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23:e årgången Redaktör och utgifvaro: C. R. Ä. Fredberg 1918

Vårnatten.
Skiss af W. H.

/ ÅRKVÄLLEN LADE sina rosiga 
\/ och underbart fina slöjor öfver
' staden. Och människorna hade 

svårt att gå till hvila. Barnen ville 
också vara uppe. Och lilla Gunborg 
bildade intet undantag från regeln.

Modern hade just sagt till henne, 
att nu skulle hon vara riktigt snäll 
och somna ensam. Då fick hon vis
serligen tårar i ögonen, men hon be
kämpade dem tappert, tryckte sitt lilla 
hufvud mot moderns hand och hvis- 
kade:

— Jag skall nog vara snäll!
Modern blef så glad öfver sin lilla 

flickas lydnad, att hon stack ett stycke 
choklad i handen på henne.

Det var visst icke så lätt för henne 
att låta den lilla ligga ensam, men 
hon visste, att Gunborg förr eller 
senare måste vänja sig vid att göra 
det, eljest skulle hon blifva rädd för 
mörkret, äfven då hon blef vuxen.

— Jag vill icke gråta, sade flickan 
för sig själf och torkade med båda 
händerna bort tårarna, som mot hennes 
vilja alltjämt runno.

— Jag vill vara riktigt snäll!
Med ens var det, som om rummet 

icke mera var mörkt, och då Gunborg 
såg närmare efter, såg hon en under-

En bortgången pafriçier

James Keiller.

bart vacker kvinna. Denna steg fram 
till hennes säng, kysste henne och sade 
med en röst, som ljöd mild och god 
som en änglaröst:

— Jag är Natten, mitt kära barn! 
Och i kväll skall du få följa med mig 
öfverallt.

Hon tog kärleksfullt den lilla på sin 
arm, svepte in henne i sin stjärnman- 
tel och sväfvade bort med henne.

Därute i trädgården stodo alla de 
vackra, brokiga blommorna, men hvad 
de nu sågo matta och sjuka ut! So
len hade hela dagen lyst på dem och 
nästan svedt deras fina blomblad med 
sin glödande andedräkt.

Till dem sväfvade natten och kysste 
dem. Då slöto alla de små blom
morna sina kalkar och somnade. Nat
ten svingade sin silfverlysande troll- 
staf öfver dem, och nu pärlade dag
gen fram och badade alla de doftande 
örterna, så att de nästa morgon åter 
stodo friska och fagra.

Nu sväfvade Natten med flickan in 
i ett hus. Där låg en liten flicka till 
sängs och var mycket sjuk. Barnets 
hufvud brände, och de trötta ögonen 
kunde icke falla igen.

— Ack, om natten bara ville komma! 
Den är så sval och lugn, och då skulle 
mitt stackars barn nog falla i sömn, 
så att febern skulle gifva vika! sade 
den lilla sjuka flickans mor gråtande, 

öppnade fönstret och såg längtans- 
fullt ut.

. Då sväfvade Natten in. Hon lade 
sin svala hand på barnets brännheta 
panna; då försvunno de elaka feber
drömmarna, och de små ögonen slöto 
sig till en vederkvickande sömn. —

Natten sväfvade sakta genom alla 
rum i huset; öfverallt, hvar hon visade 
sig, förstummades bullret, nu sofva alla

Lagermans BAKPULVER “Tomten“
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de små lugnt och tryggt till ljusan 
morgon och blifva snart åter friska.

De flögo vidare, in i en torftig 
stuga, där den största nöd härskade.
Barnen sutto klagande omkring mo
dern, och äfven hon grät bittert. Hon 
var fattig och sjuk och kunde icke 
gifva barnen en brödsmula till kvälls- 
vard. De voro dock allesammans så
hungriga.

Natten kysste de bleka barnansiktena 
lätt och skänkte modern en hoppets 
gnista. Hon lyste så klart in i den 
stackars kvinnans försagda hjärta, att 
denna slutligen trodde, att hon hade 
rätt med sin tröst:

“I morgon blir det bättre!“
Hon lade sig därefter ned på sängen 

hos sina barn. Natten rörde därvid 
med sin trollstaf, och då blef det så 
godt och mjukt som de skönaste bolst- 
rar. Därefter somnade de alla och kände 
sig lyckliga i drömmarna.

De flögo nu in i en ensam liten 
kammare. Där låg en ung flicka på 
knä, grät och snyftade högt. Hon hade 
hållit mycket af sin fästman, men han 
hade icke uppfört sig rätt mot henne, 
han hade ljugit för henne och bedra
git henne och hade sedan begifvit sig 
långt ut i vida världen.

Natten svepte den unga flickan i en 
flik af sin mantel. Då drog förlåtelsen 
in i hennes hjärta och utbredde en 
stilla frid däri, och nu fann äfven hon 
sömn och hvila.

Långt borta i fjärran hördes vapen
klang, kanonerna dånade och alltemel
lanåt hörde man höga rop af smärta 
från döende, sårade krigare.

Natten sänkte sig ned öfver slag
fältet. Då tystnade larmet så småningom, 
och de utmattade krigarna hvilade sig. 
Ambulansen sökte vid fackelsken efter 
de sista sårade, lade dem på bårar och 
förde dem till lasarettet.

De flögo allt längre och längre, ge
nom de stora fabrikssalarna, där arbe
tarna hela dagen slitit ondt. Då Nat
ten kom, tystnade surrandet och maski
nernas rasslande och stampande. El
den under de jättelika ångpannorna 
brann helt svagt — efter slutadt dagsar- 
bete gingo alla arbetarna till sitt hem. -

Nu kommo de till ett hus, som var 
alldeles öfvervuxet med vildvin. Under 
taket hade fåglarna byggt sina bon. 
De sutto ännu i trädtopparna midt fram
för ett fönster med nedrullade gardi
ner och sjungo sin aftonsång. I den 

lilla trädgården samlade de flitiga bina 
fortfarande det doftande blomsterstoftet 
vid dagens sista, svaga ljus. Natten 
hade knappast vändt sitt milda ansikte 
mot fönstret, förrän gardinerna drogs 
undan och fönstren öppnades, så att 
den milda, balsamiska aftonluften kunde 
strömma in i rummet.

Bland mjuka kuddar låg en gam
mal man till sängs därinne. Hans hår 
och skägg voro snöhvita af ålder. Han 
kunde blott med möda andas. Hans 
bröst värkte, och hans hjärta slog ännu 
blott helt svagt. Hans dotter satt med 
sin man bredvid hans bädd och höll 
hans båda händer i sina.

— Nu blir du nog bättre, kära far! 
sade hon mildt tröstande — den milda, 
svala natten skall skänka dig sömn !

Ett lyckligt leende förklarade gub
bens bleka drag.

— Mitt lifs afton är kommen, sade 
han stilla — du är ett godt barn, och 
jag lämnar dig i din makes beskydd! 
Natten skall låta mig fridfullt slumra 
in till den eviga hvilan!

Då bredde Natten sin mantel öfver 
den döende. Hans sista andedrag flydde 
sakta, och det trötta hjärtat upphörde 
att slå. Natten böjde sig ned öfver 
den gråtande dottern och gaf det be- 
dröfvade hjärtat all sin tröst. Då blef 
hon lugn, knäppte ihop sina händer 
och sade:

— Herre, ske din vilja!
Därefter lade hon igen den dödes 

ögon — den sista kärlekstjänst, som 
hon ännu kunde bevisa honom. Se
dan satt hon helt stilla och såg upp 
mot himlen, där Natten bredt ut sitt 
stjärneflor.

Lilla Gunborg, hade slagit båda sina 
små armar omkring Natten.

— Du kära, goda natt! sade hon och 
kysste henne — du för med dig så 
mycket godt, lindrar så många kval 
och skadar ingen. För framtiden vill 
jag hålla riktigt mycket af dig!

OW

Systerkärlek.
— Jag sitter här och läser om en ung flicka 

som har afhållit sin syster från att rymma med 
en man.

— Hur i all världen har hon då burit sig åt?
— Helt enkelt genom att själf rymma med 

honom.

J-loi födas städs sd 

iinaer/iga drömmar?
■ÿ*

Hvi födas stads sä underliga drömmar 
en vårens natt, när genom hjärtat strömmar 
så unga, varma tankars rikedom?
Hvi hägrar blott en fjärran fager lycka, 
som aldrig nås — men blott vill oss förrycka 
i vårens tid, när häggen står i blom ?

Hvi varder allt till sång i nattens timma, 
när blekt i vågen tusen stjärnor glimma 
och skuggor sänkt sig öfver domnad värld? 
Hvi födas tankar för att vida flyga, 
tills morgonsolens första strålar blyga 
belysa svagt en orörd hufvudgärd?

När tysta genom parkens gångar skrida 
en man, en kvinna sida invid sida 
i natten utaf heta suckar kvaf, 
hvi längtar man i deras ställe vara, 
hvem kan den glöd i pulsarna förklara, 
som sväller likt i unga björkars saf?

Hvi längtar man till läppar än ej kys'sta 
i doftrikt snår, där resliga och tysta 
de stolta furor stå som trogen vård? 
Hvi vill man läsa i ett ögas låga 
eit osagd t svar pä någon osagd fråga 
— ej hviskad ens i drömmars rosengård?

Ja hvarför? — När man vet att våren skalkas, 
att efter korta sommardagar nalkas 
en höst med torra löf uti sitt fång —■ 
och aldrig här man når, hvad varmt man 

drömmer, 
hvad stort man vill, hvad vackraste man 

gömmer
i hjärtats allra lönligaste gång.

Men drömmar äro ljufva, fast de svika, 
och mulna stunder bli på solljus rika, 
om dagen är på fröjder än så tom.
Och därför drömmer man i vårens tider, 
när mildt sin doft syrenens klase sprider 
en stjärnklar natt och häggen står i blom.

S. P. 8.
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Hågat om stockholmskorna.
Från göteborgsk synpunkt.

SNILLRIKASTE följetonister, 
{Tz romanförfattare och dramaturger 

ha uttömt hela sin fantasi för 
att skildra parisiskans, tyskans, italien
skans och spanskans behag och före
träden, deras svaga sidor och små ofull
komligheter icke att förglömma. Så 
ha vi i alla tonarter hört talas om den 
franska smaken och chic’en, den sköna 
ungerskans, den ögonblixtrande roma- 
rinnans, den eldiga andalusiskans tem
perament - men huru litet ha vi själfva 
icke skrifvit och diktat om svenskans 
behag, huldgudinnan och idealet i vårt 
hem, ja äfven vårt lifs plågoande och 
förstörerska!

Skapelsens herre, som öfverallt vill 
spela första fiolen, äfven där han — 
oss emellan sagt — står under siden- 
eller trätoffeln, blir tillräckligt uppmärk
sammad och analyserad, men den bättre 
hälften af vårt svenska lif har hittills 
inom vår litteratur icke varit föremål 
för någon vetenskaplig behandling.

Likväl är ett studium öfver låt oss 
säga stockholmskan högst intressant 
och tacksamt och erbjuder ett så rikt 
fält för iakttagelser och originella en
skildheter, att det väl kan rikta natur
historien med ett nytt kapitel och må
hända läsas med större intresse än 
många andra skildringar.

Till den germanska rasen höra, för
utom oss, holländare, engelsmän och 
tyskar. Men att jämföra vår stock
holmska med holländskan, därtill hafva 
vi icke hjärta för den senares skull; 
vi hänvisa blott till det rika urvalet på 
Nationalmuseum, där man kan få en 
föreställning om Amsterdams skönheter 
under glansperioden.

