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Fjortonde årgången

Från Teatern.

- - OLOF ASKLUNDS

ANGBAGERIS

BRÖD
är dock

BÄST.
Skådesp. VICTOR SJÖSTRÖM.VED

billigast hos

KUNGSGATAN 31. Telefon 90 32.

il j h p M och Spirituösa 
r I II V I i parti och minut.

Telefoner 32 .-. 38 85 /. 19 03.
OBS.! Expedieras snabbt på sommargästers 

rekvisitioner till båtar och järnvägar

A. J. SETTERBORG & Co.
försäljningslokal: Linnégatan 1. Telefon 1771.

ßeda Cramer
«Sft, Parfymeri, Tvål, Bijouteri

. Galanter,-AfFär zzrzzz
57 Kungsgatan GÖTEBORG Rikstel. 4711

Skall man ställa till med en finare

Frukost
en lukullisk

Middag
eller en splendid

Soupé
sa ar det bara att ringa upp 1389, 
5318, 1715 eller 4310 efter de Kon
server, Delikatesser och Viner 
man tycker bäst om. = = a

C V. Helander & Ço.
Horsgatan 16. Basagatan 7. Södra Bägen 8.

K Redaktör o. Utg. C. R. A. FREDBERG 11 
Expedition: Tel. 5043 o. 6487.

Profva benäget

Pellerins
™ nya ™

Margarinkvalitéer, 
och Ni skall finna det svårt 
att i fråga om smak och 
arom skilja dem från na
tursmöret

Pris 15 öre.

•vs- <7:



Louis Roederer
Carte Blanche
Grand Vin sec.

Extra Dry 1900

Erik Wesslau&Co.
ES Kungsportsplatsen, ES

hörnet af Stora Nygatan.

Lager af: Sängar och Sängkläder,
Sofrumstnöbler, Matsalsmöbler,
Mattor och Barnvagnar, cto

ES OBS. ADRESSEN! ES
Kungsportsplatsen,

hörnet af Stora Nygatan.

Aktiebolaget

Göteborgs 
Bank

(f. d. Göteborgs Enskilda Bank) 
uthyr brandfria och dyrkfria 

dopositionslaok 
och emottager genom sin 

Rotariatafdelning 
Lilla Torget N:o 6,1 tr. tipp 

värdepapper 
och 

andra handlingar 
till förvar samt till förvaltning.

■■■■■■■■■■■■■

Expeditionstid Söckendagar kl. 10—2.

taXtanHlmedahls försäljnings-Magasin Kungsgatan

Damast och 
Dräilsduktyg

Lakanslärft, Hand
dukar, Bolstervar. 
Perkaler, Gardiner, 
Broderier, Spetsar, 

Näsdukar, Förkläden.

Telefoner: Kontoret 2166, Butiken 1131. g
Rikhaltigt urval af

LINNE- och BOMULLSARTIKLAR. ■
Levererar fullständiga

Linneuppsättningar
för Çotell, Restaurationer, Sjukhus, Badbus, Hng- ■
båtar och privathem samt BRUDUTSTYRSLAR. S

Norrköpings och 
Gamlestadens 

Bomullsväfnader 
säljas till 

fabri kspriser 
med högsta rabatt 

på hela stycken.

Cigarrerna
Extravagant (modern façon) . . . . 15 öre
Douglas................................................ 12 öre
Humbug (Sanitets-Cigarr)....................... 12 öre

Fin Havanna.
Finess (modern façon) 10 öre
Orizaba, Cigarr-cigarett..............................8 öre

(finare Cigarr-cigarett tillverkas ej i Sverige 
till detta pris.)

N:o 6 Cigarr-cigarett...................................6 öre
samt

Neckros, den 10-öres Cigarr som i Sverige har 
största omsättningen, rekommenderas.
Helsingborgs Cigarr-Fabr. A.-B.

0. P. Anderson & Sons 
Aquavit och 

Taffelperlan 
rekommenderas.

