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Fru Julia Hakansson.

1904

5ocXer och porter, pripps pilsner-01 .

Redaktör och UtgifVàre: C. R. A. FREDBERG. ir> öre ex.
EXPEDITION: Telefon 50 43.

BO2VAMl.
Lagermctns

putspomada »TOMTEN1

putsar bäst !

AKTIEBOLHI:

GÖTEBORG

på begäran.Priskurant

Htgckholms iPilsner- och Ilxager^Ol rekommenderas

Största lager af

Grafvårdar

Goda glasögon 
säljas billigast hos 
C. A. Paterson, 

UR-AFFÄR
1 Kaserntorget 1.

Tvål- och Parfymfabriken
VIOLA =----

GÖTEBORG. Rikstelefon 16 88.
Rekommenderar sina specialitéer af
Lanolin-Crême-Tvâl bästa Tvål för hudens 

vård.
Sparkärn-Tval för all slags tvätt och ren
göring den bästa och mest tidsenliga Tvål.

C. V. Helander & Co.
(Innehafvare Charles Larsson & F. L. Svenning).

GÖTEBORG.
Förstklassig t- --- —

Speeeri- ock Vinaffär.
Korsg. 11. Wasag. 7, Södra Vägen 2.

Firman etablerad 1835.

C- V. Helander & Co
(innehafvare Charles Larsson & F. L. Svenning).

GÖTEBORG.
Förstklassig ———--------

Konserv- <£• Delikatessaffär.
Korsg. 11. Wasag. 7, Södra Vägen 2.

Firman etablerad 1835.

Carl G. Platin & Co
Kongl. Hofleverantörer.

Vin och Spirituösa
i parti och minut, zzzzz--------

Specialiteter:
PUNSCH * * * *

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

Södra Larmgatan 4 & Stigbergstorget 2.

Stenkol, Cokes
(alla sorter)

— YPPERSTA KVALITÉER 
försäljas i hela laster samt från välsorterade 
upplag härstädes till dagens billigaste note
ringar af

ALFRED BELL.
GÖTEBORG

ombud för Pyman Bell & Co. Ltd., Newcastle 
on Tyne, Hull, Liverpool & Glasgow.

Ä* J



Louis Roederer
Carte Blanche

Grand Vin sec

Extra Dry.

böt

FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

Notariatafdelning
Lilla torget A:o 6, / tr. upp,

Auers
Gasglödljus

Gaskök

(TL

uthyras större och inindre

nyinregistrerade märke

”Taffelperlan”
Re kom men dei ’«$.

—— Uti  *

Skandinaviska Xredit-ftktiebolagets
Förvaringshvalf

- --------- Vestra Hamngatan 4 & 6----------

värdepapper
och

andra handlingar
till förvar samt till förvaltning.

Expeditionstid söckendagar kl. 10—2.

hos

A. J. G. Bissmarck & Co.

såsom guld, silfvé* 
värdepapper m. T- J‘‘9'a 1

Aktiebolaget

= Qßanß 
t ö. Göteborgs EnsMIba JBanfc, 

uthyr brandfria och dyrkfria 

depositionsfack 
och emottager genom sin

(Innehafvare: Fru Ester Svanfelt). 
Dagligen från den 31 Mars: Taffelmusik 

3—' 2 5 e. m.

06F" Stor Konsert “Wtl 
kl. ' ■> 8—11 e. m. af 

Kongl. Skånska Husarregementets Musikkår 
under anförande af Dir. Olof Lidner.

i STOCKHOLM
meddelar alla slag af

BRAND- ochLIFFÖRSÄKRINGAR.
Bolagets ombud i Göteborg:

EMIL FISCHER, Vestra Hamngatan 2, Skandias hus.
GEORGE S. NYSTRÖM, Lilla Torget 1.

Sj öför säkrings-Aktiebolag et

GAUTHIOD
i GÖTEBORG

meddelar alla slags sjöförsäkringar till billiga premier och på liberala vilkor. |s

Försäkringskontrakt,
isynnerhet lämpliga för Importörer, Speditörer och Industriidkare, afslutas till billiga5*' 

premier.
Trävaror till Storbritannien kunna försäkras på Lloyds conditioner.

Kontor: Vestra Hamngatan 10. Telefon 13 95 och 4217.

■-lamm 
Bxotisl 
■iamla 
■pitton 
■nnu f 
■< vicka 
■makr 
■"e-

Up; 
■ver si; 
■nodli: 
■ratöre 
■till föi
V om t 
■strati« 
■de sii

Föi

0. P. Anderson & SoflUL
So 

■mar 
Ihunn: 
■henni
■ mig 
■hotel
■ förut
■ resef
■ Ja: 
^■min

pris från
KRONOR 15: — PER ÅR. |\/
Heat fret är öppet för besöka nde frän kl. 10 3.■.«BLårdsf

— Back 
afsedda till förvaring af värdesaker, 
smycken och andra dyrbarheter samt 
till

Trädgårdsföreningens
Konsertsalong.
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______Bonniers Tryckeri Aktiebolag, Göteborg 1904.

■iöteborgs
ilfver Lustgård.

ni.Mgra erinringar från

Trädgårdsföreningen.

i hittade härförliden ne
danstående lilla nätta

u r uPPsats Om Träd- 
■ar5sforeningens park, erin-

1 e om en tid då dess fogel- 
gamm ännu erbjöd ett lifligt
■ *skt fågellif och dåden 
■nitr * 3 restauranten och den
■ ttoreska musikpaviljongen
■ ln\1 funnos kvar, båda veder- 

^■^vickande musikaliska och
»makmusikaliska Göteborga-

■ Uppsatsen, hvilken förskrif-
‘*n 1870-talet och för- 

■_ °. Igen har den kände lite- 
Eif’-6» Maximilian Axelson

(’rfattare, tjänar ypperligt
— ist’'11, -eXt intressantaillu-

■ 1 a lönerna å nionde och tion-
skorna i vårt lilla blad.

■ L°rfattaren har ordet: îon K»„“ hMs sommmarmor-
lmar°lenj har för några tim

er/ ■scc an runnit upp och■ unnrt så långt p.
■mig-1168 Stralar tränga in till
■ i.,.,,,1 rum På Göteborgs största
■ förut / ,öta Källare», där jag aftonen Kkk.T“ med Mh

Doktor Ludv. WOLFF.

—min^iäua°rgnar mig °ch kastar mig *
1 —________ sommardrägt, tänder min

cigarr och begifver mig ut på vandring 
å Göteborgs gator, där daggen ännu 
ligger fuktig på stenarne.

Det har sitt eget behag att sålunda 
tidigt om morgnarna vandra omkring 
i en stad. Rullgardinerna äro nedfällda 

luckorna för kontors- och 
bodfönstren tillslutna, portar 
och dörrar stängda. Allt är 
tyst och stilla. Alla hvilar 
i Morfei armar och drömma 
— om guld eller gröna 
skogar. 5

Det är så tyst, så öde. 
Men se, där lyftes en flik af 
en gardin. Jag skymtar nå
got hvitt i fönstret. Det är 
bestämdt en den allra som 
sötaste morgonmössa. Upp 
med pince-nezen, Å ! jag lå
ter den genast falla och suc
kar med fransmannen:

» I iden är en mycket artig 
man, men han slutar med 
att säga hvarje människa 
sanningen».

Jag har en gång förut, på 
tal om Göteborg, erinrat om 
den grekiske målaren Polyg- 
notos, hvilken på en tafla 
föreställande »Helvetet» fram
ställt det illa använda arbe
tet i den late Oknos, som 
snor ett bastrep, under det 
hans bakom stående åsna 
äter upp repet, allt som han 
snor det. Det finnes kom
muner, där invånarne »sno 
och gno», och där åsnorna 
moja sig. Men inte är det 
i Göteborg, det bär dess 
prydlighet bästa beviset på.

Det fanns en tid, då Göteborg hade 
en riktig passion för stensättning. Det 
trängde ut ifrån sig hvarje fläck af 
grönt, som ville spira upp därstädes. 
Det var då det ville blifva stenrikt. 
Men nu är det så — nu vill det ock-
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Drick Batavia-Punsch Extra torr och torr. Rekommenderas på det högsta.

A.-B. Fredr. Ingelman & CoGöteborg.

så njuta af sin rikedom, och nu mötes 
ögat vid nästan alla gators ändpunkter 
af vatten och grönt. Ja, den förr så 
försmådda grönskan har blifvit stadens 
liffärg, så att hvarje burgen göteborgare 
vurmar, liksom de franske rentiers, för 
ett litet chateau med sin trädgård eller 
åtminstone sin gröna fläck.

Göteborg har också herrliga parkan
läggningar och promenadplatser, hvilka 
i en halfcirkel omgifva staden på södra 
och östra sidan, under det Göta Elf, 
den blåögda najaden, som en liflig brud 
famnar staden på norra och vestra 
sidan.

Men klockan slår sex i domkyrkan, 
samma klocka å hvilken läses denna 
sannfärdiga inskrift, som tyckes vara in
trängd i samhällets medvetande:

»Lär att rätt använda tiden, 
Ty den stund som är förliden, 
Du ej mer tillbaka får.
När jag timmens slut förkunnat, 
Är dig kanske ej förunnadt, 
Att mitt ljud du mera hör».

Nu öppnas Trädgården, och jag bjuder 
er, läsare och läsarinna, att följa mig 
dit. Angenämare kan ni svårligen till
bringa en sommarmorgon. Trädgårds
föreningen eller Trädgården är för öf- 
rigt om sommaren göteborgarnes »allt i 
allom», om man icke vill gifva sig ut i 
skärgården.

En vän har berättat mig, huru han 
en dag uppehöll sig i Göteborg och 
dref omkring på gatorna en sommar
morgon. Han träffade händelsevis en 
bekant, som genast med vanlig svensk 
och tilläggom det göteborgsk gästfrihet 
bjöd honom gå med sig i Trädgården 
och spisa frukost.

Kl. io lämnades han, ty den bekante 
hade affärer och måste på kontoret. 
Vår vän var nu ensam till kl. tre då 
han mötte en andre bekant, som kom 
ifrån börsen, och nu tog honom med 
sig till Trädgården för att äta en god 
middag med ännu bättre viner, ty i den 
saken äro göteborgarne kännare. Men 
denne bekante lämnade honom åter 
fram på eftermiddagen för att expediera 
posten, i hast föreställande honom för 
en tredje person, som anhöll att få rå 
om vår vän på aftonen. Kvällen kom, 
och min vän gladde sig i tankarne att 
få en angenäm förströelse. Värden in
fann sig och tog vår vän med sig — 
att dricka seltersvatten och konjak eller 
sherrycobbel samt sexa i Trädgården.

Vi komma emellertid in i den vackra 
anläggningen. Hvilken berusande doft, 
som strömmar emot oss ! Hvad vårt 
öga smekes af fina gräsplaner med i 
harmoniskt ordnade färger skiftande 
blomstergrupper ! Gräsmattorna äro så 
fina och mjuka som sammet, och ögat 
hvilar med välbehag på de i solskenet 
gnistran daggdropparne.

Vi vandra vidare på de i engelsk 
trädgårdsstil slingrande gångarne, förbi 
trädskolan och den ekonomiska blom
sterträdgården, vika åter af åt vänster, 
stiga upp för en kulle och hafva under 
oss en den lifligaste anblick i en tafla ur 
djurens värld.

Här synes svanen så stolt med sina 
likt snöhvita segel buktiga vingar, fram- 
kryssande i en fågelvärld, som med nä
stan afundsamma blickar åser honom. ... 
men där kommer äfven den svarta sva
nen seglande, anboren och stolt den 
med. ... Här se vi pelikanen med 
väldigt näbb putsa sig och göra sig 
fin, i synnerhet mån om sitt bröst, detta 
traditionella bröst, på hvars »basis», för 
att tala i lärdt mål, man förr broderat 
den täcka sagan om, huru han hackade 
sönder sitt eget bröst för att gifva sitt 
blod åt sina ungar. Någon sådan upp
offring har åtminstone icke fallit denna 
trädgårdsvänliga pelikan in. ...

Här se vi vidare tranan, som går där 
så sipp och kvinligt snobbig som en 
högförnäm adelsdam ur gamla skolan i 
en krets af plebejer; hon är omgifven 
af snattrande, kvittrande sparfflockar, 
således en trana i sparfvedans... Här 
kommer storken gravitetiskt vandrande 
på sina höga ben, sorgbundet blickande 
upp mot den vida rymden, liksom ville 
han svinga dit hän för att draga ned 
mot Skånes och Danmarks slätter och 
kärr. Här se vi till och med ett par 
strutsar, stundom snabbt framilande på 
den sluttande gräsvallen kring dammen, 
å hvilken gäss och ankor, in- och ut
ländska af olika slag, hvimla om hvar
andra, de flesta honorna medförande 
hvar sin kull af lifliga ungar...

Men ni bör själf taga i betraktande 
denna lilla fågelvärld, öfver hvilken solen 
nu utgjuter sitt guldflöde och kommer 
dess medlemmar att spritta af lif och 
lust. Mer och mer dragas de besökan
de åt denna trakt af trädgården, som 
en gång, då den täcka granlunden vid 
dammens ena ända vuxit upp, så att 
den kommer att stå med breda skuggor 
upp och nedvänd i vattnet, varder den 

angenämaste platsen i lustgården. 
Nära fågeldammen, hvilken för öfrigi 
om vintrarne är bana för Göteborgs 
skridskoklubbs manliga och kvinligi 
alumner, och i hvars spegel många 
Fritiof med stålklädd sko inristat si: 
högbarmade och rodnande Ingeborgs 
namn, ligga trädgårdens orangeribygg
nader och ekonomigård, hvilka förra 
bära gildt vittne om dess storartade ut' 
veckling under sin skicklige förvaltares 
direktör Lövegrens hand och blick.

Trädgården är icke någon synnerlig1 
gammal anläggning. Den börjades åt 
1842, och första idén till den samma 
gaf då varande kaptenen vid Göta ar- 
tilleriregemente, H. E. von Norrman 
Genom honom och några andra nitiskt 
män fick man till stånd ett bolag mei 
aktier om hundra kronor, hvilka förde 
lades på många händer och hvilkas in 
nehafvare visserligen aldrig fått något 
materiel utdelning, men hafva fritt till
träde med de sina till lustgården, hvar 
för ock aktierna börja bli en mer» 
eftersökt vara allt som abonnements- 
priset stiger.
Detta bolag fick af magistraten, som dl 
styrde och ställde, åt sig upplåten e» 
ganska vidsträckt areal af stadens mark 
hvilken då var delvis ett träsk och del’ 
vis en vattensjuk äng. Här skred mai' 
med vanlig kraft till arbetet, och an- 
läggningar gjordes i ganska omfattande 
skala, för att uppfylla villkoret i öfver- 
låtelsen, att för stadens invånare häl 
bringa till stånd en promenadplats. 
Snabbt hafva träden skjutit upp i den 
fuktiga och feta jordmyllan, och deras 
kronor breda sig redan vida, bildande 
eftersökta hemvist för luftens vingade 
orkestrar.

Under flere år fanns i den stora an
läggningen intet annat förfriskningsställe, 
än ett tält, under hvilket den törstige? 
måste krypa in. Först sexton år efter 
trädgårdens tillkomst öppnades en 
schweizeripaviljong, hvilken invigdes på 
eftersommaren 1858. Den är uppfördi 
en lätt och behaglig stil, men är för 
trång och måste väl snart vika för påi 
trängande knuffar och tillväxande gäst
skarors kraf.

På platsen utanför koncentrerar sig 
gemenligen allt lifvet om kvällarne och 
middagarne, då konsertmusik här utföres 
af Musikföreningens skickliga kapell i 
den paviljong, som är uppförd midt för 
schweitzeriet.

Men ni är kanske trött vid promena.

A. Lundblads
BEGRAFNINGSBYRÅ

12 KUNGSGATAN 12.

Stort lager af Likkistor, Svepningar, Band, 
Kransar och Buketter till ytterst billiga priser. 
Order från landsorten expedieras skyndsamt.
Fina ekkistor finnas. Rikstelefon 776. Anknytning bostaden 77^’
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* Carl M A kn ns Fotografi-Atelier, 
I l¥l. UIQUilJ Rekommenderas Masthuggstorget

Jorg Telefon 2057. Elegant arbete! ------------- Billiga priser!
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den genom trädgården. Välan, vi slå 
oss ned under skuggan af den yfviga 
linden där borta och njuta af vårt och 
andras stilleben, den enda plats i Göte
borg, där ett sådant tolereras, och af de 
hundratals välklädda barnen, som springa 
omkring i hvirflande fläng och dans, 
jublande i himmelens sky — och vi 
glömma för en stund all världens kif 
oeh buller.