Att jämföra henne med engelskan 
är ej heller mödan värdt, af det skäl 
att så få komparationspunkter finnas. 
Alla våra läsarinnor känna för resten 
engelskan af Dicken's romaner och af 
de hundra-, nej tusentals “ladyworks“, 
som sättas i deras händer under den 
intressanta öfvergångstiden mellan skol- 
tösen och salongsdamen. Das grosse 
Vaterland ligger oss då ojämförligt när
mare.

Tyskorna tyckas icke litet lägga an 
på att vara kvinnor i ordets kolossala 

betydelse. En annan fråga blir, om 
en sådan fullhet eller embonpoint mot
svarar estetikens lagar. Säkert är att 
stockholmskorna i den vägen aldrig 
ämnat eller alldeles upphört att täfla 
med dem.

Från de svenska landsortsfruntimmer- 
na skiljer sig stockholmskan genom 
sitt bestämda sätt och fria uppträdande, 
liksom vill hon säga: “här skall skåpet 
stå!“ Dessa smidiga figurer äro för 
öfrigt icke så lätt att beskrifva, enär 
det sylfidiska i deras väsen egentligen 
är det gemensamma grunddraget, men 
eljes blott få karaktärstecken kunna 
uppletas för alla. Hit hör en viss kos- 
mopolitism så i det yttre som i det inre.

Äfven till det yttre, i toiletten och 
det icke alltför blonda utseendet, är 
hon internationell och känner sig ge
nast hemmastadd vid kontinentens 
brunnsorter och förlustelsecentra. Klas
sisk skönhet äger hon emellertid icke, 
ty den fullständiga harmoni i anlets
drag och växt, som man får se i Ita
lien och som förevigats af en Rapha
els och Titians pensel, synes endast 
högst sparsamt trifvas i höga norden.

Hon förnekar sig mången njutning 
blott för att kunna utsmycka sig. Vi 
känna unga och mindre unga damer 
— gamla finns det som bekant icke — 
hvilka pålägga sig de hårdaste försa
kelser, blott för att kunna uppträda i 
en glänsande toilett vid en artistbal 
eller en X-Y-Z-ordensfest. När då herr- 
och damvärldens blickar fulla af afund 
och beundran hvila på den dyrköpta 
dräkten af spetsar, gazer och tyll, då 
är det det skönaste ögonblicket i den 
beskådades liv. Men mera än af män
nens beundran njuter hon af kvinnor
nas afund.

Det nordiska blodet rinner icke pas
sionerat i ådrorna, stockholmskan är 
snarare förståndig och reflekterande. 
Den andliga nykterhet, som karaktäri
serar männen, utmärker äfven henne.

Amors öfverraskningar och genistreck 
äro väl icke alldeles uteslutna, men de 
bilda blott undantag och undantagen 
bestyrka blott regeln.

Därvid är stockholmskan dock inga
lunda så pryd som Albions dotter och 
slår icke genast ned ögonen, när sa
ker komma på tal, som, om de än 
icke passa för flickskolan, likväl äro 
naturliga och icke anstötliga.

Trogen maka, öm moder utgör hon 
mannens bättre hälft. Huru ofta har 

han icke hennes strama regemente att 
tacka för att icke hans lättsinne och 
slösaktiga vanor störta hushållet och 
affären öfver ända.

Antalet af de fruntimmer, som gjort 
sig oberoende, och genom sina hän
ders arbete eller sina kunskaper anstän
digt försörja sig själfva, äro legio; likaså 
är de kvinnors antal stort, som genom 
flit och omtanke underhålla sin sjuk
lige man och hela famifjen. Ser man 
blott hur de ofta så späda och svaga 
varelserna från tidigt på morgonen till 
sent på aftonen oaflåtligt och tålmo
digt sitta vid sitt arbete, och huru duk
tiga saker de förmå frambringa i de 
mångfaldigaste yrken, så måste man 
gifva deras moral och verk sitt varm
aste erkännande.

Stockholmskans porträtt vore icke 
fullständigt, om vi skulle uraktlåta att 
omnämna ännu ett karaktäristiskt drag. 
Liksom stockholmaren tycker om ett 
godt skämt och en “piffig“ witz — låt 
vara även i Upsala- eller Göteborgs- 
kostym - så är hans Eva ej heller 
handfallen, utan rätt kvick och slag
färdig.

Hennes sunda förnuft ersätter.bris- 
ten på grundligare bildning och'hen
nes naturliga förståndsgåfvor göra det 
möjligt för henne att föra salongskon- 
versationen med skicklighet och smak. 
Hon har mången gång skälmen bakom 
örat och vet att med ett sarkatiskt bon 
mot, en träffande anmärkning upplysa 
eller klargöra en hel situation. Men 
det vore orätt att därför frånkänna henne 
hjärta och känsla.

Stockholmskan som typ skådas i hyd
dan så väl som i palatset, i fabriks
lokalen och köket så väl som i budo- 
aren och salongen. De bära dygdens 
och de goda sedernas gedigna kläd
nad, men stoltsera äfven i lastens och 
syndernas glitterverk. De förena i sig 
kvinnans alla glänsande sidor och de
moniska egenskaper.

Bredvid de upplyftande ljusgestalterna 
å ena sidan och demonerna å den an
dra synas äfven figurer, som icke till
höra någondera kategorien, hvilka lik
väl dels genom sitt yrkes beskaffenhet 
och sätt, dels genom sitt väsens ori
ginalitet göra anspråk på högt intresse 
och förläna stockholmslifvet en i mång
faldigt afseende betecknande prägel —• 
det är genrefigurer fulla af lif och in
dividuell existens.

fl.-B. Haraldson ß Bohman 
===== 19 Torggatan 19 ========

hsta l<lass Herrl<onfel<tion 
Herrel(ipering Skoavdelning

§eställningsskrädderi.
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Småhistorier.
“I domkapitlet sitta så många 

käringar."

Den inom äldre skolkretsar bekante, 
nu afdöde lektor Steinnordh var ett 
stort original. En gång var han på 
besök hos en gammal vän och kam
rat, fil. doktor och kyrkoherde i ett af 
Linköpingsstiftets stöire pastorat. Sam
tidigt var den bekanta Ellen Fries på 
besök hos en släkting, som bodde i 
grannskapet. Denne, som äfvenledes 
var en vän och kamrat till Steinnordh, 
blef inbjuden till prästgården och med
förde dit fröken Fries, som föreställdes 
Steinnordh sålunda:

— Här får jag presentera för bror 
Steinnordh en min släkting, fil. doktor 
Ellen Fries, som kan bli din efterträ
dare såsom historiarum lektor.

Värden-kyrkoherden, en mycket kon
servativ man, som hyste stor beundran 
och vördnad för sina förmän och som 
alls icke hyste några sympatier för ti
dens nyare riktningar, minst af allt att 
kvinnor skulle inkräkta på männens 
verksamhetsfält, kunde icke höra på 
slikt tal, utan utbrast i förtrytsam ton:

— Detta går väl ändå inte för sig!
— Hvarför inte det? svarade Stein

nordh, under det han småleende bu
gade sig för fröken Fries.

— Ja, låt henne bli lektor, men se, 
domkapitelsledamot det kan hon då 
aldrig bli, invände kyrkoherden något 
irriteradt.

— Hvarför inte? I domkapitlet sitta 
förut så många käringar, så jag tycker 
att en mer eller mindre betyder platt 
intet, replikerade Steinnordh.

Kyrkoherden teg och de öfriga fingo 
sig ett godt skratt.

August Blanche och Svenska 
Akademien.

Denne folkkäre författare var som 
bekant en stor rabulist och som sådan 
just ingen beundrare af svenska aka
demien. Och naturligtvis var han för 
stort snille för att komma in där. Men 
täflade gjorde han en gång, då han, 
naturligtvis på spe, sände in till den 

vittra æropagen ett poem o —■ sirligt 
präntadt på fyra velinblad: "Årstiderna“' 
(med “motto ur Horatius“ — natur
ligtvis :)

Första sången:
Vintern.

Snö.
*

Andra sången:
Våren.

Tö.
*

Tredje sången:
Sommaren.

Frö.
*

Fjärde sången:

Hösten.
Hö.

*

Det var allt. Men de prisbelönte 
det inte. Då skref Blanche en mör
dande kritik över æropagen och bevi
sade, att i hans diktcykel fanns intet 
fel hvarken i tankar eller språk.

En liten skillnad.
Hon: — Men kära du, du sade ju 

att du hade en inkomst af 400 kronor 
i månaden.

Han: — Jag sade att jag förtjänar 
400 i månaden, men jag får bara 150.

Lakoniskt.
Platssökande bokhållaren: — Med 50 

kronor i månaden som herr grosshand
laren erbjuder mig kan man sanner
ligen inte göra några bocksprång.

Chefen: — Nå, jag engagerar inte 
herrn för att “göra bocksprång“ heller.

Sägner.
Upptecknade af — a —.

SYDLIGASTE SVERIGE låg for- 
(gj domdags på en hög, skogbeväxt 

bergås en gammal riddarborg 
med namnet Himmelsberga. Enligt 
folksägnen skulle den varit uppförd i 
samma stil som slottet Kärnan i Häl
singborg och bestått af ett stort, rundt 
torn samt tvenne mindre sidotorn.

Hvem som uppfört borgen visste in
gen. De siste ägarne af densamma 
jämte därtill hörande mycket stora gods 
tillhörde danska adliga ätten Gade.

Knut Gade påstås ha varit en hård, 
men tapper riddare; från Tyskland häm
tade han sin brud, den fromma Elisa
beth, som medförde mycket guld och 
stor rikedom till den gamla riddar- 
borgen.

Bland dessa kostbara saker fanns 
äfven en liten harpa af renaste guld. 
Hennes far, en from riddare, hade fått 
den af en gammal eremit, hvilken bott 
i en liten koja i närheten af Jerusalem.

Genom de höga borgfönstren — så 
lyder folksagan — hördes ofta harpans 
underbart härliga toner, blandande sig 
med borgfruns vackra röst, då hon 
sjöng någon helig hymn.

Makarne Gade hade blott en son, 
och han hette Nils. Det var ett egen
sinnigt barn, och med åren blef han 
allt mer hård och oböjlig. Då han var 
några och tjugo år, dog hans fader, 
och därefter kände den unge borg- 
herrns öfvermod och elakhet inga grän
ser. Bönderna, hans många underhaf- 
vande, behandlade han med den största 
grymhet. Det var honom i synnerhet 
ett nöje att om söndagarne tillsam
mans med sina dryckesbröder jaga i 
de vidsträckta skogarne samt hetsa det 
vilda hundkopplet på det fromma kyrko- 
folket.

För sin fromma moders och den 
gamle prestens förmaningar var han 
döf, och för hvarje år blef han allt 
mer vild och elak.

Så, på en af årets största högtids
dagar, kom han jämte sitt hundkoppel 
inrusande i kyrkan. Presten stod fram
för altaret och mässade. Föraktfullt 
stötte den gudlöse riddaren sitt jakt
gevär hårdt mot kyrkans stengolf, och 
hädiska ord gingo öfver hans läppar.

Göteborgs Kravatt=Fabril<SD Herrhalsdukar
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Då slutade den gamle presten upp 
att mässa, höjde högra handen och ut
talade varnande ord till denne kyrkans 
affällige son. Däraf råkade riddaren i 
vildt raseri, siktade och sköt. Kulan 
träffade den gamle presten i bröstet, 
hans hvita mässkjorta färgades röd af 
blod, och han sjönk död ned framför 
sin Herres altare.

Men då reste sig allmogen och när
made sig hotfullt den mäktige borg- 
herrn, som knappt kunde tro sina egna 
ögon. Sina hundar hetsade han på 
skaran, men de blefvo snart kastade 
åt sidan, och riddaren blef efter ett 
tappert motstånd öfvermannad och bun
den samt inkastad i vapenhuset, där 
han väl bevakades.

