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Djurgårdsbilder.
Stockholmskåseri af C. H. R.

et står icke hvar och en 
fritt att efter tycke och 
smak uppgöra sitt pro

gram för sommarens färder: att 
välja mellan Avasaxa och Vesuvius, 
mellan norska fjällen och Righi, 
mellan Rhen och Donau.

Det är icke allom beskärdt att 
för helsans vårdande eller åter
ställande få göra en tur till Carls
bad eller Kissingen, nej icke ens 
så långt som ned till Ronneby, 
vårt lilla Schweiz för oss. Mången 
är af pligten eller omständigheterna 
dömd att tillbringa både sommar 
°ch vinter i “det glada Stockholm“ 
°ch finner sig sålunda för sina 
utflygter under den vackra årstiden 
inskränkt till hufvudstadens om
nejd.

Man har dock icke skäl att för 
den skull så synnerligen djupt be
klaga dessa stockholmsbor för hela 
ai’et. Det är så mycket, utom 
yanan, som fäster dem vid deras 
älskade stad.

Man har hört omtalas denne inbitne 
stockholmare, som, när han på sin läkares 
tillstyrkan skulle fara ut till landet för 
att stärka sig genom inandandet af den 
friska luften derstädes, åkte ut genom

Hjalmar Söderberg.

den ena tullen och omedelbart derpå 
körde in igen genom den andra, vid 
återkomsten till sin trefliga bostad vid 
den och den gatan tre trappor upp in 
på gården förklarade för sin förvånade 

värdinna att han omöjligt kunde 
förlika sig med landsbygden: “det 
var för mycket grönt der ute.“

I allmänhet är stockholmaren 
dock icke någon fiende till landet 
och dess grönska: kan han icke 
komma dit ut, så låter han föra 
det in till sig. Se löfmarknaden 
dagarne före midsommar! För öf- 
rigt gör han, i fall han icke bor 
på sommarnöje i någon vacker 
trakt i hufvudstadens grannskap, 
under sommarens lopp sina små 
turer till Haga, till Carlberg, till 
Ulriksdal, till Drottningholm, till 
Vaxholm, till Södertelge, ja till och 
med till Upsala, men först och 
sist till — Djurgården.

Ehuru, såsom svensk, i allmän
het benägen att ringakta och under
skatta sitt eget, gör stockholmaren 
dock denna herrliga park rättvisa. 
Han hör och upprepar med patri
otisk stolthet att hvarken Boulogner- 
skogen vid Paris eller Pratern i 
Wien kunna jemföras med Stock
holms Djurgård. Han ledsnar al
drig på dess angenäma promenader, 
med deras skiftande utsigter af en 
ömsom odlad, ömsom vild natur, 
berg och dalar, trädgårdsanlägg
ningar och skogsdungar, blomster

parterrer och gräsmattor, sommarpalatser 
och villor, det hela behagfullt omslutet af 
Saltsjöns och Brunnsvikens i solskenet 
glittrande blåa gördel.

44Lasrermans Saft-Kräm-Pulver “Tomten
en delikat ren^makand=
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Hvarje skogsbacke framställer en le
ende familjetafla; i Friesens park mötas 
de dansandes långa vågiga linier vid 
musiken af en skorrande fiol, under det 
att de små syfröknarna springa andan 
ur halsen på sig i “Sista paret ut“ och 
och “Udden går och sofver“ lallad till 
sömns af hundra jungfruliga röster; nere 
på slätten blanda sig harpans toner med 
positivets, och de sorgliga stanserna ur 
någon sentimental visa öfverröstas litet 
emellan af skrattsalvorna vid Kasperles 
muntra repliker.

Trött af vandringen och belåten med 
hvad han sett af folklifvet styr vår stock
holmare slutligen, om han anser sig till
höra eller vill vara tillsammans med “de 
så kallade bättre“ — i fall han icke 
omedelbart efter landstigningen vid Al
kärret eller Allmänna gränd begifvit sig 
dit — till det ställe, som utgör det 
egentliga målet för hans Djurgårdsfärd, 
och der han alltid förr eller senare måste 
hamna. Vi behöfva säkerligen icke säga 
att det är Hasselbacken.

En liten landtfröken blef af sina stock
holmska vänner införd på detta förtjusande 
ställe. Efter att ha gjort en öfverblick 
öfver de nätta parkanläggningarna och 
den vackra, välklädda lefvande omgif- 
ningen, satt hon några minuter med 
tankfullt utseende och lyssnade till 
en af Offenbachs berusande melodier, i 
hvilken fåglarnas qvitter glädtigt utfyllde 
kadenserna med löpningar som icke in
gått i kompositörens partitur, men som 
icke voro mindre kvicka och anslående 
för det. Slutligen måste hennes känsla 
gifva sig luft. Hon ställde ifrån sig sin 
glace, sammanknäppte sina små händer 
liksom till bön och utbrast hänryckt:

— Detta är paradiset!
Det är så. Hasselbacken, sådant det 

för närvarande framställer sig, städadt 
och hemtrefligt, prydligt och naturskönt 
på samma gång, synes ha hägrat för 
skaldens själs öga när han sjöng;

“Himmel hvad denna runden,
Af friska löfträn sammanbunden,
Vidgar en plan i lunden
Med strödda gångar och behag!

Men denna lilla plats har alltid 
varit vacker, och Bellman besökte den 
gerna. Här säges han ofta ha legat ut
sträckt i gröngräset under den åldriga 
ek, som i dag med sin krona öfverskuggar 
bilden af “den störste sångaren som 
norden bar“, här hade han sin fröjd af 
att betrakta sin tids glada folklif, för 

hvilket Hasselbacken var den förnämsta 
skådeplatsen; här hämtade han ämnena 
för sina lustiga visor, här fann han ty
perna till de komiska personligheter han 
på ett så makalöst sätt skildrat.

På höjden af den backe som dominerar 
denna del af Djurgården låg på Bellmans 
tid en röd koja; det var “Hasselbacks- 
krogen“. Planen nedanför som intages 
af Manègen, Alhambra och Novilla, var, 
liksom det sandfält som nu kallas Slätten, 
på den tiden öfvervuxen af hassel- och 
hagtornsbuskar, hvilka sistnämda med 
sin hvita blombeklädnad gåfvo det vack
raste afbrott åt den för öfrigt gröna 
bottnen.

“Beläget mot solsidan blef“, säger 
Rydqvist i sina' anteckningar om Djur
gården, “detta ställe tidigt grönt, och 
redan de första sommardagarna såg 
man en skara utvandra med matknyten, 
lägrande sig på den af buskar och träd 
skuggrika platsen, der sjömän, arbetare, 
gemenskap och betjening samt allehanda 
folk af de fattigare klasserna på fler- 
faldigt vis förlustade sig och äfven kunde 
i rikare mått njuta vederkvickelsens 
sparsamma ögonblick, på en tid då värds
hus- och kroglifvet ännu ej utgjorde 
hvardagslif.

Här funnos repgungor, här dansades 
och lektes, här hördes fioler, nyckelharpor, 
gigor och valdthorn ; här samlades fågel- 
fängare och birfilare, marktschrejare och 
tiggare, månglerskor och gycklare i ett 
brokigt vimmel; glammades och grä
lades, sjöngs och väsnades; alla påhitt 
af den råa sinnrikheten, alla upptåg af 
den öfverdådiga glädjen anställdes; vinets 
gud hade sina altaren uppresta, Amor 
sköt sina pilar, skyddad från förtalet 
inom sina säkra förskansningar ; — allt 
andades munterhet, lycka, förgätenhet 
af verldens tunga besvär.“

Detta folklifs urartande till dobbel och 
kif, slagsmål och osedlighet framkallade 
under Gustaf IV Adolfs surmulna rege
ring från myndigheternas sida åtgärder, 
hvarigenom sjelfva anledningen till en 
friare förlustelse undanröjdes. Befallning 
utgick att buskar och träd skulle på 
Hasselbacken borthuggas samt platsen 
sorgfälligare ordnas; öfre Hasselbacken 
omgafs med ett staket, dess nedre region 
förvandlades till en sandöken. Ställets 
lefnadslustiga befolkning skingrades så 
småningom.

Vimlet på det nuvarande Hasselbacken 
är nog lika så brokigt som det var i 
Bellmans dagar, men lifvet der är icke 

mer det samma som fordom: den öfver
dådiga glädjen och uppsluppenheten är 
borta, och det ter sig ungefär samma 
skilnad mellan Hasselbackslifvet nu och 
då som mellan den fordna Hasselbacks- 
krogen och herr Davidsons ståtliga eta
blissement, som mellan korporal Mollberg 
och en af vår tids eleganta dragonoffi
cerare, eller som Bellmansstatyen i zink 
och Bellman med kött och blod.

Dock, liksom ett skimmer af glädje 
och sol ligger utbredt öfver den vackra 
minnesstoden, så hvilar äfven en karaktär 
af lugn belåtenhet och stilla förnöjelse 
öfver det lefvande staffaget till Hassel
backen i våra dagar.

Här gör den af välmåga skinande 
grosseren efter intagen tiokronorsmiddag 
betänksamt sitt val mellan fyra olika 
slags likörer; här bilda de unga martis- 
sönerna fyrkant omkring punschbuteljen 
och genomgå med hvarandra sina be
drifter på simulakrens oblodiga fält; här 
meddela sig de unga männen i verken 
med hvarandra om sina framtidsförhopp
ningar, med “kalorikens“ tillhjelp upp- 
drifvande dem till en yranda höjd eller 
med “graniten“ afkylande sin harm öfver 
i befordringsväg redan lidna orättvisor; 
här har ett bättre herrskap, bestående 
af herre, fru, en son och tre döttrar, 
slagit sig ned för att med två tutingar 
och fyra koppar té fira en glad tilldragelse 
inom familjen; här sitta ett par äldre 
fruar sedan tre timmar vid sina tomma 
kaffekoppar och mönstra de förbigående 
trotsande de sneda blickarne af vakt
mästaren, åt hvilken de icke gifvit några 
drikspenningar; här kuttrar, till hälften 
doldt af löfverket, ett älskande par, hvilket 
lika väl kan vara en hygglig gesäll 
med sin flicka som en friherrlig gods
ägare med sin fröken; — må hända 
iakttager den ytlige betraktaren blott 
den skillnaden dem emellan att baronen 
rekvirerar sherry-cobble och vaniljglace 
och att gesällen bjuder på sodavatten 
med saft.

Det är icke på kunder sådana som 
dessa värden på stället lefver; det är 
på goddagspilten, konsumenten af tio- 
kronorsmiddagen, och på de stora till
ställningarna à tjugu—trettio kronor ku
verten. Men medan goddagspilten pustar 
under matsmältningsprocessen, och under 
det de unga officerarne och tjenstemän- 
nen skämta och glamma och den akt
ningsvärde familjefadren med dämpad 
röst håller ett för tillfället lämpligt tal 
för de sina och de äldre fruarne göra

Rök % Bästa à 5 öre.
Finnes i hvarje välsorterad
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C* * k • -g • -g g -g rekommenderar sina utmärkta-—

Oc*' solen 1er, och de resandes skaror 
skynda hit, göra sig ögonblickligt hemma
stadda och tycka som vi andra att "här 
‘*r oss godt att vara“.

I pittoresk motsats till det moderna 
Hasselbacken ligger, mellan skjulen och 
Planken på andra sidan om landsvägen, 
net af Bellman ofta besjungna Gröna Lund, 
nied sina underliga utsprång, balkonger 
°ch gafveltrappor till det yttre i hufvud- 
sakligen samma skick som för hundra år 

endast var skildt genom en gärdesgård. 
nom den ifrågavarande byggnaden bedrefs 

a ven värdshusrörelse, egenligen för för
nämligare gäster, och den svassande skild-
*lng af Orientens herrligheter, som före- 
°mmer i Fredmans epistel till de ny- 
Vggare på Gröna Lund, tros ha haft af- 

seende på ställets prydliga inredning för 
ess fina kunder, bland hvilka traditionen 

11 om Bellman nämner Schröderheim, Badin 
°cn Gustaf den tredje. Här funnos de 
ypperliga väggmålningarna af Hoffbro, 

an stod den berömda bal, som besjunges 
Fredmans epistel n:o 62 ...

bligens rabnksbod Filtar och Klädningstyger m. m.
— ____________________________________________________________________Drottninggatan 28.

4» •sfc*  *sf?

Bisquit Cognac.
Crofts Portvin.
•sfe» ife» »sfe»

S|na anmärkningar öfver de unga damer
nas lyx i klädsel och det älskande paret 
hviskande afhandlar sina hjerteangalägen- 
heter, utför gardets musikkår i musiktemplet 
ouvertyren till Titus eller ett potpourri ur 
Frihetsbröderna. Och fåglarna sjunga och 
blommorna dofta och sommarvinden fläktar

sedan, men till det inre mycket förfallet.
Egendomen, som är belägen inom kvar- 

nret T rädgården i Djurgårdsstaden, består 
a*  två rödfärgade trärucklen med mellan- 
Fggande trädgård, den senare för när
varande i ödesmål. Den älsta af bygg
naderna, i en senare tid Mjölnargården 
kallad, var det egentliga traktörsstället 
jen andra byggnaden, som uppgifves 

^ara uppförd efter 1736, har lidit mindre 
'*1  tidens åvärkan än den förutnämda. 

ess balkongförsedda framsida vetter åt 
Djurgårdsslätten och synes från Hassel

acken, från hvilken Gröna Lund fordom

De äro förbi, dessa festdagar, och ingen 
skulle föreställa sig att de omtalta båda 
trärucklena på sin tid varit ett af de för
nämsta samlingsställena för det glada Stock
holm som gått. Men så är det: allt för
vandlas, all går omkull. Andra tider, 
andra förlustelseställen.

Till slut vilja vi anföra följande lilla 
anekdot från den oförgätlige August 
Blanches tid:

August Blanche satt en sommarafton på 
Djurgården och pokulerade med några 
glada vänner. En af de närvarande räckte 
honom sin annotationsbok med begäran 
att han deri hastigt skulle rimma ihop 
någonting om hvad han hörde och såg.

Blanche skref då följande lilla poem, 
som vi återgifva efter originalet och som 
oss veterligen ej förut varit tryckt:

Sommarlif och sommarfröjd 
uppå Djurgårdsslätten!
Hvarje menn’ska syns förnöjd 
tiggaren och sprätten.
Solen skiner fet och rund 
som Carl Johans*)  mage, 
och där ner i närmsta lund 
barnen hoppa hage.

Se hvad fina ekipage, 
fröknar och mamseller!
Se, hvad flaskor och hvad glas, 
krams och karameller!
Titta blott på gumman der!
Ack, det gamla schåpet 
har, kantänka, blifvit kär 
uti — kasperskåpet.

Der en herre, lite “knäckt“, 
med en tjangs vid armen. 
Der en ann’ som blifvit väckt 
sprutar eld i harmen. 
Sotarmurren står bredvid 
flinar svart i synen, 
och der skina i all frid 
två konstaplars trynen.

Hela Djurgàr’n snurrar rundt, 
pigor och gardister, 
finfint folk och bara strunt, 
brackor och artister, 
akrobater, pajasgrin 
— allt i högre branchen — 
herreman och bondkanin.
Skål för dem! sa’

Blancken.

*) Blanche syftar antagligen på Carl Johan Uddman.

