänningarne spela, Operaboulecarden med 
musik och rörligt folklif utanför och slutligen 
Slottsskogen, vår storslagna, vidtbeprisade folk
park.

Utombj's är det i första rummet Skärgården 
som vinkar. Långedrags och Styrsö hafsbads 
restauranter ledas af samma erfarna och skick
liga källarmästare som föregående år; på först
nämnda spelar Dammes lilla väl samspelta. ka
pell; på det sistnämnda för den skicklige Peder 
Rönn musikens runor med den äran.

Dess priskurant lemnar en profkarta på alla 
dess inläggningar, grönsaker, fisk- och kött
varor etc.

”Fröken Pingst”.
(För “Pingsten 1905“.)

S*
Hon kommer så lekande iätt, fröken Pingst, 
med kinderna röda 
och läppar, som glöda
likt blödande körsbär så kysstäcka små.
Och håret går i vågor
så guldrödt som vårhimlens lysande lågor

— Nej, för Guds skull, ropade frun, 
yänta, vänta! Han måste svepas om, 
Jäg skall ta mina bästa lakan, jag 
skall söka upp en rigtigt vacker liten 
kudde...

— Ahnej, kära fru, afbröt henne Ja
kob med allvar, låt det vara, som det 
åi". Det har alltid förefallit mig ömk- 
hgt, att man vill för den döde kasta 
hort, hvad man icke vill unna den lef- 
vande. Den käre herrn sofver lika bra 
hen sista sömnen i sin gamla sönder- 
klipta rock, som i edra bästa lakan. 
<h>f dem åt någon lefvande, som kan 
bättre betjena sig af dem. — Nu vilja 
x'i blott bedja en bön och taga ett sista 
liirväl af den afiidne vännen; se’n spika 
v* till locket.

•Jakob knäppte samman händerna och 
låste med en stundom af rörelse dar
rande stämma sitt “fader vår“ ; de öf- 
rige åhörde honom under andaktsfull 
tystnad, endast då och då afbruten af 
min gamla ammas snyftningar. Och 
under det Jakob läste välsignelsen bröt 
on stråle från den sjunkande solen in i 
het lilla rummet och göt ett vänligt 
skimmer öfver “strykarens“ stoft; och 
h'ån fem personers ögon föllo tårar till 
ufsked, då locket lädes öfver kistan och 
skalf vid hammarens slag.

Några minuter senare var rummet 
tomt. Mitt lifs sorgliga drama hade 
hock slutat med en försoning, af hvil- 
ken äfven jag sjelf blifvit delaktig. Nu 
fanns intet, som höll mig tillbaka; nu 
kunde jag säga mitt sista farväl.

“Fröken Pingst“.

-

med liljekonvalje och gullvifvor på.

Hon trippar ned till bäcken, som spelar 
och dansar, 

hon binder sina kransar 
af liljor och viol,
Hon 1er så det glittrar af glädje på än

garna, 
där pigorna och drängarna 
gå bruna i synen af försommarsol.

Hon springer upp på höjderna så lockarna 
fara

i guldbrokig skara 
kring armar och hals. 
Hon skrattar och hon leker, 

Längre bort tar väl Särö lejonparten af de 
friluftsälskande göteborgarne, hvilka hos herr
skapet Broberg finna ett godt bord.

Slutligen må vi inte glömma af Trollhättan, 
der Hotell Utsigten fått en ny värd, .herr Emil 
Carlsson, hvilken som hofmästare på logen i 
Göteborg ådagalagt stor skicklighet i sitt fack.

Olöm inte Swalanders kaffe!

Och rök dertill de äkta, finfina herrligt dof
tande “Le-Khédive“-cigarretterna, som äro äkta 
om de ha Ed. Laurens namn i vattenstämpeln.

Östlind & Almquist, den bekanta, öfver 
hela landet välrenommerade orgel- och piano
firman, har från 1 April inflyttat i en ny stor, 
präktig och luftig expositionslokal i n:r 15 
Kungsgatan.