Härpå sändes skyndsamt budkaflar 
ut till grannsocknarna. Och tidigt föl
jande morgon, innan solen ännu upp
gått kom en stor skara bönder, beväp
nade med hackor och järnspett, och 
den bundne riddaren kördes i en kärra 
till sin borg; in i denna kom han dock 
aldrig mer. Nedanför den höga slotts
backen reste bönderna en påle,' och 
vid den blef den‘stolte borgherrn bun
den och bevakad.

Borgen anfölls nu. Ekportarna brö- 
tos upp, och in i slottet rusade den 
vilda skaran. Till sin harm funno bön
derna likväl ej de stora skatter af guld 
och silfver, som de visste skulle finnas 
där. Den fromma borgfrun, riddarens 
moder, hvilken bönderna ämnat skona, 
syntes ej häller till. Hade hon jämte 
skatterna måhända blifvit förd från slot
tet genom en underjordisk gång, som 
skulle finnas, sträckande sig från ett 
af tornen och mynnande ut någonstä- 
des i den tjocka skogen? Trots de 
olidligaste marter tego tjänarne där
med.

De af riddarens ädla vin halfrusiga 
bönderna sökte väl efter porten till den 
underjordiska gången, men de funno 
den ej. Var den arma borgfrun ännu 
därinne? frågade sig mången, och så 
började de plundra allt hvad plundras 
kunde. Därpå satte de eld på borgen, 
och inom kort slogo lågorna ut genom 
de höga, smala fönstren begärligt slic
kade de åldriga stenmurarne.

Bunden vid sin påle måste riddaren, 
skummande af raseri och vanmäktig 
vrede, åse detta förstörelseverk. Vid 
hans fötter gräfde bönderna hans graf, 
och först då, när endast svart rök 
trängde sig ut från den forna stolta, 

nu i ruiner lagda borgen, dödade de 
borgherrn samt kastade hans lik i den 
djupa grafven. Nu först sågo de nå
got underbart; I den nyss gräfda graf
ven stod vatten. Troligen hade de träf
fat på någon källåder, som steg allt 
mer, tills det snart öfvertäckte ridda
rens lik.

Förskräckta skyndade bönderna där
ifrån och den rykande borgruinen. La
gen uttalade sedermera sin dom öfver 
den döde riddaren Nils Gade, och hans 
gods blefvo konfiskerade samt tillföllo 
kronan.

*

Flera århundraden förflöto. I dalen 
helt nära den mycket höga backe, på 
hvilken — enligt folksagan — den om
talade riddarborgen skulle ha stått, fanns 
en enkel landtgård. Mellan gården och 
backen utbredde sig en liten äng med 
saftigt gräs och sköna vårblommor.

Det var för oss barn alltid ett stort 
nöje att bestiga den höga, mycket branta 
backen. Däruppe å den stora platån 
syntes ej det minsta spår af ruinen — 
i stället växte där ett tunnt, gulaktigt 
gräs. Men om man petade undan den 
mycket tunna jordskorpan, stötte man 
på murbruk och tegelstensbitar. Tro
ligen var det räster af den förut så 
stolta riddarborgen.

På andra sidan backen syntes tyd
liga spår efter den fordom djupa och 
breda vallgrafven, och här vidtog en 
vacker bokskog. Nära den forna vall
grafven stodo enstaka, mycket åldriga 
lindar och kastanjer; måhända de så
som ungträd en gång prydt en ståtlig 
park. Inne i skogen, hvilken sträckte 
sig milsvidt, var en stor, nu gräsbe
vuxen plan, kringgärdad af en bred 
hasselhäck. Hade månne fordomtima 
ädle riddare här korsat sina lansar?

Underbart härlig var den stolta sko
gen, hvars majestätiska lugn blott 
stördes, när stormen drog fram öfver 
trädens höga kronor, och i hvilken 
under vår och sommar hördes jublande 
fågelkvitter.

Norrut, ett litet stycke från vår gård, 
låg en s. k. fälada, omgifven af en 
stengärdesgård. Här gingo kreaturen 
tidtals i bete. Här fanns äfven en liten 
damm med alltid stillastående, svart 
och dyigt vatten. Enligt sagan utgjorde 
dammen den plats, där den olycklige 
riddaren Gade en gång fann sin död. 
Det var märkvärdigt att se, när krea

turen skulle där förbi, huru de stån
gade hvarandra och med stora vid
öppna ögon stirrade på den lilla dam
men.

Då en ryttare någon gång red den 
vägen, hände det, att hästen, äfven den 
frommaste, vid passerandet af dammen 
häftigt skyggade och kastade sig åt 
sidan.

Ofta hade man varit betänkt på att 
fylla igen dammen, men det var ej ett 
lätt göra, ty rundt omkring den var 
jorden dyig. Folket påstod, att den 
var bottenlös, och arbetet upphörde. 
Man nöjde sig med att sätta stängsel 
däromkring. Vattnet frös aldrig; väl 
kunde under den strängaste vintern en 
skroflig is synas därpå, men den mest 
oförvägne pojke vågade sig icke ut på 
densamma.

Nattetid — så sade folk — hördes 
ofta djupa, smärtfulla suckar och ån- 
gestfull kvidan därifrån.

En dag fick jag följa med min far 
till staden L. Vi skulle hämta min äld
sta syster, som där var i pension. Det 
blef sent på eftermiddagen, innan vi 
lämnade staden, och när vi kommo in 
i den täta skogen, var det så mörkt, 
att hästarna måste sköta sig själfva 
och gå i sakta mak framåt. Någon väg 
sågo hvarken vi eller kusken.

Då vi hunnit till den förut omtalade 
ängsmarken, uppsteg plötsligt vid högra 
sidan om vägen ett starkt, blåhvitt ljus
sken —- så intensivt starkt att det lik
nade vår tids elektriska ljuskastare. Man 
hade kunnat läsa den finaste stil och 
taga upp en nål på vägen i dess sken.

Folket hemma hade äfven sett det. 
Våra hästar hade tvärstannat, och stodo 
skälfvande af rädsla, så länge ljusskenet 
varade, ja, när det upphört kunde de 
ej ens då förmås gå ur fläcken, och 
kusken måste stiga af och leda dem 
några steg framåt. Med sedan bar det 
af i hejdlös fart.

Vid hemkomsten, försäkrade kusken, 
skälfde djuren ännu i hvarje lem och 
voro löddriga af svett.

Detta ljussken såg jag ännu en gång. 
Mina föräldrar och vi, barn, suttoi 
hvardagsrummet. Plötsligt upplystes 
rummet af samma starka, blåhvita ljus
sken. Min far, en syster och jag skyn
dade till fönstret och sågo en stor eld
kula sakta sänka sig ned och ljudlöst 
försvinna. De lärde skulle naturligtvis 
ha påstått, att ljusskenet härledde sig 
från dunster ur jorden. Ja väl, men
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kunde det ej ha varit innestängd luft, 
förskämda gaser, som stego upp från 
den mystiska gången under riddar Ga- 
des borg?

Folket sade, att det var “elddraken“, 
som bevakade riddarens dolda skatter. 
Genom den aldrig funna utgången till 
det mystiska hvalfvet flög odjuret ut 
för att några minuter på sina eldvingar 
höja sig öfver jorden. — — —

En härlig vårmorgon voro vi, barn, 
nere på den förut omtalade ängsmar
ken, plockande vårblommor: liljekon
valjer, förgät-mig-ej, ängsbollar och 
så vidare.

Då hörde vi plötsligt den härligaste 
musik, mest liknande långt utdragna, 
djupa och sköna orgeltoner. Vi slu
tade upp med vår blomplockning och 
sågo oss omkring, men kunde icke 
upptäcka någonting ovanligt. Det var 
som förut: den sammetsgröna ängen 
prunkade i sin vackra blomsterskrud, 
träden stodo nyutspruckna, öfver våra 
hufvuden höjde sig himlen ren och 
blå, och vårsolen kastade sina milda 
strålar öfver den i högtidsskrud klädda 
jorden.

Dessa härliga toner hördes rätt ofta, 
och folket sade, att det var den fromma 
borgfruns ande, som understundom 
fick stiga ned till jorden och röra strän- 
garne på den underbara harpan, bed
jande för sin olycklige sons pinade själ.

Just därför.
A. : — Hvarför vill du inte ta Plot

ting till kompanjon?
B. : — Därför att han gör af med 

allför mycket pengar.
A. : — Men det gör du ju själf också.
B. : — Just därför är det som vi inte 

passa för hvarandra.

Klart bevis.
Poliskonstapeln: — Hvarför tror ni 

att denna hund är stulen från en dam?
Detektiven: — Jo därför att då jag 

gick nedåt gatan med den så stannade 
den framför hvartenda butiksfönster.

Underliga vägar.
Berättelse af Y—r.

ET ÄR SÅ FÖRTV1FLADT allt
sammans, sade Walter Borg med 
bruten stämma, och jag har nu 

blifvit rent af sjuk att gå på detta sätt 
från dörr till dörr utan resultat.

Hans vän Oscar Berntson log,
— Hvad är detta för prat, gamle vän, 

sade han. Hvarje uppfinnare måste 
finna sig i att bli afvisad i början. En 
vacker dag skall din uppfinning revolu
tionera hela den elektriska världen, 
min gosse.

— Nej, svarade Borg olycklig; den 
skall endast göra den långa, långa lis
tan längre på alla de uppfinningar, 
som ingen behöfver.

— Nå, du är nog ur humöret i dag, 
svarade vännen leende. Och för att 
lugna dina upprörda känslor kan du 
ju berätta mig litet mer om en viss 
person.

— Hvilken person? frågade Borg 
mekaniskt.

— Jo, den himmelska varelse, som 
du mötte i morse.

Borgs ansikte lyste plötsligen upp.
— Ja, ehuru jag blott sett henne 

två gånger, skulle jag gärna gå genom 
eld och vatten för den flickan! utbrast 
han entusiastiskt. Det är icke nog med, 
att hon är den vackraste varelse, jag 
sett, utan det är dessutom något så 
outsägligt godt hos henne.

— Alldeles, medgaf den andre leende. 
De flesta af oss hafva understundom 
känt något liknande, och till och med 
uppfinnare måste dela det gemensamma 
ödet. Kan du icke blifva bekant med 
henne?

— Omöjligt! Det kunde icke falla 
mig in att tala till henne utan att vara 
presenterad, och det är ju näppeligen 
sannolikt. Hon gick in i ett hus vid 
avenyen och folk, som bor där, hör i 
regeln icke till min umgängeskrets.

— Nå, då måste du nöja dig med 
att tillbedja henne på afstånd och pla
cera din kärlek på ett mer passande 
föremål.

— Ja, du har rätt. Kanske — kan
ske får jag aldrig mer se henne.

Han försjönk i tystnad och sade föga 
under återstoden af eftermiddagen. Da
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gen därpå gick han som vanligt på 
verkstaden, och det var först på lör
dagseftermiddagen han åter fick tid att 
tänka på sin uppfinning.

Ju mera han tänkte på saken, desto 
hopplösare förekom den honom, och 
drifven af en plötslig ingifvelse gick 
han bort till skrifbordet, där han lagt 
papperen och planerna som rörde upp
finningen och packade in dem i ett 
omslagspapper.

— Jag skall kasta hela eländet i ån, 
mumlade han med ett barskt leende, 
då kanske någon utsvulten and kom
mer och gör mer af uppfinningen, än 
jag gjort, ty man säger ju, att änder 
sluka hvad som helst.

Då han närmade sig ån mötte han 
plötsligen an annan fotgängare, — den 
unga flicka, om hvilken han talat med 
sin vän och som varit i hans tankar 
om dagarna och drömmar om nätterna.