Gamla anor,
©rcfvitinan B. stg bröstar öfver börd. 
Ocb manga lysande och stora anor. 
Om förfäders bedrifter stolt ocb rörd 
Bon börs berätta, en af bennes vanor.

”1 verldbistorien de fyllt sitt rum
Ocb kunna klarligt spåras—ej blott sqvaller 
Se’n Romas tid då — Kapitollum 
Hf bennes fäder räddades från galler/’

I.

”Pojkarne“.
Af Viktor Rydberg.

lockan i stadskyrkans torn visade 
JL \ V2 Men det var tyst på 

° lekplatsen under de gamla alm- 
arne å kyrkoplanen, ty storskolan hade 
nyss afslutat sin vårtermin. Den gamle 
skolvaktmästaren stod på trappan åt 
gatan till och gassade sig invid den 
hvitmenade muren. Han njöt vårluft 
och solvärme och betraktade grässtråna, 
som skjutit upp mellan gatstenarne i 
trapphörnet. Likväl såg han öfvergifven 
ut; förmodligen saknade han stimmet, 
som han under den timmen på dagen 
var van vid. Halft i solljus, halft i 
skugga låg gatan folktom i hela sin 
längd; man såg der blott en pojke som 
stod och tittade in i bokhandelns bod
fönster.

Utställningen der bestod af följande 
verk: “Skämtsamma anekdoter“, pris 16 
sk. banko; Den underbara historien om 
Fogel Blå , pris 4 sk. b:ko; “Fiskaren 
och hans oförnöjsamma hustru", med 
träsnitt å titelbladet, pris 2 sk. b:ko; 
“Polykarpus eller riddare Finke“, med 
träsnitt å titelbladet, pris 2 sk. b:ko; 
Den märkliga historien om Karsus och 

Moderus“, pris 3 sk. b:ko; “Tre vackra 
visor: 1) Den ömme herden Fingal; 2) 
Köpmansdottern vid Hamborga bro; 3) 
Pojkarne“; pris 1 sk. b:ko.

Betraktaren af dessa alster egde redan 
Fogel Blå“. Sagan om fiskaren kände 

han förut. Anekdoterna voro för dyra

Opasteuriserad från 
kända kontrollerade 

ladugårdar med 
reaktionsfria besättningar.

s—..;; DIREKTS MJÖLK
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att köpa. Men de andra ... Han ge
nomletade sina fickor, drog upp en snurra 
och en boll med läderremmar, trefvade 
bland griffelbitar och glaskulor och fick 
fram några kopparmynt, som samman
räknade, utgjorde innemot 8 skillingar 
banko, således mer än tillräckligt för 
inköp af “Karsus och Moderus“, “Riddar 
Finke“ och de tre visorna.

Han gick in i boden och kom ,ut 
gladelig i hågen och viss om en lycklig 
stund. Det gällde nu att finna lämpligt 
ställe för läsningen. Han funderade ett 
ögonblick på någon af roddbåtarne, som 
lågo bundna vid sjöbryggorna; men han 
beslöt sig för vallarne. Strax invid 
staden fans en förfallen fästning, då 
den ståtligaste ruinen inom Sveriges 
landamären. Vittrade bastioner af an
senlig höjd, omgifna af nedramlade sten
block. Långsträckta kurtiner med gluggar 
halft dolda under mull och murbruk, 
men dess mer inbjudande till upptäckts
resor i en hemlighetsfull labyrint af hvalf- 
gångar, som, enligt hvad stadens gummor 
och pojkar visste förde till Torsuggans 
stiga och till en sal, hvari hvitskäggiga 
kämpar sofvo. Framför kurtinerna half- 
måneskansar, hvilkas hörn om vinter
tiden erbjödo branta kälkbackar. Rundt 
om allt detta ett nätverk af vallar och 
vallgropar, under vårterminen de van
liga tummelplatserna för skolungdomens 
krigslekar och bollspel.

Egaren af de omnämda literära alstren 
begaf sig dit och slog sig ned i gången 
mellan den skans, som på pojkspråket 
hette “Höge Kulle“, och ett hörn af 
bastionen Gustavus Adolphus. Det var 
en välsignad växtlighet den försomma
ren. Gräset stod tätt och högt; hvart 
man lät blicken fara, utefter däldsträckorna 
mellan murar och vallar, eller uppåt 
ravelin-sluttningarne, skimrade det i grön
skan af solsickor och solögon, blåklockor, 
prestkragar och tjärblomster. Kurtinens 
buskiga torfchevelure var yfvigare än 
vanligt och så rikligt prydd med nypon
blommor, att det lyste rödt derifrån ända 
ned till stället, der pojken satt. Utöfver 
bastionens bröstverk lutade sig här och 
der en fullutslagen sälg.

Läsningen af “Karsus och Moderus“ 
började. Berättelsen var spännande. 
Karsus är en bof, som har ondt i sinnet 
mot sin hederlige broder Moderus. Skola 
hans nedriga anslag gå i fullbordan? 
Försänkt i denna fråga märkte pojken 
icke, att någon nalkades honom bakifrån 
med smygande steg.

— Slyngel! ljöd en vred röst. Pojken 
sprang upp, vände sig om och såg 
öfver sitt hufvud ett spanskrör och fram
för sig en lång gammal herre med guld
galon kring mössan. Spanskröret, galonen 
och under möss-skärmen ett gulblekt 
ansigte med arga ögon och hopbitna 
läppar var det som han i öfverraskningens 
första stund skönjde. Derefter upptäcktes, 
att den gamle herrn hade rocken hop
knäppt ända upp till en bred och styf 
svart halsduk, hvarur stucko upp under 
öronen styfva kragar, som hade något 
argsint, äfven de.

— Slyngel, hvad gör du här?
Pojken, i stället för att genast svara 

lyfte instinktivt en arm, för att skydda 
hufvudet mot det hotande käpprappet. 
Derefter framstötte han svaret:

— Ingenting.
— Vet du icke hut lymmel? Är det 

ingenting att bryta lag och förordning? 
Är det ingenting, du, att trotsa konungens 
befallningshafvande? Vet du icke, att 
det blifvit förbjudet att gå här och trampa 
ned mitt gräs, landshöfdingens gräs? 
Går du icke i kyrkan, du lille rackare? 
Har du icke hört förordningen från pre
dikstolen, sakramentskade okynnesfä?
- Nej.
— Du ljuger och skall få mycket 

stryk, dubbelt så mycket stryk för att 
du ställer dig okunnig. Du visste, att 
du är på förbjuden mark. Bekänn, eller 
jag bankar lögnen ur dig!

— Jag visste det icke.
Spanskröret som sänkt sig lyftes igen. 

Pojken gjorde åter den afvärjande arm
rörelsen och tappade dervid de literära 
skatterna. Karsus fläktade åt ett håll, 
riddar Finke åt ett annat, och visorna 
föllo till landshöfdingens fotter.

— Hvad är det för smörja? Hit 
med det!

Spanskröret hade sänkt sig åter och 
pekade på tryck-alstren. Pojken, blek 
af skräck tog först upp visorna, som 
lågo närmast, och framräckte dem. Der
efter såg han sig om eder Karsus och 
Finke.

Under tiden ögnade den gamle herrn 
i visorna med en min, som om de varit 
eftersökta brottmålsindicier. Han inter
folierade studiet så här:

— Du går i storskolan, jag känner 
igen dig. Har rektorn tillåtit dig att 
läsa sådant? Har han sagt, att du får 
försumma dina läxor för slik lektyr? 
“Den ömme herden Fingal!“ Skamlöst! 
Är det för en pojke vid dina år anständigt 

att befatta sig med herdars ömma känslor? 
“Det bodde en köpman vid Hamborga 
bro, Han hade en dotter så fager och 
så tro“. Det är ju fånig båtsmanspoesi. 
“Pojkarne““ . .. det handlar väl om tjuf- 
streck och .. .

Landshöfdingen afslutade sin med 
hemska ögonkast ledsagade kritik, och 
det såg nästan ut som om han blifvit 
flat. Han stirrade tyst i visan. Tyst
naden räckte visst ett par minuter. Han 
hade icke väntat att här påträffa de 
pojkar, som han här fann. Han genom
ögnade visan från början till slut, ehuru 
han kunde henne utantill. När han 
slutat läsningen var hans uppsyn för
vandlad. Den var allvarlig, men icke 
arg och hotande.

— Gosse, sade han —- du har bru
tit mot lag och förordning. Gjorde du 
det med vett och vilja eller icke? Visste 
du ej, att denna mark nu är fridlyst 
till höskörden?
- Nej.
— Gosse, säg mig, plär du ljuga?
Den tillfrågade teg.
-- Svara! sade landshöfdingen med 

höjd röst; är det din vana att ljuga?
- Nej.
— Har du då aldrig ljugit?
— Jo.
— Många gånger?
— Åhja, det är nog många gånger 

sammanräknadt, men oftast talar jag 
sanning.

— Läs det här! — Han pekade på 
den sida hvarå rubriken “Pojkarne“ fanns. 
Han tilläde och strök med handen sitt 
spanskrör ned emot doppskon: “Sedan 
skola vi uppgöra saken med hvarandra. 
Jag släpper dig icke, innan du fått en 
minnesbeta.“

Pojken började gråtfärdigt:
Jag mins den ljufva tiden, 
Jag mins den som i går ...

— Håll! Tycker du att man skall 
tala om ljufva minnen i så jemmerlig 
ton? Du trycker dessutom för mycket 
på rimmen och understryker orden på 
alldeles galet sätt. Den rätta betoningen 
är icke svår att finna. Den kommer af 
sig sjelf, då man läser, som om det 
vore ens egna ord, komna ur ens eget 
hjerta. Börja nu igen!

Pojken teg.
— Börja igen !
— Jag kan icke läsa så, som lands

höfdingen vill.
— Hvarför icke?

Göteborgs Kravaft- Fabrik
15 Södra Larmgafan 15.

Spécialité: —:——
=== Herrhalsdukar. —.... -
Skjortor, Kragar, Manschetter.



Pingsten 1906 5

Axel Gillblad & Co., §orddul(ar,* Sängfiltar,
Filttÿger till draperier. JL  - Kappmayasill. — -V- P>gué= och Spe t st gelten.

En sportsman mot sin villa
Berättelse af E. K.

Han

Konstnärens lott

* CARL M. olssons Fotografi-Atelier JL
Masthuggstorget. 4» Telef. 2057. Billiga priser! ♦ Elegant arbete! ♦ rekommenderas.

mycket finna, än mer spana, 
Uti allt det högsta ana, 
mycket älska, mer förglömma, 
Gå i lifvet ut ock drömma, 
Ge od) fordra ej tillbaka, 
Gudar tjena, guld försaka, 
Ijjertat offra, bjertan vinna, 
Kyla möta och dock brinna, 
Bran älska, ej begära, 
Skapa, bilda, pröfva, lära, 
5ör ett mål som aldrig finnes, 
5ör en fröjd som sällsynt vinnes: 
Den, då verlden oss förstått, 
Det är konstnärns stora lott.

— Nå, ändtligen! sade v. häradshöf- 
ding Carl Holm för sig själf, när tåget 
långsamt satte sig i gång. Han stack 
hufvudet ut genom kupéfönstret, nic
kande i förbifarten åt sin gamle vira- 
broder “stinsen“, tände en cigarr och 
ställde sig att se på utsikten. Oktober
eftermiddagens klara solljus låg som 
ett vänligt leende öfver det vida land
skapet, där stubben lyste gul från de 
mejade åkrarne och flockar af skriande 
råkor stego högt mot den blå himlen. 
Hvita gaflar skymtade hastigt fram ur 
de bruna almdungarne, när tåget bru
sade förbi; stundom bröt ett betfälts 
mörka grönska af mot det enformiga 
gula, eller en klöfvervall med sin lugna 
idyll af betande kor.

Slutligen tröttnade häradshöfdingen 
på att stå vid fönstret. Han vände sig 
om och tog en öfverblick af kupén. 
— Godt, att man tyckes få vara ensam 
än så länge, tänkte han, måtte nu bara 
denna fröjd icke bli allt för kortvarig! 
Nå ja, man kunde ju tills vidare göra 
sig det så bekvämt som möjligt. Hvarpå 
han lade sig på en soffa, vek upp en 
tidning och började läsa.

Men tankarne ville ej riktigt följa 
med läsningen. De togo sina egna 
vägar, fladdrade hit och dit som fjärilar 
öfver en gräsplan, allt för ostyriga att 
fånga. Det fanns dock en punkt, till 
hvilken de alltid återvände: resan och 
dess väntande mål. Och hvarje gång 
de så gjorde, kände sig häradshöfdingen 
en smula orolig till mods. — Ty det 
var ju dock ett allvarligt beslut han 
fattat, så allvarligt som öfver hufvud 
taget något i världen kunde vara. Nu 
skulle det afgöras — det månde bära 
eller brista — detta var hans fasta 
föresats.

Konduktören kom in för att märka 
biljetten. Han förde handen till mössan 
och hälsade vördnadsfullt bekant.

— Häradshöfdingen är ute och reser 
i dag, började han. Kanske jag får 
besvära med att få se på biljetten. 
Han pekade upp mot ena hyllan, där 
ett bössfodral stack fram under resfilten. 
Det är fråga om jakt, kan jag se.

Häradshöfdingen vred sina mus
tascher. — Ja, det är så, herr Persson.

— Jag kan det icke, när jag sedan 
skall ha stryk.

— Kruka! Vara strykrädd, men icke 
lögnrädd! Fy! Du borde skämmas. 
Men du är ju ett soldatgry. Låt se då! 
Gif akt! Se mig i ögonen! Axlarne 
tillbaka! Bröstet fram! Gif akt! Rätt
ning! Rätt så... och läs nu!

Det blänkte till i gossens ögon, 
läste frimodigt och allt varmare:

Jag mins den ljufva tiden, 
Jag mins den som i går, 
När oskulden och friden 
Tätt följde mina spår: 
Då lasten var en hexa, 
Och sorgen snart försvann, 
Då allt, utom min lexa 
Jag lätt och lustigt fann. 
Uppå min mun var löjet 
Och helsan i min blod; 
I själen bodde nöjet, 
Hvar menniska var god. 
Hvar pojke, glad och yster, 
Var strax min hulda bror, 
Hvar flicka var min syster, 
Hvar gumma var min inor.

— Håll! Det är nog. Det öfriga 
läser du, när du blir ensam. Nu till 
minnesbetan du skall få af mig. Du 
har erkänt, att du emellanåt ljuger. 
Hvarför ljuger du då? Tycker du att 
det är rätt eller roligt?

~ Visst icke.
— Det är väl då för att undgå näpst, 

när du gjort något, som du ej bort göra?
— Ja,
— Du har kanske aldrig besinnat, 

att den som gör så handlar fegt. Du 
är således en feg pojke.

— Nej, svarade gossen, röd af harm 
och blygsel — jag är icke feg. Jag 
har aldrig flytt ur ett slagsmål mellan 
Pojkar. Jag tar hellre stryk än jag flyr. 
Jag flyr icke för öfvermakten.

'— Men du är feg inför dina öfver- 
oi'dnade. Således ändå en rädd pojke. 
Moraliskt rädd. Det är just den sämsta 
rädslan. En rädd pojke är icke värdig 
att bära namnet svensk. Du vill väl 
ändå vara värdig det namnet?

— Ja.
"— Min vän, sade den gamle herrn 

T jag vill icke utransaka, om du hade 
rätt eller icke, när du sade, att du icke 
kände förbudet att gå här i vallarne...