Skilda mål.
(En sommarbild från Göta elf.)

Dagen lyktade, kvällen kom, 
Solen sitt gyllne skimmer

Stänkte på strändernas gräs och blom 
Och de myllrande skaror, som 
Sleto med järn och timmer.

Plötsligt ändas en arbetsdag, 
Klockor ljuda kring nejden, 
Hejda dånande hammarslag, 
Fylla sinnen med trött behag — 
Vapenhvila i fejden!

Mödan funnit en åtrådd rast, 
Rast för gäckade faror!
Färjan väntar sin mörka last, 
Och till stranden med tröttad hast 
Skynda tigande skaror.

Tunga årtag, och färjan går, 
Stäfvar sakta mot strömmen, 
Ingen jublande stämning rår — 
Tyst och allvarstungt färden går 
Som ett sorgtåg i drömmen.

Längre nedåt på samma led 
Lustkuttern sirligt vänder, 
Håller säkert mot stranden ned 
Och ger vattnet en silfverked — 
Glittrande, hvita ränder.

Böljor leka kring formskön bog, 
Finhylta händer styra.
Löjet på färd genom rymden drog — 
Här var det glädjen som lustigt log 
Under bacchantisk yra.

Färjan mödosamt söker land, 
Lustkuttern stolt ses ila, 
Allvaret brytes af skratt ibland — 
Men på staden vid Göta strand 
Ögonen trånande hvila.

C. R. A.

6n liten z z # 
# # » gasräkning.

Hmerikansh humoresk.

Då det i fjol vintras på en gång slog 
om oeh blef kallt, frös gasmätaren i But- 
terwicks hus. Han försökte töa upp den 
genom alt hälla öfver den kokhett vatten, 
men efter att en timmes tid ha pröfvat pa 
detta medel, drog 'han sig ur striden med 
genomblötta byxor och strumpor, håret 
fullt af dam och s-pindelväf samt med ett 
humör, som var nära kokpunkten.

Efter det han slagit upp i en bok och 
läst, huruledes man. befriar en gasmätare 
från is, bestämde han sig. för att bruka 
våld. Han tog en glödgad järnstång, stack 
den in i hålet på gasmätaren och sa vred 
han den rundt med en mycket betydande 
kraftutveckling. Han kunde tydligt nog 
märka att isen smälte och han kunde höra, 
att hjulen snurrade fortare än vanligt. Så 
gick han in.

Under de följande tre, fyra dagarne lade 
han märke till att den inre mekanismen i 
gasmätaren arbetade pa ett högst besyn
nerligt sätt. Man kunde höra den i hela 
huset. Men lian var mycket glad öfver 
att den gjorde tjänst trots kölden, och alla 
hans bekymmer voro som bortblåsta.

En fjorton dagar därefter kom gasräknm- 
gen. Den upplyste honom, om, att han 
under sista kvartalet förbrukat 1,500,000 
kubikfot gras och att han härför skulle 
betala 350,000 dollars. Ännu innan But- 
terwieks har fått tid att lugna sig efter 
första förskräckelsen, tog han sin hatt och 
skyndade bort till gasverkskontoret.

Han vände sig till en af kontoristerna.
— Hur mycket gas liar under senaste 

kvartalet producerats här vid gasverket?
_ Vet inte så noga. Som jag antager, 

väl omkring en million kubikfot.
_  Nå, och på min räkning star, att 

jag förbrukat en half million kubikfot mor 
än hela gasverket producerat.

_  Får jag se räkningen ! Hm, hm ... 
det är riktigt nog. Det är enligt hvad 
gasmätaren utvisat. ........

_  Men jag kan väl inte ha förbrukat 
mer än ni producerat?

— Ja, det kan jag. inte rå för. Gasma- 
taren kan inte visa galet.

_  jaså. Nå hur förklarar ni da skill-

sak att gå omkring och leta, efter den ve
tenskapliga sanningen. Vi rätta oss efter 
gasmätaren. Om den visar att ni förbru
kat sex millioner kubikfot, så har ni ock
så gjort det.

— Jag skall säga — sade Bu Berwick — 
att mätaren frusit och att jag stack i den 
med en järnstång så att den började gå 
rundt.

— Deit har ingenting med räkningen att 
göra —• sade kontoristen.

■— Men ni menar väl inte att jag skall 
betala 350,000 dollars för en järnstångs 
skull ?

— Jo, betala ni bara, annars, stänga vi af 
gasen.

— Nå ja, stäng af då, och drag sedan 
för tusan med era räkningar ! — sade But- 
terwick, då han lämnade kontoret, och slet 
räkningen i hundra bitar.

Han gick 'hem, fattade säkert tag om den 
ödesdigra järnstången och gick ner i käl
laren till gasmätaren. Den utvisade en 
förbrukning af .en million kubikfot, sedan 
räkningen var utokrifven. Den uppgaf en 
förbrukning af hundra kubikfot i minu
ten. Om en månad skulle Butterwick vara 
skyldig gasverket mer, än Förenta stater
nas samlade statsskuld. Han slog gas- 
mätaren i tusen bitar, kastade den ut på 
gatan och skrufvade till för gasen.

Han sitter nu odh skrifver vid. en foto
genlampa.

Tre ”Thalia”-Epioram.
(För Pingsten.)

I.

Vid »luckan» frågar en person i hast:
På hvilken plats som det är billigast.

Det ståplats var, och nöjd sist yttrar han: 
»Ge’ mig 2 ståplatser bredvid kvarann!» —

II.
»Är skàdespela’r X. goodtemplare?
Och uti hvilken loge?» — sa’ A. till B.
B. drar på mun och säger: »Jojomen — 
Men det är blott i — klädlogen, min vän!» —

III.
Sin direktör aktören frågar, hes: — 
»Hvad ska’ jag ha’ för mask i nästa pjes 
Som bonde?» — Direktören svarat lär: 
»Är ej så noga... var ni, som ni är b —

H-ld B-m.naden? .
— Det vet jag. inte. Det är mte Var

15 Södra Larmgatan 15.

Spécialité: -----------

Skjortor —- Kragar — Manschetter.
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Münchens 01Pilsner-, Münchener- & Lager- 
samt Lagerdricka rekommenderas

Kameliadamens 
författare.

Litteraturhistoriskt kåseri
af

J. G.

Nedanstående lilla intressanta kåseri skrefs 
för närmare tjugo år sedan om den fran
ske dramaturgen Alex. Dumas fils, hvars »Ka- 
meliadam», som bekant, är ett af de batalj- 
stycken, i hvilka samtidens största dramatiska 
konstnärinnor excellera. Del fängslande skåde
spelet har alltid utöfvat en säregen dragnings
kraft på Göteborgs-publiken — ej minst då 
fru Håkanson och hr Svennberg återgifva huf- 
vudrollerna — hvarför vi återgifva uppsatsen 
som ett à propos till de värderade konstnärer
nas besök härstädes.

Alex. Dumas står nu på höjden af ära 
och anseende, som en af 1800-talets för
nämsta teaterförfattare, han är rik, lian 
äir frisk, han är lyckligt gift, han har 
barn, som han älskar och af hvilka han 
äir älskad, han är ännu i full besittning 
af sin stora talangs alla resurser, pch 
dock tror jag ej, att han är lycklig, det 
vill säga tillfredsställd med sin ställning, 
den väg han gått, den väg han ännu liar 
att gå. Att lia förtroende för sig själf 
är ett af de förnämsta villkoren för att 
bli något, men det är alltid farligt äfven 
för en storhet som Dumas att låta folk 
för tydligt förstå, hur medveten man är 
om sitt eget vände.

För att lefva i frid med sina samtida 
måste man ju alltid visa ett visst öfver- 
seende med deras svagheter, men Dumas 
braverar opinionen, gisslar obarmhärtigt 
med bitande kvickhet fiender och vänner 
och tillåtar ingen att på minsta sätt få 
utö-fva något inflytande på hans lif. Där
för är lian icke sympatisk för andra än 
dem, som mycket väl känna honom, en
dast de veta att han i själ och hjärta 
år god och gifmtikl och icke egoistisk 
och snål, som det tyckes göra honom 
ett nöje att världen skall tro honom, vara.

Dumas barndom var icke lycklig, och 
det är i pröfnånigame från den tiden som 
man bör söka orsaken till hans för mån
gen sa oförklarliga karaktär ; än god ända 
till ölverdiilt, än känslolös ända till grym
het. De parasiter, han såg svärma om
kring sin slösande far, ha ingifvit honom 
misstro till alla, och denna misstro har 
alstrat hos honom moraliska lidanden, som 
en man, hvilken haft en lyckligare barn
dom, säkerligen undslipper.

När man heter Alexandre Dumas, är 
son till en ryktbar teaterförfattare, som 

är direktör för en af de största teatrarna 
i Paris, är känd genom en roman, som 
väckte sådant uppseende som »Damen med 
kamelionna», till hvilken själfva Jules Ja
nin, kritikernas furste, som han kallades, 
skref företalet, ser bra ut, lefver på för
trolig fot med tidningsmän, aktörer, ak
triser och dinar litteraturens slormän och 
teaterdirektörerna, tyckes det böra vara 
den lättaste sak i världen för en så af 
lyckan gynnad författare att få en pjes 
uppförd. Men äfven han måste under
kasta sig de svårigheter, en debuterande 
teaterförfattare har att kämpa emot. Han 
måste gå från teater till teater med sin 
pjes utan att få den uppförd.

Hjältinnans i »Damen med kameliorna», 
Marguerite Gautier, verkliga namn var Ma
rie Duplessis. Hon var född i Nantes, 
där hennes far var sockerbagare. År 1845 
förestod hon en handelsbod i Passage de 
l’Opéra, då. som nu en tvetydig sysselsätt
ning. En dag gick én spansk statsman, f. 
<1. finansminister, som lör tillfället vista
des i Paris, förbi boden och frapperades 
öfver hemneis märkliga likhet med hans 
dotter, som han afgudade, men som dö
den beröfvat honom. Han gjorde Maries 
bekantskap, öfvertalade henne att sluta 
med handskrörelsen och inredde en ele
gant möblerad våning åt henne vid ga
lan S :t Lazare samt gaf henne en ci
villista, vänlig en spansk f. d. finansmini
ster. I utbyte begärde den gamle stats
mannen inga andra ynnestbevis, än att 
han. två timmar om dagen skulle få besöka 
henne, och att hon då skulle vara klädd 
som1 hans älskade1 dotter brukade vara 
klädd, i hvit klädning, med utslaget hår 
och bara armar. När han hade gått, åter
fick hon sin frihet, fick kläda sig, hur 
hon ville och göra hvad hon ville. Men 
hon gjorde så dåligt bruk af sin frihet, alt 
den gamle mannen snart kom under fund 
med, att det ej var den ringaste likhet 
mellan henne och hans älskade dotter. 
Förtviflad reste han då tillbaka till Spa
nien, där han snart därefter dog. Marie 
for till London, där hon blef mycket upp
märksammad af åtskilliga lorder. Efter 
några års förlopp återvände hon med gan
ska stor förmögenhet, som hon raskt för
slösade i Paris, där hon ett par år där
efter dog i galopperande lungsot. Sådan 
var den verkliga hjältinnan —■ en af sin 
tids vackraste kvinnor — i Dumas’ roman 
och dram, Damenmedkameliorna.

Det var år 1847, som romanen offent
liggjordes. En afton samma år träffade 
Dumas i Varietéteatern den bekante lust-. 

spelsförfattaren Siraudin, s-om var socker
bagare på lediga stunder. Denne gjorde 
Dumas uppmärksam på, alt han borde 
göra en dram af sin roman. Följande; 
dag talade den unge mannen härom med 
sin lar. Han svarade, alt Siraudin hade! 
misstagit sig och att man icke kunde 
göra en dram af donna, raman. Sonen 
hade ej annat all göra än böja sig för 
faderns domslut, af så. myckel, större 
skäl, som fadern den tiden var teater
direktör.

Någon lid därefter träffade Dumas 
en dag pä boulevarden Antony Béraud, 
som da. var en populär melodramförfal- 
tare.

Jag har icke läst din bok, utro
pade denne, men naturligtvis skall du 
göra, en pjes af den ; don har haft för 
stor framgång för att man icke skall 
kunna göra minst fyra, akter och en 
prolog af den. Kom och ät middag hos 
mig om söndag. Till dess skall jag 
läsa, din roman, och vi fa då spraka om 
den.

Följande söndag åto de middag till
sammans och pratade om litet af hvar,je 
men ingenting om romanen. Dol. skedde 
först följande söndag, da. de alar alo mid
dag tillsammans. Några månader därefter 
visade Béraud den pjes, han skrifvit för 
Dumas, men den var icke alls så, som 
denne drömt sig den. Då beslöt han sig 
för alt själf skrifva den.

Don tiden bodde han för sig själf i 
ett litet hus i Neuilly; han stängde in 
sig där och gick ej ut på åtta dagar. Då. 
var pjesen färdigskrifven. Andra akten 
skrefs på 4 timmar, enligt de Lapemme- 
rays utsago.

Alexandre skyndade nu med manuskrip
tet till avenue Frochot, där hans far bodde, 
och talade om, att han, i trois af hans 
råd, dialogiserat historien om Marguerite 
Gaul ier.

Dumas hade icke hjärta alt. neka ho
nomi att få läsa upp den. När förslå 
akten var läst, mumlade han : b r a, m y c- 
k e t hr a !

Efter andra aktens slut tårades hans 
ögon.

Då kom ett bud från Neuilly, att 
Alexandre genast måste komma dil pa 
en stund. Läsningen afbröts, och de 
konrmo öfverens om, alt den skulle fort
sättas om en timme. När Alexandre kom 
tillbaka, fann han sin far ligga stor
gråtande på en soffa. De tre muske
törernas författare hade läst hela ma
nuskriptet. Med 'sin vanliga hänförelse

Kontrollerad mjölk från Direkt- fri från smittoämnen
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dörren (hvarifrån han bör inkalla gäster
na), och under det han sprang dit, råkade 
han slå omkull en kandelaber; åskådarne 
trodde, att det hörde till pjesen och applå
derade ännu värre. Sedan dess slår all
tid aktören i denna scen omkull en kande
laber, äfven i Traviata, som är kalkerad 
pä »Damen med kameliorna».

Pjesen gafs 100 gånger å rad, hvilket 
var mycket ovanligt på den tiden, har 
inbringat sin författare en förmögenhet och 
gifvits i nästan alla civiliserade länder, 
där den kommit tusende sinom tusende 
sköna kvinnoögon att tåras.

här luntan. Man 
att det där icke

tern, svarade Fechter, 
tjänar det till intet att 
här, pjesen kommer att 
nan vi hinna till fjärde 
mer aldrig att spelas.

Men den 2 februari
belönad för sin väntan och för de föro
lämpningar han utstått. Framgången var 
storartad, publiken hänryckt.

Då de komme till 4:de akten, påminde 
sig Fechter Dumas’ anmärkning, kastade 
Marguerite på golfvet och lyfte handen 
som för att slå henne. En rysning benräk- 
tigade sig åskådarne och de applåderade 
ursinnigt. Uppvärmd af dessa applåder, 
dessa bravorop, störtar aktören till fond-

förtjust i pjesen, men 
uppmärksam på, att om 

subretten, skulle spela den, måste 
•ngen förläggas till 18 : de seklet, så

En större afdeln ing af Kong!. Första Göta Artilleriregementes 
Musikkår utför musik i parken dagligen från kl. 7,30 e. m.

Sön- och Helgdagar: Middagskonsert kl. i och aftonkonsert 
från kl. 6 e. m. Målarekvartetten sjunger hvarje Söndags och 
Torsdags aftnar. Frukost-, Middag- och Aftonseruering.

Bouffé, som funderade på att bli direktör för 
Vaudevilleteatem, och som lofvade attiså 
fall uppföra Damen med kameliorna. Han 
blef direktör och pjesen lästes för artister
na men gjorde fiasco. Rollerna delades 
ut, men under repetitionerna, som enligt 
franskt bruk leddes af författaren, försum
made aldrig artisterna något tillfälle att 
lägga i dagen silt missnöje med pjesen. 
En dag gaf nr die Fargueil tillbaka Mar
guerites roll med de orden :

— Det här tilldrar sig i en värld, som 
jag inte känner till, ett yttrande, som hon 
sedan ganska bittert fått ångra.