Försök hvad Ni vill 
men ett bättre medel för hårets vård 

och bevarande än 
Ziwertz Extrait Vegetal 

finner Ni ej. Till salu hos välförsedda 
frisörer och parfymhandlare samt i parti 

och minut hos

ZIWERTZ’ Eftertr.
Kungl. Hofleverantör.

Drottninggatan 42, Rrkaden, Göteborg. Tel. 1112. 
Återförsäljare rabatt.

A. LUMOBLADS BEGRAfHI.MGSBYRA

A. E. Klingberg 
' Korgmakare ===== 

Kungsportsplatsen 2 — Rifcstel. 20 13. 
Priserna DE BILLIGASTE i Göteborg.

Barnvagnar 
Reskorgar 
Korgstolar

HEunnn wahlberg
== Urhandel =

x och
Reparationsaffär.
Östra Hamngatan 50 B 

(hörnet af Kungsgatan) 
Rekommenderar ett 

välsorteradt lager af
8g Vägg- & Fickur, gg
Eleganta och starka Guld-Ur 
till enastående, billiga priser.

12 KUNGSGATAN 12.

X

Stort lager af Likkistor, Svepningar, Band, 

Kransar och Buketter till billigaste pris : : 

Order från landsorten expedieras skyndsamt.

Fina Ekkistor finnas. Rikstelefon 776.
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Mur mitt hår bief huitt.
En gammal historia från sjön af —n.

»Statberg, hvad det är eget, att ditt 
hår ar så hvittl Jag är äldre än du 
och har knappt ett enda grått hårstrå !»

»Ack, käre vän, mitt hår är hvitt, 
men det kommer sig ej af ålderdom. 
Jag fyllde trettiofyra år förtiden vecka. 
Folk häpna alltid, när jag talar om 
min ålder ; jag eier ut, som om jag vore 
minst sextio år. Skulle du ha lust att 
höra, på hvad sätt jag1 fick mitt vörd
nadsvärda utseende? Ja! Nå så fyll 
ditt gla-s- och tag en ny cigarr!»

Den, slom talade, var en ståtlig, väl
växt man toed klara, vänliga ögon och 
fina, regelbundna drag. Ovillkorligen 
måste den, som första gången såg ho
nom!, tänka: »en sådan vacker, väl bi
behållen gammal herre», ty hansi hår 
var snöhvitt och bra-gt-e en ovillkorli
gen på den tanken, att han, i trotsi 
af sitt ungdomliga ansikte och sin smi
diga växt, var en gammal man.

Han och hansi vän sutto vid kaminen 
i -ett trefligt möbl-eradt rökrum. Ett 
bord stod mellan dem, på hvilket var 
placeradt några glas, en karafin och 
cn cigarrlåda. Under det Herbert S-tar- 
herg talade, sköt han den senare fram 
mot sin gäst och började därpå sin 
berättelse :

»Jag har nu varit gift, i närmare tio 
år, men vid deh tid min berättelsie bör

jar, som. novellförfattarne säga, var 
jag ungkarl och njöt i fulla drag af 
förlofniingfrtideiis lycka. Min fästmös

En akta svensk målare.

Gustaf Ankarcrona.

familj bodde i en liten sjöstad. Jagt 
bodde hos dem, och jag kan försäkra 
dig, att Ethel och jag fullt njöt-o af de 
härliga .sommarmånaderna. Det var 

endast ett, som störde oss, och det 
var en visis Peter Ljungs närvaro.

Denne unge man var till det yttre 
det präktigaste exemplar af genes ho
mo, som jag någonsin sett.

Han var öftrer slex fot lång! och hade 
en kroppsbyggnad, hvilken kunnat tjä
na slom modell för någon Herkules’ sta
ty. Han slågl också ovanligt bra ut, 
men hans ögon hade något oroligt i 
sig,, som ej va,r särdeles egnadt att upp
väcka en främlings! förtroende- Jag 
hatade honom-, därför att han visade 
Ethel en så påtaglig uppmärksamhet, 
men jag trodde redan då och vet det 
nu, att hon på samma gång afskydde 
och fruktade honom. Men Ethlelsj för
äldrar tyckte mycket om. honom; han 
var rik, hade just komrnit hem från 
Australien, där han förvärfvat sin för
mögenhet, huru siade han aldrig. Han 
viar dessutom en aflägsen släkting till 
familjen.