De gingo hastigt förbi hvarandra, 
och därvid tyckte han, att ett litet le
ende af igenkännande krusade hennes 
läppar. I nästa ögonblick var han åter 
allena.

Världen förekom honom mörkare än 
någonsin, Hastigt begaf han sig till 
det mörka vattnet och stod på den 
smala bron. Ån var öde, ty det räg- 
nade, och ingen fanns som rodde där. 
Med en förstulen blick sökte han öf- 
vertyga sig om, att intet misstänksamt 
öga bevakade hans rörelser; därpå 
kastade Walter Borg pappersbundten, 
frukten af många års arbete, ut i vattnet.

—- Sådär! Lycka på färden med upp
finningen! mumlade han, i det han gick 
sin väg med en klump i halsen. Jag 
har gjort upp räkningen med den för 
alltid!

Tre månader förflöto. Under loppet 
af dessa hade Borg tåligt arbetet på 
verkstadens ritsal, där han var anställd, 
och vid sina promenader hade han mer 
än en gång mött den vackra unga 
damen. Men intet vänligt öde hade 
lagat så, att de blefvo presenterade för 
hvarandra —

Då den unge mannen en afton kom 
hem från verkstaden, läg där ett bref 
och väntade på honom. Han slet upp 
konvulutet och läste följande:

Ärade herre!
Jag blir er mycket förbunden, om 

ni vill infinna er på mitt kontor en
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förmiddag mellan 10—12. Jag skall 
förklara er, hvad det gäller, när ni 
kommer.

Eder G. Winkler.

— Store Gud! utbrast’ Borg obeskrif- 
ligt förvånad. Hvad kan han vilja mig? 
Millionverkstadsägare pläga icke skrifva 
till simpla ritare. Kanske brefvet kom
mit mig i händerna af misstag och att 
jag blir bortvisad, då jag kommer.

Han beslöt likväl att gå och bad 
nästa förmiddag om ett par timmars 
permission från verkstaden.

Han måste vänta några minuter i 
förrummet till den rike verkstadsägarens 
privatkontor, och dessa minuter före- 
kommo honom som lika många tim
mar; men de togo dock slut till sist, 
och han befann sig ansikte mot an
sikte med millionären,

— Ah, är det ni — var så god och 
tag plats, sade den store mannen vän
ligt och pekade på en stol, så skall 
jag berätta er, hvarför jag skickat bud 
på er.

Borg tog den erbjudna stolen, un
drande öfver, hvad som nu skulle 
komma.

— Jag tror, började fabriksherren 
långsamt — jag tror att det är ni, som 
är ägare till dessa dokument.

Han tog fram en bundt papper och 
räckte dem till Borg.

— Ja, det är jag, svarade denne 
studsande; men hur i all världen har 
ni kommit i besittning af dem?

— Det kan tills vidare vara det
samma, sade den gamle mannen. Jag 
ser, att dessa papper innehålla beskrif- 
ning på en ny dynamo och jag har 
skickat bud efter er för att fråga, om 
ni vidtagit någon åtgärd för försäljnin
gen af patentet?

Borg skakade på hufvudet.
— Nej, svarade han tyst.
— Det gläder mig att höra. Jag 

har noggrant undersökt beräkningarne 
och planerna och kommit till det re
sultat, att man förmodligen kan för
tjäna en förmögenhet på denna upp
finning, och jag är villig erbjuda er en 
lämplig summa för patentet.

Borg kunde hafva ropat hurra af 
glädje. Uppfinningen, som han kastat 
i ån, hade alltså likväl visat sig vara 
en god triumf!

— Vågar — vågar jag fråga, hur 
papperen kommit i eder ägo? frågade 
han ånyo.

Den gamle vinkade afvärjande med 
handen.

— Det är för ögonblicket en hem
lighet, min unge vän. Jag fick pappe
ren på ett mycket ovanligt sätt, och 
jag blygs nästan för att hafva inlåtit 
mig på en så exentrisk affär. Det får 
för ögonblicket vara nog, att jag köpt 
eder uppfinning och att penningarne 
skola stå till eder disposition nästa gång 
ni kommer.

Dynamon gjorde stor lycka.
Massor af inbjudningar inströmmade 

till Borg — Inbjudningar till middagar, 
baler och andra festliga tillställningar, 
men största delen af dem afböjde han, 
enär han trots sin lycka förblef en fli
tig arbetare och tyckte mer om dyna- 
mons buller än om dansmusik. Men 
då fru Winkler sände honom en in
bjudning till en liten bal, kände han, 
att han icke riktigt väl kunde säga nej, 
och gick.

Hon mottog honom varmt.
— Det gläder mig, att se er, sade 

hon. Min man har talat så mycket 
om er.

Därpå vinkade hon till en ung flicka, 
som stod alldeles i närheten, och fort
satte :

— Irene, här är herr Walter Borg, 
om hvilken alla nu tala. Detta är min 
dotter.

Ett svagt utrop undföll honom — 
ty där framför honom stod hans him
melska varelse som han mött så ofta.

— Jag känner igen er mycket väl, 
sade hon, i det hon fattade hans hand, 
ty jag har ganska ofta sett er. Kom
mer ni ihåg det?

— Ja, jag minnes det, svarade han.
Litet senare sutto de tillsammans i 

blomsterrummet och hon log mot ho
nom med skälmsk blick.

— Herr Borg, sade hon lågt, jag ... 
jag skall yppa en hemlighet för er, 
som hittills strängt bevarats, enär jag 
ville själf berätta er den.

— Fortsätt, hviskade han förväntans
fullt.

— Det är helt enkelt detta: det var 
jag som uppfiskade er uppfinning eller 
rättare papperen, som beskrefvo den, 
och när jag säger jag, menar jag min 
hund Jack.

— Den hvita foxterriern, som plägade 
följa er?

— Ja, alldeles. En lördagseftermid

dag kom Jack springande med något 
mellan tänderna, och detta något var 
eder pappersbundt.

Hon afbröt sig, iakttog leende hans 
förvånade ansikte och fortsatte därpå:

— Jag tog paketet med mig hem 
och tillät mig öppna det. Då jag såg, 
att det blott innehöll torra beräknin
gar och dylikt, ämnade jag just packa 
in alltsammans och skicka det efter er 
adress, som stod på papperen, då pappa 
händelsevis kom in. “Nå hvad är det 
för teckningar?“ utbrast han. Utan att 
vänta på svar satte han sig ned och 
undersökte dem, och då och då und- 
slapp honom ett utrop af förvåning. 
Omsider såg han upp, slog handen i 
bordet och sade: “Jag vet icke, hur 
du fått fatt i det här, Irene, men låt 
mig säga dig, att det är värdt en för
mögenhet.“ Och rästen känner ni väl. 
Pappa tog papperen med sig, visade 
dem för sin kompanjon, och skref därpå 
till er. Ni ser alltså, att Jack och jag 
medverkat till att befordra en god sak, 
som pappa kallar det, men det gläder 
mig än mer att veta, att vi hjälpt er.

En lång, lång paus uppstod, och 
Walter Borgs ögon fylldes af tårar.

—• Hur — hur skall jag kunna tacka 
er? frågade han slutligen.

— Genom att föra mig till matsalen 
och skaffa mig något att äta och dricka, 
svarade hon leende, ty jag är så rys
ligt hungrig.

Så åto de tillsammans under myc
ken glädje och munterhet. Och senare 
hafva Walter Borg och Irene upprepat 
denna process många, många gånger, 
ty ödet har gynnat Walter, och Irene 
är nu hans hustru.

Exaktare,
— Edvin Pettersson sa’ något gan

ska skarpsinnigt i går: att mänsklig
heten är indelad i två klasser — de 
som låna och de som låna ut.

— A, jag vet just inte om det är 
så korrekt. Jag skulle vilja föreslå en 
annan formulering: de som vill låna 
och de som inte vill låna ut.

5tyrsö Hafsbads Middags-och
Restauration, Bad och Hoteller öppnas den 2 juni. Afton KOflSert
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En gammal Göteborgs
stifteise.

Några erinringar
af C. R. A. Fredberg.

l^kÄROM DAGEN LÄSTES ett upp- 
E/ rop i en af stadens dagliga tid- 

1 £ ningar angående en handräckning 
åt Lindströmska stiftelsen vid Vasagatan, 
hvarigenom elektriskt ljus kunde infö
ras därstädes och stiftelsens skyddslin- 
gar under nästa vinter besparas obe
haget att sitta i mörker.

Ett par göteborgare har bett mig slå 
ett slag för den behjärtansvärda saken. 

Och det gör jag nu, genom att vädja 
till de offervilliga och genom att be
rätta den nyttiga stiftelsens historia. 
Någon bild anser jag inte böra beled
saga uppsatsen. Stiftelsen är ju till sitt 
yttre känd af de flesta göteborgare.

Den Lindströmska stiftelsen för fria 
bostäder åt sådana fattiga, som sett 
bättre dagar, tillkom i midten af 1870- 
talet — just under den tid, då Göte
borg reds af bostadsbristens mara. Ar
betareklassens kraf hade redan tillgo- 
dosetts, men värre var det för dem, 
som under välmågans dagar förfogat 
öfver goda bostäder men genom olyck
liga förhållanden kommit på bar backe. 
De voro värre ställda än underklassen, 
som var van att lefva under inskränkta 
och torftiga förhållanden.

■

'^81

Domkyrkokällan.
(Till uppsatsen å 10:de sidan.)

Gpossh. Olof E. Melin.

En lifskraftig sexfioåring.

Grossh. Julius Lindström, som ärft 
sin faders vidtomfattande intresse för 
sociala angelägenheter, var eri af de 
första i samhället som behjärtade dessa 
fattiges ställning. Han beslöt uppföra 
några hus åt dem till fria bostäder och 
förskaffade därför ett tomtområde vid 
Sprängkullen.

Detta område, som tillhörde den 
forna Landalaängen, var föga bebyggdt. 
Sprängkullen hade endast ett par hus, 
men ofvhnför på platsen för det forna 
landeriet Anneberg hade en och annan 
villa sett dagen. Midt emot låg den 
Bolanderska egendomen med sin man
byggnad på höjden, sin kuperade te- 
räng ocli sina lummiga trän.

Den är' försvunnen nu. De väldiga 
hyreskasernerna i hörnet af Vasa- och 
Haga Kyrkogatorna ha utplånat den.

De Lindströmska husen uppfördes 
till ett antal af fem : tre tvåvånings- och 
två envånings, hvilka tillsammans rym
ma 44 lägenheter. Gårdsplanerna till 
husen tilltogos tillräckligt vida för att 
släppa in luft och ljus, och med tiden 
växte där upp de yppigaste trädgrup
per, som vårdas och ansas på bästa 
sätt.

Stiftaren tillhörde en familj, som ge
nom fyra generationer verkat och ver
kar i Göteborgs affärslif. Hans far grun
dade den bekanta snus- och tobaksfir- 
man Lindström & Brattberg vid Kungs
gatan, hvilkens fabrikat blef mycket 
populärt bland de snusande och snus
tuggande bönderna i de närgränsande 
landskapen.

borensbergs Restaurant ^.idda.9S’ ocl’ iV Aftonkonsert =■— ■ - rekommenderas ===== v
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Snusfabrikens gård, som då liksom 
nu sträckte sig genom hela kvarteret 
mellan Kungs- och Kyrkogatorna, på 
nuvarande Viktoriabiografens tomt, var 
ett favoriserad! tillhåll för bönderna från 
Västergötland, när de kommo med sina 
foror —' långt innan västra stambanan 
öppnats.

Där ställde de in sina kärror och 
under tiden bedrefs ute i staden en 
liflig köpenskap, i hvilken landtmanna- 
produkterna och stadsköpmännens va
ror, kaffe, socker, gryn, tyger o. s. v., 
bytte ägare.