Den tiden uppehöll sig den omtyckta och 
vackra skådespelerskan m:me Doche i 
London. Hon öfvertalades att' komma till
baka till Paris och skapa Marguerites roll. 
Mme Doche var en intelligent kvinna, 
som genast insåg, att denna skapelse skul
le för henne kunna blifva en af dem, vid 
hvilken artistens namn evigt fästes. Hon 
kom till Paris och började repetera.

Då förbjöd censuren att pjesen skulle få 
ges; den ansågs vara omoralisk. Under
handlingarna härom varade från år 1849 
till 1851. Men sa kom stalsstrecket och 
grefve de Morny blef inrikesminister. Nå
gra dagar därefter, den 6 december 1851, 
erhöll Vaudevilleteatem tillåtelse att få 
ge pjesen. Repetitionerna återupptogos, 
men slappt. Man trodde icke på pjesens 
framgång och lät författaren dagligen kän
na det. Gjorde han någon anmärkning 
under repetitionerna, så sågo artisterna 
häpna pä honom, som om de ville säga:

— Stackars unge man, 
bättre förstånd än vi.

På generalrepetitionen 
att Fechter, som spelade 
i den gripande balscenen 
sta Marguerite på golfvet och lyfta han
den, som om han ämnade slå henne.

— Man slår aldrig en kvinna på tea- 
Och för öfrigt så 
disputera om det 
bli uthvisslad, in- 
akten. Den kom-

och Alex-
som

    

Lyckbolms Pilsnerdricka —=

Etjurboktorn.
Skiss af — o—.

Lokomotivet pustade och satte sig lång
samt i rörelse.

— Nu går det! Nu går det! ropade 
den lilla flickan jublande i en andra klas
sens kupé och sprang bort till fönstret.

— Nej, se dig då litet för, Anette! ro
pade den lilla flickans syster, en vacker 
blondin på ett par och tjugu år. Du tram
par ju på herrn midt emot.

Den unge herrn bugade sig artigt.
— Ja, de barnen, fortfor den unga da

men, de äro så oförsiktiga, —- de bry sig 
rakt inte om andras ...

— Åh, jag ber, svarade den unge man
nen, det har ingenting alt betyda.

— De tänka inte på någonting utom på 
deras egen person, deras älskvärda jag, 
fortfor den unga damen helt filosofiskt, 
det är det enda de bry sig om.

— Ja, Netta är så odygdig, sade mam
ma afbrytande.

Den lilla flickan låtsade ,som om hon 
ej hörde hvaid som sades. Hon stod vid 
fönstret förnöjdt gnolande och roade sig 
med att se ut. För ett ögonblick blef 
det tyst i kupén. Mamma öppnade en 
resväska och betraktade med synbar be
låtenhet dess innehall. Den unge man
nen rullade sig: en cigarrett och frågade 
damerna, om de tilläto att han rökte.

—- Med största nöje, svarade den unga 
blonda damen, hvilken synbarligen glad
des åt detta tillfälle att återknyta sam
talet med sin intressante vis-à-vis. Jag 
kan inte förstå, fortfor hon lifligt, hvarför 
så många damer icke kunna tåla tobaks
rök. Ni tycker visst om att röka, eller 
hur?

— Ja, jag kan inte neka till det, fröken.

kastade lian sig nu om halsen på sonen 
och utbrast:

Kära barn, jag har misstagit mig. 
•k<g ger på ögonblicket din dram: Isa
belle Constant skall spela. Marguerite, och 
kvad Béraud angår, så skall jag arrangera 
med honom.

. Men Dumas’ T h é à t r e 11 i s t o r i q u e 
gjorde kort därefter konkurs, 
andre måste taga tillbaka sin pjes, som 
han nu erbjöd Gaitéteatern, hvilken med 
entusiasm, refuserade den.

På Gymnaseteatern hade nyss 
förls Manon Lescaut, och det 
naturligtvis icke att tillåta tvä 1 
sauer att fä visa sig i samma hus. 
higuteatern 
l å Vaudevilleteatem antogs den till spel- 
ln,ig, men innan rollerna skrefvos ut, gjor- 
uc dess direktör bankrutt.

Dumas tänkte nu på att låta patro- 
*"'|,a sin pjes af någon aktris, som skulle 
nli förtjust i Marguerites roll. Han vän- 
uc sig först till m:lle Page, men till följd 
*'1 ett missförstånd — utan påföljd och 
Sedan till m:lle Rachel. Då. Dumas på 
ulsatt tid kom till henne för alt läsa upp 
8,11 Pjes, svarade kammarjungfrun att hen
nes matmor (som var lika kapriciös i sitt 
enskilda lif som stor på scenen) farit till 
eu bekanl för alt spela kort. Dumas kom 
aldrig igen.

Då vände han sig till Dejazet, den 
'' icka. subretten, som äfven varit en för- 
syu för Victorien Sardou och ingifvit ho
nom hopp och 
stunder.

. Dejazet blef 
gjorde Dumas 
hon, t ’ 
handlin  " ' .... ,
alt Dejazet kunde få bära pudradt hår 
,l,:*i dessa kostymer, som publiken så 
’nycket tyckte om att se henne bära.

en skulle publiken tycka om att se sin 
6 ada Dejazet långsamt tyna bort af lung
sot och sorg?...

Dumas ansåg, att hon hade rätt, och 
ëick §,ter till Vaudevilleteatem, som fått 
111 ny direktör1. När lian någon tid 
1 iirelter kom för att få svar, häjdade ho
nom teaterporlvakterskan i dörren med de 
orden :

~~ Är det herrn, som 
Dumas fils?

— Ja.
Tag då igen den 

'ar bedt mig säga er, 
Ka,i spelas.

Ärågon tid därefter träffade han aktören
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12-ariga Sädesbränvin & 
Gamla Aquavit rekommenderas 
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A. G. H. TRÜBENBACH,
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— Jag är fullkomligt obekant med sta
den, svarade den unge mannen.

— Ja, då vill jag rekommendera er 
Hotell Drufvan, fortfor slaktarfrun. Det 
är ett tarfligt ställe, förstås, men ordent
ligt, och så’n mat de ha där se’n I Jag 
skall säga er, att min salig far, som Också 
var slaktare, alltid sade ...

— Men mamma då! afbröt fröken Ame
lie, i det hon på s-amma gång gaf sin 
mor en försvarlig puff i sidan. Hvad kan 
det intressera doktorn ?

Emellertid körde tåget in på stationen. 
Det hade knappast stannat, förr än den 
lilla Netta började ropa :

— Öppna! Öppna! Jag vill ut.
— Passa på, så att hon inte faller 

sade den unge mannen varnande.
I detsamma öppnades dörren utifrån. 

Han grep hastigt falt i den lilla ; hade han 
ej det gjort, skulle hon ha fallit ut. 
dem var blek af ångest. I 
ett par välmenta hnirrilar, 
ligen den rådige räddaren 
därefter ut ur kupén.

— Om vi behöfva er,

— Ni är således läkare ! Ja, de stac
kars läkarne, de få aldrig någon ro, och 
alltid klagar man på dem. Jag kan icke 
begripa hvarför; jag skulle alltid kunna 
anförtro mig åt en läkare.

Hvar ämnar ni ta in här i sta- 
frågade slaktarfrun, som också bör- 
bli intresserad af den unge man- 
sedan hon fatt veta, alt han möj- 
skulle komma att slå sig ned där i

skola vi nog 
skicka bud efter er, försäkrade hon till 
afsked.

—■ Ja, det kan ni lita på, sade 
Amelie bekräftande och nickade 
med sitt lilla hufvud.

Den unge mannen tog artigt
hatten, hopsamlade sina ressaker och 
begaf sig till det hotell, som anvisats ho
nom.

Det rum, som vår unge hjälte fick 
pa Hotell Drufvan var tydligen beräk-nadt 
för mycket anspråkslösa gäster. Han 
kände sig icke dess mindre ganska hem
mastadd där och skulle just gå till hvila, 
då det ringde mycket häftigt på port
klockan.

Strax därpå hörde man en skrikande 
kvinnoröst nere i garden, därefter tunga 
steg i gården och slutligen en försiktig

Från lokomotivet hörde man hvisselpi
pan. Den unge mannen vek till sammans 
tidningen. Lilla Netta suckade och sade 
vemodigt :

Åh, nu är-o vi redan hemma.
Fröken Amelie, som sett att den unge 

mannen stoppade sitt cigarrfodral i fickan 
och samlade sina reseffekiter, frågade ho
nom i vänlig ton :

- Ni skall således också stiga af här?
— Ja, fröken!
— Det är en liten vacker stad. Men ni 

kanske redan känner till den?
— Nej, jag. har aldrig varit här förr.
— Ämnar ni stanna här någon längre 

tid?
— Ja, det beror på förhållandena, frö

ken.
— Och om de skulle visa sig gynn

samma, bosätter ni er kanske här?
— Ja, om jag. får god praktik....

knackning på dörren till den unge man
nens rum.

— Kom in ! ropade denne, men blef 
helt förtömad öfver att man störde honom 
så sent.

Freds-töraren var en mycket vältalig 
flicka, som fått det beskedet, att hon skulle: 
be doktorn genast komma -öfver till slak
tare Malmström. Hon var så ifrig, att 
den unge mannen, som först vägrade, slut
ligen följde med henne, en smula nyfiken 
att få veta hvad slaktaren hade att säga 
honom på en tid, som så föga ägnade sig 
för affärer.

I första rummet i slaktarens våning kom 
en äldre herre den unge mannen till mötes 
och sade :

— Vi ha väntat på er med. stor läng
tan. Gud ske lof för det ni kom !

Därpå tryckte han vänligt den unge man
nens h,and och förde honom genom ett ele
gant rum in i sängkammaren.

Där låg på en säng —■ ja, hvem 
annan än fröken Amelie, med -håret i 
en förtrollande oordning, med halft slutna 
ögon och blek som ett lik. Vid hennes 
sida satt hennes kära moder och jämrade 
sig.

— - Käre herr doktor! sade hon bön
fallande. Rädda henne, om det ännu är 
möjligt! Hon har fått hjä.rlkramp, min 
Malla, min egen Malla !

Fröken Amelie riktade långsamt en blick 
på den unge mannen, och -ett svagt, men 
förtrollande småleende krusade hennes 
bleka lä.ppar.

I ett nu var situationen honom klar. 
Oaktadt saken kunde synas allvarlig, kunde 
han nästan icke låta bli att brista ut i 
skratt.

Men han tvingade sig till alt vara all
varsam, och i det han vände sig till mo
dern, s ade han :

— Det gör mig outsägligt ondt, min 
fru, att jag icke kan bistå er, men jag 
är d j u r1äk are.

Han bugade sig artigt och gick, men 
innan dörren stängdes efter honom, före
kom det honom, som såg han den sjuka 
springa upp, lätt som en gazell, men med 
ett allt annat än inlagande ullryck i sitt 
ansikte.

— Hör, Malla, skall du inte ha en bit 
med? sade nu modem, med hela munnen 
full af resväskans läckra innehåll.

Men fröken Amelie stötte den kotlett, 
som modern erbjudit henne, ifrån sig med 
synbar motvilja och kastade en förebrå
ende blick på sin prosaiska moder. Den
nas krassa afbrott hade synbarligen be
rört henne obehagligt. Hon teg.

Då den unge mannen såg att tystnaden, 
åtminstone tills vidare, var tryggad, tog 
han upp en tidning ur fickan och började 
läsa.

Emellertid skola vi betrakta våra re
sande litet närmare.

Mamma själf, en hedervärd slaktarfru, 
var en hjärtans god kvinna på litet öfver 
40, med en utpräglad smak för skrikande 
fänger i sin dräkt.

De (vå döttrarne voro, såsom deras far 
brukade säga, af en helt annan jrace. 
Malla — Amelie ville hon annars hälst 
kallas — hade i åtta år gått i högre flick
skola, talade franska, spelade, broderade, 
var för öfriig.t mycket beläst, kanske något 
öifverspänd, men för resten ganska huslig 
af sig. Hennes enda ganska förlåtliga fel 
bestod däri, att hon tröttnat på alt gå 
ensam och längtade efter att stå brud, 
en längtan, som hon icke kunde dölja.

Den unge mannens 
att han var från en 
bildad m-an.
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Eduard Wahlbom &
för våren med modärna och goda varor till billiga
priser välsorterade . =-------------
MANUFAKTURAFFÄR och KAPPMAGASIN

— rekommenderas —

svarta och KLÄDNINGSTYGER
KULÖRTA = - ---------------------- ------------------------- prislägen
svarta och SIDENTYGER TILL klädningar 
KULÖRTA-- ----- -------------------------— och BLUSAR - - -
Blustyger, Dräkttyger, Tvätt-tyger, Ylle-Mousselin, Näsdukar, 
Underkjolar, Morgonrockar, Paraplyer, Galoscher m. m.
FLAGGOR i alla storlekar. ---------- --------------------—r

En vandring
i Götastaden

för 130 år sedan.
Af

Viktor Rydberg.
Ji ätergifva här den tredje och sista delen 

™ detta kulturhistoriska kåseri med sina in
tressanta erinringar från 1700-talets Göteborg.

nedskrefvos 1869, men återfinnas icke i 
skaldens samlade skrifter. De föregående upp
satserna återfinnas i Göteborgs Jultomte 1903 
°ch Påsken 1904.

Värdshuslifvet stod i midten af 1700- 
'Met i större blomstring än nu. Fömäm- 
Ma restaurationen var »Stockholmskälla- 
ren», som flitigt annonserade sina berg
ostron i stadens bägge tidningar »Nyheter
na» och »Spionen».

Här Jiöllo sig elementerna, ty dryckes
varorna voro goda och dyra, och kökskon- 
sten stod pä höjden af sin tid, ehuru den 
under pseudonymen Kajsa Warg dolde fo
tgängaren till Askelöf och Brillat-Sava- 
rih kanske skulle misstyckt ett visst in- 
ll'ång af den som barbarisk ansedda engel
ska smaken.

Men det mest besökta värdshuset var 
'^torkällaren», och hvem kan undra där- 
öfvér, när man erfar, att han befann sig 
1 själfva rådhuset och således kunde- dag
egen och stundligen lägga sina lockelser 
1 vägen för borgmästare, råd och borger- 
skap, för domstolsledamöter, sakförare, kä- 
l;Llide och svarande, för köpmännen, 
s'°in höllo sin börs under samma tak, för 
officerarne, som hade blott några steg från 
högvakten till den gästvänliga platsen, för 
Jrandstodsbolagets tjänstemän, hvilkas 
contor var straxt bredvid, i kommendants- 
luset, samt slutligen för alla, hvilka i 

mer eller mindre offentliga angelägenhe- 
ler höllo sammianträden i den så kallade 
hy-ngkammaren, som var på en gång värds- 
tossal och skådeplats för alla möjliga 
Mags möten.
. t. ex. läser man i »Nyheterna» föl
jande tillkännagifvande, som är karaktär- 
lshskt för tidens kommunikationsväsen 
Och bokhandelsförhållanden :

»De som prenumererat på Cancellie-Rådets 
C1J Riddarens, Herr Johan Hires, Glossarium 

' v*o- Gothicum täckes nästa Måndag, kl. 3 e. m. 
S^toanträda på Långkanuharen, för att råd-

12 huru många exemplar måtte medan föret 
liii och således med minsta kostnad, hit 

,_ orten öfverstyras »

Till öfverläggningen rörande denna kvi
stiga fråga samlades naturligtvis nästan 
allt hvad Göteborg ägde af vänner till 
vetenskap och litteratur, ty bland dem 
var det hufvudsakligen som kanslirådet 
hade sina prenumeranter, och när följakt
ligen så gladlynte och sällskaplige män 
som hofsekreteraren Valtinsson och Brun- 
jeansson (de bägge stadspoeterna), lektor 
Rosén och rektor Öhrvall (stadens tvänne 
publicister), kaptenen och kommendanten 
Kellander (belletrist och ifrig anhängare 
af de franska filosoferna), för att icke 
tala om andra, slogo sig ned kring stora 
bordet i Långkammaren, må man vara öf- 
vertygad, att källarmästar Blendermans va
ror anlitades.

På Långkammaren, vid glas och sjö- 
skumspipor, höllo äfven herrar kuratorer 
och borgenärer i förekommande konkurs- 
massor sina sammanträden och vid sådana 
tillfällen kunde inträffa någonting i sam
ma väg som då Bacchi konkurs alhand- 
lades hos »Mutter på Rostock», att 
Notarien formera’ sin penne,
Men stack honom miste i Blendermans stop.
Skedde det icke, sa var det ej i brist 
på välvilligt tillmötesgående från hr Blen
dermans och hans öfverkypare Sandels 
sida.