När ni far till landet, glöm ej att fylla 
edra förråd med “Fyrtornets“ konserver, hvilka 
äro utan konkurrens på den svenska marknaden 
ifråga om prisbillighet, hållbarhet och delikatess.

hon kysser och smeker
och flyger med små fjärilar i sväfvande 

vals.

Hon sjunger sina visor med fåglar och 
vindar

i löfklädda lindar
i skogar ocli dal.
Hon gungar öfver sjöarna, 
strör strandknopp öfver öarna 
och tänder unga flammor med suckars

Ijnfva kval.
Saxo.

CSvHYflöv Parfymeri * Tvål * Bijouteri 
UllDSl * Galanteri-Aflär *

57 Kungsgatan 57 
Göteborg. 

Rikstelefon 4711.
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Från vår kemisk-tekniska industri.
Från bet gamla Göteborg.

Klubben Enighetens sommarlokal

merska institutet aflagd ingenjörsexamen, 
genomgick han arkitektskolan vid Fria 
konsternas akademi och fastades som 
lärare vid Chalmerska institutet 1887. Är 
1900 utnämndes han till lektor dersam-

De stora, öfver hela Norden välbekanta Hen
rik Gahns bolags amykos- och tvålfabriker i 
Upsala undergå för närvarande en betydande ut
vidgning, hvarför det kan vara skäl kasta en 
återblick på denna aftars utveckling.

Affären grundades 1868 af Henrik Gahn (son
son till den bekante bergsvetenskapsmannen Jo
han Gottlieb Gahn) och var några år hans 
privataffär, tills den år 1872 ombildades till ak
tiebolag under namn af “Aseptin Amykos Ak
tiebolaget i Upsala“, hvilket namn dock redan 
1878 ändrades till det nu varande, eller Henrik 
Gahns Aseptin Amykos Aktiebolag.

(Se illustrationen å 9:de sidan.)

När man passerar Tyghusets facad åt 
Qvarnbergsgatan och viker af åt Kronhus
gatan, finner man uti n:r 4 vid sistnämnda 
gata en öppen gård, hvilken nu belamras 
af lådor, jernstänger etc.

Inne på gården finner man ännu stom
men efter en gammal öfverbygd veranda, 
och i öfrigt omgifves planen af höga 
stenmurar.

mastädes.
Icke blott som lärare i arkitektur utan 

jemväl som enskildt praktiserande arkitekt 
har Hedlund gjort sin stora skicklighet 
gällande, och i tillkomsten af den stora, 
till Göteborg förlagda byggnadsfackut
ställningen i sommar tager han en myc
ket verksam del.

Godsegaren L. Kockum f.

ut-

utplå-

Till porträtten.

hela

vid Kronhusgatan i den nu 
lilla idylliska trädgården.

Denna tomt tillhörde fordom kronan, 
men uppläts redan i förra delen af 1800-

Å Lorensberg1 konserterar Skånska Dra
gonregementets musikkår under direktör Johan 
Arrhén.

Lektor Hans Hedlund.
Bland lärarne vid Chalmers öfver 

norden så ansedda tekniska läroverk in
tager lektor Hedlund ett af de främsta 
rummen.

Lektor Hedlund tillhör den bekanta 
Göteborgs-familjen med samma namn och 
föddes i Ekerö, Stockholms län, den 27 
April 1855. Efter år 1875 vid Chal-

Bolaget bildades med stöd af de patent, som 
Henrik Gahn förvärfvat i Sverige, Norge och 
Finland för sina uppfinningar af Aseptin (pulver 
för konservering af födoämnen), Amykos för 
Toiletten (toilettmedel) och konc. Amykos (för 
medicinskt bruk).

Vid grundläggningen omfattade tillverkningen 
också endast Aseptin-Amykos-preparat ; år 1884 
börjades emellertid fabrikation af tvål, hvilken 
branch under de senare åren tagit ett betydande 
uppsving, och sedan har under årens lopp det 
ena preparatet efter det andra förts i mark
naden.

Allom bekant är, att bolaget inom tillverk
ningen af de nu så allmänt använda munvattnen 
intagit en banbrytande plats, i det att dess 
Toilette-Amykos varit ett af de första, om ej 
det första, antiseptiska munvatten, som funnits.