Eric Gustaf Lindström, som i hög 
grad var en småfolkets man och som 
sådan åtnjöt det vidsträcktaste anseende, 
hjälpte folket med råd och dåd och 
till gengäld köpte de hela laddningar 
af hans snus för vinterförrådet. Det 
blef pengar af — millioner i framtiden.

Gubben Lindström satt i borgarstån
det, var en mäkta stor kommunalpamp 
i Göteborg och blef både Nordstjärne- 
och Vasariddare, som den tiden be
tydde åtskilligt mer än nu.

Sonen, Julius Lindström, hade inte 
vansläktats. Tvärtom. Han hade ärft 
faderns verksamhetslust och goda htif-

Kapfenlöjtnant J. E. Gadelius
(bortgången vid 96 års ålder).

vud och satt inne med en hel del kun
skaper i bankfrågor och merkantila ären
den i synnerhet. För öfrigt var han 

en boksynt man, för hvilken t. o. m. 
Spencer och de andra moderna filoso
ferna ingalunda voro främmande.

Denne framstående representant för 
Göteborgs äldre köpmannastånd afled 
8O-årig.

Hans öppna hand och hjärta voro 
alltid tillgängliga. Mycket gaf han i 
tysthet, men praktisk som han var ville 
han att hans gåfvor skulle gagna äfven 
i framtiden. Därför inrättade han sin 
stiftelse till förmån för pauvres honteux.

Går ni in i den lilla trädgården, som 
ligger mellan de båda envåningshusen 
vid gatan och ser er omkring, har ni, 
heter det i ett äldre kåseri om platsen, 
portvakten till venster och förestånda
rinnan till höger. Ingen af dem torde 
neka er att gå in, ty man är här van 
vid den tron att det endast finns hygg
liga och stillsamma människor.

Ni fortsätter och kommer rakt på en 
väldig rabatt, som ligger midt på — 
gården. Nej, det är långt ifrån någon 
gård, det hela är mera en liten park. 
Rabatten utgöres af en mängd höga 
trän och många blommor.

Och blommor och trän få ni se öfver- 
allt. I hvarje fönster står en eller flere

John Hall möter sina fina anhöriga. John Hall och hans rättegångshandlingar.

John Halls lefnadssaga i bilder.
(Fortsättning från tidningen Påsken och slutet i serien. Se texten å 10:de sidan.)

| » i l i b « « H 
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John Hall arbetar i en snickareverkstad. John Halls död. John Halls porträtt.

<2?n \\V\
w- ™

ti®

Göteborgs Angbageri
Kungl. Hofleverantör 

2:dra Långgatan 15 och 17 och dess filialer.

Order expedieras 
till landsorten ::

Alla sorters mjukt & hår dt bröd.
Särskildt framhålles

Spisbröd och Delikatess-Knäckebröd.
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' Torggatan 22 & 24. — Göteborg.

krukor, som efter allt att döma vårdas 
med stor omsorg. Vid trappan sit
ter en liten vacker katt, men jag tror 
att han är långt ifrån ensam.

Här är så lugnt och stilla i husen, 
fastän det är midt på dagen. Endast 
ett äldre fruntimmer sitter och putsar 
ett fönster och i ett annat hörn ser 
man också en äldre människa, som 
sysslar med att städa.

Städning tyckes alltså vara den för
nämsta sysselsättningen och man märker 
också öfverallt stor förkärlek för pryd
nad och trefnad. Man har försökt 
att inrätta sig så trefligt, som de små 
medlen tillåta och det tyckes icke vara 
så litet som man lyckats åstadkomma.

Lägenheterna, som nu finnas i stif
telsens hus, bestå mestadels endast af 
ett enkelt rum och kök. 1 regel bebos 
hvarje lägenhet endast af en person, 
men ibland bo. där flera. Det är då 
någon gammal änka, som där funnit 
en fristad för sig och sina döttrar eller 
två systrar eller kvinliga släktingar, som 
bo tillsammans. Plats finnes för c:a 
70—80 personer.

Det är endast kvinnliga invånare i 
denna lilla koloni, med undantag af 
portvaktaren. Stiftelsen är ju också af- 
sedd för äldre fruntimmer, som sett 
bättre dagar, men genom dödsfall eller 
på annat sätt blifvit ställda på egen 
fot, utan möjlighet att kunna försörja sig.

källan en gång flyttas, må den få sin 
plats inne på Domkyrkoplanen, där den 
finge en ganska vacker omgifning och 
där komme att vara alldeles ur vägen. 
Samma pietetshänsyn, som gjorde sig 
gällande år 1894, då man ville rifva 
källan, men då hon räddades af stads
fullmäktige och restaurerades, böra gälla 
äfven i framtiden.

Domkyrkokällan är ett af de få min
nena från stadens första vattenledning. 
Denna drogs, som bekant, från Kalle- 
bäcks källor, belägna ett godt stycke 
utanför södra stadsgränsen, och fullbor
dades den 17 november 1787, då vat
ten första gången tappades från en pump 
vid Kungsporten.

Tio år därefter fullbordades den ny
ligen rifna vattenreservoiren vid samma 
port och i sammanhang därmed bygg
des en del källhus och anbragtes en 
del vattenkastare i stadens olika delar. 
De mest monumentala af dessa voro 
källan vid Domkyrkan och den för 
flera år sedan nedrifna källan vid Gus
taf Adolfs torg.

Domkyrkokällan har sålunda mer än 
ett sekel på nacken. Hon var med då 
Domkyrkan brann, då den gamla kyr
kogården med sina härliga träd utplå
nades och då de gamla stenbryggorna 
öfver kanalen refvos. Tusende sinom 
tusende vandrare ha släckt sin törst 
med hennes kalla, kristallklara vatten, 
hvilket hade en helt annan smak än det 
som då bjöds ur brunnarna.

Inskriften som lyser i guldskrift på 
källans framsida är ju mycket tänkvärd:

Domkyrkokällan.
(Til! bilden å 8:de sidan.)

V 7 \ED ANLEDNING AF min upp-
1 A Å sa^s * Påsken om vattenled- 

Q) ningarnas halfsekelsjubileum 
ha ett par gamla göteborgare påpekat, 
att det gamla källhuset midt för Dom
kyrkan står bra mycket i vägen för tra
fiken och de anse att det bara är en 
tidsfråga, när det kommer att rifvas.

Jag lugnade dem genom att påpeka 
att det nu för tiden råder en helt an
nan uppfattning om våra lokalhisto
riska minnens värde. Vi ha inte så 
många dyrbara minnen från äldre da
gar att peka på — därför böra de be
varas, som vi ha, för så vidt de utan 
olägenhet kunna bevaras. Och skall 

När dig lekamiig törst 
Till jordiskt vatten drifver, 
Låt själen njuta det, 
Som lifsens källa gifver. 
Det ena har du här, 
Sök templet, som där står, 
Att blifva undervist, 
Hur du det andra får.

F.

Påbpöd.

Svärfadern till den unge läkaren:
— Kan jag inte ge dig mer än tio 

tusen i hemgift, så kom dock ihåg, att 
vi har två kroniska magkatarrer inom 
släkten.

John Halls lefnadssaga 
i bilder.

(Till bilderna å 9:de sidan).

Såsom i tidningen påsken ut- 
lofvades meddela vi här de sista 

bilderna ur den gamla skriften från 
1800-talets förra del om den olycklige 
John Hall.

De återgifva de sista faserna af den 
stackars millionärsonens lif, hans för- 
nedringsperiod i Stockholm, där hans 
lysande anhöriga inte togo sig af ho
nom, hans kuskande omkring med sina 
packor af rättegångshandlingar i den 
process, han fört för att återvinna sina 
förlorade rikedomar, hans vandring som 
ett vidunder på Stockholms gator och 
slutligen hans död i ett uthus borta 
på en af hufvudstadens malmar.

Till porträtten.

James Keiller f.
I slutet af mars i år gick en af Göteborgs 

äldste, noblaste och mest bekanta patricier ur 
tiden, i likhet med brodern, Alexander K., 
hade han trots sin höga ålder varit vid god 
vigor, men så följde ett kort aftynande och döden.

Andre son till Alexander Keiller d. ä. föddes 
James Keiller den 21 mars 1836 i Göteborg. 
Efter af lagda studier dels vid Realgymnasium, 
dels vid Chalmers tekniska skola, tog han in
trädesexamen till Marieberg, men fortsatte de 
tekniska studierna i utlandet och inträdde om
sider i faderns affär samt blef år 1860 delägare 
i firman Alex Keiller & Co. Under detta sitt 
medarbetarskap i affären utbildade han sig 
grundligt i praktiskt hänseende, och detta i för
ening med hans stora teoretiska kunskaper i 
mekaniken samt hans framstående egenskaper 
som arbetschef gjorde honom till själfskrifven 
direktör i det bolag, som den 29 juli 1867 
öfvertog verkstaden.

Under den långa tid James Keiller verkade 
som ledande chef utvecklades etablissementet i 
öfverensstämmelse med grundläggarens princi
per och tillämpade allt nytt och godt som fram
kommit inom den moderna mekaniska industrien. 
Stora insikter i förening med praktisk blick och 
affärssinne skänkte framgång åt hans sträfvan- 
den och beredde verkstadens alster, af hvilka 
flera framkommit genom James Keillers upp
finningsförmåga, ett framstående rum i mark
naden.

C fl Pahzrson Goda UR ° Glasögon r aiKI -3UI I □ Göteborgs = Tepmometrap —
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På samma gång James Keiller stadfäste sitt 
anseende som framstående industriidkare togs 
tians dugande kraft i anspråk för allmänna värf. 
Han var sålunda ledamot af Göteborgs Stads
fullmäktige, Kyrkofullmäktige, ordförande i sty
relserna för Renströmska bad- och tvättanstalten, 
Navigationsskolan och Slöjdföreningens skola, 
ordförande i Styrelsen för torrläggande af Lind
holmens och Lundby vassar samt innehade plat
ser i styrelserna för Arbetareinstitutet och Gö
teborgs hamn- och elfarbeten. Lifligt intresse
rad för sport och idrott var han en tid ordfö
rande för Göteborgs Roddklubb samt ordförande 
i Göteborgs Jaktsällskap.

Inom samhället, ej minst dess sjöfartsidkande 
kretsar, åtnjöt James Keiller genom sitt nobla 
sinnelag och redbara karaktär stora sympatier, 
och mellan honom och hans många underly
dande rådde det bästa förhållande.

J. E. Gadelius f.
Kort före Keiller gick en annan af Göteborgs 

mera bemärkte och kraftfulle medborgare in i 
dödens ro.

Den noble åldringen med ofvanstående namn, 
hvilken ännu vid 95 års ålder rörde sig med 
anmärkningsvärd ledighet på våra gator, lade 
man alltid märke till. Han hade verkat i sam
hället i öfver ett halft sekel, först som naviga- 
tionslärare, sedan som inspektör för Veritas, och 
under denna långa tid förvärfvat djupa sympa- 
ter isynnerhet inom sjöfartskretsar.

Olof E. Melin.
Få af Göteborgs köpmän torde vara så po

pulära som Olof Melin; visserligen är populari
teten nedärfd, ty Melinarne på Olivedal, fadern 
och farfadern, voro mycket omtyckta, men fa- 
miljegrenens nuvarande hufvudman har med sitt 
rättframma, sympatiska väsen och sin håg att 
gagna det allmänna gjort allt för att utveckla 
den.

Olof Melin är en utmärkt försäkringsman och 
en framstående affärsman på andra områden. 
Han är ock en liflig intresserad kommunalman. 
Och hvad han gjort för två af samhällets mäst < 
populära institutioner, museum och slottssko
gen, är allmänt bekant.