Under varma sommardagar, då Storkäl
larens tobaksmängda luft föreföll en del 
af hans granntycktare kunder något kvaf, 
höll Blenderman för deras räkning sitt 
plantage i Östra Haga öppet, där han in
bjöd dem till »idylliska och martiska nö
jen». Det »martiska» nöjet bestod i mål
skjutning med pistol.

Näst Storkällaren var »Tre Remmare» 
det af borgerskapet mest besökta värdshu
set inom stadens vallar. Äfven Göteborg 
hade således en källare med. detta genom 
Bellman klassiska namn. Den var belä
gen i hörnet af Magasins- och Kyrko
gatorna och fortfor in i detta århundrade. 
Värden, en glad, och from fysik, upp
födde kanariefåglar och annonserade, alt 
de »sjöngo hela dagen och om natten så 
länge ljus brinner». Äfven annan musik 
bestods emellanåt,, då kringresande an
språkslösare virtuoser anlände till staden. 
Men i musikaliskt hänseende hade »Tre 
Remmare» dock svårt att täfla med le- 
ter Bouges värdshus, beläget vid Kyrko
gatan och Vallen», ty Bonge var själl 
sångare och slog om kvällarne x id sitt 

i strängaspel de djärfvaste drillar lör kun- 
I derna. ___ _________________

Af annonser i »Nyheterna» för 1769 er
far man, att Bonge betjänte sina mid- 
dagskunder med 3 rätter god mat mot 
en betalning af 22 silfverdaler i måna
den, af hvilken betalning hälften borde 
erläggas vid månadens början. Trots detta 
försiktighetsmått måtte gubben blifvit 
illa lurad af åtskilliga middagsgäster, ty 
följande ar, då han måste göra cession, 
klagar han i avisorna, att han var »den 
minste, äldste och mest bedragne bland 
alla Göteborgs traktörer.»

Brädspelsbordet var en nödvändig mö
bel i alla den tidens värdshus. Äfven 
kortlekar anlitades flitigt. En moralise
rande författare klagar bittert häröfver; 
när man inträder i ett källarrum, säger 
han, ser man för den tjocka tobaksröken 
ingenting, om icke huru kortlapparne flyga. 
Det modernaste, om icke allmännast före
kommande kortspelet var 1’hombre. Ett. 
vanligt oskick var att på värdshusen 
»bortslå» saker »genom kastande med tär
ningar.»

»Nästa lördagsafton bortspelar sporr- 
makaren Wejsell på Storkällaren sitt mä
sterstycke, bestående af helsmidd betsel- 
stång, stigbyglar och sporrar»... »I 
morgon söndag, efter aftonsången, bort- 
slås medelst tärningar, hos traktören Pe
ter Bonge diverse nipper»... »Hos hr 
James Carnegie på Lilla Klippan bortslas 
midsommarafton, genom tärningskast ett 
vägg- och ett byxsäcks-ur.»

Sådana tillkännagifvanden läsas alltsom 
oftast i »papperen» från den tiden.

Ofvannämnde hr James Carnegie på 
Lilla Klippan är densamme som den 8 
dec. 1769, sig själf ovetande, förskaffade 
sig ett slags odödlighet därigenom, att han, 
»den treflige gubben», och hans »young- 
mistress» inlockade Jacob Wallenberg och 
öfrige på väg till skeppet Finland stadde 
ostindiefarare till att frukostera på ka- 
pun och pudding och nedskölja dessa an
rättningar med hans prisade franska viner, 
hvarom allt man kan utförligen läsa i 
»Min son på Galejan».

Sjökaptener, skepp smäklare och tjänste
män vid amiralitetet utgjorde flertalet af 
de kunder, som samlades på detta värds
hus, för att låta pokalen fyllas af »lilla 
Stina» och för att samspråka med vär
den, som i sin ungdom genomgått märk
värdiga öden och kom hit som lands
flykting efter att hafva deltagit i skot- 
tarnes strid för den stuartske pretenden
ten.

utan konkurrens i marknaden

Rök/ Carmen Rök/ Profva Bob? 
fin-fin handgjord cigarr à 10 öre. lång cigarrcigarrett à 5 öre

CIGARRFABRIKEN
KRONAN

GÖTEBORG.



8 PINGSTEN 1904
Emellertid fick värdshuset å Lilla Klip

pan icke länge behålla sin muntre och 
intressante värd : vid Mikaelitiden 1770 
flyttade han därifrån. Han hade arren
derat huset af hr Volrath von Öltchen, 
en af Göteborgs förmögnaste köpmän, 
ägare af ett glasbruk på gamla Elfsborgs 
mark och af hus vid Östra Hamngatan 
och Torggatan, i hvilket senare han sålde 
sina glasvaror.

Medan Wallenberg räddat värdshusvär
den James Carnegies namn åt eftervärl
den till tack för en god frukost, som han 
själf fick betala, var namnet v. Öltchen, 
ehuru buret af en lokal storhet, förgä
tet af nästa generation. Hans ättlingar 

för Göteborgs innevånare livad Djurgården 
varit och är för Stockholms.

Under vackra söndagsmorgnar och sön
dagsaftnar såg man hela skaror a.f hög- 
tidsklädda stadsbor vallfärda genom »Håll
gårdsporten» på Landsvägsgatan ditut till 
de romantiska lundarne. Änggårdsgrinden 
vid foten af skansen Kronan var för 
många detsamma som porten till ett jor
diskt paradis.

När man under de sex arbetsdagarne 
lefvat instängd inom fästningsvallame, 
hur härligt då att få komma ut i Guds 
fria natur. Här, under trädens skuggor, 
bildade sig familjegrupper kring de fyllda 
matkorgarne ; där på de gröna rundorna

Här botaniserade Andreas Dahl, af hvil- 
ken dahliorna ha sitt namn, och vid hans 
sida, som hans lärjunge, den 21-årige Jo
nas Dryander,*  som längre fram skull« 
bli Solanders efterträdare i British Mu
seum och vice-president i Linnean So
ciety. I

* En telning af den gamla Göteborgssläkten 
Ekman och son af en lektor vid Göteborgs 
gymnasium.

Här lustvandrade Beyer, Rosén och 0- 
lisch, Svedenborgsvänner, samtalande om 
de himmelska mysterierna och beskådan
de Guds vishet i hans skapelse. Bland 
dessa män var Ölisch, fastän mäklare, 
ingalunda den minst lärde, ehuru Rosén 
var känd som polyhistor och utmärkt la- 
tinare, samt Beyer bief besjungen af Jo
han Lundblad, som grundlig kännare

Axel Broström.

Sveriges störste skeppsredare

på kvinnolinien lefva dock ännu i Göte
borg inom släkterna Ekström, Ekman och 
Dickson.

Med Lilla Klippans utvärdshus täflade 
i viss mån ett nedom Stigbergsliden, hvil- 
ket hölls af en traktör Erland. Ett tre
dje utvärdshus var den bortom Redbergs- 
lid belägna Bagaregarden, berömd för sin 
vackra park. Värden därstädes hette v. 
Minden. Att ett fjärde utvärdshus skulle 
finnas i Slottsskogen, äfven kallad Äng- 
gårdsskogen, följer af sig själft, då man 
vet, alt denna näjd med sina ekbevuxna 
bergssluttningar, sina blomsterhöljda än
gar och sorlande bäckar var den tiden 

sprang lefnadsfrisk ungdom enkeleken; där 
högre upp bland bergen, vandrade äl
skande par eller ensamme betraktare.

Säkert gick den unge sjöfaranden Erik 
Wijk här mer än en gång, försänkt i 
tankar på dygdädla jungfru Romare, som 
längre fram i tiden skulle blifva hans 
hustru och skänka honom sonen Olof. 
Säkert gick här äfven en liten skolgosse 
vid namn Bengt Lidner, redan då dröm
mande och svärmande. Att poeterna Val- 
tinsson, Brunjeansson och Valcke någon 
gång ärade Slottsskogen med sin närvaro 
är likaledes mer än sannolikt; men att 
de icke besjöngo honom, därför bör man 
kanske hålla dem räkning. 

af grekiska språket och litteraturen. Elt 
monument af sin lärdom har den nämnde 
mäklaren rest sig i de öfversättningar 
han på lediga stunder gjorde af sin 
mästares på latin skrifna teologiska verk.

Först inemot den lid, då fästningspor- 
tarne stängdes, ålervände skarorna till 
staden. När nattens skuggor föllo öfver 
Slottsskogen var det slut med idyllen, ty 
det slags herdestunder, som efteråt fira
des af rucklare och nattfåglar, äro kan
ske mer att räkna som episoder i en 
hjältedikt, hvars författare voro sjömän

Styrsö Hafsbads
restaurant _

MIDDAG à 3 kr, 2 kr. och 1,50
Taffel-Musik & Rlton-Konsert

under anförande af kapellmästare P. Rönn.
Vördsamt Heribert Johnsson.
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Foto Hj. Brink. En kontrast från Vasastaden.

(Se uppsatsen med samma öfverskrift i Pingsten).
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Trädgårdsföreningens fågeldamm 
på 1870-talet.
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Lorensberqs Restaurant. Dinér mellan kl. 2—5 från kr. i : 25, à la Carte hela dagen efter 
rikhaltig matsedel. Souper och Sexor från kr. i: 50.  ,

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

OLOF MÖLLER.
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Henrik Gahns
Pillerade Tvålar 

som kvalitet jämngoda med utlandets bästa..

Lanolincreme, New Mown Hay. Viol-Tvål, 
Sav onå la Violette, Nej lika, Vildros, Litjemjölk- 
Tvål och Orchidée. Guldmedalji Stockholm 1897.

Till salu i parfymbodarne, å apoteken och hos de flesta herrar 
handlande.

och garnisonssoldater. Besättningen & 
Ostindiefararen »Riksens Ständer» lick 
emellertid i »Nyheterna» en försvarare, då 
någon insändare i »Spionen» hade låtit 
förstå, att medlemmar af nämnda besätt
ning tillika voro medlemmar af de natt
liga orgierna i Slottsskogen. Försvaret 
har följande lydelse:

»I sistliden, veckas Spion förkunnas 

lämna en så falsk, som almän anvisning 
till deras igenfående. Men sannolikast 
synes, att. kundgörelsen torde vara an
tingen skrifven eller till trycket befordrad 
af någon, i sitt tycke qvick, klokling, som 
själf älskar att, på. de gröna vatten, utom 
staden påfinna och upptaga snörlif, kjort
lar med mera smått.»

Under de första månaderna af året 

kan, för att vandra till de på Storkällaren 
eller Tre Remmare samlade bröderna, där 
man sysslade med politiken.

Partierna stodo skarpt emot hvarandra ; 
höga, vederbörande, handlande efter ordres 
Iran Stockholm, verkade med alla medel 
för sina kandidater; men de djupa lederna 
af borgerskapet hade slutit sig kring en 
annan lisla, och man emotsåg med spän-

En sommarbild från fordom

‘é.-åS?
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Foto. Aron Jonason.
Den gamla restauranten och musikpaviljongen 

i Trädgårdsföreningen.
(Se uppsatsen å i :a sidan!)

att uti Slottsskogen blifvit fumlna någre 
Fruntimmers don, hvilke skula sia att 
igenfås på skeppet Riksens Ständer. Om 
sådane saker äro lapade och återfundne 
(dier icke, som vederbörande ägarinnan 
och den dem kunnat hittat, bäst lära veta; 
så äger likvisst ej någon den ringaste 
kundskap därom på nämnde skepp, hvar- 
est man ock har annat att. syssla, än 
passa på dylika baggateller; och faller 
således nog underligt, huru man kunnat 

1769 voro värdshusen inom staden så godt 
som förvandlade till politiska klubbar med 
anledning af riksdagsmannavalet och dess 
följder. Mången hederlig mäster, som un
der vanliga förhållanden föredrog att till
bringa lördagsaftonen vid den egna här
den, läsande högt för familjen ur något 
nummer af kyrkoherden Hjortbergs Walda 
tidskrift »Söndagslust och Hvardagsro», tog 
nu, när det led mot aftonen, sitt spansk- 

I rör i handen och sin sjöskum.spipa i fic- 

ning utgången af striden. Under allt detta 
iakttogo avisorna — »Nyheterna» och 
»Spionen» — troget sin grundsats att icke 
blanda sig i saken; men de annonserade 
flitigt de flygskrifter, sam utskickades för 
att inverka på allmänna meningen, och så
lunda läste och kommenterade man på 
källarne »Bref från Göteborg till den ur
gamle svenske patrioten». »Till medborgare 
af alla stånd vid tillstundande riksdags- 
mannavalen», »Anmärkningar till skriften:

BONNIERS LEVERERA
FÖRSTKLASSIGT TRYCK LITOG7<7lFl
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©pcra«$oukvardcn, Middags- och Aftonkonsert
Gnneb. /iDagn. ipctri). --------- ZTelefon 60 45. (kL 2~'/ä 5 ki. s-n e. m.).

Fru Julia Håkansson.
Foto. Aron Jonason.

re Remmare och hos Peter 
es segern med bålar och ska- 

men borgerskapet hade uppgjort sin
—i värden. Det hade i glädje-

ma-
ehuru denne, i känslan af sin

'll medborgare etc.», »Svar pä Atlmärk- 
•Ungar till skriften: Till medborgar. ■ etc.»

Nir den afgörande dagen kom, segrade 
"dc oberoendes» kandidater, köpmännen 
borens Jenssen och Martin Törngren samt 
Possmentören», snörmakaren Chr. Rei- 

Piers, nied betydlig röstöfvervikl. Pa. Stor
källaren, T 
1 tonge firad 
lar; r 
'äkning nian vi
■uset glömt sin gamla vederdeloman 
8is traten, _ 2
a4erliga myndighet, hade nyss fö-re

■ varnat borgerskapet för att rösta på 
I'crrar Jensen, Törngren och Reimers.

id uppsummeringen af rösterna befun- 
n'Os desse hafva erhållit resp. 198, 191 
°ch 208 röster; men till allmän öfverrask- 
nil|g förklarade magistraten, att »handels
mannen Johan Schutz med 39 rosier, han- 

* el smannen Volrath von Öltchen med 53 
murmästaren Daniel Jungmarker med

* erhållit de flesta rösterna bland dem 
mm äro behöriga att komma under valet, 
lvadan de äro att anse för denna stadens 
agligen valde riksdagsfullmäktige till in- 

•^undande riksdag». Magistratens utslag 
1 e*- naturligtvis öfverklagadt, och under 
'ela året 1769 grälades och skrefs om 

denna sak.

%\tt po vtvätt en.

Doktor Ludv. Wolff.

Göteborgs läkarekar har under de senaste 
åren rekryterats i en grad, som just 

icke haller jämna steg med folkmängdens 
tillväxt. Och däröfver må man icke förvå
na sig, ty öfverproduktionen i de andliga 
kultiveringsanstalterna har, som bekant, un
der de sista decennierna varit enorm, ej 
minst på den medicinska banan — och den
na öfverproduktion söker nu sitt utflöde 
bäst och helst i de stora städerna.

Unga, nya, friska läkarekrafter hafva ju 
också lättare för att göra sig gällande i en 
stor stad, där kommunala helsovårdsinrätt- 
ningar och poster stå till förfogande i högre 
grad än annorstädes, och där den unge, 
skicklige och samvetsgranne vetenskaps
mannen lättare förvärfvar ett namn och en 
afsevärd praktik — isynnerhet om han är 
specialist. Det är ju alltid nyttigt att ett 
samhälle har rik tillgång på läkarekrafter, och 
vi må gerna lyckönska oss till att Göteborg 
hvarje år kunnat inregistrera ett eller två 
nya namn på förteckningen öfver stadens 
läkare. Hedrande för dem själfva och deras 
kapacitet är ock den omständigheten, att de i 
allmänhet kunna lyckönska sig själfva.

Det egendomliga med denna tillströmning 
af nya läkare är emellertid att den icke 
rubbat det gamla förtroendet till stadens 
äldre läkare, eller de som en längre tid varit 
i staden bosatta. Det gifver ju ett eklatant 
vittnesbörd om, huru rotfast detta förtroende 
är, och huru högt uppskattade deras person
ligheter och kunskaper äro.

En bland dessa, som i fråga om sin prak
tik kan räknas till de äldre, är doktor Lud
vig Wolff. Sedan 17 år tillbaka praktiseran
de” läkare i Göteborg, har han förvärfvat sig 
det bästa anseende, icke allenast som fram
stående vetenskapsman utan ock för sina 
personliga egenskaper: humanitet, parad med 
allvar och nobless, egenskaper hvilka man 
så gerna ställer i sammanhang med läkarens 
kall, men hvilka icke alltid äro tillfinnandes.