Fabriken är belägen i Upsala, der bolaget 
äger en mycket stor och väl belägen tomt, 
hvarpå också under de sista åren en ny fabriks
byggnad uppförts — delvis färdig först i år — 
inredd efter alla nutida fordringar med stora, 
ljusa arbetslokaler och de modernaste maskiner 
(för pillering af tvål m. m.).

Såsom flertalet affärer har äfven denna 
vecklats från en mycket obetydlig början.

Under de första åren funnos exempelvis en
dast 2 arbetare, under det att fabriken nu sys
selsätter ett 40-tal, och allt tyder på, att fabrika
tionen alltjämt skall ökas.

Sedan Henrik Gahns död har Doktor Fr. 
Söderlund varit bolagets verkställande direktör, 
tills han den 20 Mars 1898 efterträddes af den 
nu varande, herr Axel Hagelin, och dessa båda 
ha säkerligen hvar och en i sin stad bidragit 
till bolagets utveckling.

Hedern af det hela tillkommer dock den, hvars 
namn bolaget ännu bär, och som genom sina 
epokgörande upptäckter af Aseptin- och Amykos- 
preparaten icke allenast satt sin stämpel på bo
lagets fortsatta verksamhet utan äfven kraftigt 
bidragit till _att föra den antiseptiska sårbehand
lingen framåt hos oss och till att ge medel till 
förebyggande af infektion genom den roll dessa 
preparat spela i hemmets hygien.

Skånes märkesmän i många afseenden — 
Ludvig Kockum.

Tillhörande den bekanta Kockumska 
slägten föddes Ludv. Kockum den 15 maj 
1835 på Bulltofta. Student i Lund 1852 
fick han 1854 efter grundliga jordbruks- 
studier bland annat vid landtbruksakade- 
mien i Eldena öfvertaga fädernegården 
Bulltofta, som han med synnerlig drift 
och skicklighet och med oaflåtligt begag
nande af de hjälpmedel, som en nyaie 
tids vetenskapliga forskningar och prak
tiska rön ställde till hans förfogande, 
efterhand gjorde till en verklig mönster
gård. Snart började också den unge gods
egaren att bli allmänt bemärkt för sin 
framstående duglighet i rationell landt- 
bruksskötsel och att tagas i anspråk för 
offentliga värf; inom Hushållningssällska
pet _ der tillträdet då var märkligare 
än nu — var han en nitiskt arbetande 
medlem och när i början på 60-talet de 
nya kommunallagarne vidgade området 
för orternas sjelfstyrelse, erhöll han såväl 
de betydligaste uppdragen inom kommu
nen som ock efterhand förtroendet att 
inom landstinget vara en af sitt härads 
representanter, och detta i sin ordning 
utsåg honom 1876 till ledamot af Första 
kammaren.

Inom kammaren var K. en mycket ar
betsam och lifligt intresserad ledamot och 
detta — jemte hans lätthet att knyta per
sonliga vänskapsband — gaf honom efter 
hand en allt fastare ställning. Också 
väckte det mycken förvåning, när landstinget 
efter det nioåriga mandatets slut fann 
lämpligt att icke förnya det: det var de 
protektionistiska vindarne, som nu blåste 
som starkast. Men efter ett par år, och 
sedan stridens hetaste ifver börjat lägga 
sig, behjertade man inom tinget ånyo 
lämpligheten af att länet till representant 
inom riksförsamlingen hade en jordbrukare 
med Kockums inflytande och kunskaper 
och år 1887 valdes han åter till ledamot af

Den 1 sistlidne April afled på Bull- 
.... xi (ofta j Skåne en af vårt lands största och
talet åt den bekanta klubben Enigheten, s^iigaste jordbrukare, en af provinsen 
hvilken existerat i omkring ett sekel.

Klubben Enigheten hade i ett antal år 
sin lokal uti huset n:r 11 vid Kronhus
gatan, men skaffade sig samtidigt en som
marlokal, der klubbens medlemmar kunde 
förströ sig under den varma årstiden.