— Jag kände det icke.
Men jag vill lägga dig på hjertat, 

att Gud fordrar sannfärdighet, och att 
ditt land behöfver sanningskäre, modige 

män. De behöfvas i konungens råd, i 
riksförsamlingen, i krigarnes led, i em- 
betsverken, på predikstolen, i handel och 
vandel och vid plogen. Hvad du än 
blir med tiden, behöfver fosterlandet i 
dig en sannfärdig och orädd man. Skäm 
icke bort det minne du skall hafva af 
din gossetid med minnet af att du är 
en lögnaktig pojke. Du är ju nu i den 
ljufva tiden, som du på äldre dagar skall 
minnas som i går. Hvarje barn far 
till ledsagare de goda andarne Oskulden 
och Friden. Du har dem här — lands- 
höfdingen pekade med spanskröret, som 
om han med lekamliga ögon skådat dem 
bredvid gossen — se till, att de icke 
öfvergifva dig!

Spanskröret tog nu en annan rigt- 
ning och pekade uppåt bastionen Gusta
vus Adolphus. — Der uppe är det icke 
förbjudet att trampa ned gräset. Det 
stället är undantaget från förbudet, och 
man kan ha lika roligt der som här. 
Gå dit och läs dina visor och sagor! 
Jag vill icke ha förderfvat nöjet för dig 
med hvad jag nyss sade. Hon som 
skrifvit “Pojkarne“ har också skrifvit 
om den öfverkloka trumpenheten, som 
förstör glädjen för dem som ännu kunna 
leka.

Landshöfdingen gick, förargad öfver 
sin häftighet och glad åt att ha nedlagt 
ett frö, som kanske skulle spira upp. 
Gossen begaf sig upp till bastionen 
Gustavus Adolphus och fortsatte läs
ningen af “Karsus och Moderus.
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Man får ju ta sig lite ledighet att sköta 
sina nöjen också.

— Ja, adjö då så länge. Lycka till 
god jakt. Nej, det är sannt, sådant 
får man ju inte säga. Jag ska’ nog 
ställa om, att häradshöfdingen blir en
sam i kupén. Det är så lite folk med 
tåget i eftermiddag.

Ja, häradshöfdingen skulle på jakt! 
Visserligen var han närsynt, så att han 
knappt på tio alnars afstånd kunde 
skilja en häst från en ko, visserligen 
voro hans kunskaper om skjutvapnens 
rätta användning begränsade till det 
minsta möjliga. Men på jakt skulle 
han ändå — det var så visst som han 
lefde. Och tviflade han ännu, behöfde 
han ju bara kasta en blick upp till 
hyllan, där den nyinköpta dubbelbössan, 
vederbörligen pröfvad och skottställd 
af en erfaren jägare, låg i sitt prydliga 
fodral.

Det var ändå rätt lustigt — tänkte 
Holm med ett litet själfironiskt leende — 
att så här på gamla da’r plötsligt upp
träda som en Nimrods man. Men när 
han erinrade sig den hemliga orsaken 
därtill, blef han åter allvarsam. Och 
i allvaret blandade sig en god del oro, 
som kom hans hjärta att klappa häf
tigare än vanligt. Ty häradshöfdingen 
hade redan upphört att söka dölja det 
för sig själf — det obestridliga faktum, 
att han var kär, för första och — trodde 
han — enda gången i sitt lif riktigt 
hjälplöst, skolpojksaktigt förälskad.

Bilden af en smärt, tjuguårig ungmö 
med stora, gråblå ögon och något 
glittrande vårfriskt öfver hela sitt väsen, 
gled plötsligt fram för hans minne. 
Mary von Born hette hon och var 
syster till en af Holms gamla skol
kamrater, hvilken nu efter föräldrarnes 
död själf öfvertagit deras stora egen
dom med fröken Mary som den tju
sande värdinnan i sitt eftersökta ung
karlshem. Detta hem var just målet 
för häradshöfdingens resa....

“Jakt, ridt och friluftslif — det har 
jag åtminstone att bjuda på.“ Så stod 
det i bjudningsbrefvet från vännen von 
Born. Till yttermera visso hade han 
tillagt: “Mary hälsar dig välkommen 
och ber mig omtala, att Romeo, som 
hon lofvat, allt fortfarande står till ditt 
förfogande.“

Å, denne olycksalige Romeo ! Blotta 
tanken på honom gjorde häradshöf
dingen nervös. Han kände sig som 
en, den där står i begrepp att kasta 

sig hufvudstupa i ett bråddjup utan 
aning om, hur det skall gå honom 
där nere.

Dit hän hade kärleken fört honom. 
Under den gångna vintern hade fröken 
Mary tillbrakt ett par månader i samma 
trakt som häradshöfdingen. De hade 
ofta råkats i sällskapslifvet, och Holm 
trodde sig märka, att hon ganska väl
villigt upptog den tydliga hyllning, han 
ägnade hennes unga skönhet. Några 
dagar innan han skulle resa, träffades 
de på en promenad.

— När ser jag er nu åter, fröken 
Mary? frågade häradshöfdingen ve
modigt, när hon räckte honom handen 
till afsked.

Den unga flickan log skälmskt. — 
Det beror på er själf, svarade hon. 
Jag har fått i uppdrag af min bror att 
be er vara välkommen ute hos oss, 
om ni har lust. Låt mig se — ni är 
naturligtvis jägare, ni som Arthur.

Häradshöfdingen tvekade ett ögon
blick. Jägare var han nu visserligen 
inte — men å andra sidan...! Han 
visste, att fröken Mary satte värde på 
denna idrott — han hade ju själf hört 
henne drifva den satsen, att en man, 
som inte kunde sköta en bössa och 
tygla en häst, knappt var någon riktig 
karl. Alltså beslöt han spela sin roll.

— Naturligtvis är jag jägare, svarade 
han med liflig öfvertygelse. Det har 
alltid varit ett af mina älsklingsnöjen.

— Nå, då passar det ju bra, att ni 
kommer ut till oss någon gång under 
hösten, när jaktsäsongen börjar. Vi 
ha godt om vildt att bjuda på — både 
fågel- och stöfvarejakt. — Apropos, 
tycker ni om att rida?

De gånger häradshöfdingen suttit på 
en hästrygg voro lätt räknade. Men 
har man sagt a, får man säga b, tänkte 
han och svarade utan betänkande:

— Ja då.
— I så fall, sade fröken Mary, kan 

ni få ert lystmäte ute hos oss. Arthur 
har just skaffat sig en ny häst — Ro
meo heter han, en f. d. kapplöpare — 
ni har nog sett namnet i tidningarne. 
Han är ännu lite vild af sig emellanåt, 
men ni skall nog lyckas få bukt med 
honom, hoppas jag.

I sitt stilla sinne hyste häradshöf
dingen visserligen en mycket motsatt 
åsikt, men han fann icke lämpligt att 
föra den till torgs, utan instämde med 
fröken Mary. Nu däremot önskade 
han af allt hjärta, att han varit mindre 

skrytsam och mera sanningsenlig. Ja, 
nu då det var för sent! Inte kunde 
han väl gärna stiga fram för sin till
bedda och afslöja sig som den kolossala 
humbug han i detta fall var! Tillstå, 
att han med vett och vilja narrats för 
henne, att han egentligen inte hade 
mera aning om konsten att rida än en 
hotentott om bevillningsförordningen! 
Naturligtvis skulle hon bara vända ho
nom ryggen med förakt — och hvem 
kunde väl förtänka henne det? Nej, 
han finge lita på turen och spela sin 
roll fram till ovissa slutet. Kanske 
skulle vågspelet slå lyckligt ut — härads
höfdingen hade tagit en del ridlektioner 
för en gammal husarsergeant, och det 
kunde ju hända, att Romeo inte vore 
så farlig som han föreställde sig...

Fram emot åttatiden stannade tåget 
vid Ådala, Herr von Born stod själf 
på perrongen och välkomnade sin gäst. 
Han hade i sällskap en ung herre, 
hvilken presenterades som baron Adler- 
sköld, landtbrukselev hemma på godset. 
De tre herrarne gingo till fots den 
korta vägen från stationen till gården.

Fröken Mary visade sig först vid 
supén. Hon hade blifvit ännu vackrare 
sedan sist, tyckte häradshöfdingen, och 
han uppbjöd all sin förmåga att vara 
underhållande, något som synbarligen 
bragte den unge baronen i misshumör. 
Han svarade endast nödtorftigt på 
Holms tilltal och hade tydligtvis före
satt sig att visa honom sitt förakt så 
öppet som vanlig höflighet tilläte. 
Fröken Mary var däremot själfva älsk
värdheten. Hon lade oförtäckt i dagen 
sin glädje öfver häradshöfdingens be
sök, hennes kinder hade en fin, skär 
rodnad, som klädde henne förträffligt, 
och hennes ögon kunde understundom 
möta Holms med ett uttryck, som 
gjorde honom helt varm om hjärtat.

I mån som kvällen led blef Ådler- 
sköld allt fåordigare, och slutligen reste 
han sig för att gå upp på sitt rum. 
Han gjorde en tvär bugning för härads
höfdingen utan att räcka honom handen, 
och Holm märkte, att det låg hat i 
hans blick. En stund därefter bröto 
äfven de öfriga upp. Det var förut 
öfverenskommet, att jakten skulle börja 
redan bittida dagen därpå, och värden 
åtog sig själf att purra sin gäst.

*

— Vi få godt jaktväder i dag, sade 
von Born, när han i sällskap med
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häradshöfdingen trädde ut på förstu- 
trappan.

Solen hade nyss gått upp, och dim
man som legat öfver nejden började 
lätta. Gräset gnistrade af dagg, på 
gårdsplanens rabatter stodo astrarne 
med våta, lutande blomhufvud, och 
husa molntappar gledo stilla öfver den 
blå himlen. Nere från stallbyggnaden 
kom baronen med stöfvarekopplet. Han 
hälsade ett mörkt “god morgon“ och 
gick hvisslande nedför alléen, medan 
de andre långsamt följde efter.

Häradshöfdingen kände sig en smula 
besvärad af den kritiskt mönstrande 
blick, med hvilken Adlersköld betraktade 
honom. Han fruktade, att hans jägare
anseende skulle lida något ohjälpligt 
afbräck under dagens lopp, och hans 
enda hopp var, att slumpen skulle på 
något outgrundligt sätt gynna honom. 
Emellertid sökte han strama upp sig 
så mycket som möjligt och anslå en 
skämtsam ton.

Det bief en lång och tröttsam marsch 
öfver fälader och ljungbackar, innan 
de hunno upp till skogen, där hundarne 
skulle släppas. Häradshöfdingen bör
jade redan känna sig litet trött i benen 
och undrade för sig själf, om han verk
ligen skulle kunna gå, när denna da
gens vedermödor omsider voro slut. 
Så fick han sig ett håll anvisadt med 
noggranna förhållningsorder, hur han 
skulle bete sig, när han hörde drefvet 
nalkas. Han lofvade göra sitt bästa 
°ch satte sig på en sten att vänta.

Jaså, är det inte konstigare, det där 
de kallar att stå i håll? — tänkte härads
höfdingen med en suck af lättnad. Nå, 
1 så fall skall man väl orka gå i land 
nmd det. Han kände nedåt sina ben. 
De voro ömma af promenaden. — Un
dras om det kunde gå an att lägga sig 
en stund? Han spejade sig försiktigt 
omkring. Ingen lefvande varelse syntes 
ull; alltså kunde man ogeneradt taga 
sig litet mera frihet, än hvad strängt 
mget vore med god jägaresed förenligt. 
h*å lade han bössan bredvid sig och 
sträckte ut sig i mossbädden.

Det började nu lida fram på för
middagen. Solen brände varmt, luften 
yar nästan sommarljum, och Holm 
kände sig helt dåsig. Icke ett ljud 
störde tystnaden — blott skogens jämna 
sus och det lätta prasslet, när någon 
bladstjälk där uppe i alarnes kronor 
lossnade och föll till marken.

Så gingo timmarne, då häradshöf
dingen plötsligt väcktes upp ur sin 
dvala af ett ilsket hundskall. Det kom 
närmare, blef allt ilsknare och ilsknare, 
väckte alla skogens slumrande genljud 
till lif. Det här var tydligen ett dref 
i sin prydno, tänkte Holm och reste 
sig intresserad. Men hvad kunde det 
vara som dånade så egendomligt i 
marken? Han hade knappt hunnit 
göra sig denna fråga, förrän han såg 
något rödt eller brunaktigt skymta fram 
genom busksnåren. Med ens gick det 
upp ett ljus för honom, och han stir
rade slött på bössan, som låg vid hans 
fötter. “Sådan åsna jag är!“ sade han 
högt. “Det här var naturligtvis djuret 
jag skulle skjutit på. Måtte nu bara 
ingen få aning om min försumlighet!“

En stund därefter kom baronen fram.
— Hvarför sköt häradshöfdingen 

inte? sade han argt. Bocken gick ju 
alldeles här förbi.

Holm föll fullkomligt ur sin roll. 
Var det en bock? frågade han oskyl
digt.

— Ja, hvad tusan skulle det eljes 
vara! Men hvarför sitôt häradshöfdin
gen inte?

Åter glömde denne, att han hade ett 
anseende som jägare att upprätthålla.

— Inte fick jag tid att skjuta. Så 
hastigt som det skymtade förbi.

Adlersköld skrattade försmädligt.
— Jaså, häradshöfdingen fick inte 

tid; — Han pekade på bössan. — Kan
ske rent af tappade mordvapnet i för
skräckelsen.

Holm blef honom svaret skyldig.
Ännu några timmar fortsatte de jak

ten. Men hundarne tycktes ha mist 
lusten, togo lamt upp och följde ha- 
rarne endast de första bukterna. Af 
rådjur funnos tydligen inga flera inne 
på jaktmarken.

När herrarne kommo hem till går
den, stod middagen redan och väntade 
på dem. Fröken Mary frågade genast, 
hur jakten lyckats, och Adlersköld pas
sade ögonblickligen på att omtala 
häradshöfdingens missöde. Mary tyck
tes först bli förvånad och fann det 
sedan öfvermåttan lustigt.

— Nå, det blir väl bättre lycka en 
annan gång, sade hon tröstande, när 
hon skrattat ut. Men i morgon lägger 
jag beslag på herrarne för en liten rid
tur. Jag har redan sagt ifrån, att häs- 
tarne skola stå sadlade efter frukosten.

Häradshöfdingen får ta’ Romeo, som 
öfverenskommet är.

Jaså, i morgon skall alltså mitt öde 
beseglas, tänkte Holm. Allt hans mod 
var med ens som bortblåst. Han 
gjorde sig icke längre någon förhopp
ning om, att slumpen skulle stå ho- 
nombi. Nej, naturligtvis komme det 
att gå så galet som möjligt — och så: 
farväl med alla utsikter att vinna Mary! 
Hvad som mest grämde honom var, 
att den långbente landtbrukseleven 
skulle få vara vittne till hans nederlag. 
Han såg redan så oförskämdt triumfe
rande ut, som om han trodde sig ha 
spelet vunnet på förhand, och hans 
sätt att göra sin kur för värdinnan var 
då verkligen bra otvetydigt.

Häradshöfdingen sade tidigt godnatt, 
skyllande på trötthet. Det dröjde länge, 
innan han kunde somna, och han hade 
en dröm, i hvilken han såg sig själf 
som cirkusdräng, medan fröken Mary 
och baronen dansade pas de deux på 
Romeos rygg.