Doktor Ludvig Wolff är Göteborgsbarn. 
Tillhörande den allmänt aktade familj, som 
kom in i Sverige med den vördnadsvärde, 
nyss ur tiden gångne rabbinen d:r Wolff, 
föddes han i860. Efter absolverade akademi
ska examina började han ar 1887 sin praktik i 
Göteborg, disputerade följande år och pro

moverades 1889 i LTpsala till medicine 
doktor.

Redan tidigt förvärfvade han sig ett namn 
som framstående magläkare, och för närva
rande är väl hans rangplats i Göteborg pa 
detta område af medicinisk vetenskap obe
stridd. Men äfven som barnläkare och som 
skarpsynt läkare i allmänhet är doktor Wolff 
erkänd, äfven om han företrädesvis och med 
största intresset egnat sig åt matsmältnings
organens sjukdomar. Detta intresse dref 
honom att upprätta den första polikliniken 
för magsjukdomar i Göteborg och hans fler
åriga oegennyttiga arbete i denna anstalt 
har helt säkert ländt till stor välsignelse för 
samhällets fattiga.

Föröfrigt är doktor Wolff en kolossalt 
verksam man, som ständigt följer med sin 
vetenskaps utveckling. Otaliga äro de skrif
ter han utgifvit i läkarevetenskapens skilda 
grenar, han medarbetar flitigt i in- och ut
ländska medicinska tidskrifter och har jem- 
väl skrifvit en del uppsatser i dagspressen. 
Bland de många utländska resor han före
tagit må nämnas den som anträddes 1890 i 
och för studier öfver yestra Tysklands bad- 
och brunnsorter med speciel hänsyn till de 
nyinrättade lungsotssanatorierna.

Sedan 1895 är doktor L. Wolff ledamot af 
Göteborgs helso vårdsnämnd.

Foto. Aron Jonason.
”Tummeliten.”

(ur sagospelet ”Tummeliten).

Nytt! Nygrens Prima- Pansch, Torr tOTClO bßgäPciSi
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H. G. Groms &Son 
Eætra fint FHUKTVIN ci / kr. ;>r buteïj. - - - - 
Beredt af finaste bordsfrukt oc h bär, utmärkt till både 

bordsvin och dessertvin.
Till salu hos stadens samtliga Speceri-, Konserv- och Delikatess
handlande samt i vår lokal Korsgatan 12. — — — — — —

Axel Broström.

Det är ett ofta hördt och ofta idissladt 
talesätt, att den svenska sjöfartsnäring

en är föga utvecklingskraftig, om den inte 
rent af befinner sig i ett olyckligt stillastå
ende. Orsakerna härtill har man, ofta med 
rätta, velat söka i vår kapitalbrist och den 
svikande svenska energien och företagsam
heten, hvilken låtit oss bli efter i konkurren
sen på hafven med de andra sjöfarande na
tionernas handelsflottor.

Detta talesätt är ännu ej förstummadt, 
men vi börja ju rycka upp oss mer och mer 
för att komma olycksprofetiorna på skam. 
Och om svensken vill och lägger in hela 
sin sega energi därpå är han nog mannen 
att sätta lif och fart i den svenska sjöfarts
näringen. Det mest lefvande exempel härpå 
är skeppsredaren Axel Broström, hvars namn 
efter nära ett kvartssekels arbete knutits vid 
Sveriges största rederifirma.

. Man maste beundra den energi och sega 
kraft, den ihärdighet och goda affärsblick, 
som kunnat åstadkomma det som Axel Bro
ström gjort. Man behöfver icke se djupt in 
i förhållandena för att fatta hvad det betyder, 
att under ett tjugotal år öka Sveriges han
delsflotta med ett lika stort antal fartyg, 
alla i flitigt och ihärdigt arbete under svensk 
flagga.

Axel Broström är ock typen för en self
made man. Alltsedan han år 1881 som fattig 
sjökapten grundade ångbåtsbolaget Ferm, 
och alltsedan han ar 1889 grundläde ångbåts
bolaget Tirfing har han tyst och energiskt 
införlifvat den ena stora båten efter den an
dra med dessa båda bolags flottor, hvilkas 
kapital i närvarande stund representera flera 
millioner. Och det bästa är, att Broström 
förstått att ställa så, att hans båtar afkasta 
något — ofta ända upp till 16 procents 
nettovinst per seglationsår.

Axel Broström är född 1838 i Kristine
hamn. Först förde han en mindre slup, där
efter ångare pa kanalen och Östersjön. Se
dan han år 1881 dragit sig tillbaka från sjön 
och påföljande år flyttat till Göteborg, bör
jade han att i stor skala egna sig åt rederi
rörelsen. Han förstod att i hög grad be
gagna sig af konjunkturerna, lifvade det ny 
vaknade intresset för sjöfartsnäringen, och 
skaffade rederinäringen förtroende hos kapi
talet. Han köpte oafbrutet nya fartyg och 
förstod att finna sysselsättning för det stora 
tonnaget — för att slutligen se, huru hans 
oaflåtliga sträfvanden kröntes med fram
gång.

Teaterbilderna.

Af fru Håkansson, den celebra konstnär- 
innan, meddela vi två bilder till en 

af hennes glansroller: Marguerite Gautier 
uti Kameliadamen.

De öfriga bilderna äro ur Tummeliten, det 
anslående sagospelet, hvilket fröjdat publi
ken ett par veckors tid. Man måste erkän
na att Folkteaterns direktion och herr Emil 
Strömberg icke sparat några mödor för det 
vackra styckets värdiga framförande, och 
man måste beundra den sistnämndes emi
nenta regissörsförmåga, att af små barn 
skapa så pass styfva skådespelare, som de 
hvilka återge Tummelitens och Tummelisas 
roller. För att nu inte tala om — Lillepytt- 
konstapeln Gustafsson.

Alla dessa teaterbilder äro från Aron 
Jonasons berömda atelier.

C. R. d.

IRy stad och 
gammal stad.

(Se illustrationen å p:e sidan!)

Det är en egendomlig kontrast bil
den å detta blads nionde sida er
bjuder.

A ena sidan den regelrätta storstads- 
boulevarden med sina saftiga, nyspiran- 
de gräsmattor och sina rader af unga, 
knoppande lindar, å andra sidan den 
gråa bergsknallen, nedanför hvilken den 
lilla krokiga gränden letar sig fram 
mellan trädgårdstäppor och fallfärdiga 
kojor.

A ? ena sidan det jättelika storstads- 
palatset, hvilket imponerar mera genom 
sina stenmassor och sin höjd än ge
nom sina ädla former. A andra sidan 
den lilla klungan af kåkar, mörka, bo- 
fälliga kojor, hvilka äro dömda att 
vandra all världens väg — och som 
redan fallit för rödjarens bila.

Emellan dessa kåkar, på dessa berg- 
knaltar och i dessa smala gränder 
hafva generationer af fattigdomens barn 
lekt och fröjdat sig åt vårsolens glans, 
tumlat om på gräsmattorna vid den då
varande stadsgränsen och prydt sig 
med vildblommorna, som växte utan 
ans och tukt i backarne. Nu äro de 
borta, och fattigdomens barn hafva 
trängts undan, längre åt söder och ve

ster, där stadens gränser nu gå, ty det 
är ju ödets skickelse, att de alltid skola 
hålla sig vid gränsen.

På däras forna lekplatser finnas nu 
fina, cirklade och sandade gångar, stål- 
trådshägnade gräsmattor, mjuka som 
sammet, blomsterrabatter med doftande 
hyacinter och tulpaner och all annan 
sommarens härlighet, som trädgårds
mästaren lockar fram i sina drifbänkar. 
På dessa gångar leka barn i fina kläder, 
spela »bandjol» och kasta boll, under 
det fontänen med sitt våta strängaspel 
ger lif och friskhet åt taflan.

I bakgrunden öppnar sig ett vackert 
perspektiv: den leende Vasaparken med 
sina gamla och unga trän, sin Floras 
kulle, sina buskager och grandungar 
och där bakom de gråa bergen med 
gröna dälder i vårens tider. Här är 
ljus och luft och fägring, allt det som 
tilltalar skönhetssinnet. Skada bara att 
den vackra taflan skall förstöras, så 
snart vi vända blickarne från naturens 
smekande färgspel till husmassorna, som 
flankera de vackra platserna.

Det är som att komma ifrån en poesi- 
fylld idyll till en konstlös andefattig 
tragedi. 1 alla dessa linier herrskar det 
fula. Dessa bondbyggmästarnes fantasier, 
dessa den krassa nyttans stenprodukter 
sväfva i luften som skönhetsförjagande 
väsen och sträfva att ombilda en af 
stadens vackraste platser till en väldig 
bakgård, med piskbalkonger och allt möj
ligt arkitektoniskt armod.

F-g.

Fruntimmers^
**—toffeln.

4<åseri
af Sacher Masoch.

Den stackars lilla toffeln ! Månne den 
verkligen är sä farlig som man i allmän
het vill påstå? Och äro verkligen de 
män som stå under toffeln så beklagans
värda? Äro de förtjänta af att på ett så. 
obarmhärtigt sätt förhånas?

Jag tviflar därpå.
Visserligen har jag funnit, att en sko 

kan klämma, men hvem har väl någonsin 
känt sig besvärad af en toffel? Den slu
ter sig ju så mjukt omkring foten och’ är

ÄRADE HERRARI
Det lönar sig att låta kemiskt tvätta Kostymer, som blif- 
va samtidigt pressade och äfven lagade(omsåönskas), hos

Lundby Skönfärgeri & Kemiska Tvättanstalt, Göteborg
Telefonera till 38 96, butiken N:o 44 Kungsgatan

» » 50 67. » »10 2:dra Långgatan
» » 43 71, » » 8 Skanstorget.

Gods hernias efter tillsägelse !
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PeUerins Margarin är bäst!
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den man vara afundsvärd, som af sin 
hustru befrias från alla dessa obehag? 
Och hvem kan väl bestrida, att mannen 
af naturen är en slösare, kvinnan däremot 
sparsam? Och mår icke hushållet bättre 
af att ledas af en sparsam än af en slös
aktig hand?

Min man slår under toffeln och /be
finner sig utmärkt väl däraf; och dock 
var det ingen lätt sak att få honom där
hän och bibehålla honom där. Sacher- 
Masoch har tillräckligt, till och med med 
pistolen i hand bevisat att han är en 
man ; hans kula är lika fruktad som hans 
pärina. Hans ideal liar helt visst alltid 
varit en kvinnlig despot; men det är 
lättare alt i en skön dröm, underkasta 
sig en furstlig älskarinna, klädd i kunglig 
hermelin, än i ett mångårigt äktenskap ut
härda en älskande hustrus vänliga, väl
menande tyranni. Herkules slog sig icke 
frivilligt ned vid Umphales spinnrock, och 
min man liar icke heller gifvit sig i mitt 
våld såsom ett slaktoffer med hundra hän
der.

Det har kostat ganska mycken strid, 
innan kvinnolist och kärlek lyckadeå bringa 
honom under oket. Så småningom har 
jag dock fråntagit honom allt, som ut
gör lifvels prosa. Jag undanhåller ho
nom icke blott alla lifvets bagateller, utan

Foto. Aron Jonason.
Poliskonstapel Gustafsson 
(ur sagospelet ”Tummeliten”).

Foto. Aron Jonason.
Kejsarparet Tummeliten och Tummelisa

(ur sagospelet 
så rymlig, aft man knappast känner den. 
Helt visst äro icke alla tofflor lika; men 
<c't finnes dock tofflor* som passa till 
hvarje människa. Det finnes grofva och 
Hna tofflor, enkla och dyrbara samt dess
utom flera andrå sorter. På världsutställ- 
Hl|igen i Paris förekommo förtjusande ry
nka tofflor af kulört sammet, fodrade och 
kantade med dyrbart pälsverk. Tydligare 
än lusen lärda afhandlingar u ti ryckte des
sa tofflor två stora sanningar: den ena, 
alt ryskorna hafva de allra näpnaste små 
Hitter, oclh den andra, — som är en na
turlig följd af den första — alt kvinnor, 
som begagna sådana tofflor, måste be- 
»årska sina män, såsom vanligen är fallet 
1 Ryssland.

Hvari består då egentligen toffelrege- 
nientet? Hustrun råder inom hemmet och 
tål icke, att mannen åsidosätter henne. 
)et är det helål Om den stora, vida, 
litre världen tillhör mannen, skall då icke 
(,us den lilla världen inom hemmet stå 
H|ando, hon, som delar alla mannens be
ider den stackars lilla hustruns kom- 
kymimer, lidanden och sorger ? Och om 
uiistrun hos mannen bekämpar de böjelser 

°eh begär, som aflägsna honom ifrån hen-

’Tummeliten").
ne och barnen, sker icke detta då blott 
af kärlek? Och har hon icke i så fall 

I äfven rätt? Jag påstår, att där toffelre- 
gemeintet är infö-rdt, finnas de lyckligaste 
äktenskapen, och att de män, som stå 
under toffeln, äro de lyckligaste.

Man tror, att den man, som står under 
toffeln, är sin hustrus slaf. Det är tvärt
om hustrun, som påtager sig en del af 
mannens omsorger, som ständigt bemödar 
sig om att i hemmet aflägsna från ho
nom allt som kan vara obehagligt och som 
ofta till och med skämmer bort honom.

Låtom oss strax tala om hufvudsaken, 
om penni ngeaffärerna. Huru beklagas och 
förhånas icke den man, som låter sin hu
stru hindha.fva kassan ett iörhallande 
som dock förekommer vida of late, än ska
pelsens herrar ens låtsa sig veta om. Men 
är det icke vida behagligare, att alldeles 
icke behöfva befatta sig med penningar? 
Är det icke plågsamt, att från morgon 
till afton nödgas tänka på tusen små hus
liga omsorger? Är det icke plågsamt att 
besväras med frågorna om rum, ved, kök 
och skafferi samt att utkämpa homeri- 
ska strider med tjänstfolket? Skulle icke 

J. A. Wettergren & Co. Platsens ojemförligt största urval af----
DAMEKAPPOR, KOSTYMER, tailor made, 
RESDRÄKTER, IMPREGNERADE KAPPORetc.
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JERNSANGRRoch
SAHGKIaÄDER

rikhaltigaste 
Skandinavien.

Största och 
lager i

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

jdögsta kValité. Billigaste priser

ßikt illustr. katalog gratis och franko

ALBENE 
ALBENE 
ALBENE 
ALBENE 
ALBENE 
ALBENE

absolut rent växtfett.
prisbelönt med 18 Guld-, Silfver- och 
Bronsmedaljer.
Hederspris vid Holländska Bageriutställ
ningen.

det förnämsta af allt växtfett.

bör icke förväxlas med Kokossmör.

utan smak och lukt, härsknar aldrig.
OBS.! Alla Våra sängar äro märkta

Göteborgs JVlek. Verkstad.

hvarje vindpust, hvarje ord, som. kan be
komma honom illa. Jag sköter hans kor
respondens och hans processer; jag emot- 
tar hans besök; jag går till teaterdirek
törerna, på regeringskontoren och på 
redaktionslokalerna. Intet bref, ingen tid
ning kommer i hans hand förr än jag 
granskat den, och jag sörjer för, att in
tet ondt ord får drypa sitt gift i hans 
lugna, enkla och barnsliga själ. Honom 
förbehåller jag endast lifvets poesi med 
dess underbara, odödliga tjusning. Han 
lefver endast i lifvets lustgård, skiljd 
från världen, och jag håller vakt vid por
ten.

Och finner verkligen den man, som 
utomhus jagar efter njutningar, blott en 
bråkdel af den lycka, som en hustru inom 
hemmet bereder den man, hvilken står 
under hennes toffel? Hvad gör icke löf
felns ägarinna för att lindra sitt offers 
grymma öde? Ingen af hans önskningar 
blir ouppfylld, så vidt som det icke skulle 
falla honom in att vilja taga ner sol, 
måne och stjärnor. Hon gissar sig till 
hans mest hemliga böjelser och smeker 
dem, naturligtvis endast i den elaka af- 
sikten att befästa sin makt. Hvarje 
man har en hel mängd sådana små bö
jelser, dem en klok hustru förstår att be
gagna till lika många länkar i en smidd 
kedja.

Jag äger flera sådana sina trollmedel.
Min inan svärmar för amazoner. Nå

väl, jag rider i kapp med honom, skju
ter till måls med honom och fäktar med 
honom. Min man tycker om att i skym
ningen om vintern sitta vid kaminen och 
röka en cigarett, samtala och höra katten 
spinna. Nåväl, jag gör honom sällskap 
vid den trefliga brasan. Katten får spinna 
i mitt knä, jag samtalar med honom och 
röker själf en cigarett. Min man tycker

ALBENE 
ALBENE 
ALBENE 
ALBENE 
ALBENE 
ALBENE 
ALBENE 
ALBENE 
ALBENE 
ALBENE

hälsosamt, närande och lättsmält.