Som jag hade något att besörja i 
en grannstad, underrättade jag mitt, 
värdfolk en afton om-, att jag vore nöd
sakad tillbringa några timmar därstä
des;.

»Jag skall bege mig af tidigt i mor
gon och komimer igen ungefär vid 4- 
tiden», sade jag.

»Då, Herbert, får du ta med dig! åt 
miamma en flaska kloroform», inföll 
Ethel. »Hon har fått igen ein ansikts- 
vjärk, och ingenting -annat hjälper.»

Så snart jag hade besörjt mina gö- 
romål, köpte jag! en flaska kloroform, 
satte mig i järnvägskupén och precis

Fråga en praktisk husmoder hvad hon använder till tvätten! Hon svarar:

Lagermans Tvättpulver “Tomten“
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"Svenska flaggan" Punscb
CŒe$t 6nd Club ÖCIbisky.

Olof gredin & C:o.

Ryssjor och Nät samt
alla slag af Fiskredskap.

Största sortiment på platsen.
Billiga priser.

Sven Fraenkel & Co.,
Järnhandel, Norra Hamngatan 32.

Telefon 475 & 575.

vid fyratiden var jagi utanför min fäsit- 
mösi hem. Lutad, mot grinden stod 
Ljung. Så smart han fick syn på mig, 
ropade han: »Hallåh, Star berg, min 
gosse, jag har väntat på dig ; har du 
icke lust att fara ut och segla. Det 
år ett förträffligt slegelväder.»

Det var det verkligen, och som jag 
hade god lust, så samtyckte jag. Vi 
gingo tillsammans ner till stranden, till 
ett litet båthus'. Ljung1 tog fram nyc
keln, och vi lösgjorde och satte i ord
ning till segling en den nättaste lilla se
gelslup man kunde se. Ljung satte 
sig vid styret, och vi begåfvo oss af.

*
Sedan vi kryssat fram och tillbaka 

en timmes; tid, under hvilken Ljung 
underhöll mig med australiska histo
rier, föreslog jag, att vi skulle fara 
hem;. Ljung ville icke höra talas, här
om ; aftonen Var så sval, solnedgången 
så praktfull, och för rästen hade da
merna gått till prostens; och komme 
troligen ej igen förrän längre’ fram på 
kvällen.

Jag samtyckte gärna att bli ute läng
re — jag var nämligen en passione
rad älskare af sjön — men då solen 
slutligen gått ner, tyckte jag, att det 
var en formlig oartighet mot vårt värd
folk att stanna borta så läjnge. Jag 
sade det till min följeslagare1 och yr
kade på hemfärd.

1 ett -enda ögonblick ändrade sig he
la hans! väsen. Han sprang upp och 
välte nästan den lilla båten genom sin 
häftiga rörelsle. Därpå klef han fram1, 
kom aUdelesi inpå mig och hvästie i en 
djup, heisi ton:

»Herbert Starberg, du kommer al
drig' mer hem!»

Jag var alldeles slagen af häpnad. 
Först trodde jag, att han endast skäm
tade, men då jag! såg in i hans' ögon 

och såg galenskapens hemska eld lysa 
där, förändrades; min undran till fruk
tan. Ja, jag' säger det utan blygsel, jag 
var rädd. Om du aldrig varit — och 
det har du troligten ej — ansikte1 mot 
ansikte med en vansinnig, ensam med 
honom långt från all mänsklig hjälp, 
da har du ej rättighet att förebrå mig 
min feghet, och om du haft en så för
skräcklig erfarenhet, lär du ej vilja 
göra det.