På sin nyligen firade 60-årsdag fick han också 
erfara många bevis på de sympatier, han inom 
skilda samhällslager förvärfvat.

Från teatrarna.
Spelåret är slut. Stora teatern trotsar visser

ligen ännu vårens starka makter och spelar nå
got som lämpar sig bra för årstiden — revy — 
Ranfts gamla kärlek för rästen.

Lorensbergsteatern slöt sin säsong den siste 
april. Folkteatern likaså. Nya teatern några da
gar tidigare. De båda sistnämnda dyrka emel
lertid, då detta skrifves, de lätta musorna. Fol
kan är, traditionellt för maj, varite, som slår 
lifligt an, och på Nyan uppträder ett för Göte
borg nytt operettsällskap.

På Stora teatern var "Kring drottningen“ vår
säsongens clou, mäst tydligen för fru Brunius 
skull.

Lorensbergsteatern stod i elfte timmen i det 
Mantziuska gästspelets tecken.

Nu slutar dir. Petersens bana som teaterdi

rektör. Andra krafter skola stå för ekonomien 
på hans teater nästa spelår. Någon annan för
tjänst har han emellertid inte haft än den ide
ella. Han har med personliga uppoffringar hållit 
konstens fana högt — den elogen skall han ha 
och får helt visst af alla teaterintresserade gö
teborgare.

Af artisterna på den sistnämnda teatern har 
den användbare skådespelaren Harry Roeck- 
Hansson varit ovanligt flitigt i elden under den 
förflutna säsongen. Han är också en dugande 
kraft, ehuru något enformig i sina framställningar, 
talar distinkt och har en god teaterfigur. En 
annan framstående förmåga är herr Gösta Ce
derlund, hvars ovanligt sympatiska framträdande, 
ungdom och liffullhet gjort honom till en af 
publikens förklarade gunstlingar. En tredje ung 
artist från samma teater, som vi nu afbilda, Ka
rin Lindberg, är dotter till den oförgätne ban- 
brytaren för modern teaterkonst i Sverige, Au
gust L., och har omisskänslig begåfning för 
scenen.

Den fjärde i Pingstens teatergalleri är Erik 
Strandman från Folkan, hvilken genom god 
kupletteringskonst och jovalisk humor förskaffat 
sig en betydande popularitet.

F.

Triumfen.
Berättelse af E.

TAPTEN BENSON, f. d. officer, 
f \ var en välmående herre om sex- 

*• tiofem år, begåfvad med blom
strande hy, hvita polisonger och lätt- 
retligt lynne.

Änkling sedan några år bebodde han 
en komfortabel villa, omgifven af en stor
artad trädgård och dito parkanläggning.

Den tid han ej ägnade åt klubben, 
delade han tämligen rättvist mellan sina 
rashöns, sin tjuguåriga vackra dotter 
Mary och sina tre tjänare, hvilka alla 
han i hög grad tyranniserade.

Just vid denna tidpunkt förorsakade 
honom en sak mycket bekymmer.

Skulle det vid fjäderfäutställningen 
eftersträfvade priset, silfverbägaren, den
na gång falla på hans lott, frågade 
han sig dagligen med mycken oro.

Nu eller aldrig. Tre gånger å rad 
eller fyra gånger inalles hade någon 
eröfrat denna trofé, och tills dato hade 
kaptenen vunnit den tre gånger.

Hans farligaste rival på orten, herr 
Lund, dref hönsafvel i stor skala och 
hade haft framgång under lika många 
år som han själf, hvarför den stun
dande täflingen skulle bli afgörande.

Kaptenen måste f. n. hålla sig i still
het med sin fot utsträckt på en stol, 
ty han plågades af en lindrig podager.

Plötsligt hörde han trasandet af en 

klädning, och hans dotter trädde in i 
rummet. Hon kom med ett nytt be
kymmer, tycktes det, till den gamla 
oroliga själen.

— Såg jag dig icke i sällskap med 
den där Springer nu på eftermiddagen, 
sade kaptenen vresigt.

— Herr Springer språkade med mig 
i trädgården, svarade dottern lugnt.

— Han frågade mycket artigt efter 
din tå, pappa. Jag tycker du är bra 
ovänlig mot honom.

— Ja, men han är en riktig humbug.
Kaptenen hade tydligen ett horn i 

sidan till denne Springer.
Då man på bästa sätt har ordnat för 

sin dotters ekonomiska ställning och 
ingenting högre önskar än att hon må 
gifta sig med en rik fondmäklare, är 
det mycket retsamt att ha en fattig men 
ung och vacker pojke till närmsta 
granne, hvars trädgård skiljes från ens 
egen endast genom en mur.

Gynnas denne öppet af ens dotter, 
medan hon föraktfullt ser ned på mäk
laren, förbättrar det ej saken.

Tyvärr hade kaptenen långt före detta 
funnit, att han ej kunde få behandla 
sin dotter som ett barn; hon hade en 
ganska stark egen vilja.

— Jag trodde du hade förstått, Mary, 
sade han, att jag ej längre vill se dig 
umgås med den där pojken.

— Ja, far. Kan jag göra något för dig?
Kaptenen rynkade pannan.
— Du kan se till att mina rashöns 

äro i säkerhet för natten. Det är ej 
värdt att lita på de slamsiga pigorna, 
ty de uträtta aldrig något ordentligt. 
Om det inte vore för min tå, skulle 
jag gå själf. Kom nu blott ihåg hvad 
jag sagt dig, sade han, då dottern gick 
för att uträtta sitt uppdrag.

— Ja, far, lita på det!
Kaptenen kunde från fönstret se en 

del af sin trädgård och grannens. Nu 
satt han och spejade efter Mary, då 
hon gick ned för en trädgårdsgång och 
slutligen försvann bakom några buskar 
åt hönshuset till.

Plötsligt uppgaf han ett vildt rop och 
störtade upp från stolen.

På andra sidan muren hade nämli
gen kaptenens skarpa öga upptäckt en 
rörlig brun fläck, som tydligen styrde 
kurs mot hönshuset.

Han var utom sig af raseri. Med 
eller utan gikt, beslöt han att gå ned 
och gifva günstig herrn besked.

Han hade gissat rätt; det var Sprin
ger. Den företagsamme unge mannen 
hade klättrat öfver muren och stod nu 
med sin arm om Marys lif, under det att 
dörren till det prisvärda hönshuset stod 
vidöppen o. förglömd, utom af en indisk
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rekommenderas. * Aktiebolaget Barth:d Dahlgren.

rastupp, egarens stolthet, som just var i 
begrepp att göra en utflykt i det fria.

Han såg verkligen bra ut denna karl, 
var sex fot lång, smärt och spänstig.

-- Nå väl, älskling, sade han, har 
gubben rört upp himmel och jord igen?

— Ja, svarade hon med klagan i 
rösten, — hans sista ord till mig nyss 
voro, att jag aldrig skulle språka med 
dig mer, och nu är jag rädd . . .

Hon uppfångade ljudet af faderns 
stapplande steg och afbröt därför sam
talet.

— Bevara mig, här kommer han ju, 
hviskade hon. — Du måste gömma 
dig, ty eljes vet jag ej hvad han gör. 
Hvart skall du taga vägen?

Jack tittade bort åt muren till, men 
Mary märkte det och höll honom till
baka.

— Nej, hviskade hon, då skulle han 
se dig och han får för ingen del veta 
om att du varit öfver hit. Det var 
orätt gjordt af dig att komma!

Då föll hennes ögon på den öppna 
hönshusdörren och hon sade tyst:

— Skynda dig in där!
Och springer rusade in i det före

slagna gömstället, just som kaptenen 
var i sikte.

Olyckligtvis hann denne se skymten 
af en strumpa och en cycle-sko.

Åsynen häraf gjorde gubben obeskrif- 
ligt glad, ty det erbjöds honom ett godt 
tillfälle att afsnoppa denne förmätne 
friare och spela honom ett löjligt spratt.

Han förhöll sig lugn, gick långsamt 
och med möda till en trädgårdsstol och 
slog sig ned på den till sin dotters 
stora förtret.

Så tog han upp sin pipa och väntade 
tåligt tills Mary skulle vända sig om.

För närvarande syntes hon mycket 
upptagen af att samla upp ägg. Gub
ben log af idel belåtenhet.

Slutligen, då Mary återvunnit jämn
vikten, såg hon upp på sin far.

— Du skulle ej ha gått ned hit, far, 
sade hon. Det kanske ej var nyttigt 
för din fot.

— Tvärtom, kära du, känner jag mig 
bättre, återtog kaptenen.

Han såg verkligen riktigt uppkryad ut.
— En förtjusande afton, sade han 

glatt.
Mary undrade hvad som hade för

satt hennes far i så briljant lynne.
Nu försökte hon att få honom där

ifrån men förgäfves. Han dröjde kvar 
tills hon slutat sina bestyr, såg efter 

att hon låste dörren och ville ej ens 
lämna sin plats då hon bjöd honom 
sin arm för att gå upp igen.

— Ja, sade kaptenen, det var mig 
en präktig fågel! Min granne skulle 
ge tio pund för den och hade nog ej 
något emot att stjäla den, om han kom 
i tillfälle, så mycket vet jag.

— Vi ha väl bragt den i tillräcklig 
säkerhet, inte sant, Mary?

— Hvad för något — jo, — natur
ligtvis, stammade hans dotter.

— Ja, fortsatte gubben, huset är ju 
starkt byggdt och försedt med två 
hänglås, så alla försiktighetsmått äro 
vidtagna. Med så många ulfvar rundt 
omkring, måste man vara försiktig.

— Nå väl, nu skola vi väl gå in, 
fortsatte han. Bjud mig armen, Mary. 
Du låste väl säkert? Och han tog vä
gen åt hönshuset.

Mary var färdig att svimma af för
skräckelse. Hvad för en anda af miss
tro hade blåst i hennes far denna afton, 
undrade hon.

Kaptenen kände på det öfversta häng- 
låset.

— Hvad nu, Mary, sade han, du har 
ju ej låst det!

Så var det ock.
Hennes far tog alltid själf hand om 

nycklarna till sitt dyrbara hönshus un
der natten och därför hade Mary hittat 
på att lämna låsen öppna för att så 
fort som möjligt kunna gå tillbaka och 
befria fången.

Hon darrade vid blotta tanken. Skulle 
hennes far falla på den idén att titta 
in till sina skyddslingar?

Det gjorde han dock ej och hon 
andades åter lättare.

Kapten Benson var tydligen i en 
upprymd sinnesstämning.

Innan han den aftonen gick till hvila, 
skref han två biljetter, den ena till den 
gynnade friaren, mäklaren, bjudande 
honom till sig klockan nio följande mor
gon på grund af viktiga affärer, och 
den andra till landsfiskalen för att be 
honom samtidigt ditsända en polis.

— Ja, det vill jag lofva, nog röner 
den günstige herrn ett lämpligt emot- 
tagande, då han kommer ut, mumlade 
han i skadeglädje, och flera afbrutna 
meningar störde tystnaden i hans rum 
innan han somnade.

Det såg ut som om kaptenen hade 
ställt till så att den olycksfågeln Sprin

ger skulle få utstå en het dust följande 
morgon. Vi skola se om ej ödet kor
sade hans planer.

Med klappande hjärta inväntade Mary 
den stund, då hela huset hade blifvit 
försänkt i sömn för att få smyga sig 
till hönshuset och där hålla rådplägning 
med fästmannen.

— Det är omöjligt, älskling, hviskade 
hon, på andra sidan dörren, jag kan 
ej skaffa nycklarna.

— Jag fruktar, att du måste stanna 
här tills i morgon bittida, fortsatte hon. 
Pappas fot blir säkert sämre efter an
strängningen och då vill han nog att 
jag skall gå ned och mata hans kära 
skyddslingar och samla in äggen. Då 
kan jag passa på att släppa ut dig.