Det blef å tomten n:r 4 vid samma 
gata.

Platsen blef nog så idyllisk. Utanpa 
den lilla stenbyggnaden inne på gården 
byggdes en glasveranda, gården planterades, 
blommande rabatter spredo sin ljufliga 
doft, och höga träd öfverskuggade går
den. Det var en liten fridlyst plats, skyd
dad af höga murar mot profana ögon.

Bröderna i Enighetsklubben trifdes också 
mycket väl i sitt sommarlokus, och skal
den J. A. Wadman, som bodde nära in
till vid Qvarnbergsgatan, höll sig gerna 
i den lilla oasen.

Klubben Enigheten har sedan den tiden 
inte haft någon varaktig stad. Från Kronhus
gatan flyttade den till Korsgatan, derifrån 
till Valand, så till Södra Hamngatan och 
nu sist till Brunnsparken i Fürstenbergska 
huset.

Sina minnesrikaste stunder hade den 
dock 
nade

Presentens 12-åriga Sädesbränvin rekommenderas.
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P, Ericsson & Co.
Etablerade 1850

=• GÖTEBORG — STOCKHOLM ------
Rekommendera sina utmärkta tillverkningar af:

Persienner, Markiser, Tält, Flaggor, Pressenningar, Hästtäcken, Tornistrar, Tältduk, 
Markisduk, Pressenningsduk, Flaggduk och Linor, största tager at Linoleummattor. 
Snabbaste leveranstid. Billigaste priser. Priskuranter sändas på begäran.

Första kammaren. När nioårsperioden 
1896 utgick, undanbad han sig återval.

Såsom bland annat ordförande i Malmö
hus läns hushållningssällskap fortsatte han 
dock alltjemt att verka i allmänna värf. 
Hans förtjenster om jordbruket belönades 
med hedersledamotskap i landtbruksaka- 
demien.

Ludvig Kockum var gift med Anna 
Charlotta Halling

Stenkol, Cokes,
Ved och Briketter

hos C. UGGLA & Co.
6 Norra Hamngatan 6.

Rikstelefon: Kontoret N:o 32.
Upplaget N:o 3885.

ßertha ^ndersons
Garn- & Väfnadsaffär

15 Korsgatan 15.
OBS.! Röda Skylten.

Nu inkommet:  -—
Stort sortiment af moderna 
Elus- och Klädningstyger.

Drick
SECULARIS.

Naturligt Mineralvatten från Skofteby Källa.
Utmärkt bordvatten. ===== Hälsosam läskedryck.
Seeularis är, tillsammans med safter och spritdrycker,

IW en härlig och mousserande dryck. "WK

HERMAN WAHLBERG
Reparationsaffär och 

Urhandel.
Östra Hamngatan 50 B. 

(Hörnet af Kungsgatan).
Rekommenderar ett väl- 

sorteradt lager af 
Vägg- och Fickur, 

Urkedjor, Berlocker och 
Medaljonger, 

Glasögon, Pincenez, 
Teaterkikare, Barometrar 

och Termometrar.
Goda varor! Billiga priser!

Presentens
12-åriga Sädesbränvin och 
Gamla Aqvavit rekommende
ras och serveras å alla första 
klassens restauranter.

Priserna äro 
de billigaste i 

Göteborg.
Siarnvagnar 
SlesRorgar 
SKorgstolar

A. E. Klingberg’, Korgmakare
Kungsportsplatsen 2. Rikstelefon 2013.

Gust. Barthels
Snörmakeri-Fabrik

i Kungsgatan i GÖTEBORG.
Snörmalterier

En gros och en detail.
Spécialité: Möbel och Dekorationsarbeten.

Beställningar emottagas å
Lambrequins och Portierer 

efter mått, i alla stilarter, applicerade eller 
kurbelstickade.

C. A. Browallius.
Efter en anmärkningsvärd! omvexlande 

och af både literära och konstnärliga sträf- 
vanden utmärkt séjour har dir. Castegren 
afslutat första spelåret af sin verksamhet 
vid Göteborgs stora teater. Utan tvifvel 
är det med tungt sinne han skådar till
baka på denna verksamhet, hvilken än en 
gång bekräftar den gamla sanningen, att 
Göteborg icke är jordmånen för en stå
ende teatertrupp.