Däir stod han och stirrade ner på 
mig. Långsamt, utan att taga sina 
ögon från mitt ansikte, drog han fram 
ur sin bröstficka, en liten revolver.

»Om1 du rör dig1 en enda tum skju
ter jag1 dig.» Med sin lediga hand drog 
han ner sieglet, kastade årorna öfver 
bord och Siatte sig sedan ner midt emot 
mig.

»Min käre Ljung», sade jag, men 
han afbröt mig1.

»Tyst och hör hvad jag, säger. Jag 
har fört dig hit ut för att döda dig. 
Jag har tänkt på detta ögonblick under 
dagar och veckor, funderad t på det, 
gladf mig åt det, njutit af det. Ha, 
ha,, du tror, att jag; är galen! Ja, jag 
är galen, och han brast ut i ett hög- 
Ijudt, triumferande skratt, som isade 
blodet i mina, ådror.

»Jag är galen, mien hvad är det, 
som gjort mig galen?» fortsatte han. 
»Hör på, Herbert Starbierg, hör på, 
hvad jag har att säga, och erkänn, att 
din dom är rättvisi. Ethel! O, hur 
jag älskade henne! För henne arbe
tade och sträfvade, för henne syndade 
ja,g. Jag älskade henne till den grad, 
att en sådan ynklig varelse som du ej 
kan fatta det! Men jag; var fattig och 
vågade iej bedja henne dela mitt armod. 
För två år sedan lämnade jag landet. 
Lyckan var mig bevågen. Jag blef rik 
och återkom1 för att finna henne fästad 
vid en ynkrygg, en stackare som= du! 
Därför skall du dö, men ej blott du. 
Jag hade hoppats!, att vi kunde svälta 
ihjäl tillsiammans, men du kunde möj
ligen i så fall bli räddad. Det är en 
allt föi1 sitor risk. I natt vill jag1 där
för njuta af din förtviflan, i morgon 
hoppa vi öfverbord tillsammans. Tänk 
pa Ethel, tänk på henne, förlorad för 
evigt för dig, som för mig! Ha, ha, 
ha;, och åter skallade det hemska skrat
tet.

Jiag hade och har en ganska försvar
lig styrka, men jag kunde omöjligen 
mäta mig med denn© man. Och än

då var det mitt enda hopp om rädd
ning att binda honom; eller kaslta ho
nom; öfver bord. Han hade stuckit in 
sin revolver i fickan igen, fullkomligt 
öfvertygiad söm; han var, att jag ej 
skulle kunna göra motstånd. Jag tog 
tillfället i akt och rusade vildt på ho
nom; i samma ögonblick han satte sig 
ner. Med en rytning! mottog han mig, 
och nästa ögonblick voro vi inbe
gripna i den förfärligaste strid en män
niska kan föreställa sig.

Jag hade öfyerraskat honom', och lif- 
vet, kärleken och Ethel tycktesi för
läna mina armar fördubblad styrka och 
mitt hjärta, ökadt mod. Han våigäde 
ej släppa sitt tag; och gripa efter re
volvern och så småningom: fick jag 
honom tryckt baklänges, öfver aktern 
på den lilla båten. Genom en öfver- 
mämklig ansträngning, lyckades den 
vansinnige rycka sig lös, och ögon
blicket därefter låg' jag i bottnen på 
båten och hade håns knä tryckt möt 
mitt bröst.

O, detta ögonblicks, dödsångest! Jag 
väntade att bli skjuten, mien till min 
stora, förvåning! syntes mannen vara 
lugn och siansad.

»Du borde icke gjort motstånd. Nu 
måisite jag1 binda dig», sade han:.

H,an lyfte upp mig', sträckte ut mig 
öfver toftema,, vid hvilka han band 
min,a händer och fotter mied tågstum
par. Det var fullständig:!, mörkt. Mitt 
enda hopp vår nu att vi skulle be
märkas af någon tulljakt eller fiskare- 
skuta. Och så flögo mina tankar till 
Ethel. Ännu en månad!, och vi skulle 
varit gifta — och nu...