»

Efter en orolig natt vaknade härads
höfdingen tidigt på morgonen. Han 
gläntade på rullgardinen i en svag 
förhoppning om dåligt väder, så att 
ridturen åtminstone för i dag måste 
uppskjutas. Men det var fåfängt hopp. 
Solen lyste klar och varm, ej en sky 
syntes på himlen — allt bådade en 
riktigt vacker höstdag.

Med en suck började Holm kläda 
sig. När han var färdig, gick han ut 
på gården för att se sig om. Dörren 
till stallet stod öppen, och han hörde 
folk tala där inne.

En plötslig tanke kom honom att 
styra sina steg dit bort. Det var både 
nyfikenhet och fruktan blandade i 
denna tanke — liksom en fältherre, 
innan morgonen gryr, tar en öfver- 
blick af slagfältet, där dagens ovissa 
kamp skall stånda, så smög sig härads
höfdingen in i stallet för att se på 
Romeo och åtminstone hinna vänja 
sig vid hans åsyn. Längs raden af 
spiltor gick han, tills han slutligen 
stannade framför en, öfver hvilken 
namnet Romeo stod måladt på en 
bleckplåt.

Detta var således den fruktansvärde! 
Häradshöfdingen betraktade honom 
s.Eyggt. — Hvilket förskräckligt åbäke 
till djur! tänkte han. Och sådana ben 
han har! Gud nåde den, som är dömd

al anders Kaffe drickes numera i hvarje hem.
17 Kungsgatan (Hörnet af Magasinsgatan 12) 

samt i Swalanders Kaffehandels 20 filialer.
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att ramla ner från en sådan höjd. 
Vild ser han också ut! Det är ju 
knappt han kan stå stilla ens i spiltan. 
Hur ska’ det då inte bli, när han kom
mer ut i det fria!

En stalldräng gick i detsamma förbi.
— Han bits väl inte? frågade Holm 

och pekade på hästen.
Drängen gapade förvånad.
— Bits? Nä’, de’ gör han då inte, 

fast han nock iblann kan va’ konstig 
på sitt vis. — Ä’ de’ kanske 
harren, som ska’ rida ’nom 
i da’?

Häradshöfdingen nickade.
— Ja, då får harren hålla 

tyglarna stadig. Baronen va’ 
i jåns nere och ga’ ’nom en 
half kappe hafre extra, så 
han kommer nock att ha hu
möret oppe, tänker ja’. Men 
de’ ä’ inte så farligt, om harren 
bara passar på och håller 
’nom bakom di andre hästarna. 
Då plär han gå nock så be
skedligt. Värre ä’ de’, om han 
kommer före. Se, han har 
ju va’tt kapplöpare i sin ong- 
dom, denne härne Rommio, 
och kommer han bara en 
gång främst, tror han att 
de’ ä’ fråga om att springa 

kapp igen, och då sätter han i väg, 
så att han knappt känner tyglarna. 
Men som sagdt va’, om harren bara 
håller ’nom bakom di andra, ä’ de’ 
inte så farligt me’ ’nom.

Det var tydligtvis ett godt råd, och 
häradshöfdingen beslöt i tysthet att 
följa det. När han vände sig om för 
att gå, fann han sig stå midt för baro
nen. Holm undrade, om han hört 
samtalet, men den andre lät åtminstone

icke märka något dylikt. Dock kunde 
han icke hindra, att en hånfull glimt 
sköt ur hans ögon, när han liksom i 
förbigående anmärkte:

— Jag har gett Romeo en extra 
ranson hafre för att han ska vara vid 
riktigt godt lynne i dag. Det kommer 
att gå som en dans längs vägarne — 
kanske bredvid dem också! tilläde han 
för sig själf.

— 0, din bof! tänkte häradshöf
dingen så tyst. Högt sade 
han: Hur dags ska’ ridturen 
gå af stapeln?

— Strax efter frukosten.
Vid tolftiden, tänker jag ...

På slaget tolf stodo hästarne 
utanför stora trappan. Fröken 
Mary kom ut, klädd i en mörk
grå ridklädning, som präktigt 
framhäfde hennes smärta figur. 
Hon hälsade häradshöfdingen 
med ridspöet och svingade 
sig gratiöst upp i sadeln.

De redo i sakta skridt ned 
genom alléen. Närdekommo 
ut på stora landsvägen, höll 
häradshöfdingen sin häst ett 
stycke bakom de andra. Främst 
red herr von Born, därefter 
hans syster, medan baronen 
stannade, som för att invänta

Djupgårdsbilder från Stockholm: 
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Holm. Han svängde sin häst, så att 
han kom bakom denne — och i samma 
nu föll ett rapp öfver Romeos länd.

— Lycka på resan! hväste han hat- 
fullt.

Romeo ryckte till och stegrade sig 
häftigt. Så kastade han hufvudet i 
vädret — och det bar af med svind
lande fart. Förbi fröken Mary och 
hennes bror, som bestörta veko åt 
s’dan, gick ridten längs den breda 
landsvägen, så att dammet yrde kring 
hofvarne och stod som en sky i luften. 
Häradshöfdingen trodde, att hans sista 
stund var kommen. Hvarje ögon
blick väntade han att finna sig ligga 
lemlästad i diket eller med krossadt 
hufvud i något stenröse. Och framåt, 
framåt bar det.

Just där vägen krökte, öppnade sig 
ett vidsträckt åkerfält, skildt från 
densamma endast af en låg jordvall. 
Romeo såg det öppna fältet framför 
Slg — och de gamla kapplöpnings- 

minnena vaknade till lif hos honom. 
Med ett snabbt hopp satte han öfver 
vallen och fortsatte i vild fart utåt 
fältet. Holm konstaterade till sin egen 
outsägliga förvåning, att han fortfa
rande höll sig kvar i sadeln. Mer 
hann han icke iakttaga, förr än en 
plötslig tanke fyllde honom med fasa. 
Han visste sedan föregående dag, att 
det fanns ett bredt, öppet dike nere 
vid slutet af åkerfälten. Riktigt! Där 
borta blänkte det något blått — det 
kom allt närmare — i nästa minut 
skulle han alltså ligga sprattlande midt 
ute i vattnet! Tyglarne föllo ur hans 
hand, han slöt ögonen och klamrade 
sig med båda händer fast om hästens 
hals. Det kom ett ögonblick, under 
hvilket han förlorade medvetandet — 
och när han återfick det, låg han fram- 
stupa på marken.

Hur länge han blef kvar i denna 
ställning, kunde han sedermera ej er
inra sig, men af allt att döma måste

En veteran inom sjöfartsväsendet.
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Kvarnbepget fordom 
(med “Liljas graf“, nuvarande Franska Tomten).

Kapten J. E. Gadelius.

det ha räckt en god stund. Slutligen 
satte han sig upp och började trefva 
på sina lemmar för att känna hvar 
något ben var brutet. Så underligt! 
— tänkte han — skulle jag verkligen 
ha sluppit helskinnad undan? Han 
sträckte ut benen och böjde armarne. 
Ja, intet tycktes vara i olag. Återstod 
nu bara att få tag i hästen. Han höll 
väl nu som bäst på att löpa land och 
rike omkring ...

Men nej! Romeo gick ju helt lugnt 
och betade i stubben några alnar 
längre borta. Emellanåt lyfte han huf
vudet och sände sin ryttare en un
drande blick, som om han ville säga: 
“Nå, hvar blir du af?“

Holm reste sig och gick försiktigt 
emot honom under smeksamt tal. 
Romeo stod nu alldeles stilla och 
gnäggade vänligt. Han ansåg tyd
ligen, att kapplöpningen var slut och 
att han gjort sin sak bra.

Häradshöfdingen betänkte sig ett 
ögonblick. Så satte han foten i stig
bygeln och klef upp i sadeln med en 
hemhg undran, hur vågspelet skulle 
aflöpa. Men Romeo tycktes finna det 
hela i sin ordning och rörde sig ej 
ur fläcken.

Småningom blef häradshöfdingen 
modigare. Han tände sig en cigarett 
och lät hästen göra ett par slag fram 
och tillbaka öfver fältet. Han gick så 
from som ett lam, och häradshöf
dingen talade vänligt med honom.

?West End Club Whisky1’
^Svenska Flaggan“ Punsch.

Ensamförsäljare i Sverige
Olof Fredin & Co.

Innehafvare: EMIL HAGLUND, 
= Göteborg. — -----
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Henrik bahn
Henrik Gahns

Gähn elit är enligt 
vetenskapliga ana

lyser det mäst 
verksamma.

Enda svenska utställare som

Henrik Gahns
Eau Athénienne för 
håret uppfriskande, 
mjällbefriande. Se 

bruksanvisningen 
å hvarje tiaska.

i Paris 1900
erhållit pris för utställning af munva 11 e n är

Henrik Gahns 
pillerade tvålar. 

Fulltjämförligamed 
utlandets bästa tvål

sorter. Lanolin- 
crémetvål, Lilje- 

mjölktvål. Violtvål 
m. fl.

Henrik Gahns 
Eau-de-Cologne af 
utsökt finhet och 

arom.
Särskildtframhålles 
vår Eau-de-Cologne 

n:r 525 i flaskor 
à 1,50 och 1,00 kr.

Henrik Gahns 
öfverfettade La- 
nolin-Créme-Tvål 
yppersta i handel 

förekommande 
50-öres tvål.

Henrik Gahns
Amykos är känd 

och värderad öfver 
hela världen.

Henrik Gahns Aseptin-Amykos Aktiebolag.

Det syntes på hans ansikte, att en 
stor, djärf tanke höll på att mogna 
ut inom honom.

En stund därefter kom det öfriga 
sällskapet fram till platsen. Holm 
hade märkt dem i god tid och satt 
synbart bekymmerslöst rökande på sin 
cigarett, hälsande dem med ett för
bindligt småleende. Fröken Mary var 
ovanligt blek. Hon såg upprörd ut, 
och det fanns ännu en orolig skälf- 
ning i hennes röst, när hon frågade:

— Men hvad i all världen tog åt 
er, att ni satte i väg med en sådan 
förskräcklig fart? Och så plötsligt 
sedan?

Holm gal baronen en lång blick. 
Det låg hot och varning i denna 
blick — på samma gång som spefull 
skadeglädje.

— Jag ville se, om Romeo verk
ligen var en sådan snabblöpare, som 
jag hört honom beskrifvas, sade han 
muntert. Så gaf jag honom ett sporr- 
hugg — åter fick baronen ett sällsamt 
ögonkast — med hvad resultat ser 
herrskapet. Och han pekade bort 
mot diket.

Fröken Mary betraktade honom be
undrande.

— Aldrig hade jag trott, att ni var 
en så oförvägen ryttare. Men — till- 
lade hon lägre, i det att hon red ho
nom närmare — det ear verkligen 
allt för oförsiktigt. Låt bli det en 
annan gång — för min skull!-------

Häradshöfdingen fann icke skäl att 
förlänga sin vistelse på Ådala. En 
gång hade lyckan gynnat honom — 
tänkte han — men det vore inte värdt 
att fresta henne med någon ytterligare 
våghalsighet. Förebärande brådska 
med protokollsutskrifningen där hem
ma, reste han redan några dagar där
efter. Men dessförinnan hade han ett 
enskildt samtal med fröken Mary, och 
när han lämnade henne, lyste hans 
ansikte af den mest oförställda glädje.

Fröken Mary följde honom ensam 
till stationen. Hennes sista ord voro:

— Och så, Carl, lofva mig en sak! 
Var inte så oförvägen, när du är ute 
och rider. Kom ihåg, att jag ber dig 
därom.

Det var ett löfte, som häradshöf
dingen mer än gärna gaf. .. .

Historien om en Broms.
Skizz af F. B.

(rjl jet var tyst och varmt i jägmästar 
Hullings sängkammare, och an- 
norlunda fick det icke vara när 

ägaren tog sin middagslur.
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Foto, från Steen-Möller.

Fru Amanda Personne.

Hela rummet sof: pipan var släckt 
och lutade sig behagligt mot soffkarmen, 
kaffekannan nickade med pipen, gar
dinerna hängde vårdslöst i tobaksröken 
och porträttet kunde icke hålla ögonen 
uppe, utan sof som om det aldrig varit 
lif i det. Jägmästaren sjelf låg i behag
lig förvirring utbredd på sin skinnsoffa, 
der han försvann i en hop filtar och 
kuddar, så när som på ett par ulltofflor 

och nattmössan, som lik en hvilans 
symbol stack upp öfver det hela.

Men nattmössan njöt ingen hvila. Det 
var någonting oroligt inuti, som flyttade 
den af och an, upp och ned.

— I dag är det då omöjligt att få 
en blund i ögonen, brummade det från 
filtarne.

— Brr . . . srr . .., svarade det från 
fönstret. Det var en envis broms som 
stångades mot rutan.

Nattmössan visade nya tecken till oro.
— Brrr ... srrr ..., lät det ursinnigare 

än förut.
— Det var då skock millioner...
— Brrrrr ... . srrrrr . . . . Det var som 

om legioner bromsar släppts in i rummet.
Nattmössan försvann. Jägmästaren 

beväpnade sig mot oljudet genom att 
han drog den ned öfver öronen.

Bromsen lemnade fönsterrutan och be- 
gaf sig inåt rummet, der han fördjupade 
sig i en mängd betraktelser öfver de 
märkvärdigheter, pipor och vapen, som 
funnos bland jägmästarens samlingar. 
Han glömde för en stund både friheten 
och sången.

Allt var åter sömn.
Dörren öppnas. Hvems är det olyck

saliga hufvud, som vågar sticka sig in 
i detta åt hvilan helgade rum?

Det var bara Petter. Petter var herr 
Hullings unge och hoppfulle springpojke.

— Jägmästarn, hviskade han.
Inte en gång bromsen störde tystnaden; 

Petter upprepade sitt yttrande med mera 
eftertryck :

— Jägmästarn!
Nu rörde sig toppen på nattmössan. 

Petter grep tillfället.
— Det är en fru der ute som nöd

vändigt vill tala med jägmästarn, ytt
rade han.

Nattmössan gjorde en våldsam åtbörd, 
som tydligen var afsedd att atbryta 
vidare meddelanden, men dessa läto ej 
hejda sig.

— Hon bad mig helsa från Maria 
Sellner, och hon sade att hon känner 
jägmästarn se’n gammalt. Det måtte 
visst vara något, för hon ser så sorglig 
ut så.

Nattmössetofsen gjorde åter en nekande 
rörelse, våldsammare än nyss.

— Kanske jag fälle ska säja att hon 
får vänta tills jägmäst...

— Tyst, harskramla, mumlade det i 
jägmästarens strupe. — Jag har sagt

Restauant Phoenix Kupongböcker (15 st. för Kr. 16:50).
(Axel Ç. Gl^tnan) OBS.! Kupongerna gälla för middag eller soupé.
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LANSON PÈRE & FILS Champagne extra dry 1900
eil gång att jag vill soi va, hör du! 
Hon behöfver inte vänta.

Petters rödskinnade anlete afspeglade 
en obeslutsamhet, som räckte så länge, 
att en annan än jägmästaren borde godt 
hunnit somna under tiden. Derpå tyck
tes han fatta ett djerft beslut.

' Jägmästarn, ropade han helt tvärt.
— Nå?
~ Jo, det är bara på det viset, att 

Jag tycker det är en smula synd att 
låta frun gå sin väg. Hon ser så klen 
°eh skranglig ut, som hon inte sku’ 
hålla ihop länge. Och för resten vore 
det inte värst om .. .