Annars hade ju dir. Castegren en hel 
del förutsättningar för att lyckas: energi, 
regissörsförmåga, repertoire och ett väl 
sammansatt sällskap. Men publiken var 
nu som alltid oberäknelig.

En at de mest framträdande i Gaste- 
grens sällskap är utan gensägelse herr 
Browallius, som också blifvit publikens 
gunstling. Mer än de flesta har han fått 
ligga i repertoiren och har så att säga 
växt med hvarje uppgift. Mångsidigheten 
och smidigheten hos denne konstnär äro 
också beundransvärda, och man kan säga, 
att han icke tagit ett enda felgrepp på 
de roller han utfört i vinter.

Browallius är född 1868, började vid 
gamle Smitts sällskap 1886 och genom
gick många arbetsår i landsorten.

Ivan Hedqvist.
Af det unga manliga gardet har herr 

Hedqvist varit den mest använda i vinter 
å Stora teatern, fröts sin ungdom är 
han en skådespelare af rang, rör sig lika 
ledigt i farsen som i skådespelet och ut
mejslar med synnerlig omsorg sina upp
gifter. Fvå så skilda karaktärer som dem 
han gaf i "Floden" och i "Småborgare" 
vittna om god individualiseringskonst.

Fru Elsa Nisson.
Folkteatern har haft en ovanligt lycko

sam sejour både på Lorensberg och se
dan i landsorten. Direktionen lyckades 
ock — utom den oförbränneliga revyn

Eskilstuna Magasinet Bröllops- & Födelsedagspresenter
Tel. 1908 Stortorget 51 MALMÖ Stilfulla, verkligt goda varor. Låga priser.

rekommenderas. O. P. iriJK,
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— fâ goda repertoirestycken, af hvilka 
“Makt" var synnerligen anmärkningsvärd.

Ur detta stycke afbilda vi fru Elsa 
Nilsson som miss May, den hypermoderna 
amerikanskan, hvilken hon återgaf med 
godt sceniskt förstånd och en strålande 
apparition.

jemt, eller att han sålde hafren för 72 
öre, då han kunnat få 74, om han dröjt 
ett par dagar.

Fri är bonden, mer än någon annan; 
mera oberoende än konungen på sin 
tron. Han är en man för sig sjelf och 
behöfver icke krusa någon. Viil han 
lyfta på mössan för prosten och läns
man, så är det bra, och låter han henne 
sitta, så är icke heller derom något att 
säga. Då han ordentligt betalar sina 
utskylder, är han beroende af ingen.

Bonden.
(Ett kåseri af L.)

“Hell dig, du frie man af jern, du 
bonde god!“

Nå, jernmannen är det väl icke så 
alldeles helt med i våra dagar; äfven 
han har rönt inflytelsen af tidens verk
lighet, och /ernct har rostat ett grand, 
men det är dock ännu temligen segt, i 
trots af både linkel och bladtobak.

Om bonden nu mera njuter icke blott 
hvad hans egen jordtorfva ger utan har 
en mängd utländska behof, som hvar
ken spara kassa eller krafter, tål han 
dock ännu som en man, och salongs- 
hjelten skulle knäa redan vid de första 
stegen på den stig, bonden trampar.

" Han är den lyckligaste menniska un
der solen", försäkrar mången, som icke 
känner landtlifvets besvärlighet utan blott 
en vacker sommardag njuter af dess 
"ljufva frid"; men i många fall kan 
man också verkligen om bonden säga, 
att han är en lycklig menniska.

Väl är det sannt, att han måste knoga 
och arbeta från morgon till qväll, från 
årets början till dess slut, med någon 
lindring likväl under en del af vintern; 
att han måste uthärda både i "ur och 
skur“' i köld och hetta; väl är det 
sannt, att det bröd, han äter, oftast är 
tarfligt, om än icke så knappt; men är 
mödan än hård, den alstrar dock ingen 
lungsot; är födan än tarflig, den alstrar 
dock ingen magsyra.