Hvad skulle han göra. Månne' verk
liga, förhållandet någonsin skulle bli 
kändt? 0! det viar grymt, förfärligt! 
Att dö så ung. Hvad hade jag; gjort, 
att förtjäna ett sådant öde?

Och så flögo mina, tankar om utan 
sammanhang, men mina drömmar af- 
brötsi ,af den vansinnige, soml, sedan 
han under närmare två timmars! tid 
suttit stilla, plötsligt reste på sig; och, 
i det han kom, fram1 till mig', såde:

»Jag är sömnig och trött. En så
dan häftig: kroppsrörelse, som du tvin
gat mig till, är ingalunda nyttig i det 
här varma vädret, så om du tillåter, 
skall jag lägga mig under toftema och 
ta mig en lur.»

Jag måtte ha suckat eller gifvit något 
annat tecken till åteivaknadt hopp, ty 
han tilläde:

Speciella Nyheter för Säsongen i
Engelska Tapetmagasinet.
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Grafvârdar Bröt oeh billigist fräl J • p. Çnn
flktiebolaget H. L. LrlCLJC OvJll

Besök vår fabrik och utställning
Friggagatan 13, Göteborg.

Leverera Lavoirer & Bordskifvor 
etc. af marmor till billiga priser.

»Försök ej att inbilla dig. något. 
Den. aldta minsta rörelse väcker mig!. 
\ i uppskjuta endast resan till evighe
ten till morgen dagen.

*

Han lade sig ner i botten af båten, 
ocli shart hörde jag1 af hans jämna an
detag, att han söf. Detta ljud ingaf 
mig hopp. Jag beslöt, att än en gång 
söka, kämpa för lifviet och slet och drog, 
som jag tyckte i timtal, i mina band, 
under det jag allt slom' oftast lyssna
de, jfall min plågoande ännu s|of. Slut
ligen lyckades, jag frigöra min ena 
band, [ännu några ögonblick och jag 
stod upprätt och fri.

Men fasfän jag så till vida lyckats, 
hvad kunde jag! hoppas:? ljung, soin! 
var så mycket starkare än jag, skulle 
naturligtvis! vakna upp, stärkt af sin 
sömn, med jättekrafter, under det jag!, 
uttröttad och felbel genom, vakor och 
band, skulle vära som ett barn i hans 
händer.

Just då sloglo några droppar skum! 
Upp i mitt ansikte. Jag! tog fram min 
näsduk och torkade bort dem; då 
kände jag i ett höm af min ficka ett 
hår dt föremål. Jag: var räddad! Här 
var min befriare ! Den lilla kloroform- 
flasika, jag köpt och glömt bort ända 
tills, nu, skulle rädda mig.

Med ett enda, tyst skri, af tacksä- 
g:el,s|e och bön drog jag fram den. I 
trots! af vår förfärliga strid hade den 
förblifvit oskadd. Jag1 drog ur korken 
mied tänderna och i det jag: Vecklade 
ihop min näsduk, dränkte jag den i klo
roform1, kröp fram till den Sofvande 
och lade den sakta öfver hans näsa 
och mun.

Sedan band jag honom så hårdt och 
säkert som möjligt med hViart stycke 
tåg, som.: fanns: i båten, och tog bort 
revolvern. Han hadie icke rört sig från 
det ögonblick, han lagt sig ner.

Slutligen dagades1 det, och jag såg 
i fjärran ett siegel! Jag signalerade 
bäst jag1 kunde, ty jag var rädd att 
ropa. Slutligen sågo de mig, höllo 
kursi ner på mig och togo mig om bord.

Strax därefter vaknade mannen upp 
från sin dooming och då han såg, att 
hans: offer undsluppit honom], rasade 
han vildt. Jag hade undgått döden, 
hl'en från och med den stunden vär 
blitt hår hvitt.