Nu råkade både nattmössan och jäg
mästarn i rörelse.

Gå ut pojke, röt han argt — jag 
har sagt dig att jag solver — 
Pir hvem det vara må. Hon 
behöfver inte komma igen i 
dag .. . och inte sedan heller, 
tilläde han tyst för sig sjelf.

Gamla elaka struffel, tilläde 
1 etter lika ljudlöst, hvarpå han 
låt sitt hufvud försvinna ur 
dörröppningen

Jägmästaren begrof sitt huf- 
t'ud i kuddarne och uppkallade 
hela sin viljekraft för att komma 
1 sömn.

Men det är endast de rätt
färdige som sofva godt efter en 
stark middag. Färsk lax och 
samvetsagg äro skadliga för 
h vilan, och Hulling, som just nu 
mnehade en portion af begge- 
dera, kände deras oroande 
x erkningar. Pulsarne dunkade 

du få en kyss utaf toffeln ... klatsch ! 
borta igen .. . förfärligt. . t att inte få 
sofva sin middag i fred ! .. .

Jägmästaren ändade monologen och 
förföljelsen med en gäspning, derpå 
kastade han sig i länstolen med en för
krossande kraft. Märkvärdigt nog tycktes 
bromsen fatta respekt för denna yttring 
af jägmästarens missnöje, ty han hör
des icke mera. ■— Hulling kände sig 
med ens så lätt och behaglig till sinnes. 
Bödhufvade buteljer och läckra rätter 
började hägra för hans tjusta ögon, 
skummande champagne göt sig sjelf i 
spetsiga glas och hjorthufvudet ofvan- 
för dörren förvandlades till ett brunstekt, 
doftande grishufvud. Jägmästaren kände 
sig helt nyter och vaken och erfor en

Ett skåneslott

Det är obehagligt att vara föremål 
för ett par elaka ögon, långt mer af ett 
par sådana. Jägmästaren bjöd förgäfves 
till att vara ogenerad, det halp icke, han 
försökte röra sig, fåfängt — det var som 
om ländstolen gripit omkring honom 
med karmarne och hållit honom kvar.

— Omöjligt, pustade han och knep 
sig i skinnet för att öfvertyga sig om 
att han var riktigt vaken. Derpå tittade 
han åter på bordet.

Förfärligt, bromsen satt ännu der, 
kapprak och högtidlig som en brottmåls- 
domare.

Jägmästaren trodde ej sina ögon, 
emedan han aldrig brukade tro mer än 
han ville; men nu blef han verkligen 
rädd, ty bromsen började tala, tala som 

en menniska, med djup ihålig 
röst.

— Jag är din plågoande, du 
usle slaf utaf lättjan och njut
ningen, du hjertlöse gamle väl- 
lusting.

Jägmästaren försökte att få 
ned mössan öfver öronen, men 
armarne voro lika orörliga som 
han sjelf.

— Inbillning! pustade han.
— Ah, icke så inbillning som 

du tror. Känn här.
Och en klo, en kall och kitt

lande klo, grep i hans feta bröst. 
Det kändes som den gripit om 
sjelfva hjertat.

— Nåd, pustade han — nåd, 
bästa herr Broms, tag bara 
bort klon, handen skulle jag 
säga.Orfofta säteri

M:
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1 „ venstra örat, och när han
x ände sig, så dunkade det på samma 
sått i det högra. Obehagliga tankar 
bllställde klappjagt i hans tankegång 
Och han kände sig ungefär till mods 
som en hetsad hare. Främst i förfölj ar
locken skymtade en kvinna, troligtvis 
pn samma som Petter nyss talat om. 
An såg han henne hatfuH och vild 
komma emot sig, än såg han henne 
bedjande sträcka fram en mager hand.

insider kändes det som skulle han till 
att sofva; han räknade till hundra för 
att ej tänka på något annat.
. Hej, brrrr ... srrrr.. . nu är bromsen 
■amme igen. Der sitter han på jäg

mästarens näsa . .. — Tjass, kanalje!
/ Uff... nu igen, pustar han och 

stiger upp från soffan. — Det här kan 
,a lifvet af en menniska . . . jaså, du 
ar der.. .. sitt stilla, min vän, så ska’

uppfriskande känsla af munterhet och 
aptit.

Plötsligen hörde han åter bromsen surra 
och såg honom komma flygande från 
fönstret. Närmare och närmare kom 
han och jägmästaren såg med förundran 
att han blef större och större. Ja, verk
ligen, emot fönstergardinen syntes tyd
ligen hur han växte och svällde ut.

Jägmästaren var just i begrepp att 
stiga upp och smälla till med toffeln än 
en gång, men blef sittande, förlamad af 
fasa. Det var icke längre en broms, 
det var ett odjur, en gräslig blandning 
af menniska och broms. I ett nu hade 
det lagt upp sina ben på bordet och 
stirrade med ett par förskräckliga ögon 
på någonting, som jägmästaren märkte 
icke kunde vara någon annan än han 
sjelf.

Känner du Maria Sellner, 
återtog bromsen — känner du henne, 
som du lofvade kärlek och sedan öfver- 
gaf, vanärad, fattig och föraktad?

Ja, men det är så länge sedan. . 
jag var ung då.

Ung, ja visst, men en lika hjert- 
lös yngling som gubbe. Inser du ej 
att du bör försona detta felsteg — det 
är lättare än att glömma.

. Omöjligt, det vore att förstöra hela 
mitt anseende.

Brr! ditt anseende, min vän. Vänta, 
du skall få se ett förstörelseverk som 
vanärar dig långt mer. Följ mig!

— Förlåt, bästa herr Broms, jag kan 
omöjligen ga ut i bara nattrocken. . . 
jag skall strax ...

Öfverflödigt, genmälde bromsen 
och gick bort till fönstret, som han slog

Restaurant & 
Consertsalong CONTINENTAL

= i ARK A DPASS A G EN_________

Lunch— & Grillrum.
Kvick lunch kl. 10—1 à 1 kr. 

Soupéer med färdiga rätter à 1 kr. 
Kaffekonsert 3—5. Aftonkonsert 7—11
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Ç. G. Groms &. Son Extra fint Fruktvin à 1 kr. pr butelj. ■=
Beredt af finaste bordsfrukt och bär, utmärkt till både bords- 

vin och dessertvin. Till salu hos stadens samtliga Speceri-, Kon
serv- och Delikatesshandlande samt i vår lokal Korsgatan 12.

upp. — Seså, kom nu, vi behöfva inte 
genera oss?

— Har du sett mig flyga, tänkte jäg
mästaren och blef sittande, obeskrifligt 
nöjd med sin tjocka mage.

Nöjet blef icke långvarigt, ty i ett nu 
hade bromsens klibbiga klo gripit om 
hans handled. Han kände sig lyftad 
ur stolen och sväfvade öfver golfvet, 
lätt som en luftbalong. Ut genom fön
stret bar det, och se’n i svindlande fart 
öfver skogar och gärden. Bromsen 
surrade och flög; det fläktade från 
vingarne som från en väderkvarn. Jäg
mästaren flög också: han såg sin skugga 
nere på en åker som en stor, flaxande 
läderlapp. Och fort gick det, jorden 
ilade fram under dem.

Ändtligen kunde jägmästaren andas, 
men nu var han andlös af undran. De 
gingo i en vacker skogspark, der fåglar 
kvittrade och blommor nickade under 
skuggiga träd. På en mossbänk sutto 
två unga menniskor, som jägmästaren 
tyckte sig känna igen. Flickan med det 
blonda rika håret och den flammande 
kinden hade han en gång haft kär och 
ynglingen kände han också igen — det 
var ju han sjelf i grön jägarrock, men 
tjugu år yngre, smärt och välväxt. Han 
höll flickans händer i sina. Brännheta 
kyssar smekte hennes lockar, glödande 
ord om kärlek och tro smekte hennes 
öra.

— Stackars tös, mumlade jägmästaren 
— så god och så lättrogen . . . vid Gud, 
jag ljög ej den gången ändå, jag älskade 
henne!

När han såg upp, var bilden borta. 
En ny trädde fram : der var åter samma 
flicka, men nu satt hon ensam i en 
mörk, dyster kammare —• inga rosor 
på kinden, ingen glans i ögat, håret i 
oordning kring den hvita pannan. På 
golfvet låg ett skrynkladt bref.

— Vet du hvem som skref det brefvet, 
hjertlöse? sporde följeslagaren.

Jo, han måste vidgå att han gjorde 
det och han intogs af medlidande med 
sitt offer och ett djupt förakt för sig 
sjelf. Men derjemte rörde sig något 
ovant och skönt inom honom; han er
for en ljuf längtan efter att få trycka 
den arma kvinnan till sitt hjerta, att få 
torka bort hennes tårar.

— Dröj bara en stund, sade han 
bedjande till sin följeslagare.

Nej, denne var obeveklig, fastare 
kändes greppet kring handlofven. De 
sväfvade vidare, bilden flyttade sig bort 

i ett dunkelt fjerran och en ny började 
skönjas.

Det var en kyrkogård. En kvinna i 
slitna kläder staplade fram mellan graf- 
varne; kroppen darrade af köld och 
blåsten tryckte det tunna tyget intill 
hennes knotiga skuldror; ansigtet var 
blekt och tärdt, hufvudet böjdt och 
darrande. Hon hade några friska blom
mor i ett glas som hon satte ned på 
en liten grön jordkulle.

— Bed för din stackars mor, suckade 
hon och sjönk ned på grafven. — Bed 
för din mor, hon har ingen att luta sitt 
hufvud till.

Djupare och djupare sänktes hennes 
anlete. Det var som om kyrkogården 
andades sin dödsvind genom hennes 
kropp; den löstes i en dimma och för
svann.

Jägmästaren kände en iskyla gå öfver 
sig. — Hon dör, våndades han — 
dör. .. och det är jag som låter henne 
dö — jag ! . .. Låt mig lefva om det 
der igen ; jag vill vara god emot henne, 
jag vill godtgöra allt.

Bromsen talade med vänligare röst: 
— Hvad du gjort, kan ej mera ändras. 
Dock, ännu är det tid att trösta den 
stackars kvinnan, än är tid för dig sjelf 
att bli hvad du bort blifva. Huru ljuft 
att vara den skyddlösas värn, huru 
skönt att få torka hennes tårar!.. men 
nu måste vi skiljas; jag vill ut i sol
skenet igen.

— Nej, goda broms, du är min vän... 
stanna än en stund.

Han hade fattat bromsens fot. Nu 
var den inte svart och kall längre; det 
var en liten hvit hand. Ett vackert barn 
stod framför honom och ett skimmer 
af kvällsolen föll på dess gula lockar.

Barnet ville gå, men gubben höll det 
kvar. Han smekte den lilla mjuka han
den och ett par tårar tillrade ned på 
den.

Plötsligt spratt han till — allting var 
borta. Hvad han så ömt höll i handen 
var ingenting annat än ulltoffeln som 
skulle gifvit bromsen dödsknäppen.

— Nå, jag må säga — att drömma 
så märkvärdigt. .. nej, men se, der ha 
vi honom nu igen. Jägmästaren stirrade 
på fönstret. . . riktigt! — bromsen surrade 
lika flitigt ännu och hamrade ursinnigt 
med hufvudet mot rutan.

— Vänta, ropade jägmästaren och 
stultade af till fönstret.

Men nu var det ej för att ge något 
dråpslag — mordsinnet hade lemnat 

honom i sömnen. Han tittade vänligt 
på den surrande insekten, som fördubb
lade sina ansträngningar för att slippa 
ut. Det var bara en stund. Så gick 
fönstret upp och gästen fladdrade så 
gladelig ut i det fria.

— Petter, Petter! ropade jägmästaren.
Pojken visade sig med fruktan må

lad i synen; men fruktan öfvergick hastigt 
i glad öfverraskning, när han fick se 
jägmästarens ansigte. Aldrig hade det 
afspeglat så mycken godhet och en så
dan liflighet.

— Petter, återtog han — hjelp mig 
på med rocken och tag sedan hit hatten 
och stöflarne, käppen med!

— Jägmästarn går ut nu, och just 
när toddy vattnet är i ordning?

— Det får vänta till sedan .. . Seså, 
adjö med dig. . . Vi få fruntimmers- 
främmande här i kväll.

Petters synredskap antogo en alldeles 
klotrund form och bibehöllo den ställ
ningen orubbad tills jägmästaren hunnit 
ut genom grinden.

— Kalla honom för en struffel! En 
hedersknyffel är han, det säger jag och 
Petter Larsson med. Elter att ha med
delat sig sjelf denna hugnesamma upp
lysning beslöt unge Petter att afvakta 
händelserna.

Hvad det pratades ute i staden öm 
jägmästaren, som gjort sig så löjlig att 
han gått och gift sig på gamla dagar! 
Allt hade nog kunnat vara bra ändå, 
om folk bara halt reda på hvad hon 
hvar för en den der, men det hade de 
icke." Visst ledde kaffetanterna snart i 
bevis att hon haft ett barn etc. etc.. . 
men ingen kunde bli klok just i den 
punkten Iwarföre jägmästaren icke kom
mit på giftastankarne förut.

Bromsen visste det kan hända, men 
han talade aldrig på kafferep, för der 
var ingen som hörde på honom.

Och bäst gjorde han i att tiga, ty 
ingen skulle trott, om så sjelfvaste borg
mästarinnan sagt det, att det var en 
liten broms som gifte bort jägmästaren 
midt för allas näsa, att det var en liten 
broms som skaffade honom godt humör, 
god aptit och god nattro.

Eller hvad tror Ni?

I N fi R V Skönfärgeri och Kem. Tvätt- ■ Ull UD I anstalt, Göteborg.

Kungsgatan 44. Skanstorget 8. 2:dra Långg. 10. Bil,l’X"hni‘rlrt

if? C. H. Billbergs Pianofabriks, Göteborg, 
(Kongl. Hofleverantör)

mångfaldigt i in- och utlandet, senast i Gefle 1901, med Guld
medalj prisbelönta Flyglar och Pianinos rekommenderas.

Magasin: Kungsgatan 17.
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3. SL 2Uettergren & 6o. Platsens ojämförligt största urval af — 
9ameRappor, jKostymer, tailor made, 
SlesdräRter, 3mpregnerade tKappor etc.

Hymn till Juni.
Ack, låt mig knähöjd, ligga för 

dina fötter,
Trycka din hand mot våldsamt 

klappande hjerta
Och i berusning, eldad af dina 

blickar,
Tolka känslornas svall!

GO

Dig endast söker trånfullt mitt 
druckna öga,

Endast för dig i ådrorna blodet 
svallar,

Ett jag blott hör, din röst, och 
blott ett jag känner, 

Kärlekens heliga eld.
go

Tillbedda flicka! Då jag dig tjusad 
skådar,

Strålar min himmel skönt i ditt 
milda öga,

Tronar på pannan härligt din 
oskuld, gnistrar 

Guld i din fladdrande lock.

\\ -

/jfe

JUNI.

Blomstra på kinden rosor i vårens 
fägring,

Doftar på purpurläppar en him
melsk nektar,

Häfves en barm, som Gefions kysk, 
som Frejas

Eldad och rik som den.
CO

Hvila, du hulda, varmt mot mitt 
hjerta pressad!

Sänk i mitt ögas djup dina blickars 
lågor!