Efter dagens värf kan han lugn och 
trygg gå till hvila, säker att icke be- 
höfva sömnlös vrida sig på sitt läger, 
ty en trött kropp är ett präktigt sömn- 
pulfver.

Han låter icke heller sitt lugn störas 
af onödiga grubblerier, och fruktan för 
misslyckade spekulationer förjagar icke 
hans goda ro. På sin höjd har han 
det att harmas på, att handelsman lockat 
honom att betala 4 kronor och 25 öre 
för ett stycke sulläder, som han, om 
han prutat längre, nog fått för 4 kronor 

Från Göteborgs Folkteater.
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Fru Elsa Nilsson

Ett ofantligt misstag. Bonde som bonde, 
det är sannt; men att ega ett helt hem
man är ett, att ega en fjerding är ett 
annat, att ha “pengar på bue“ är ett, 
att ha skuld på gården ett annat.

Här som öfver allt är den, som har 
mer, bättre än den, som har mindre; 
och fast Hans i Viken och Fina i Stor
gården tycka så ofantligt mycket om 
hvarandra, “få de hvarandra“ dock al
drig, ty Finas far, som har två hela 
hemman och penningar till, säger ett 
bestämdt nej, emedan Hans blott har 
en fjerding och skuld på den.

Språka med en bonde i hans hem, 
på kyrkvägen eller i allmänhet, då han 
är i sitt normala tillstånd, och du skall 
få veta att det är rätt illa stäldt. Skat
ter och “strandskulder“ ta öfverhand, 
ingenting är att få för hafren, kreaturen 
vilja icke trifvas o. s. v. Vid dylika 
tillfällen kan du också fritt säga hvad 
som helst, till och med — om du eljest 
vore så taktlös — en förolämpning; 
bonden är då from som ett lam och 
visar dig eller måhända rättare din 
herredrägt stor respekt.

Men tala med honom, då han fått 
sig några supar, ett par halfvor och en 
“tordi“, och du skall få höra, att han 
inte är skyldig en menniska på jorden 
en “bankovitt“, att han fick mer för 
hafren än andra, och att maken till 
hans svarta häst eller hans hjelmiga 
tjur icke finns hvarken i Bohuslän eller 
Vestergötland, samt att han är mycket 
till karl och skulle vilja se den, som 
går upp emot honom. Vid sådana till
fällen får du också noga väga dina ord, 
ty skulle du då på något sätt förfördela 
vår man, ve dig! Då skyddar dig 
hvarken herrerock eller vadmalströja, då 
är det slut med respekten!

En afskedspredikan.
(i »Makt»).

Den svenske bonden känner också 
sin vigt nu så väl som på Torgnys tid, 
och han behöfver sannerligen icke de 
många väckelser, som bestås; han vet 
nog dessa förutan att förfäkta sina rättig
heter. Se bara på riksdagsgubbarne! 
Nå, dessa i all ära, men fast bonden 
vet, hur han skall styra en plog, följer 
deraf icke att han förstår, hur ett rike 
skall styras.

Bonde som bonde; bland dem finnes 
ingen rangskillnad, torde mången tänka. 

En predikant i en liten stad i Michigan tog 
afsked från sin församling med följande ord:

“Mina älskade vänner! När jag nu skall 
skiljas ifrån eder, smärtar det mig just icke så 
synnerligen, och detta af tre skäl: I älsken icke 
mig, I älsken icke hvarandra, och Gud älskar 
icke er. Om I älsken mig, skullen I ha betalt 
mig min lön för de två senaste åren. 1 älsken 
icke hvarandra, ty då skulle jag ha fått viga 
flera par än jag gjort, och Gud älskar er icke, 
ty om han gjorde det, skulle han kalla flera af 
er till sig. än han nu gör, och då skulle jag 
ha förtjent mera på begrafningar än jag nu 
gjort.“

Församlingen sörjde icke öfver den guds
mannens afresa.

Sripps Pilsner rekommenderas.