— Det var bra min älskling, återtog 
Jack. Här går ingen nöd på mig, så 
var ej orolig.

Och Mary gick tillbaka upp på sitt 
rum — men ej för att sofva.

Springer låg hopkrupen i ett hörn 
af sitt trånga fängelse. Under hufvu- 
det hade han lagt en duktig knippa 
doftande hö.

Klockan hade just slagit tolf, då han 
hör ett lätt buller utanför. En katt — 
undrade han — eller kunde det vara 
Mary, som återkom för att befria ho
nom.

Ljudet närmade sig mer och mer, 
tills fången tydligen hörde fotsteg, dock 
ej Marys, det kunde han svära på.

Då en hand slutligen lades på ett 
af låsen, slog Springers hjärta högt af 
glädje. Det kan man kalla tur!

Någon var säkert i begrepp att stjäla 
kaptenens rashöns.

En nyckel vreds om i låset (tjufven 
hade således försett sig med dublett) 
och den öfre bommen fälldes ner.

Springer hukade sig ned vid dörren, 
besluten att genast taga gynnaren i 
kragen, hvem han än vara månde.

Dörren öppnades och en karl trädde in.
Trefvande efter tändstickor, strök han 

slutligen eld på en, och vid dess svaga 
sken igenkände springer kaptenens ri
val — herr Lund.

På samma gång, som han gaf den 
förbluffade hönstjufven en stöt, så att 
han sprattlande for omkull i ett hörn, 
hoppade Springer själf ut ur sitt fän
gelse, stängde därefter dörren och låste 
väl igen den.

Söndermanglat eller eljest sön- 
drigt duktyg lagas nästan osynligt 
— ävenså Dräkter och Klädningar 

hos Hildur Sandegren, 
Kungsgatan 10. Telefon 6752.

Siden och Spetsblusar, Vita 
förkläden, Korsetter, Under
kjolar m. m. t. under inköpspris 

hos Hildur Sandegren, 
Kungsgatan 10. Telefon 6752.

Bortslumpas. I följe stort lager 
bortslumpas fina Äkta Plymer, stora 
och små, så långt förrådet räcker 

hos Hildur Sandegren, 
Kungsgatan 10. Telefon 6752.

Hildur Sandegren 
har alltid smakfulla Hattar samt 

billiga Montéringsartiklar. 
Gör ett besök. 

Kungsgatan 10. Telefon 6752.
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Sedan han hvilat fem minuter på en 
trädgårdsstol och lyckönskat sig till sin 
stora tur, klättrade han åter öfver mu
ren och gick hem till sitt. Där be
ställde han sig en duktig kvällsvard och 
drack en skål för sin oväntade fram
gång, hvarefter han gick till sängs för 
att sofva den lugna och ostörda sömn, 
som oftast medföljer ett rent samvete.

Klockan åtta följande morgon var han 
åter i trädgården, men ej förr än en 
timme senare kom Mary dit. Hennes 
utseende bar spår af en sömnlös natt.

Nycklarne hade hon ej med sig och 
till på köpet hade fadern berättat henne, 
att mäklaren och en annan vän på 
morgonen skulle komma att beundra 
hans indiska höns.

Ett lågt "1st!“ kom henne att rycka 
till och hennes öfverraskning blef stor 
då hon fick se sin älsklings strålande 
ansikte öfver muren.

— Du! ropade hon alldeles öfver- 
väldigad.

— Du! Hur kommer detta sig?
Han hoppade öfver muren, hälsade 

på henne, hvarefter förklaringen följde.
O, så öfverdådigt bra, var hen

nes första utrop.
Det är storslaget! Jag längtar 

efter scenen nu, lika mycket som jag förut 
bäfvade för den. Vet du, efter hvad 
pappa yttrat i dag, är jag viss om, att han 
såg, hvar du gömde dig i går afton.

— Mycket sannolikt, svarade Sprin
ger och kysste henne.

— Jag skall vara till hands i fall Lund 
ämnar bråka, tilläde han, och beredde 
sig att taga avsked, då kaptenens röst 
hördes vid ingången till trädgården.

Med stor ansträngning bibehöll Mary 
sin förra min af ängslig förväntan, då 
hon gick framåt, stödjande sin far. Mäk
laren och konstapeln utgjorde förtrup
pen och den lilla processionen styrde 
kosan direkt till hönshuset.

Kaptenen var så lycklig som en skol
pojke — trots sin tå — och snattrade 
gladt hela vägen.

Rashönsen voro allesammans ute och 
visade ingen benägenhet för att gå in, 
hvilket ej var att undra på.

Stultande till dörren, låste kaptenen 
långsamt upp den och utropade:

— Här skall bli en noggrann under
sökning, vill jag lofva.

Det uppstod ett buller och den som 
rusade på dörren, det var hönstjufven.

— Pang! först använde han sin hö
gra knytnäfve, så att kaptenen med 
mycket eftertryck satte sig på en upp- 
och nedvänd blomkruka.

— Kratsch! nu gick den vänstra lös 
och träffade mäklaren på munnen.

Leendet försvann från hans ansikte 
och han föll som en klump bredvid 
kaptenen.

Nu återstod blott för konstapeln att 
spärra vägen förtjufven, men, uppriktigt 
sagdt, gjorde han bäst i att gifva Lund 
fri passage, ty han såg mäktafarlig ut.

Som derine likväl ej uppfattade kon
stapelns liberala afsikt, gick han rakt 
på honom, såg sig därpå omkring och 
styrde sina steg mot muren.

Han hade redan lyckats få ena be
net öfver densamma, då en reslig figur 
skyndade fram ur en buske i närheten 
och grep honom.

Springer lade ner tjufven i gräset, satte 
ett knä på honom och afvaktade hjälp.

Kaptenen satte sig med möda upp 
ibland spillrorna efter den krossade 
krukan, kände sitt ansikte mycket mör- 
bultat — och svor.

Därefter stack han in tummen och 
pekfingret i munnen, tog bort en tand, 
som hade lossnat i striden —■ och svor 
ännu kraftigare.

— Fördömdt! röt kaptenen till Sprin
ger. Jag kan svära på att jag såg er 
gå in i hönshuset i går afton.

—- Såg mig! sade personen i fråga, 
med en min af ytterlig oskuld.

Ja, sade kaptenen, nu litet tvifvel- 
aktigt.

— I alla händelser, fortsatte Sprin
ger med skälmen i ögat, kan ni lika 
säkert svära på, att det ej var mig ni 
såg komma ut därifrån.

—- Ja, det kunde han då säkert.
Sedan sade han till polisen, pekande 

på brottslingen:
— Fängsla den där karlen.
Då mäklaren tagit sig en styrketår, 

sade han farväl; kaptenen och Sprin
ger blefvo inom kort ensamma.

Den unge mannens förklaring hade 
tydligen varit tillfredsställande, ty då 
Mary kom in i rummet en timme se
nare, fann hon herrarne vid sina glas 
och sina cigarrer. Fadern berättade 
för sina uppmärksamma åhörare histo
rier från lifvet vid Afrikas kust, hvilka 
Mary hört hundratals gånger.

Nu visste hon att allt motstånd var 
besegradt och log ett lyckligt leende.

Man måste tillägga att kaptenen vann 
det efterlängtade priset — silfverbäga- 
ren — och skildringen om hur han 
höll på att gå miste om den, öfver- 
glänser vida alla hans negerhistorier.

Butiker: Kungsportsplatsen 1.
A.-B. NORDISKA

13

Köksan.

Bäst som jag sitter med Emma i för- 
makssoffan, ringer det på telefon.

Jag hade säkert svurit till både högt 
och långt, om jag inte suttit så där 
helt nära Emma. Eller rättare sagdt, 
just emedan det var så trefligt, kände 
jag en nästan obetvinglig lust att säga 
någonting tämligen fult. Sakrament- 
skade apparat, allra minst!

Jag hade bestämdt inte heller brydt 
mig om att svara, om inte Emma sagt, 
att jag skulle göra det. Det kunde ju 
vara något viktigt, tyckte hon. Och 
det hade hon ju rätt i, förstås.

— Hallå!
Är det hos major Falcks?

— Javisst! Det är majorn själf, sva
rade jag och brummade på i basen. 
Det var en ljuf, fast något hvass kvin
nostämma, tyckte jag, och tänkte mig 
därför möjligheten af ett pikant afslö- 
jande.

— Kan jag få tala vid majorskan?
— Genast!
Jag skickade Emma till telefonen, 

och som hon är ett mycket klokt frun
timmer, visade hon sig genast situa
tionen vuxen.

— God dag, snälla majorskan! Det 
är fru Andersson. Jag ville bara säga, 
att den där kokerskan, jag talade om, 
kan inte anta platsen. Det är alldeles 
omöjligt.

Så tråkigt! sade Emma och sökte 
hålla sig riktigt allvarsam. Men fru An
dersson är väl snäll och skaffar mig 
någon annan då?

— Ja, om jag kan, snälla majorskan.
— Men en duktig flicka måste det 

vara. Jag ser inte så mycket på, hvad 
hon kostar.

— Jaså! Nå, hvad vill majorskan 
betala då?

— Ja, se så där en tretti à fyrti i 
månaden.

— Å, kors då! sa fru Andersson. Ja, 
då så!

Nu fick jag lof att ta luren, för att 
Emma skulle få tillfälle att fnittra ut.

musikinstrument
och tillbehör*, alla slag, i stor 
sortering o. till billiga priser.

lîlusikapparater o. Skifvor 
samt Dragspel

Största lager på platsen.

MUSIKAFFÄREN
Södra Larmgatan 11.
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— Hallå! Det är majorn. Major- 
skan måste gå ut i köket. Ja, fru An
dersson skaffar oss väl nu en lämplig 
köksa? I

— Skall försöka, snälla majorn. Den 
skickligaste, jag kan få fatt i.

— Hm! Förstå mig rätt! Hon måste 
vara ung, fru Andersson. Och söt! Söt 
och vacker! En brunett är nog bäst.

— Jaså! Jaha!
— Diskretion, bästa fru Andersson! 

Frun kommer!
Emma tog luren.
— Fru Andersson får ursäkta, att jag 

måste kila ut i köket! Ja, skaffa mig 
då en bra och skicklig köksa! Men 
en äldre och allvarsam, snälla fru An
dersson. Helst religiös! Och det gör 
ingenting, om hon inte är så fager.

— Jaså! Nähä!
— Bäst med en rödhårig! Kom ihåg 

rödhårig!
Jag hade sprungit efter bror Karl och 

som hastigast insatt honom i situatio
nen. När vi kommo in, satt Emma på 
en stol och höll på att krevera. Karl 
tog luren.

— Hallå! Majorskan fick just ett 
viktigt besök.

— Jaså! Jag undrade ... Är det 
majorn?

— Nej! Det är löjtnant Falk, ma
jorens son.

— Hå! Inte har han nån son, inte!
— Brorson sa jag. Brorson! Jag 

hör, det skall bli ny köksa. Det går 
väl an att skaffa en stilig? Hm! En 
blond och något fyllig! Hvassa?

Men nu bröt fru Andersson ut:
Nej, men du min skapare! Hur... 

hur kan löjtnanten? Det här är ju rik
tigt syndigt. Nej, det säger jag då, att 
det värsta gamla spektakel, jag kan få 
fatt i, skall det bli. Så nog skall ma
jorskan bli nöjd alltid. Så mycket löjt
nanten vet det! Och att inte löjtnanten 
skäms! Och jesses, du milde himmel!