Ack, låt din lock omfladdra min 
kind och smaka

Ljuft dess brännande glöd!
CO

Smyg dig förtroligt fast till den 
barm som klappar

Saligt mot din! Mig famna med 
runda armar!

Låt mig vid kyssars himmelska 
vällust glömma,

Att du — en drömbild är!
M. i

Kvarnberget och “Liljas graf“.
Af C. R. A. Fredberg.

o 1 våra dagar, då hela nordstaden håller 
Pa att omdanas och moderniseras, har 
också det förr så pittoreska Kvarnberget 
ändrat karaktär. De oansenliga sekelgamla 
husen i gränderna vid bergets fot rifvas 
hndan för undan och lemna plats för 
hioderna byggnader, och uppe på platån 
r°na redan hela kvarter af skyhöga hyres

kaserner.
Man har byggt en terass rundt berget, 

och flera uppfartsvägar öfver präktiga so- 
*oa trappor leda dit upp.

I forna dagar, då Kvarnberget ännu 
e*te Lilla Otterhällan, hvilket namn seder

mera gafs åt berget midt emot i söder 
e *er nuvarande Kungshöjden, ledde endast 
en smal och krokig gata dit upp. Den 

hette då Verdsgatan, fortsattes af Kvarn- 
bergsliden och har i det väsentligaste 
bibehållit sin karaktär tills nu.

Kvarnberget erhöll sitt nuvarande namn 
efter de båda kvarnarne, hvilka till "stadens 
märkeliga nytta“ uppfördes på 1600-talet 
och hvilka tjenstgjorde ända tills vatten- 
kvarnarne i Mölndal och Slusskvarnen vid 
Göta källare började stå Göteborgs mjöl
handlare till tjenst. Ännu på 1830-talet 
stod en af dem, gammal och vingbruten, 
kvar på sin höjd och var allmänt bekant 
under namn af “Gamla stadskvarnen“.

Omgifningen var icke så regelrätt som 
i våra dagar. Ännu på 1830-talet låg 
bastionen S:t Erik hög och vördnadsbju
dande i all sin skröplighet, men nedanför 
vallen, der Magasinskvarterets varuhus nu 
äro belägna, begagnades elfstranden som 
en allmän badplats för den lägre befolk
ningen, hvilken här svalkade sitt heta 
blod efter bataljerna på Lilla bergets krogar 
och i gränderna.

lifförsäkringsbolaget BALDER 
. - ÖMSESIDIGT - 
urundadt 1887. Sturegatan 8, Stockholm.

Balder, som i dödsfallsersättningar och för utlupna 
försäkringar redan utbetalt öfver 2,000,000 kr. och sam
tidigt oaktadt sina jämförelsevis låga premier, som vinst 
åt de försäkrade utbetalt öfver 400,000 kr., hade den 31 
dec. 1905 — förutom lagstadgad försäkringsfond å öfver 
4,400,000 kr. och däremot svarande full säkerhetsfond å 
öfver 220,000 kr. — för de försäkrades räkning reserverat 

Sägnen förmäler, att stadens grund- 
läggare, kung Gustaf Adolf, från en af 
den blifvande stadens många höjder ut
pekat Göteborgs läge. I allmänhet har 
man trott att denna historiska händelse 
timat pa Stora Otterhällan, men i sjelfva 
verket är det Kvarnberget som bör ha 
äran. Ty detta berg benämndes, som 
ofvan nämnts, vid den tiden Otterhällan 
eller -Otrillan“. Berget bebyggdes tidigt, 
mest af tullnärer, packhuskarlar, postiljoner, 
handtverkare, saltbärare, m. fl., hvilka för 
sina besparingar uppförde små trähus, 
omgifna af de obligatoriska trädgårds
täpporna och svinstiorna. Den idylliska 
tillvaron stördes emellertid af den för
skräckliga branden i April 1793, då alla 
kåkaine ströko med. Derefter bebyggdes 
bei gets sluttningar af mindre stenhus, de 
som nu få lyda utvecklingens oblidkeliga 
lag.

Efter den stora eldsvådan blef det så
ledes ganska städadt på Kvarnberget. Öfverst

nära 450,000 kr. — Då Balder icke har några aktieägare 
och ej heller står i beroende af något förlagsbolag tillhöra alla bolagets fonder och allt å bolfgets rörelse 
och förvaltning uppstående öfverskott endast de i bolaget 
t?lptaLrab»iahv'1ika/t"JUta årlig vinstutdelning redan eiter tre hela kalenderår.
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Specialitet
Jhkt illustr. katalog gratis och franko.

Största och 
lager i

Fullständiga rumsinredningar i ett 
50-tal olika

OBS.I Alla Våra sängar äro märkta.1

Göteborgs fflek. Verkstad.

JEt\NSÄNGRR och

SftHGKhADER

JVIinst femtonhundra (1,500) sängar 
ständigt på lager.

Jiögsta kValité. Billigaste priser.

Arbeten i 
och inläggningar : :

A. SELANDER & SONER.
Kontor och Utställning: 

Köpmansgatan 40, Göteborg.
Möbelfabrik på Gårda. 4. Skyltlokal i Arkadpassagen.

skulptur

,v 
$

&
%%rikhaltigaste

Skandinavien.

låg den s. k. Claesonska trädgården, an
lagd i terassform, och sluttningarna blefvo 
reguliert bebyggda. Ett af de äldsta husen 
från denna tid är det s. k. Wadmans- 
huset, beläget vid Spannmålsgatans början, 
vid östra uppgången till Kvarnberget. Här 
bodde den gamle skalden ett par år af 
sitt lif — i all sin torftighet onekligen 
en skaldeboning fullt i stil med gamla 
tiders föreställningssätt om snillenas behof 
af komfort. Bellman och Lidner bodde 
bestämdt inte bättre än göteborgsskalden.

Vid vestra sidan af berget, eller nedan
för de forna materielbodarne för artilleriet, 
hvilka synes å vår illustration, såg det 
skröpligare ut än på den östra. Franska 
tomtens område utgjordes nämligen af ett 
stinkande träsk, hvilket under heta dagar 
uppsände mefitiska ångor, och de styrande 
öfverlade länge om torrläggningen af detta 
strandparti. Skeppsbrons anläggnning och 
den nya hamnbanan påkallade också åt
gärder i denna riktning.

Då man på samma gång ämnade ordna 
stora hamnkanalens mynning och bygga 
kajer, utbjöds arbetet på entreprenad till 
den minstbjudande. Göteborg egde vid 
denna tid en ovanligt verksam och före
tagsam borgare, kopparslagarmästaren Niklas 
Lilja, ålderman i det vällofliga koppar- 
slagareembetet och ordförande i Handt- 
verksföreningen. Han var född småländing, 
hyste djerfva spekulationsidéer, var med 
i mångt och mycket i det kommunala, 
bland annat som en af styrpinnarne för 
eldsläckningsväsendet, anlade det första 
gasverket i göteborgstrakten och gjorde 
ångpannan till stadens första ångbåt.

I det nya företaget, som gällde skepps
brons omdaning, höll sig Lilja framme.

Floril är en ny fullkomligt alkoholfri dryck beredd af äpple och

innehåller samma helsosamma beståndsdelar, som finnas i den friska frukten.

Närande. Lättsmält. Uppfriskande. Välsmakande.
Florils tillverkning står under kontroll af Öfverläkaren vid Sahlgrenska Sjukhusets 

Medicinska afdeln. D:r H. Köster, Öfverläkaren vid Barnsjukhuset D:r G. Bergendal 

samt D:r Manne Bergengren härstädes.

" Floril drickes kall.

§ra för håret,
såväl i normalt som abnormt
tillstånd, är

Ziwertz1 Extrait Vegetal.
Rekommenderadt af många 
läkare. Oftast hulpit, aldrig 
skadadt. 50 års erfarenhet.
Försäljes af frisörer och i 
parfymbodar samt hos Kongl. 
Hofleverantör J. A. Ziwertz
Eftr. i Göteborg,

Återförsäljare rabatt.

4? *>f<*
Järnvägsautomaten

vid Hotellplatsen.
Varma och kalla rätter.

Förstklassiga varor.
---- Låga priser. =

Öppen hvardagar till kl. 12 e. m.
„ helgdagsaftnar „11 „

Louis de Salignac & Co:s 
Världsberömda 

COGNAC
★ och ★★★ samt V. 0. P,.

Serveras å alla restauranter och finnes hos 
de flesta Herrar Vinhandlare.

0. P. & Sons
flqvavif —

och

"Taffelperlarï
rekommenderas.

Tvål- & Parfymfabriken —
VIO L fl 

GÖTEBORG. Riksfelefon 16 8 8.

Tillverkar finare: —----
Toalett-Tvålar och Parfymer samt 1:ma Kärn-, Tvätt- och
Textil-Tvålar, Såpa och Såppulver, allt efter nyaste utländska 
metoder. " = Profva VIOLAS såppulverl
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Trelleborgs
ßummifabriksfl.6.

Trelleborg

Tekniska Gummivaror
alla slag l:ma kvalitéer rekommenderas.

Rikstelefoner 74 & 16 7.

Egmont Westerbergs
(î. d. Allan Elliot) 

CIGARR-PAFORT 
rehommenderas.

Kontor och lager: ——

27 KÖPMANSGATAN 27.
Telefon 1379.

Mellins Food
bör tagas af barn och äldre, hvilka be- 
höfva en lättsmält kraftföda eller hvilka 
lida af mag- eller tarmsjukdomar. — 
Broschyr gratis från

Mellins Food Depot Malmö,
Trädgårdsföreningens
Konsert-Salong,

(Inneh.: fru Ester Svanfelt.)
Dagligen Taffelmusik kl. V33—ya5 e. m.

■F Stor Konsert
kl. half 8—11 e. m. af

Kongl. Kalmar Regementes musikkår
(Dir. Hjalmar Meissner).

VA"

HYLLOR
Z1F GLA>

KOHSTRUKTIOHER. 
Bl LLI GASTE= 
?RISER^= 
EN5At1FÖR5ÄLjRIM6 

FÖR GÖTEBORG OMNEJD

IORENSBERG
Kungl. Skånska Dragon-Regementets 

Musikkår.
Musikdirektör John Arrhén._______

ErikWesslau&Co.
33 Stora Nygatan 33

hörnet vid Kungsporfsplafsen.

Lager af: -
Sängar och Sängkläder, Sof- 
rumsmöbler, Mafsalsmöbler, 
Mattor och Barnvagnar. . .

OBS.! Nya adressen!

badinrättningar

l(,' GÖTEBORG

1 t,

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

Ramberg & ßauer,
Gas- & Vattenledningsentreprenör.

Telefon 18.

Han ville visa att han också var mästare 
i vattenbyggnadskonsten.

Och så åtog sig Lilja detta för sin tid 
verkligt storartade arbete.

År 1836 började fyllningen. Då Lilja, 
skrifver en samtida författare om denne 
man, var förmögen, hade godt namn och 
stort förtroende, kunde han forcera arbetet 
utan hänsyn till vederbörandes dröjsmål 
med utlemning af fastställda penningför- 
skotter. Att taga stenbehofvet ur Kvarn
berget, utan att staden dertill behöfde be
tala ett öre, antogs af Lilja vara detsamma 
som att få stenen kostnadsfritt, men han 
hade glömt en viktig sak: kostnaderna för 
stensprängningen och transporten.

Sjelf arbetsschef, utan nämnvärd kon
troll, dref Lilja emellertid arbetet med 
kraft, öfverlemnande sin gifvande koppar- 
slagarverkstad åt andra för att uteslutande 
kunna egna sig åt byggnadsverket, och 
hade under ett år hunnit ganska långt. 
Så en höstdag brast fördämningen på 
grund af stark vestlig storm och högvatten, 
kajmuren rasade och Lilja sjelf var nära 
att omkomma.

Det var att börja på nytt, men trots 
många svårigheter gick arbetet oaflåtligt 
framåt och efter tre år var det stora verket 
till allas belåtenhet färdigt. Men i samma 
ögonblick måste Lilja också göra konkurs. 
Byggnadsverket, som stod sig bättre än 
senare tidens berömda strandgata, ruine
rade mannen.

Lilja dog 1860 vid 64 års ålder, men 
flera år före och efter hans död fick Fran
ska tomten och närgränsande område på 
grund af Liljas svårigheter och ekono
miska olyckor heta “Liljas graf“.

Ccntral-Hutomaten rekommenderas.
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Valuta-Punsch
väl lagrad och god, rekommenderas.

Peter Dawsons Whisky = 
Martineaus Cognac -........... =
hos Clase & Wessman. Telefon 1610.

Örtofta sätesgård.
I Harjagers härad af Malmöhus län, 

vid stranden af den lilla Brå-ån, ett af 
Keflingeåns tillflöden, ligger på den här 
numera temligen enformiga, flacka slätten 
en af Skånes äldsta, sätesgårdar, det 
prydliga Örtofta.

Om dess allra första ursprung äro 
uppgifterna mycket motsägande. Socken- 
namnet “Hôrtyftæ“ namnes redan 1283 
och sätesgårdens namn “Yrtofte“ före
kommer med säkerhet omtaladt år 1346, 
alltså redan under den tid af Medeltiden, 
då Danmark (till hvilket Skåne som be
kant då hörde) skakades af häftiga inre 
strider särskildt mellan konungen och 
de myndige prelaterna på Lunds erke- 
biskopsstol.

Örtofta torde under denna sin äldsta 
tid hafva tillhört än en än en annan af 
kyrkans högt uppsatte. 1 början af 1400- 
talet befinnes det emellertid hafva öfver- 
gått till en adlig slägt Has eller Hasse, 
samt därpå under hela danska tiden 
ungefär hvar generation genom gifte 
eller köp gått från den ena adelsslägten 
till den andra. År 1632 inköpt af landt- 
domaren Hans Ramel på Bäckaskog kom 
det genom dennes dotter Elsa till Barne- 
kowska slägten, i hvars ägo godset för- 
blef öfver ett århundrade. Genom Mar
gareta Barnekow kom Örtofta i slutet 
af 1700-talet i händerna på hofmarskal- 
ken C. F. Sack, samt därnäst genom 
dennes dotter i början af detta sekel 
till grefliga släkten Diicker.

Egendomen är belägen på den jäm
naste och som sagdt på samma gång 
den flackaste delen af Skåneslätten, men 
tillika i en af dess bördigaste trakter. 
Genom konst frambragta parkanlägg
ningar och alléer gifva omgifningarne 
ett mera tilltalande och omväxlande ut
seende, än naturen ensam skulle förläna, 
och södra stambanan, som stryker tätt 
förbi herresätet och i dess omedelbara 
närhet har station, har på de senaste 
åren än ytterligare bidragit till att gifva 
lif och rörelse åt dessa näjder.

För öfrigt har Örtoftatrakten icke 
alltid varit så skoglös som nu, men den 
sista egentliga skogen gick dock förlorad 
på sextonhundratalet i samband med de 
tilldragelser, som utgöra godsets ojäm

förligt största historiska minnen, dagarne 
före slaget vid Lund 1676. Den svenska 
arméen kamperade de sista veckorna af 
November och början af December på 
godsets och angränsande socknars ägor 
och general Ascheberg hade såsom chef 
för ena flygeln af arméen sitt högkvarter 
på godset (konung Karl själf bodde på 
Benstorp).