20 % fetare och omkring 50 % biligare 
än smör.

rekommenderad! af kemisterna prof. Lager- 
heim, Stein m. fl.

anbefalles af framstående läkare såsom 
lättsmält.

rekommenderas för stekning af fisk, kött, 
potatis m. m.

särdeles lämpligt till bakning.

oöfverträffadt till s. k. flottyrkokning.

finnes hos de flesta specerihandlande.

säljes i bleckburkar om Vs, I, 2'A och 5 kg. 
samt i träkärl om 25 och 50 kg.

i parti ensamförsäljarne för Sverige:

Rikstelefon 1205.GUST. F. BRATT
GÖTEBOBG.

Uti

Sofie Hallbergs
Parfymerihandel,

37 Södra Hamngatan 37,
(Milt för Brunnsparken.)

GÖTEBORG,
finnes ständigt ett rikt och väl sorteradt lager af 

finaste äkta
Parfymer och Eau de Gelegner, alla slags 
Borstar och Kammar samt Svampar, tillika I 
med ett elegant lager af
Pariser Galanter!- och Bijouteri-artiklar, 

m. m. allt till de billigaste priser.
Sofie Hallberg.

A. E. Klingberg
KORGMAKARE,

Kungsportsplatsen 2,
Verkstad :
Pustervlksplatsen 15, 

Rikstelefon 20 13.
Korgstolar från 7 Kr. 

till högre pris.
Reskorgar, stort lager. 
Barnvagnar.

OBS.! Priserna de billigaste här på platsen!

Tval- & Parfymfabriken

VIOLA
GÖTEBORG. Rikstelefon 16 88.

Tillverkar finare
Toalett-Tvålar och Parfymer samt l:ma Kärn-, Tvätt- & 
Textil-Tvålar, Såpa & Såppulver, allt efter nyaste utländska 
metoder. Profva VIOLAS såppulver.
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SILVANDERS

P

BÅt-,

JRes-

och

Turist

korgar.

A. Andersson Nordgren,
Östra Skansgatan 22, (Gamlabrandstationen) 

GÖTEBORG. Rikstelefon 35 87.

Stort sorteradt urval hos

XZand-, 
Nagel-, 
Dår-,
Datt- $

Klädesborstar.

ßeda Cranter
57 Kungsgatan 57 

Rikstelefon 47 11.

■ ■3ERG&B.AUER ■
GOTEBORG. . ■i -

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

RAMBERG & BAUER,
Gas- & Vattenledningsentreprenör.

Telefon 18.

Apotekare J. G. Lobergs 
Fabriks-Aktiebolags 

(Vestkustens Mineralvattenfabrik,)

JkåoQ Jävatt & Co.
försälja från fartyg och upplag:

Prima Fyrkol,
„ Anthraeitkol, 
„ Smldeskol, 
„ Nötkol och 
„ Cokes samt 
„ eng. GJutjern, 

allt af bästa sorter till billiga priser

ADOLF BRATT & Co
Norra Hamngatan 2.

•eeeeeeeeeeeee
Öskar T^olmbergs ■Efiertr.

Sängutstyrsel-, Matt-,
Möbeltygs- och

Tapetserareaffär
Rekommenderas.

Magasinsgatan 8.
Telefon 18 14.

1 VED Ü
alla slag 

billigast hos

Välkända tillverkningar 
Rekommenderas.

C. Uggla & Co.
Telefoner 32 — 38 85 — 19 03. 

icke om, att en hustru är vårdslöst eller 
tarfligt klädd i sitt hem; därför klär jag 
mig så omsorgsfullt som möjligt i hem
met, ute däremot ytterst enkelt. Min man 
hyser mycken förkärlek för pälsverk, ja, 
han är riktigt passionerad därför; en päls- 
kofta, sådan som man ser på nederländ
ska genrebilder, utgör för honom idea
let af huslig trefnad och lyx, hvarför 
jag också begagnar en sådan både som
mar och vinter, hvilket jag — åtminstone 
under den varma årstiden — ingalunda 
skulle göra, om icke min man stod under 
toffeln. Hvilken blir väl på detta sätt 
offret? Mannen eller hustrun?

Men äfven på hans antipatier ger den 
kvinna akt, som håller sin man under 
toffeln, ty dessa kunna ofta blifva far
ligare än böjelserna. Så till exempel tog 
Napoleon I genast till flykten för en par
fymerad dam, och hans kammartjänare be
rättar i sina memoirer en ganska rolig 
historia från det spanska fälttåget; han 
säger, att en alltför välluktande, vacker 
dansös nästan brakt den nye Caesar till 
att svimma. Jag känner en hustru, som ge
nom sitt beständiga dammtorkande jagade 
sin man ut ur hemmet, och en annan, 
hvilkens äktenskap är olyckligt blott där
för, att hon minst en gång om dagen spelar 
»en nunnas bön» på pianot.

Jag skulle icke våga slakta en höna i 
mitt hus, och icke heller att visa mig i 
nattröja och nattmössa.

1 alla händelser är vår trefliga, tyska 
toffel att föredraga framför den vitriol, 
som de franska damerna begagna sig af, 
framför den italienska (tolken, det orien
taliska giftet och i synnerhet framför knut- 
piskan af hvilken de härsklystna, polska

hyckholms hageröl & Pilsneröl rekommenderas.
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”H±«2niscb Johan Larson & Co. T- whisky
AA KUNGSTORGET 6. Goteborg.

damerna begagna sig för att hålla sina 
män i ordning.

Strängt taget stå alla män under tof
feln. Delta är regeln; gifves det några 
undantag därifrån, så är skälet endast det, 
att icke alla hustrur förstå att rätt be
handla toffeln. Mången intagande, liten 
hustru skulle slippa att sitta ensam hem
ma om aftnarne med barnen, om hon i 
tid hade förstått alt fängsla mannen inom 
hemmets lilla dyrbara värld. Det är dock 
icke alla kvinnor som förstå den hem
ligheten. Men regeln är i hvarje fall

■ toffeln ; och då mannen endast säl
lan lyckas rädda sig undan den, bör lian 
förstå att finna sig i det oundvikliga. Han 
måste böja sig för naturens lag; han 
måste blott, innan lian gör sitt val för 
lifvet, med afseende på sin hustru tillse, 
att han lugnt kan ställa sig under hennes 
toffeil.

Där toffeln är bannlyst, råder i stället 
den Ovidiiska striden emellan könen, en 
strid utan fred; det är ej något lyckligt 
äktenskap. Den hustru, som önskar hålla 
sin man hemma under sin omvårdnad, 
älskar honom också ; den, som gäma ser 
att han söker förströelse utomhus, älskar 
helt enkelt en annan.

Mannen längtar också sig själf ovetande 
efter toffeln ; finner han den icke hemma, 
uppsöker han den annorstädes, allt efter 
lefnadsförliållandena, än hos en dansös, 
än hos en syflicka, som tyranniserar och 
pl undrar honom.

Om än Dumas’ för ej så länge sedan 
uttalade ord, att kvinnorna om tio år 
skola skrifva våra lagar, voro väl dri
stiga, kan man dock här ooh där se 
vissa tecken, som. synas gifva honom rätt. 
De kvinnliga läkarne, prosterna, advoka
terna och domarne i Amerika, det faktum, 
att elt parti i Förenta Staterna erbjudit 
en kvinna presideritskapet, jämte besläkta
de företeelser i Ryssland, tala tydligt nog 
därför.

Hvem vet, om icke i framtiden kvin
norna komma att regera, och om icke 
den stackars förhånade toffeln en vacker 
dag af alla jordens folkslag kommer att 
hyllas såsom en sinnebild af jordisk lyck
salighet.

I Trädgården ryckte de populära Krono- 
bergarne in den 15 Maj och spela under 
rikt och berättigadt bifall.

ri Lorensberg, detta trefliga utvärdshus, 
som lockar med fru Sandbergs förstklassigt 
skötta varieté, sin restaurant och sin djur
gård, är snart säsongen i fullt flor. För när
varande spela direktör Schultz’ populära gos
sar, sedan kommer Skånska dragonernas 
musikkår och slutligen en finsk filharmonisk 
orkester från A bo.

Operaboulevarden öppnades 1 Maj. I den 
trefliga och pittoreska friluftsrestauranten 
spelar hvarje dag ett litet väl sammansatt 
kapell under dir. Muchouws säkra ledning.

/ Slottsskogen är man rustad för sommar
kampanjen. »Götarne» komma i sommar 
att spela hvarje dag och den populära må- 
larkvartetten låter hvarje söndags och tors
dags afton sina toner ljuda.

Styrsö hafsbads restaurant, den ståtliga
ste af våra skärgårdsrestauranter, står äfven 
i år under herr Heribert Johnsons bepröf- 
vade ledning. Direktör P. Rönns lilla väl 
samspelta kapell besörjer den musikaliska 
trakteringen.

Alla, som ämna resa, böra titta sig om
kring i Silvanders herrekipering. Bland dess 
olikartade, eleganta och solida reseffekter 
finns en högst inventiös, praktisk och tref- 
lig liten reskorg, lätt och bekväm att hand- 
tera. Den rymmer en hel del toilettetuier, 
tallriksställ, knifvar, gafflar och skedar, ka
rotter etc., dryckeskärl, allt högst ledigt och 
bekvämt arrangeradt.

Vid resor och utflykter i det gröna, då 
man vill ha matsäck med sig, är denna nätta 
reskorg mycket lämplig.

Ett hushållsmedel, som helt visst kommer 
att bli af en viss epokgörande betydelse för 
matlagningskonsten, är det nyligen i Sverige 
införda vegetabiliska fettämnet Albene, hvil- 
ket vi af egen erfarenhet kunna rekommen
dera åt våra husmödrar.

Albenet har sin största betydelse därige
nom, att det är ett rent växtfett och som 
sådant mycket hälsosamt och närande samt 
att det är ej mindre än 20 procent fetare 
än smör. Det vid stekning ofta uppkom
mande obehagliga oset förmärkes ej vid an
vändande af Albene, emedan det är absolut 
rent och aldrig härsknar.

För sin utmärkta användbarhet vid bak- 
ning har Albene erhållit Hederspriset vid 
den stora Holländska bageriutställningen.

Hvilken betydelse detta märkliga fettämne 
kan ega för allmänheten som ett substitut 
för stek- och matsmör, framgår bäst deraf, 
att Albenet är nära hälften så billigt som 
smör. Professor G. Lagerheim, kemisten 
vid Stockholms högskola, har ock på det 
lifligaste rekommenderat Albenet.

/ vår- och försommartider, då luften irri
terar huden mer än vanligt, bör man inte 
försumma att hafva inne ett antal af Gahns 
Borax-Benzoetvål, som är ett det utmärkta- 
ste medel för hudens vård.

Titta , in till Oscar Nymark vid Andra 
Långgatan, när ni vill ha en fin och vacker 
halsduk i en behaglig sommarkulör!

För vår- och sommartvätten är Violas såp- 
pulver ett af de bästa. Det har vunnit er
kännande af tusentals husmödrar.

Hvarje husmoder bör före utflyttningen 
till landet inte uraktlåta, att förse förrådet 
med ett lämpligt urval af Örebro kexfabriks 
ypperliga kexsorter, hvilka alltid äro friska, 
alltid bevara sin fina arom och derför lämpa 
sig för kaffebordet och som ett angenämt 
dessertbröd.

Glöm inte att för den stundande badtiden 
lägga eder till med ett parti Zadigs lanolin- 
créme-tvål, som vunnit rykte öfver hela nor
den för sina välgörande verkningar pä en 
ömtålig hud.

Drick Svoalanders kaffe — det är godt !
1 Karl O. Lindebergs välkända handels

skola anordnas sommarkurser. Om de samma 
se annonsen å omslagets sista sida !

T Långedrags nybyggda restaurant, hvil- 
ken får ett härligt läge vid Talatta och in- 
redes efter alla nutidens fordringar, utöfvas 
värdskapet af källarmästaren Gustafson, väl
bekant från Lyckorna, Weise i Göteborg och 
nu senast från Lysekil, der han å hotellet 
till allmän belåtenhet fört spiran.

I grefvinnan Dubarrys 
boudoir.

Rococostudie af MARIO.

Grefvinnan Jeanne Dubarrys boudoir i hen
nes lilla förtjusande slott vid Luciennes var 
upplyst af det klaraste solsken. Allt strå
lade af ljus, lefnadslust och yppighet. Allt 
speglade sig i allt, ty det friska, öfvermodiga, 
guldglänsande solskenet gjorde allt genomskin
ligt.

Portierernas sammetsvågor voro liksom öfver- 
sådda med fruktdun, möblerna, tapetlisterna, 
amorinerna, hvilka voro fastade vid vecken, 
för att hålla dem tillhopa, allt var förgyldt. 
Den väldiga länstolen, hvilken tjänte till säte 
för féen i detta rike, hade formen af ett snäck
skal, och dess krökningar voro betäckta af 
glänsande färger af snöhvitt, himmelsblått och 
rosenrödt, och féen själf, som hvilade i ett 
haf af hvita spetsar och ljusa sidenveck, hon 
skulle nog kunna jämföras med den äkta pär
lan.

En trotsig, rikt förgyld karyatid prydde bord
benet; féens frasande sidenveck berörde dess 
näsa, och den tycktes harmas öfver all denna 
fräckhet, men sidenet log frasande, krökte och 
slingrade sig muntert och ropade: »Ritsch, 

I ratsch, äfven om du, dumma bordsben, har blif- 
vit svarfvadt till en prinsessas ära, och jag 
endast är väfd för alt pryda en Jeanne Vau- 
bernier, så skall tiden dock träffa oss begge 
— du skall blifva krossad af råa yxor, och 
jag skall blifva bortslängd i smutsen, sönder- 
rifven i trasor . ..

I ett hörn satt en negerpojke, klädd i hög- 
rödt siden, hopkrupen; lians drag voro fula, 
hans svällande läppar voro öppnade och hans 
lystna, glödande ögon voro riktade på féen, 
pärlan — grefvinnan.

Hon låg hoprullad som en vredgad katt, 
hvilken bereder sig på att kasta sig öfver sitt 
offer. Hennes simpla, passionslösa ansikte var 
förvridet af elakhet, hennes gråa, skarpa ögon

Swalanders Kaffe drickes numera i hvarje hem.
17 Kungsgatan 17 

(Hörnet af Magasinsgatan 12) 
samt i Swalanders Kaffehandels 20 filialer.

Profva och 
jemför !
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långedrags nya Restaurant öppnas inom kort.

Fru Julia Håkansson, 
(i ”Kameliadamen”).

— Du, Jeanne? Hvarför?
— Hvarför? Därför att jag var ensam med 

mig själf, med mina tankar.
— Ensam? utbrast Chon och pekade på 

den stirrande negerpojken. Ilar du icke mon
sieur Zamore, din tillgifne page, »guvernören 
på Luciennes», såsom La France plägar 
kalla, honom?

— Den? ropade grefvinnan, i det ett obe- 
skrifligt uttryck af vämjelse flög öfver hen
nes hreda, ansikte. Det är ju icke någon män
niska.

»Del är ju icke någon människa!» Dessa 
ord träffade negerpojkens hjärta. Den fula 
gossen tillbringade sin tid med att. stirra hela 
timmar, hela dagar på denna, kvinna, a! hvil- 
ken han blifvil skänkt. Han var en ömklig 
varelse, denna Zamore, men i hans ådror rul
lade tungt, af Afrikas sol upphettad! blod. Och 
dessa ord från den kvinna, som var hans 
allt, de kommo bägaren att flöda öfver. Hans 
tillbedjande blick blef efter hand stel, mörk 
och hotande. Det var liksom om något blif- 
vit dödadt inuti honom, och det hvita i hans 
ögon blef rödt, som om det vore blod, som 
strömmade dit från hjärtats sår.

— Hvad fattas dig, Jeanne? frågade Chon; 
hvarför är du så nyckfull, så vredgad ? Hvad 
slår på? Hvad, är det, som retar dig?

—■ Hvad det är som retar mig? utbrast gref
vinnan, i det hon skar tänder, jo, han retar 
mig, Chon, jag hatar honom.