Och så ringde fru Andersson af

prisbelönta
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GUSTAF MANKELL
KORSGATAN 15 —=— ■ .■- = KUNGSGATAN 43

Senaste nyheter 

Klädningstyger & Dräkttyger, Blustyger & Gardiner. 
Siden-, Ylle-, Bomulls-Klädningar & Blusar. 

Dame-Hattar & Monteringsartiklar.
Sorgartiklar.

Svenska Nationaldräkter jämte tillbehör m. m.
OBS./ Skyltfönstren och de billiga priserna hos

M ANKELLS.

VARUHUSET

VOLLMERS-MEETHS

Ylle- och Bomulls-

Flaw Namnstanderts, 
Signaler, Vimplar, 
Bolagsîlaggor.

GILLBLADS FABRIK

Eleganta modeller i Chiffon, 
Spetsar, Siden och Broderier.

FRAPPERANDE SORTIMENT!
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NORDENS STÖRSTA FABRIK FÖR TILLVERKNING AF

LINDEMARKS
BARNEKIPERING
57 Kungsgatan 57 

Telefon 7972.

Specialaffär för

Wettergrens Barnkläder.
HATTAR, KRÅKOR, 

SKODON M. M.

Adolf Bratt & Co. 
försälja från fartyg och upplag: 

Pri ma
Fyr kol, Antracitkol, Smideskol, 
Nötkol, Cokes, Ved, Eng. Gjut

järn, Björk- och Barrved.
Allt af bästa sorter till 

billig-a priser.

Adolf Bratt & Co.
Norra Hamngatan 2.

Moderna Kläder.
Blå Kavajkostymer, 
eleganta till 140 kr.

Kul. Kavajkostymer,
sista nyheter till 75 kr.

Sportkostymer, 
af l:ma tyger till 70 kr.

Ynglingakostymer,
blå och kul., till 40 kr.

Gosskostymer,
i många färg, till 25 kr.

Mansbyxor, 
l:ma kamg. till 12 kr.

Ynglingabyxor,
l:ma kamg. till 10 kr.

Gossbyxor,
l:ma kamg. till (i kr.

Udda västar, 
alla storl. till 7 kr.

Ofverrockar,
sista nyhet till 75 kr.

Konfirmationskostymer, 
mörkblå cheviot till 40 kr.

Hattar, Mössor, Barnkläder, Tricotvaror.

CARL HERNSTRÖM
Klädes- & Skrädderiaffär

14 Kungstorget 14.
OBS ! Nära Kungsportsbron.

N o H s e r.

Filip Holmqvists handelsinstitut börjar till 
hösten sitt 34 läsår. Huru frekventeradt insti
tutet är bevisas icke allenast af det stora elev
antalet utan också af det stora antalet anmälda 
platser, under 1917 ej mindre än 341.

I Trädgården, som öppnas till Pingst under 
fru Svanfeldts skickliga ledning, får publiken 
åter höra Hallands regementes populära musik
kår.

Å Lorensberg, det under Sophus Petersens 
utmärkta ledning så populärt vordna utvärds- 
huset, har sommarsäsongen börjat. Parken står 
i försommarens fagraste skrud, allt är fint put
sat och friskt. Gräsmattor och blomsterrabatter 
prunka i årstidens vackraste färger.

Styrsö-restauranten öppnas den 2 juni, som 
förut under dir. H. Johnssons erfarna ledning. 
Ett fint musikkapell kommer att musicera.

Bievattnet har fått stor användning i staden 
som bordsvatten och läskedryck. Bie är ju, 
som bekant, en af våra äldsta kallvattenkuran- 
stalter och dess vatten åtnjuter sedan gammalt 
godt anseende som hälsovatten vid oordningar 
i magen och vid reumatiska affektioner.

Glöm inte att göra en titt in i Engelska 
Tapetmagasinet vid Västra Hamngatan. Det 
följer alltid med sin tid ifråga om moderna och 
dekorativa tapetmönster.

Fabriken Tomtens bakpulver är ett prepa
rat som ej bör saknas i något hem nu under 
kristiden. Det underlättar i hög grad husmöd
rarnas arbete vid hembakningen.

I Swalanders konsthandel vid Södra Hamn
gatan utställes för närvarande en mängd gedigna 
konstalster af många framstående målare.
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Karin Lindberg
(vid Lorensbergsteatern).

Mannen som iole ville lia pengar.
En otrolig historia af R. J,

F"ÖR FEM ÅR SEDAN var Paul Lindström en 
L lycklig man, som hade allt som behöfdes 
för sin trefnad i lifvet, och inga ledsamheter 
alls. Han var ung och frisk, fem fot och elfva 
tum lång, var icke förälskad, och, hvad som 
enligt hans åsikt var det allra bästa, ägde intet 
och hade ingen affärstalang.

Hans otur började, då hans onkel dog och 
påbördade honom sina millioner. Det hade han 
icke väntat och fnyste och grälade och svor på, 
att han icke kunde bära det. Nu kom detta 
förkrossande arf, och lifvet förlorade sin rosen
röda färg och blef svart.

Han for utrikes.
Han besökte först Petrograd och började sin 

metod att göra af med sina pengar. Han gjorde 
alla dc värsta saker, han kunde hitta på, och 
för hvilka hvarje individ med vanlig tur skulle 
blifvit förvisad till Sibirien. Innan han vistats 
i staden en månad, söktes han af personer af 
hofcirkeln och behandlades som om han varit 
en förklädd prins.

Detta gjorde det möjligt för honom att för
söka ett experiment, som han en tid bortåt haft 
lust att pröfva, fastän han absolut icke tyckte 
om det.

Det föll honom nämligen in, att han, om han 
varit spelare, på mycket kort tid skulle kunnat 
göra sig af med hvilket belopp som hälst. Han 
hade hört och läst om, huru förmögenheter för
lorats på en enda natt, och fastän det bar emot 
för honom, försökte han dock sin lycka med ett 
band yrkesspelare — förnäma herrar allihop — 
men lika .fullt yrkesspelare.

Han visste förstås,, att han skulle vinna den 
första natten och kanske den andra med —. så 
göra nybörjarne alltid i romanerna — och han 
brydde sig inte om det att börja med; men då 
det fortgick den ena natten efter den andra un
der en hel månad, och han fann, att han vunnit 
mer än dubbelt, mot hvad han satsat, då tyckte 
han det vara hög tid att uppge den affären.

Modlös och utledsen begaf han sig till Lon
don. Frekventerade offentliga förlustelseställen 
med späckad och illa dold plånbok i hopp, om 
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att på så sätt åtminstone förlora några tusen 
pund; men antingen var polisen ovanligt vak
sam, eller hade alla ficktjufvar undergått en 
förvandling, ty han förlorade aldrig så mycket 
som en penny.

Då återvände han hem och bö.jadc köpa ak
tier. Han visste sig ej äga något affärshufvud 
men ansåg denna brist som den största förmå
nen i fråga om sin nya plan. När helst han 
hörde talas om en synnerligen hopplös och vild 
spekulation, tog han aktier för några kronor i 
den tanken att detta väl nästan vore säkraste 
sättet att ådraga sig en god, hälsosam åderlåt
ning. Men inte förlorade han något nu heller, 
ty, så snart han tog aktier i. det minst lofvande 
af alla projekt, gingo papperen i höjden och 
Pauls pengar tredubblades, innan han kunde bli 
kvitt sina aktier.

Han fann det förfärligt!
Därpå satte han in stora summor för alla sina 

släktingar och tänkte allvarligt på att på detta 
sätt göra sig kvitt hela förmögenheten, då hans 
Nemesis i skepnad af hans advokat föll öfver 
honom och sade honom, att det, enligt en kla
usul i onkelns testamente var honom förbjudet 
att under sin lifstid disponera öfver mer än en 
viss procent af kapitalet.

Då uppstod hos honom den Ij sande, men 
allt utom affärsmässiga idéen att bestrida sin 
grandonkels testamente, men då hans släktin
gar, — som sorgfälligt läst testamentet, innan 
han själf gjort det, och funnit, att hela förmö
genheten, i händelse af en process, skulle gå 
till välgörenhetsinrättningar — bådo honom ej 
göra detta, emedan de i så fall åter skulle nöd
gas afstå hvad han redan skänkt dem, kände 
han sig tvungen att för deras skull afstå från 
sin afsikt.

Vid denna tidpunkt, då hans belägenhet före
föll rent af förtviflad, föreslog någon spefågel, 
att han skulle gifta sig med en fattig flicka, 
en sådan, som icke ägde två styfver, och som 
skulle bli alldeles tokig, när hon fick höra talas 
om de rikedomar, som stodo till hennes förfo
gande, så att man kunde lita på, att hon snart 
nog skulle göra slut på dem genom den abnorma 
lyx, hon naturligtvis skulle utveckla.

Detta var då en lofvande idé, och han för
vånades öfver, att han ej tänkt på den förut. 
Emellertid gick han försiktigt nog tillväga, ty 
fastän han önskade en fattig flicka, ville han 
förstås icke gifta sig med en tarflig sådan, som 
ej hade någon talang för extravaganser — och 
den rätta var att börja med svår att få tag i.

Då han af en händelse för sin gamla amma 
omnämnde sin önskan att gifta sig med en fat
tig, men täck flicka, gick hon in på planen 
med stor ifver och lofvade finna "själfva idealet“. 
Han talade om för henne, att den skönas mest 
framstående egenskap måste vara en alldeles
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utpräglad håg för lyx, och en tom börs hennes 
enda hemgift; därpå afvaktade han händelsernas 
gång-

På uppmaning från den gamla damen besökte 
han henne i hennes bostad och träffade där en 
liten smärt varelse i en luggsliten klänning, och 
som satt och stickade på en grof strumpa och 
aldrig höjde blicken eller sade ett enda ord, 
medan han var där. Han gick sin väg alldeles 
förtjust, ty trots sitt ovanligt fina ansikte och 
sin dito hållning var det tydligt, att flickan icke 
ägde ett cent, utom hvad hon kunde, förtjäna 
genom stickning.

Nästa gång han träffade henne bar hon cn 
enkel svart klänning. Sedan såg han henne 
ofta och besegrade så småningom hennes stora 
skygghet, och hon pratade med honom på ett 
sätt, som snart kom hans hjärta att klappa 
fortare.

Efter en tvä, tre månader var han upp öfver 
öronen kär i flickan. Detta hade han visser
ligen icke tänkt sig på förhand, men var nu ej 
hågad att för en sådan bagatell uppge planen, 
som skred så vackert framåt. Det åtgick när
mare en månad till för att öfvertala henne att 
gifta sig, men omsider gick hon in därpå.

Bröllopsdagen kom. Paul var förfärligt nervös; 
han hade redan väntat på bruden i tio minuter 
och började känna en förfärlig ångest för, att 
hon bedragit honom.

Han hade vid det här laget fått klart för sig, 
att hon var den enda flicka för honom i hela 
världen. Men just som han i stor oro skärskå
dade utsikten till att förlora henne, visade sig 
en älsklig syn. Han trodde knappt sina ögon. 
Af alla dyrbart klädda brudar, han någonsin sett, 
var hon den dyrbaraste, men likväl den enk
laste i sin klädsel.

Var denna präktiga, drottninglika, hvitklädda 
kvinna verkligen identisk med den lilla flicka, 
som han sett sitta i sin stackars svarta klänning 
och sticka så flitigt i hans ammas lilla rum?

Då han nästa dag på tåget lade ett paket tu- 
scndollarssedlar i hennes knä med den anmärk
ningen, att det var nålpengar, och att hon skulle 
få mer, när de tagit slut, svarade hon, i det hon 
framsade orden med den allra näpnaste lilla min:

— O, Paul! Jag måste tala om en hemlighet 
för dig! Då stackars tant Mathilda dog för åtta 
dagar sedan, testamenterade hon mig två miljoner.