Äfven efter den minnesvärda drabb
ningen led trakten mycket af kriget, 
och icke ens freden 1679 tyckes åt
minstone omedelbart ha medfört gynn
sammare förhållanden, ithy att en gam
mal anteckning uppgifver, att Örtofta 
församling från 1678 till 1681 alldeles 
saknade själasörjare. En präst hade väl 
ditsändts 1678 “men kunde icke längre 
än 3 veckors tid för snapphanars skull 
subsistera.“ Under dessa orons dagar 
och särskildt under lägertiden 1676 blef 
all skog i Örtofta och Lilla Harrie af 
krigshärarne nedhuggen och trakten för 
öfrigt på allt sätt sköflad, därom ännu 
i början af detta århundrade folksägnen 
hade åtskilligt traditionell bevaradt att 
meddela.

Den vy af herresätet, som vi nu 
meddela, är det modärna Örtofta, hvars 
äldsta parti utgöres af den två våningar 
höga mellanbyggningen (icke tornet). 
När denna äldsta byggnad blifvit upp
förd, kan ej med bestämdhet afgöras. 
Vanligen antages den hafva tillkommit 
på 1500-talet. I sitt äldsta skick om- 
gafs dess gårdsplan på alla sidor af 
vatten, i det att den, förutom att, så
som ännu är fallet, i norr och vester 
(samt ett litet stycke i söder) kring
flytas af Brå-ån, äfven i öster och söder 
kringgärdades af en murad, bred kanal, 
hvilken sedermera blifvit igenfylld.

Den första, mera genomgripande för
ändringen af den gamla byggnaden ut
fördes på 1720-talet af C. Barnekow, 
hvilken förhöjde midtelpartiet och där
jämte nybyggde flyglarne. Såsom minne 
af denna restauration linnes på hufvud- 
byggnadens façad åt gårdssidan anbragta 
Barnekowska och Stcnbockska vapnen 
med initialerna C. B. och E. C. S. (Eva 
Charlotta Stenbock, dåvarande husfrun 
på herresätet), samt en inskription : 
“Thetta huset utan fara, Wärdes Herren 
så bevara, Att thet wäl och länge står, 
Rätter arfving altid får.“ Den senaste 
restaurationen och förändringen (genom 
hvilken herresätet fått det utseende vår 
teckning framställer) daterar sig ej längre 
tillbaka än från slutet af 1850-talet, då 

tornet uppfördes och flyglarne så med 
det hela sammanbundos som nu är fallet. 
Sed t från järnvägen presenterar sig det 
gamla gogset i sitt nya skick synner
ligen storartadt och erinrar kanske nu 
mera än någonsin om sina höga anor.

“Hvad rost är för en gammal klinga,“ 
säger G. Ljunggren i sina bekanta be- 
skrifningar till Fr. Richardts teckningar 
öfver “Skånska Herregårdar“, “det äro 
spökhistorier för en gammal borg“. Så
dana spökhistorier saknas icke heller 
om Örtofta, dels bibehållna i muntlig 
form bland ortens befolkning, dels äfven 
skriftligt upptecknade. Bland dessa se
nare finnas några förvarade i en på 
Lunds bibliotek befintlig, defekt hand
skrift om Örtofta gård och anföras äfven 
af Ljunggren i hans ofvan nämnda ar
bete.

Den viktigaste sägnen gäller här som 
mångenstädes en stor skatt, som skall 
finnas nedgräfd på godset och hvarom 
i korthet meddelas följande. Redan på 
den ofvan nämnde C. Barnekows tid, då 
sägnen om den nedgräfd a skatten var 
ganska allmän, uppgafs det med be
stämdhet, att i en af källrarne skulle 
finnas en järndörr, genom hvilken man 
skulle komma in i förborgade gömslen, 
inneslutande omätliga rikedomar, och 
general B. blef vid ombyggnaden ifrigt 
uppmanad att anställa undersökningar, 
hvilket också skedde fast utan resultat. 
Därefter afstannade för en tid dessa 
rykten, men fingo sommaren 1770 ny fart.

En landtmätare Espman, som denna 
tid vistades på godset, berättade näm
ligen en morgon, att han den föregående 
natten haft en sällsam spöksyn. Då han 
nyss lagt sig och befann sig i ett mellan
tillstånd af sömn och vaka, hörde han 
buller i trappan (han bodde i öfra vå
ningens ena hörnrum); strax därpå öpp
nades hans dörr och in trädde en liten 
undersätsig man i grå kläder, hvilken 
gick rakt fram till honom. I sin för
färan började E. läsa en hel hop böner, 
men afbröts slutligen af den gråklädde, 
som sade: “det är vackert att du läser, 
men frukta intet för mig, utan kom med 
mig, jag skall visa dig något.“ E. blef 
då förd till ett rum, som han icke kände, 
lika litet som han visste, huru han kom
mit dit. Där visade gubben honom åt
skilliga kistor fulla af dyrbara saker 
samt till sist ett juvelskrin. Sedan sade 
han till E.:

— Detta hvad du sett och hört, skall 
du berätta för frun i huset, men ej för

Öfverraskande nyhet T Nytt! Nytt!
Havanna Cigarrcigaretten ”Femman" ”SAN DIEGO'

à 5 öre torde ingen uraktlåta att röka. Cigarrfabriken Kronan, Göteborg.
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Presentens 12-àriga Sädesbränvin och Gamla fiqvavit
rekommenderas och serveras å alla första klassens restaciranter.

någon annan, och då denna skatt funnen 
varder, skall du för upptäckten och ditt 
omak få så mycket som du under din 
lefnad till riklig utkomst behöfver.

. Därpå försvann gubben och E. låg i 
sin säng. Med anledning af denna syn, 
som E. berättade först för informatorn 
°ch sedan för herrskapet, begåfvo sig 
den förstnämnde och E. några dagar 
därefter, då folket var borta på mid
sommarsgille, vid midnattstid ned till en 
mangelbod, hvilken E. vid anställda 
undersökningar funnit vara samma rum, 
som han sett i synen. Deras arbete 
*def emellertid stördt af något hastigt 
tillkommet obehörigt vittne, och måste 
afbrytas, men drömsynen blcf bekant 
På hela godset och nyfikenheten däri
genom i hög grad stegrad.

Undersökningen förnyades därpå åt
skilliga gånger, men utan resultat, hvarpå 
den slutligen alldeles inställdes på äga- 
rens, hofmarskalk Sacks befallning, 
oaktadt Espman förklarade sig hafva 
ännu en gång haft besök af den grå 
mannen, som angifvit skälen till efter- 
spaningarnes misslyckande in. m.

Den skattdöljande flygeln har väl se
dermera blifvit nedrifven, men fastän 
mga upptäckter gjordes, anses detta 
olott hafva berott på oriktigt tillväga- 
gående och Örtofta gömmer ännu sin 
skatt.

Hvad för öfrigt trakten angår, är 
àfven don ganska rik på spökerier. En 
vul kyrkan belägen gammal ättehög 
såges om julnätterna stå på stöttor, lykt
gubbar dansa öfver fälten långsåt lands
vägen mellan Örtofta och Ellinge och 
ländsvägarne själfva äro om höst- och 
Dnteraftnarne mycket vilseledande, tack 
vare öfvernaturliga makters tillskyndelse. 
Den frustande eldhästen, som numera 
många gånger på dygnet både dag och 
uatt störtar förbi det åldriga herresätet, 
oar visserligen jagat undan en hel massa 
‘d dessa spöken, som så länge huserat 
pär, men ännu har den dock alldeles 
!cke lyckats bortblåsa den romantiska 
°ch mystiska slöja, som folktraditionen 
sänkt öfver den gamla medeltidsborgen 
Och dess omnäjd.

Notiser.
Våra sommarnöjen. Z Trädgårdsföreningen 

konserterar för närvarande Kalmar regementes 
populära musikkår under Hjalmar Meissners 
skickliga ledning. Kåren stannar till den 15 
juni, då den aflöses af Uplands regementes musik
kår, som är engagerad för en månad.

Å Lorensberg, Olof Möllers trefliga och popu
lära utvärdshus, spela skånska dragonerna under 
lifligt bifall. Den 1 juli aflöses dessa af Kron
prinsens husarer under direktör Trobäcks konst
närliga ledning.

Restaurant Kontinental, den nyinredda musik- 
restauranten i Arkadpassagen, har under sin 
korta tillvaro hunnit blifva i hög grad populär 
hos publiken. Den gör ock skäl för namnet, är 
elegant inredd, stor och luftig och bjuder på god 
musikalisk och materiell fägnad.

Å Särö, Vestkustens perla, hvars restaurant 
kommit under ny regim, vinkar en herrlig na
tur den frilullsälskande Göteborgaren, och å 
Långedrags nya präktiga restaurant spela med
lemmar ur Göteborgs Orkesterförening från 1 
juni.

Öcherö utvärdshus, som fått fullständiga ut- 
skänkningsrättigheter, står också rustad för 
sommarkampagnen.

Fabriken Tomten, som i år kan fira sitt 10- 
årsjubileum, och som nu flyttat in i sin nya 
stora fabrik, torde vid det här laget vara känd 
öfver snart sagdt hela Norden. Man vet, att 
denna affär tagit ett kolossalt uppsving, tack 
vare en storartad och väl skött annonsering 
(detta är lärorikt för fabrikörer och aftärsmän) 
samt naturligtvis goda fabrikat.

Men hvad hela verlden kanske inte vet, är 
att “Tomtens“ arbetare föra en idealisk tillvaro. 
De ha bra betalt, lätt och snyggt arbete samt 
bara 8l/2 timmars arbetsdag. De få bada i fa
brikens badhus gratis, de få god lunch för några 
öre. Och om somrarne få de semester i tur och 
ordning samt under denna tid gratis sommarnöje 
med saltbad på en för detta ändamål af fabriken 
uppbyggd villa å Särö.

Endast i ett fall är man sträng mot arbetarne 
(till större delen kvinnliga). Man fordrar den 
yttersta renlighet och snygghet. Men just i denna 
stränghet härvidlag är väl en af de främsta or
sakerna till fabrikens goda kvalitet.

Det är inte alla fabriker, som kunna skaffa 
sina arbetare så goda vilkor som “Tomten“. För 
många skulle det vara ruinerande,

Men många som nu inte ha råd, skulle kanske 
få råd om de annonserade lika friskt som “Tomten“.

En industri, som kunde ha större national
ekonomisk betydelse än den nu har, är den ke
miska tvätten och färgningen, hvilken här, i 
motsats till våra södra grannländer, ännu icke 
nått det uppsving, man kunnat vänta.

Tyskar och danskar ha i den delen liksom i 
så mycket annat gått före oss. T klädedrägt 
liksom i matväg förstå dessa folk att enonomiskt 
hushålla på ett sätt, som skulle komma en svensk 
att häpna, de förstå att tillvarataga den minsta 
småsak, under det ett af svenskarnes största fel 
är att slösa.

Det lider intet tvifvel, att en tysk eller en 
dansk betänker sig två gånger, innan han ger 
bort eller på annat sätt afhänder sig ett klädes
plagg, hvilket han förut kanske än kemiskt tvättat, 
än färgat, och på så sätt utan att köpa nytt 
hållit sig snygg i åratal.

Hur gör den svenske mannen eller den svenska 
kvinnan i det ställe? Jo, efter ett år, oftare förr 
kastas ett användt plagg i skräpvrån, för så 
vidt det inte säljes till någon kommissionshand- 
lare för en spottstyfver, och ofta är det intet 
annat fel med plagget än att det är fläckigt eller 
litet slitet. Med en renovering, tvättning eller 
färgning på mekanisk väg, hvilken skulle åsamka 
en utgift på ett par eller i värsta fall några 
kronor, kan ett förkastadt plagg ofta bli som 
nytt.

Man bör inte glömma detta, när man går förbi 
Lundby skönfärgeri och kemiska tvättanstalts 
inlemningsställen för tvätt och färggods.

Glöm inte, när ni flyttar ut till landet, att 
taga med några buteljer af Groms fina, herrligt 
läskande fruktviner!

Rök Z, den ypperliga, fint doftande cigarr
cigarretten, som blifvit så populär, och drick 
Swalanders Kaffe, som fortfarande är alla da
mers förtjusning!

Pa apoteket. Pojken: — För 10 öre skägg
balsam, men riktigt mycket, ty det är för en 
gammal, fattig gumma.

*
— Jag säger er, och ni kan tro mig; att dikta 

nu för tiden för att därmed förtjäna pengar är 
ett rent hazardspel!

— Det stämmer — därför skulle det också 
vara lagligt förbjudet!

Ack sa! Herrn i huset (pekande på en tiger
fäll): Detta odjur har en gång varit nära att
göra mig till krympling.

Den besökande: Ni har således själf dödat 
tigern?

Herrn. Nej, men jag halkade på fällen och 
bröt foten.

Kronans ÖL.
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Herman Wahlberg
Reparationsaffär och Urhandel.

Östra Hamngatan 50 B
(hörnet af Kungsgatan) 

Rekommenderar ett välsorteradt 
lager af

Vägg- & Fickur.
Eleganta och starka Guldur 
till enastående, billiga priser.

Själfkännedom.
Damen: — Ack, detta berg är så brant! 

Jag önskar, jag hade en åsna, som kunde 
bära mig upp!

Herrn: — Får jag kanske erbjuda er min 
hjälp?

4
Snart hjälpt.

Teaterdirektören: — Ert stycke kan jag 
jag ej antaga, det är ej skrifvet för den 
stora publiken.

Författaren: — Nå då gifva vi det på en 
barnföreställning.

4
I kupén.

Förste resanden: —■ Ni reser således i — 
Andre d:o: — I fodersaker.
Den förste: — Kasimir eller oljekakor?

4
Dubbelmening,

Snobben: —Min fröken, jag tror, jag trå
kar ut er.

Damen: — Visst icke — jag har tvärtom 
mycket roligt med er.

4*

— Vet ni skillnaden mellan en velociped 
och en stöfvelknekt?

— Nej!
Nå se er då väl för, att man inte lurar 

på er en stöfvelknekt, då ni skall köpa er 
en velociped.

Carl Johansson
(f. d. Arfvidssons Kopparslagareverkstad)

8 Vallgatan 8, (hörnet af Magasinsgatan) 
Rekommenderar sig till utförande af allt hvad till 

yrket hörer till billiga priser. Obs.! Förtenning 
verkställes fort och billigt med endast äkta kemiskt 
rent tenn. Rikstelefon 6 5 3.
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A. E. Klingberg, Korgmakare
Kungsportsplatsen 2. Rikstelefon 2 013.

Barnvagnar 4 Reskorgar 4 Korgstolar

Blus- och
K lädnings t g ger 

nu inkommet i ylle- och 
Bomullsmousliner.

Bertha jtnderson,
15 fKorsgatan 15.

W Familjer
som ha behof af Kapptyger, Dräkt-, Blus- och Klädnings- 
tyger, Mattor, Gardiner, Bolstervar, Filtar, Lakansväf, 
Borddukar m. m. och ej ha tillfälle utlägga större summa 
på en gång — torde vända sig till

Till alla, 
som sätta värde på billiga 
och bestämda priser, re
kommenderas verkligt 

goda linne- och bomulls- 
väfhader i

Claes Öhléns Väfhandel,
34 Drottninggatan 34.

VED
alla slag-

billigast hos

C.Uggla & Co.
Telefoner 32 — 3885 — 1903.
Obs.! Expedieras snabbt på sommargästers 

rekvisitioner till båtar och jernvägar.