— Hatar honom! konungen! hur kan man 
hata en man, som omgifver en med all möj
lig lyx, som i morgongåfva skänker bort ett 
slott, som ställer till ens disposition hela, den 
fulla, klingande statskassan, så att man kan 
röra om i den af hjärtans lust? Hur kan man 
hata en man, som för vår skull stiger ned 
från tronen för att uppfylla alla våra önsk
ningar, som dricker champagne ur den där 
förtjusande rosenröda skon, som beströr vår 
väg med blommor, som på en vink af oss 
kastar folk i fängelse, som till och med — 
kokar kaffe till oss? Att man icke älskar en 
sådan människa, det kan jag möjligen förstå, 
men att man trots allt detta hatar honom 1

— Och dock är det så, Chon! Jag hatar 
honom bittert, jag afskyr honom. Hvarför? 
Därför att jag älskar. Kan du förstå det? 
Jag älskar innerligt, saunt, djupt en annan, 
en enda. Under hela mitt förflutna lif har jag 
aldrig erfarit denna känsla, så ödslig och vild 
var min tillvaro; då gjorde en kunglig nyck 
mig till en förnäm dam. Din broder, den 
förekommande grefven, gifte sig med mig, jag 
är nu härskarinna på kungens soaréer, och på 
dem har jag träffat honom, den andre. Jag 
såg den stolte, unge, ädle, intagande, vackre 
kavaljeren, och förtviflan grep mig, ty jag 
kände genast, att jag icke var tillräckligt vac
ker för honom, den skönhets älskande vicomte 
Joseph de Létorrières. Och en djup förtvif
lan grep mig, ty jag kände, jag vet det, att 
jag icke är god nog för honom. Och hvar
för är jag det icke? Därför att konungen 
genom sin dumma djuriska, kärlek har gjort 
mig till en löjlig, afskydd skräckbild för hela 
landet. Och därför hatar jag konungen, kan du 
förstå det? Och jag skulle kunna döda, ho
nom liksom om jag därmed dödade allt hvad 
som är fult, dåligt, afskyvärdt och simpelt 
1106 mig! , , ■ . , m.— Tyst! där är han! hviskade Chon för

skräckt, till hälften bcdöfvad al" hvad hon hört, 
och smög sig skyndsamt bort.

Och i dörren visade sig nu Louis XV, den 
högt älskade med det söta, äckliga leendet ; 
vanvettig af öfvermod och passion hade han 
öfver sina skuldror kastat den kungliga pur
puren, hvilken han eljest endast plägade hära 
vid högtidliga tillfällen, då han inför folkets 
ögon framträdde som representant för det. 
kungliga Frankrike. Också nu ville han till sin 
härskarinnas» ära i maskeradkostymen repie- 

sentera La France, det Frankrike, som för
nedrades för ett. gement fruntimmers skull. Den 
gamle, groteske mannen närmade sig nu med 
affekterade balletsteg; i handen bar han en 
kopp kaffe, och Zamore, som på en vink rusat 
upp, inbar i en gylhr* 1 * * * s kanna återstoden af don 
kungliga kokkonsten.

Vste i solskenet, hennes hvita tänder beto i
1 6 tjocka läpparne, näsborrarne svällde af 
hann, och den hvita, kraftiga handen var fast 
knuten om en ridpiska, formligen smäktande 
c, cr ett offer, på hvars rygg den kunde få 
dansa.

Plötsligt hoppade en liten, mager, brunett 
l,ag. ^am *n i boudoiren; hon såg sig för- 
S|kligt omkring, Irippade därpå bort till gref- 
V|nnan, satte -sig vid hennes fötter och hvi
skade :
. — Då allt var tyst, vågade jag mig härin.

Var är han? Sofver han ?
Den magra var Jeannes svägerska.
Diksom en ond katt hotande rör på svan 

SL'n, pekade grefvinnans piska bortemot sido- 
'urnniel, från hvilket man hörde skramlandet af 
tallrikar.

. H an är därinne, vid kaminen, han lagar 
m|tt kaffe.
. ,."X En konung! livad det kaffet måste smaka 
l,u'ligt! utbrast Chon.

p ~~ Miserabelt, det försäkrar jag dig! La 
■ 1 an ce är ännu sämre som kock än som 
hag! brummade grefvinnan. Hör, hur det 

hjuder och fräser... han har naturligtvis åter 
phdt på kaminen. La France! hviskade 
hon bortemot dörren, La France, det låter,
s°m om ditt kaffe går för hin i våld.

Ett groft skratt blef svaret.
'relvinnan grep fastare om piskan; dar- 

ande af vrede böjde hon sig ned emot Chon 
Oc" hviskade:

t*, Chon, det var rätt, att du kom hit, 
Jflst hade jag kväfts af förargelse.

Öfver grefvinnans breda, ordinära anletsdrag 
lag aler en leende, öm mask, piskan darrade 
lätt i hennes hand och smekte som en liten 
orm konungens feta kinder.

Grefvinnan var nu idel småleende, och piskan 
snodde och slingrade sig.

—■ Zamore, passa upp ! ropade konungen. 
Passa nu vackert upp på oss med din kanna 
som en liten hund.

Och grefvinnan log ännu mera och sade 
muntert :

— Den taflan bör var vackra kammarjunkare 
därute äfven njuta af, vicomte de, Létorrières. 
Han är så rolig ! Gå, La France, ring 
på klockan, att han kan få se, livad han 
aldrig förr har sett — —

La France , som alltjämt dansade omkring 
och svingade kaffekoppen med affekterad, dum 
gratie, sade med inställsam röst:

— Min vackre vicomte kan icke visa sig, 
m’amie, han kan aldrig mera komma, af 
det enkla skälet, att han är död ! —

— Död-------skrek grefvinnan, hvars leende
förstenades till en grimace.

— Ja, det var jag verkligen skyldig din 
värdighet, m'amie! Min nåd hade gjort den 
lille vicomlen alltför djärf. I går vågade han 
i hela hofvets närvaro förtala dig och klandra 
dig på det hänsynslösaste sätt. Men jag har 
hämnats, m’amie! Grefve M., Frankrikes bä
sta klinga, måste i dag duellera med den vackre 
vicomten, och den fräcke blef genomborrad. 
Är jag icke min älskades galante riddare, eller 
hur?

Som en mask låg det förstenade leendet 
ännu på grefvinnans ansikte — ett ögonblick 
skälfde den tama ormen, piskan — därpå-------

Döljen eder, amoriner och karyatider, döl- 
jen eder, sidentapeter och bländande glaskro
nor, dölj dig, sol, dölj dig, Frankrike! — ty 
din purpur är skändad, din herre och härskare 
är vanärad och brännmärki, en blodröd strim
ma präglar hans motbjudande, feta, dumma, 
ansikte I — —

*
Det var en oerhörd handling, men det blef 

icke tid hvarken till nåd. eller försoning. Louis 
XV dog kort därefter och grefvinnan måste 
låta mycket vanliga händer laga sitt kaffe. 
Snart brusade revolutionen som ett rensande 
oväder öfver landet, och en dag stod Zamore, 
hvilken »icke en gång var människa», inför 
revolut.ionstribuna.let, midtemot sin förfärade 
härskarinna, och beskyllde henne för lands
förräderi. Ute i Luciennes rasade folket, ref 
sönder gardinerna, krossade speglarne, genom-

G. H. Mumm & Co. Oiainpagne
Cremant, söt, Extra Dry, halftorr 

------------ finnes öfverallt.
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Bertha Andersons
Garn-och Väfnadsaffär

15 Korsgatan 15.
OBS. ! Röda Skylten.

Nu inkommet: stort sor
timent af moderna Blus- 
och Klädningstyger.

Herman Wahlberg
Reparationsaffär och Urhandel. 

Östra Hamngatan 50 B (Hörnet af Kungsgatan).
Rekommenderar ett välsor- 

teradt lager af

Vägg- 6
Fickor.

Eleganta och starka
Guldur 

till enastående, sällsynt 
billiga priser.

GÖTEBORGS-
FÖLJETONGEN,

illustrerad! romanblad,
börjar på sommaren i sin andra årgång

nya, intressanta, spännande svenska romaner 
af kulturhistoriskt intresse,

deribland en tidsmålande

Göteborgsroman
borrade taflorna, sönderslog vaserna och de för
gyllda möblerna.

I ppför guillotinons trappor, som flöto af blod, 
släpades den klagande, skrikande kvinnan, bö
delknektens grofva skor sönderrefvo kjolens 
silkesfransar och trampade dem ned i den blo
diga gyttjan, och silkesfransarne sade :

— Ritsch, ratsch, jag hade dock rätt!
Och grefvinnans hufvud föll, och där föllo 

många flera, och Robespierres »virkerskof», 
dessa megärer, hvilka icke ville försumma en 
enda afrättning och dock skulle förljäna sitt 
bröd, de sutto omkring schavotten och virkade 
•— virkade — virkade.

Narrade bedragare.
Militärskizz fpån det moderna Ryssland.

Af
R. v. Nordhoff.

I.

General Poltrikoff lutade sig tillbaka i 
sin bekväma stol. Efter några sekunders 
öfverläggning vände han sig i stolen, 
och betraktade sin sekreterare, major 
Shelmotin, som läste i journaler och de
pescher.

De befunno sig uti ett stort, luftigt rum, 
som hade utsikt till en öppen plats. På 
väggarne till höger och vänster hängde sto
ra kartor och planritningar; den fjärde

Ößtuct’e
ifcungsgatan 57.

från 1820-talet, illustrerad af förut otryckta bilder från

det gamla Göteborg.

För husmödrar att beakta I
A.=B. Sveriges Förenade Konservfabriker

REKOMMENDERA!
jfishhonsomr: Soppor: IDiiat: fitötträtter:

Fiskbullar Hotchpotchsoppa Hjerpe Biffstek
Fiskfärs Juliennesoppa Orre Chateaubriand
Makrill, inkokt Kejsarsoppa Rappfiöns Fläskkotlett

d:o rökt i olja Kräftsoppa Snöripa Kalfstek
Sill, inkokt Oxsvanssoppa Tjäder Frikadeller
d:o rökt i olja Sköldpaddsoppa Harstek Lam kotlett

Sardiner, rökta i olja Ärtskockspuré Elgstek Kalfkotlett
Lax » » » Nässelkål med Frikad. Renstek Kåldolmar
Kaviar Hvitkål med Prinskorf Kyckling Köttbullar
Anjovis Oxstek

OBS.! Varumärket FYRTORNET. SPORTPROVIANT

Öfverrockar och 
Kostymer §) Ç) 5) 
efter mått erbjudas i min affär till särdeles 
billiga priser.

Välgjordt arbete och skickliga tillskärare!
Färdiga öfverrockar till kr. 22 

25-28-30-32-35—37.
Färdiga kostymer à kr. 20 — 25 

—28-30-34-36—40—45.
Herrekiperingsartiklar.
Kulörta Tyg- och Gummikappor realiseras.
Billiga priser hos

L. J. WAHLSTRÖM, 
10 Östra Larmgatan 10.

Korgmöbler
Bambuimitationsmöbler 
Fantasimöbler 
Hvilstolar
Afdelningsskärmar
Soffdynor
Resdynor
Konsol-hyllor

m. m., m. m.
hos

Erik Wesslao & Co.,
Göteborgs Arkader, 1 tr. upp.

Mgrafi-Mlier rekommenderas.
Telefon 37 08.
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väggen var nästan helt och hallet betäckt 
af bokskåp. Midt uti rummet stod ett 
ansenligt bord, på hvilket man såg en ota
lig mängd broschyrer och bref, samt skrif- 
don. Vid detta bord satt generalen; vid 
el t litet bord närmare fönstren satt ma
joren.

Shelmotin upphörde med sin läsning 
och såg upp, ty han visste, att då gene
ralen vred omkring sin stol, så var det 
liktydigt med: »Jag vill tala med er».

Det är rent förbannadt, Shelmotin, 
yttrade generalen. Knutoff duger till ingen- 
ting. 1 tre månader har han nu befunnit 
SIS i C ..., lämnar oss hvarje vecka rap
porter, den ena mer förhoppningsfull än 
den andra, och nu tillstår han slutligen, 
att det är honom icke möjligt, att uppnå 
nralet. Dumheter! Ära den som äras bör, 
men han är en —

■ Döt är i sanning förargligt, svarade 
Shelmotin. Jag föreställde mig nog, att 
det var svårt, men icke omöjligt. Ja,g 
känner C ... ganska väl. Knutoff hade 
säkerligen kunnat nå målet, han gjorde 
orätt uti, att misströsta. Han är för ung 
till att vara diplomat.

—■ Hvad skola vi nu företaga oss, Shel
motin ? frågade chefen, som tänkte på 
St- Nikolaus-ordens första klass.

Majoren var hans högra hand, hans min
ne, hans allt i allo, utan hvilken han ic
ke kunde reda sig, eller sköta sitt äm
bete.

— Vi måste sända en annan till C..., 
tillrådde honom Shelmotin. Han kände 
sin chef, tänkte på sig själf, på St. Niko
laus-ordens andra klass och på en öfver- 
8 telö j tnan t-fu 1 Imak t.

— Men hvem i all världen skall man 
sanda? frågade generalen.

Shelmotin uppstod och sade:
— Skicka mig, herr general!
~-Er? — Skicka er? — Förr den 

onde! Hvad skulle då blifva af mig al
lena, då vi båda förenade knappast för- 

gå i land med vårt arbete? En- 
<last n i känner mina förhållanden — 
n°.l, Shelmotin, ni kan icke resa här
ifrån !

— Nåväl ! herr general, det var blott 
plt underdånigt förslag, sade majoren med 
köld. Herr generalen vet, att vi må
ste uppnå målet. Vår ryktbarhet, hela 
vårt anseende står på spel, och jag nämn- 
'!<■ blott, enligt min öfvertygelse, den ende 
uian, som kan verkställa, hvad vi be- 
höfva !

Men hvad gör jag här utan er? 
rågade chefen åter, ehuru med en annan 

ton.
... Dorr generalen öfverskattar min för- 

tjänst och uträttar säkert detsamma utan 
mig, en månad eller två, svarade majo- 
len, kapten Poykoff sköter min tjänst, 
’''odan jag är borta. Hvad skulle det för 
"Digt betyda, om. dessa små affärer kom- 
aia På restlängden, blott vi nå målet i 
' • • ■ ! Generalen öfverlade en stund och 

Sa<e därefter: Godt, Shelmotin, det må

så vara! Ni må begifva er dit. Är ni 
säker på att. lyckas ?

—■ Ganska säker, herr general; ganska 
säker !

Tvä dagar därefter sail majoren på 
järnvägen som förde fill C ... Då han 
anlände till denna grannrikets residens
stad, hyrde han en våning icke långt från 
krigsmi nisteriet.

Han led af en ögonsjukdom och ville 
därom rad fråga slädens berömde ögon
läkare d : r Comte.

IL
Hvarje dag spisade majoren vid Table 

d’hôte, i ell stort hotell, hvarest flera höga 
ämbetsmän ur Krigsdepartementet voro 
dagliga gäster, med hvilka han snart, gjor
de bekantskap. De kände hans rang och 
hans ställning. Han hade infunnit sig i 
fullständig uniform i departémentet och 
alla voro förtjusta i hans angenäma sätt 
att vara.

Tyvärr var han förbjuden af ögonläka
ren att gå ut ofta, framför allt borde han 
hålla sig inne om aftname.

— Doktor Comte har strängeligen för
bjudit mig att blottställa mig för natt
luften. Jag måste sålunda hålla mig inom 
fyra väggar. Jag skulle anse mig lycklig, 
om' någon ville visa mig medlidande 
och tillbringa en stund om aftonen hos 
mig.

De hade medlidande med honom och 
sökte honom. I början blott på en timme 
och mera sällan. Därefter oftare och för 
hela aftonen. Man hade sitt lilla spel
parti. Först en whist; senare en Pharao. 
Majoren var den älskvärdaste värd. För
träfflig cliquot och präktiga cigarrer, 
hvar och en inlindad i silfverpapper och 
prydd med den berömdaste statsmannens 
bild.

— Min kusin, generalkonsuln, skickar 
mig dem direkt från Havanna. Cubanas 
tillverkar dem särskildt för honom.

— Men edra ögon, bäste major, sade 
en af herrarne, då rummet var alldeles 
fullt af rök.

— Ja, ser ni, sade majoren under det 
att han blandade korten, för att tillstå 
sanningen, så tyckes det vara mig nyt
tigt!

— Det är också ganska naturligt, ty 
man brukar ju nu allehanda giftiga me
del till att fördrifva sjukdomar! Sålunda 
förflölo några veckor. Hvarje afton hade 
majoren sitt lilla parti. Man spelade ej 
högt. Krigsråd hafva ej stora löner. Ma
joren själf spelte mycket lugnt och stude
rade emellertid sina gäster. Sedan dessa 
aflägsnat sig, öppnade han fönstren och 
satt försjunken i tankar. Han granskade 
sina spelkunder och tycktes slutligen kom
ma till ett beslut:

— Fritzelwitz, det vore rätte mannen, 
sade han för sig själf. Han är född spe
lare. Se blott huru han sammanskrapar 
sin vinst, huru hans händer darra, huru

hans ögon lysa! Och han tjänstgör i 
Fortifikationen. Den lille mannen tyckes 
vara i penningeförlägenhet. Jag vill 
prö-fva honom !

Påföljande dagen var en söndag. So
len lyste och majoren lutade sig ut ge
nom fönstret. Fritzelwitz gick just, för
bi helt förnöjd njutande af sin ledighet 
på. söndagen. Majoren hostade. Fritzel
witz såg upp och lyfte vördnadsfullt på 
hatten.

— Var god och kom upp till mig en 
liten stund och gör mig sällskap! ropade 
majoren.

Fritzelwitz hade den godheten och höll 
honom sällskap. De sprakade åtskilligt, 
de röko och drucko ett glas vin eller 
två. Slutligen föreslog majoren ett parti 
écarté.

— Det är verkligen synd, att spela i 
så vackert solsken, men jag min stackare, 
får ju ej gå ut!

Den gode Fritzelwitz motsatte sig ej 
detta förslag; han för sin del föredrog 
hvarje spel framför det präktigaste sol
sken. Och han gjorde klokt däri, ty han 
vann en betydlig summa.

Efter en half timmes förlopp uppstod 
majoren, gäspade och sade:

— Jag har haft otur i dag ! Kom, så 
frukostera vi tillsammans. I afton må
ste ni gifva mig revanche. Jag håller 
vad om, att jag minst förlorat 300 tha
ler !

Fritzelwitz frossade af lycksalighet och 
lofvade att återkomma om aftonen.

De spelade och spelade till långt ut 
på natten. I början vann Fritzelwitz, 
därefter svek honom lyckan; slutligen för
lorade han allt, hvad han ha.de med sig 
och dessutom, mot sitt hedersord, 800 tha
ler.

Majoren lofvade honom, att nästa afton 
fortsätta spelet.

Och sagda afton spelade de åter. Ma
joren mottog ingen annan, för att kunna, 
vara ostörd med sin gäst. Ej därför att 
han skulle hafva kunnat spela falsk, men 
han spelade lugn och kall, medan den 
andre var i högsta grad upprörd.

Denna gång vann majoren nära dub
belt den summan, som föregående afto
nen — allt blott på räkning. Naturligt
vis skulle spelet följande dag fortsättas!

Den stackars Fritzelwitz var i en 
förskräcklig belägenhet. Timmarne före- 
föllo honom såsom dagar. Ändtligen 
blef det afton, ändtligen satt han vid 
majorens bord. Majoren tycktes hafva 
otur.

— I öfvermorgon måste jag resa, sade 
majoren, d: r Comte har förklarat mig åter
ställd ; laga därför att ni i afton kan vinna 
tillbaka edra pänningar, ty i morgon kan 
jag icke spela med er, jag är bjuden till 
vår minister.

Beklagansvärde Fritzelwitz ! ögonen 
tycktes vilja skjuta ut ur hans hufvudl 
Han slukade ett glas champagne, uppstod 
från bordet, gick af och an på golfvel med

ha.de
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stora steg. Majoren satt lugn med sina 
kort i handen.

Slutligen satte sig Fritzelwitz åter, men 
syntes liknöjd för allting.

— Hvad fattas er? frågade majoren.
—■ Ack, sade Fritzelwitz förtviflad, jag 

kan ju icke betala er, hvad jag har för
lorat!

Han betäckte sitt ansikte med sina hän
der.

Majoren sprang upp och lade bort kor
ten.

— Spelskùlder äro hedersskulder! sade 
lian sakta läggande särskild tonvikt på 
h e d erss k u 1 d e r . Jag väntar bestämdt 
alt. ni före min afresa betalar, i annat 
fall blir jag tvungen att underrätta öfver- 
ste P., att ni gömt vinsten, men före- 
gifver att vara urståndsatt att betala för
lusten.

—■ För Guds skull, herr major, ni vill 
ila. väl ej tillintetgöra mig! Den minsta 
antydan härom skall hafva mitt afskedande 
till följd.

- - Jag beklagar mycket, sade majoren 
med en bugning, men spelskulder ärö he
dersskulder. Den som ej har penningar 
får ej spela om. penningar!

—-■ Det återstår mig då, utropade Fritzel
witz, blott en kula genom hufvudet 
min stackars Pauline!

anskaffa de omnämnda planritningarne, 
men hans ära, hans plikt, hans samvete! 
Han ilade genom gatorna och visste icke 
hvarthän han ville.

Han kände plötsligt en hand på sin 
axel.

— För tusan, Curt, hvad felas dig?!
Det var hans gamle skolkamrat och 

blifvande svåger, Pauline’s broder, Fritz 
Dimpel.

— Ack, Fritz, sade Curt, jag är för
lorad. Rädda mig om du kan !

- - Var ingen stackare! Hvad har händt 
dig? sade Fritz.

Curt omtalar alltsammans. Sedan han

Majoren höjde axlame.
— Jag vill betala er efterhand, jag vill 

assurera mitt lif, jag svärjer på, att ni 
icke skall förlora ett öre !

— Jag väntar med säkerhet, att ni 
före min afresa betalar er hedersskuld.

— Då är jag förlorad, ruinerad. Hvar- 
för fortsätta ett lif, som redan är till- 
spillogifvet — —!

Han tog sin hatt och öppnade dörren.
— Vänta ett ögonblick, sade majoren.
Fritzelwitz slängde dörren och väntade 

'med hatten i handen.
—• Hör ni, började majoren, jag vill 

göra er ett förslag! Ni vet, att ni ,är 
förlorad om jag underrättar edra förmän 
om förhållandet. Eller hur? Godt, jag 
vill fritaga er från skulden och dessutom 
gifva er t,000 thaler, om ni kan skaffa 
mig till i morgon förmiddag kl. 11 plan
ritning och beskrifning öfver de nya fäst
ningsverken i P.

Fritzelwitz stirrade pa majoren, utan 
att kunna framstamma ett ord.

— Ni kan ju göra som ni för godt 
finner, fortfor majoren. Ser ni dessa nya 
befästningar intressera mig. Kan ni skaffa 
mig dem, så är ni befriad från skulden 
och ägare af 1,000 thaler! God natt nu 
och tänk på saken !

Han bugade sig och Fritzelwitz läm
nade honom nästan vansinnig. Han visste 
ej hvad han skulle företaga sig. Frestel
sen var stor. Det var lätt för honom alt

Foto. Aron Jonason.
Tummeliten och Tummelisa.

(ur sagospelet ”Tummeliten”).

slutat utstötte Fritz en lång hvissling:
— Där har du blifvit riktigt lurad! 

Någon hjälp förtjänar du egentligen icke! 
men för min systers skull, och om du 
lofvar mig, att hädanefter aldrig spela, så 
vill jag hjälpa dig för denna gången! Kom 
blott !

— Du vill väl ej — ? sade Curt för
skräckt.

— Kom blott och låt mig hållas!
Följande dagen kl. 11. blef Fritzelwitz 

anmäld hos maj oren.
Han tillslöt dörren omsorgsfullt och 

framtog hastigt ett paket, som majoren 
noga pröfvade och inlade i sin chiffonnier. 
Det innehåller en mängd planritningar, ta
beller och skizzer, med utanskriften :

»Kungliga fästningsverken i P.
Majoren nickade förnöjd med hufvudet; 

gaf Fritzelwitz kvitto på hedersskulden 
och tusen thaler dessutom.

Innan majoren nästa dag lämnade sta-B 
den erhöll han ett kvitto från. »AllmännaB 
Invalid-kassan», som mycket tackade förB 
hans frivilliga gåfva af 1,000 thaler HUB 
den bavmhertiga stiftelsen.

— Den förbannade skurken! mumlade I 
majoren, då han sprang i droskan. Judas g 
blyges öfver syndapänningarne.

III.
General Poltrikoff var hänryckt. EU I 

telegram hade meddelat honom, att major I 
Shelmotin var hotad ; strax därefter in-I 
träffade majoren med de efterlängtade I 
planritningarne.

De lågo utbredda på. det stora bordel. I 
General Espinoff anlände, för all. såsom I 

clief för Fortifikationen, laga, de präktiga I 
papperen i ögonsikte.

—■ Ni lyckades dock slutligen, min bä- 1 
ste Poltrikoff —

Den senare tänkte blott på St. Nikolaus-1 
ordens första klass... och pekade på bor-l 
det.

Espinoff satle sig och började sina un-1 
dersökningar. Han nickade, rynkade på. 
hufvudet och lät höra ett och annat »Hni».|

— Besynnerliga öfverensstämmelse, högst I 
märkvärdigt, hm! del. är icke möjligt. Hall, : 
vänta ett ögonblick —■

Espinoff gick bort och återkom, hal
lande i handen silt, snilleverk, planrilnin- I 
gen till fästningen i X.

Han lade denna bredvid den nya rit- j 
ningen från P. De stämde ö-fverens i alla 
delar.

Espinoff var stum; slutligen utbröt hans I 
raseri :

— Ni är en ... . Shelmotin! skrek han. 
Jag tänkte detta strax, då jag såg edra 
ritningar. Trakten omkring P. är icke 
så beskaffad, att man där kan anlägga 
detta slags fästningar. Ni har lämnat 
mig en kopia af min e-gen fästning. Ni 
behöfde i sanning ej hämta dessa kar
tor ur arkivet i Krigs-departementet i 
C...

— Helige Nikolaus, mumlade general 
Poltrikoff i största förfäran.

Majoren bet sig i läppen och kunde 
intet säga.

Men general Espinoff gick leende där
ifrån, ty Knutoff var hans systerson och 
Shelmotins nederlag var honom tillräck
ligt.

Naturligtvis var det nu slut med Poltri
koff och Shelmotin. Begge blefvo för
flyttade till landets aflägsnaste delar och 
Shelmotin erhöll ett kommando i de be- 
dröfliga kalmuckska stepperna.
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att köpa goda och felfria väfriader mot så
dana, som uppgifvas vara mer eller mindre 
skadade.

Hos undertecknad säljas under garanti 
blekta och oblekta väfnader till fabrikspris 
med rabatt, då helt stycke på en gång köpes. 

OBS.! Begär fabrikspriskuranterna i

Claes Öhléns Väfhandel
34 Drottninggatan 34.

J. A. ÖHRNS
Skrädderiaffär,

Storgatan 16,
Rekommenderas. —... . ■ ——.
yp Ytterst välgjordt arbete.
w Goda tyger.
w* Facila priser.

C. M. Heurlins
Skrädderiaffär

Götgatan 4, Telefon 62 61, 
rekommenderas i allmänhetens benägna :i* 
tanke vid förefallande behof af

Herr- och Gosskläder.
Goda tyger, välgjordt arbete, billiga 

priser kunna ärade kunder och gynnare 
alltid påräkna hos

C. M. HEURLIN,
Götgatan 4,

hörnet af Kronhusgatan, i tr. upp.

- ©
B Rf» 
~ as œ

M H- t-' 
y ® y B »a 0 
°»«

AUG. WALLBERG
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pris tillkommande stämpelskatten, hvilken 
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Alla sorters

Ved ÄT/I
Antracitkol,

hos

Tel. 21 66.

C» A. Paterson
Kaserntorget N:o 1.

OBS.! Billiga, bestämda priser.

Gust. Barthels

Spécialité för;

Möbel & Dekoration
En. détail.En gros.
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LAGEROL

moderna 
vägg- och 
regulatorer, 

och väckar-

Endast 
NEUTRAL-TVÅL 
verkar väl
görande på 
huden.

NEUTRAL TVAL 
efterlämnar 
ingen skarp 
smak då den 
beröres med 
tungspetsen.

IVIoderna
Grå Vår- &

Snörmakerifabrik
Rosenlund, Göteborg.

Nötkol, Fyrkol, 
Smideskol,

BJÖRKKOL, 
Cokes, Briketter och Torf, 

Telefon 27 80.

Då skarpa vindar 
göra huden ömtålig, 
rekommenderas:

M. ZADIGS 
prisbelönta, neutrala

till i:8o pr duss. ’/i-och i: 08 pr duss. Vs-fl, 
Victorias fina Pilsneröl levereras till 1:32 pr 
duss, och i :ma Vichy- och Seltersvatten m.fl. 
60 öre pr duss, från
Göteborgs Vatten- och Maltdrycksaffär.
Kanaltorget 1. Rikstelefon 9 21.

Damast- och Drälldukstyger, 
Théduksgarnltyr. 

Lakanslärfter 
från 67 cm. till 225 cm. breda.
Bolstervar, Brlckdukar, 

Kulörta Borddukar 
i linne och bomull.

Handdukar, Badlakan, 
Stramalj

Broderade promenadkjolar.

Kungsgatan 55.
Rikhaltigaste lager af

Linne- & Bomullsartiklar

Sr Sommarkurser.
Vid Göteborgs Handelsskola. Västra 

Sveriges mest anlitade handelsläroverk, 
Erik Dahlbergsgatan 2, midt emot K. F. U. M. 
Göteborg, emottagas såväl kvinnliga som 
manliga elever af hvarje samhällsställning och 
utan afsecnde på ålder eller förkunskaper.

Grundlig, fullständig och praktisk un
dervisning meddelas 1 dubbla Italienska 
bokhålleriet, räkning, välskrlfnlng, 
rundskrift, stenograf!, maskinskrifnlng 
och lefvande språk ni. m.

Kurserna komma att fortgå under hela 
sommaren-

Skolan är äfven behjälplig, att så vidt möjligt är, 
anskaffa platser åt sina elever.

Begär prospekt, som lemnas kostnads
fritt.

Rikstelefon 3161.
KARL O. LINDEBERG, 

______  skolans föreståndare.

Carl Johansson
(f. d. Arfvidssons Kopparslagareverkstad).
8 Vallgatan 8, (hörnet af Magasinsg.)

Rekommenderar sig till utförande af allt hvad till 
yrket hörer till billiga priser. Obs. 1 Förtenning verk
ställes fort och billigt med endast äkta kemiskt rent tenn. 
_____  Rikstelefon 6 53.

Levererar fullständiga

Linneuppsättningar 
för Hotell, Restaurante!*, Sjukhus, 

Badhus, Ångbåtar & Privathem.

£anolin-Créme-Ivål
och

lanolin Crème, 
som bästa medel för 
hudens bevarande.

För Namns- och Födelsedagar m. m.

yîlbiim & psalmböcker
i största urval och nyaste mönster.

-Obs.! Fabriksnederlag till fabrikspriser endast i 
Olof Svenssons Bokhandel, 
______ 3 Husargatan 3.

Nginkommet lager
af k) am ha 11 ar och Montering sartiklar 

samt ett stort sortiment af Kjolar och Blusar.
Special affär för sgbehör och moderaror.

*S tor t nytt urval modeartiklar för säsongen.

k. LEVIN, (f. d. Meeths)
Husargatan 16.

Almedahls Försäljningsmagasin
Rikst. 1131.

Sommaröfverrockar,
ett större parii realiseras till 20 kr. st. God 
passning och helylle i

Nya Realisafionsaffären,
Kaserntorget 3, ingång i porten, öfver gården.;:

Firkiir '9Uld’silfver" 1 Ikvtxui och nickel-bo- 
etter. Haldaur efter fa
brikens prislista.

Väggur, 
bordpendyler, 
skepps-, köks- 
ur.

Urkedjor p„*er-
talmi och nickel.
Teaterkikare, 

Glasögon &
Pincettes.

m. m. hos

VICTORIA
88

Herrar Rökare I
Göta Lejon» ny 15-öres Cigarr, ■»Florida» ny 1o-öres Cigarr, »Mylord» ny 5-öres 

(..igai 1-Cigairett rekommenderas. Finnes att tillgå hos de flesta välsorterade Cigarr- 
och Tobakshandlare samt i parti från

A. J. FORSELLS Cigarr- & Tobaksfabr. Akt.-Bol. Göteborg.

billigt

fl

MZTI

Hvita Bomullsväfnader, 
Vadstenaspetsar, Broderade 

remsor. Näsdukar.
stort urval i siden, linne, bomull, 
Kulörta Bomullsklädnings- 

tyger.
Färdigsydda Förkläden, 

stort urval.
Engelska Dam- och Barn

strumpor m. m.