Oscar JNymark
2:dra Långgatan 4 c.

Spécialité: -- ------ - —

SRjortor, TKragar, 917ans ehe 11 er, Serviteurs.
OBS.! Enastående sortiment af alla slags 

Halsdukar och Rosetter.

Den rena Svenska

Blågula Flaggan
Alla storlekar från 2 fots till 24 fots tillverkas på beställning. 
Flaggornas dimensioner äro de reglementära.
Unionsmärket utbytes mot blått fält fort och billigt.

P. Ericsson & Co.
Odinsplatsen GÖTEBORG. Telefoner 1193 & 3616

Svenska Förstorings Affärens Ä! t1“ förstoringar
Utställnings- och Försäljningslokal: Vestra Hamngatan 26, Telefon 54 9 3. Telefoner 6590, 3369. ^fO faäSt

Manufakturafdelningen 3 Husargatan 3.
OBS.! Goda vilkor. Billiga priser.

Herrar Pökare!
“Port Arthur“, ny 10-öres Cigarr. “Florida“, 10-öres Cigarr. “Mylord“, ny 5-öres 

Cigarr-Cigarrett rekommenderas.
Finnes att tillgå hos de flästa välsorterade Cigarr- och Tobakshandlare samt i parti från

A. J. FORSELL’8 Cigarr- & Tobaksfabriks Aktie-Bolag, Göteborg.
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Carl G. Platin & Co. I
Kongl. Hofleverantörer.

Vin och Spirituösa
i parti och minut.

Specialiteter: - ----
PUNSCH * * * *

Cognac *, ★★ & ★★★ VO & VSO.
Whisky ”D C. L.”

Jodra Larmgatan 4 & Stigbergstorget 2. |

P. A. Pettersson
Uuvelerare

20 Stlgbergsgatan 20.

Serviser och Prydnadsartiklar af äkta nysilfver. 
Bordsilfver. Sorteradt lager af Guldfingerringar, 
Broscher och andra Smycken. Förlofnings- och 
Vigselringar finnas ständigt på lager.

Apotekare J. G. Lobergs 
Fabriks-Aktiebolags

(Vestkustens Mineralvattenfabrik).

Välkänba tillverkningar
Rekommenderas.

Det är ej Guld, allt som glimmar, 
°ch alla färger soin kallas för Hartzolje- 
fihger äro ej de äkta, patenterade, flera 
gånger prisbelönta Hartzoljefärgerna 
från Göteborgs Hartzoljefärgs Fabrik i 
Göteborg, enda fabrik som tillverkar de 
åkta färgerna.

Var därför mycket noga vid inköp af 
Hartzoljefärger, och använd endast den 
åkta, bepröfvade färgen; kan erhållas i 
aHa prislägen,

o Färgkarta, priskurant och intyg er
hållas gratis och franko.____________ _
Hvad som intresserar?

Trollhättan.
bvarom man talar?

Trollhättan.
hvarom man skrifver?

Trollhättan.
Varthän man reser?

Trollhättan.
Grand Hôtel Utsikten

(Bellevue)
rekommenderas.

Till porträtten.

Skriftställaren Hj. Söderberg.
Bland våra moderna svenska författare står 

Hj. Söderberg onekligen i aldra främsta rummet 
och är kanske den som i fråga om framställ
ningssätt, stilens konstnärlighet och behag på 
svensk botten hunnit närmast den lysande franska 
förebilden: Anatole France.

Hj. Söderberg har icke skrifvit mycket, men 
det han produserat är skrifvet med mycken ta
lang, hans skildringar äro kvicka och fina och 
hans gestalter väl och säkert utmejslade.

Då vi i tidningen denna gång meddela hans 
porträtt, är det närmast med anledning af hans 
nyligen utkomna bok med titel “Doktor Glas , 
hvilken väckt ett visst uppseende för sin i viss 
mån revolutionära tendens. Här må det vara 
nog sagdt, att boken är typiskt Söderbergsk.

Kapten J. E. Gadelius.
I mer än ett halft sekel har denne vördnads

värde åldring verkat i Göteborg först som le
dare af undervisningen vid vår navigationsskola 
och sedan som inspektör för Bureau Veritas, en 
befattning af stor betydelse för vårt moderna 
sjöfartsväsende och hvilken han nitiskt och sam
vetsgrant beklädt under en lång följd af år.

J. E. Gadelius är född den 24 januari 1822 i 
Karlskrona. Som löjtnant vid kongl. flottan an
kom han år 1856 till Göteborg i egenskap af 
föreståndare vid Navigationsskolan. Påföljande 
år blef han Expert för Bureau Veritas klassifika- 
tioner och 1862 Expert en Chef för samma för
rättning i Sverige. Blef kort därefter utnämnd 
till kapten-löjtnant vid kongl. flottan.

År 1872 tog han afsked från föreståndare- och 
lärarebefattningen vid navigationsskolan och var 
kort derefter en af inbjudarne till bildandat af 
Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings-Aktiebolag. År 
1873, då detta började sin verksamhet, blef han 
dess’ verkställande direktör, men lemnade i Maj 
1874 denna tjenst på grund af ökade göromål i 
sin befattning som inspektör för Bureau Veritas, 
hvilken han fortfarande innehar.

Vid sidan om denna sin verksamhet har han 
tidtals varit redare för ång- och segelfartyg och 
för öfrigt innehaft kommunala förtroendeuppdrag. 
Sålunda°var han åren 1874-1886 stadsfullmäktig.

Kapten Gadelius åtnjuter mycket anseende i 
Göteborgs samhälle, är ledamot af Vetenskaps- 
och Vitterhetssamhället och innehar flera nåde- 
vedermälen.

Gustaf Fredrikson.
Dramatiska teaterns sällskap har under senare 

hälften af den kritiska teatermånaden maj lyck- 
liggjort Göteborgspubliken med ett synnerligen 
omväxlande gästspel. I spetsen för detta står, 
som bekant, direktören Gustaf Fredrikson, konst
nären med “den eviga ungdomen“, hvilken han 
vid 75 års ålder förundransvärdt väl bibehåller.

Gustaf Fredriksens drag äro riksbekanta. Och 
hvad han med sin eminenta talang varit för den 
kungliga teatern är ock bekant. Han har på 
svenska scenen introducerat den nyare franska 
komedien och dess märkesmän — Dumas fils, 
Sardou, Pailleron, Gondinet m. fl. -— och ingen 
har i så hög grad som han förmått återgifva 
den galliska esprifen och den bitande satiren. 
Har är ännu i dag den högst spirituele kåsören 
på scenen, verldsmannen, som beherskar alla de 
medspelande, och få förstå konsten att som han 
gå valör åt replikerna.

Särskildt var hans återgifvande af en gammal 
glansroll, Bolingbrokes i “Ett glas vatten“ här
förleden på Göteborgsscenen ett beundransvärdt 
prof på andlig och kroppslig vigör vid så hög 
ålder.

Amanda Personne.
Stockholm har många populära skådespelerskor 

och en af de mest omtyckta är utan tvifvel 
Amanda Personne. Hon är icke allenast en strå
lande företeelse på scenen, hon är ock en mycket 
begåfvad konstnärinna, som alltid tagit sin konst 
på allvar.

Det var utan tvifvel en synnerligen god 
vinst Ranft gjorde när han förvärfvade konst
närsparet Personne.

* En klok drömtydare.
— Herr Anton, jag drömde i natt, att jag 

rifvit mig i hufvudet hela natten — hvad 
skall det betyda?

— Jo, kära frun, det betyder, att ni nu 
genast skall köpa en kam af mig!

4

Definition.
Pensionsföreståndarinnan: — Fröken Lily, 

vet ni, hvad opassande är?
Fröken Lilly: — Jaha, när någon är när

varande !
4

Hennes sorg.
— Nej, herr stallmästare, på en svart häst 

rider jag inte! Ser ni, jag har en svart 
riddräkt — då kan man ju ej se, hvar jag 
upphör och hästen börjar!

4

Skral fiemgift.
Klara: — Hvad skall du gifva mig, pappa, 

när jag gifter mig?
Girigbuken: — Mitt samtycke, Klara!

4

Lyckholms Pilsner- och Lager-ÖL rekommenderas.
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Pingsten 1906

För reumatism och gikt äro 
GYLLENHAMMARS pat. Hafre- 
gryn och Hafremjöl utmärkta.

Gyllenhammars Barnkraftmjöl: 
friska barn förbli friska, sjuka barn 
bli friska.

Patent.

Hafre
Mjöl

Patent.

Hafre-
Gryn

För maglidande är GYLLEN« 
HAMMARS pat. Hafregryn och 
Hafremjöl ett verkligt läkemedel.

Gyllenhammars Barnkraftmjöl 
gör barnet friskt och kraftigt.

Pripps Pilsner rekommenderas.
Bröderna Weiss Boktryckeri, Göteborg.

En kuriositet. Ty hvad Oppossitjon i Sverje åsyftar, det är 
att tillvälla sig krafter, och varifrån skola dessa 
tagas; Jo: gust ifrån Konungen, ty på något 
annat håll åsyftas inte; och dän förres Vällde 
efter vår Constitutjon och det är Nattjon Lycka 
om den bevaras.

En Medalj har jag fåt af konungen med på
skrift (för medborgerlig förtjenst) men någon 
Sillver Pocal har jag ej afhört. Att jernvägs 
anläggningen går sackta det är väl ty att de 
skola bära sig i Sverje är omöjligt, ty våra varor, 
som skola föras på jernvägar äro så ringa i 
värde och tål inte så dryg Transportkostnad, så

Från teatern.

Gustaf Fredrikson.

att jernvägar kunna bära sig. Men nog vore 
det förmånligt, om hela Nattjon ville betala far- 
håli för Brukspatronernes Efäckter och släpet 
för deras betjening, dem skjälfva och deras Barn ; 
på jernvägar.

Att skrifva något om Herr Bar. k. det kan 
man ej göra, men jag upplyste ju Herr Magistern 
der om muntligt i Stockholm, och det vil jag 
förnya då vi träffas, men vad jag kan säga, ja 
inte går det till den siffra som i Brefvet står 
men vad tryckningen kostar vet jag inte.

Svenska Tidningen läses hör med nöije och 
Aftonbladet har jag ej sit sedan den Nya Re
daktion framträdde, men vad jag hört så 
skrifver den för Prenumeratjons pängarne och 
icke för Nattjons väl, men för att plundra deras 
Fickor.

Då Advokat Fiscalen Rydqvist träffas hälsas 
han ifrån mig han är en Man, som Sverje har 
Nytta och heder af han är min vän och han 
bör få en mera vidsträckt verkningskrets än han 
har, ty han är dertill Wuxen.

Med vördnad och Högacktning har äran teckna 
Herr Magisterns aller ödmjukaste tjenare

N. Strindlund.

Det torde icke finnas många af våra 
dagars riksdagsmän som ej kunna ut
trycka sig ledigt och ortografiskt riktigt 
på sitt modersmål. Men det har inte 
alltid varit så. Nedanstående bref från 
den namnkunnige politikern, talmannen 
i bondeståndet Nils Strindlund vittnar 
om att män äfven i framstående ställ
ningar voro ganska klena i sin svenska. 
Brefvet är dateradt Sollefteå 1852 och 
lyder :

af den 12:te iAngenäma skrifvelsen 
denna månad har jag med dagens post 
haft förmohn få emottaga, hvar före jag 
tackar. Af hjertad Gläder det mig att se 
dett verkliga fosterlandsvännen Lefren alls 
icke trötnar att arbeta för Konung och 
folks trefnad. Jag inbillar i min Fantasi, 
att jag är ung på nyt, då jag ser att alting 
går bra. Herr Magistern kan inte före
ställa sig. hvad intryck det gjordt på mig, 
Uå jag såg Baron Palmstjerna, Grefve 
Hammelton och Reuejterdahl blefvo ut
nämnde Desse män äro Konungens 
och Fäderneslandets verkliga Vänner.' och 
då Qrefve Platen tog afsked bief jag äfven 
Glad, ty han var en som var nersmittad 
af Libberalismus, och ville stå väl hos 
Köpmän och Brukspattroner. som äro #tt 
folk som suger Rikets Must och Märg, 
Storpratare springer och Pratar om Tärande 
Medlemmar, men de äro de rätta Blod- 
iglarna, som suger jemt hvarenda dag oeh 
hela Svenska Nattjon beskat'as af köp- 
männer, som lefver i ett ständigt öfver- 
flöd, ty då en Embetsman får lefva af ett 
a tvåtusende Riksdaler i årlig lön, så lef
ver en köpman opp 10 à 15 tusen Riks
daler årligen, och det skall svenska folket 
bestå honom, och ändå står Borgaren och 
Brukspattron på Riksdagen Bredmunt som 
en ladudörr och Pratar om Hushålning 
och Mist Husholning, och nedsmutsar det 
Adlaste Sverje äger, nämligen Konungen 
och hans Regering, Embetsmän och Armeen: 
oc Relionen, den söker de att vilja ut
blanda med Judar och kattoliker. ' Tan 
bort Relionen och styr allmänna hopen 
sedan det skall man få se, att det ej faller sig 
sa Latt. Att köpmännen blifva litet efterhållne 
V "Skattnings väg, derpå tror jag de få kännas

Som jag nu ser, så tänker Herr Magistern 
resa i främmande land, så får jag af Hjertad 

ns a honom Guds lesagande Engell i sällskap 
och var hjertligen välkommen hem. Tv ställ
ningar och förhållanden i Sverige, synes arta sig 

al, så att det lönar återkomma, ty Hadde All
manna Wahlprincipen här gåt fram, så hadde 
ïa" att Hederligt foll< i god tid såldt sina 
fast.gheter och rest till Ryssland, ty det rätta 

v andet blir val längst borta där, men där all
manna val antagas, där blir Eländet ej längre 
Dårta, an till dess Pöblen lärer, att förstå sina 
kralter.

Småplock.
Landtligt. Dödstrött och fullständigt 

uthungrad kom en resande till ett byvärds- 
hus. Han beställer soppa och snart står 
en stor tallrik med kraftig, rykande soppa 
framför hans förtjusta ögon. Han låter 
sig väl smaka, fastän en stor rulle kanel 
simmar omkring i tallriken, som en hval
fisk i en liten damm. Vid borttagandet 
af tallriken märker den resande, hur den 
robusta värdinnan tar kanelbiten ur tall
riken och omsorgsfullt drar den några 
gånger genom sin breda mun. Förvånad 
öfver hennes märkvärdiga beteende frågar 
han: — Min Gud hvad skall Ni göra med 
kanelen ?

— Jo, svarade värdinnan, likt en trofé 
hållande kanelen i sin smutsiga hand —■ 
den har kryddat många soppor och kan 
användas länge än!

Husvännen. Hon: — Nu måste Ni 
äfven snart gifta er, min man har ju före
gått er med godt exempel.

Han: — Jag vill vänta ännu!
Hon: Tro Ni mig, blott i ett eget hem 

finnes det lycka.
Han: -- Ah, jag känner mig mycket 

lycklig i Er mans hem !

Säkert tecken. —- Har du ingen cigarr?
— Nej, min vän — jag har slutat upp med 

att röka.
— Såå? Alltså skål för din tillkommande. 

När blir bröllopet?

Vägen till lyckan. — Onkel, jag känner ej 
igen dig, du är så själfständig, så glad och 
munter.

— Gift dig, min gosse, så att du får erfara 
den härliga känslan af att vara — gräsenkling!