Nå! Hväd det blef af min fiende? 
Jo, han dog, två dagar därefter på ett 
dårhus]. Ethel ocli jag gifte oss påföl
jande åk-

Ja, det är historien.

j^inßsfaffon.

0<h solen stupar i junikväll

mot Skageraks mojnande spegel . . 
En sväng med rodret kring skärets häll 
och slaknadt hänger vårt segel.

Vi glida in emot vindstill vik 
från vida, dynande fjordar;
och doftande björkskog, vårligt rik, 
den lugna dälden omgjordar.

Vi styra från hafvets eviga strid, 
där våg i bränningen hviner, 
till sägnerna; drömmar från fordomtid 
kring helgedomens ruiner.

Vi komma från dagens brusande fejd 
till friden i särla timma, 
och vänligt vi se öfver vacker nejd 
det gula pingstnyet glimma.

E. Fredin.

Ett hemskt minne.
Efter en gammal officer berättadt af E.

Det var i juli 1827. Jag1 låg i gar
nison i en landsortsstad.

En dag gick jag Hamngatan framåt 
och mötte en pierson, som jag! tyckte 
mig känna, ehuru jag ej för ögonblicket 
kunde erinra mig, hvar jag förut slett 
honom. Instinktmässigt gjorde jag min 
af att stanna. Mannen märkte det, såg 
pa mig tillbaka och skyndade fram. 
Det var en ungdomfevän, som jag hål
lit mycket af. Jag: hade icke s|ett ho

nom! på fem år, och under denna tid 
hade han åldrats ett femtiotal. Håret 
hade blifvit hvitt och gestalten var böjd 
som| en gubbes. Han såg min förvåning 
och berättade sin historia. En för
skräcklig olycka hade träffat honom.

Haln hade blifvit ursinnigt förälskad 
i en ung flicka och gift sig med henne. 
Sedan de framlefvat ett år af öfver- 
jordisk lycka:, dog hon plötsligt af hjärt
slag.

Han lämlnade sitt göds den dag, hon 
beglofsi, och flyttade till sin gård i 
staden. Där lefde han, ensam! och för- 
tviflad, mled sin tärande sorg1.

»Då jag: nu träffat dig», fortfor han, 
»vill jag bedja dig göra mig en stor 
tjänst. Det är att från skrifbordet i 
mitt rum, i vårt rum hämta några bref, 
soin jag' nödvändigt vill hafva. Jag 
kan icke bedja en tjänare eller något 
juridiskt biträde därotnl, ty det fordras 
den fullkomligaste grannlagenhet och 
sakens hemlighållande. Sj,äjf vill jag 
icke för allt i världen gå in i huslet.»

Jag lofvade att göra honom den lilla 
tjänsten. Det viar ju len lätt sak för 
mig, då godslet låg blott en mil från 
staden — en timmes ridt.

*

Vädret var det härligaste; jag red i 
skarpt traf utmed grönskande äjngar 
och lyssnade till lärkans drill och sa- 
belnsi rytmiska klang mot min stöfviel. 
Så kom Jag in i skogen och lät min 
hast gå i skiidt. Grenarna ströko tätt 
yid mina kinder och stundom nappade 
jag ett blad m|ed munnen och tuggade 
det; jag, kände en ovanlig lefhadslust, 
en stormlande, ofattlig glädje, eh öfver- 
svallande ungdomskraft.

Då jag1 närmade mig gården, letade 
jag i min ficka efter det bref, slom: jag 
hade till trädgårdsmästaren, och fann 
till min förvåning, att det var försieg- 
ladt. Jag blef så öfVerraskad, att jag 
var nära att vända om med oförrättadt 
■ärende. Mlen siå kom: jag att tänka på, 
att min väu i sitt själssjuka tillstånd 
såhnölikt af tanklöshet förseglat bröf- 
Vet; och jag red fram.

Herregården såg ut som om den varit 
obebodd under många år. Portlen stod 
öppen och var nästan upprutten; den 
hängde knappt ihop. Gräslet grodde yp
pigt i gångame, :så att man icke kunde 
urskilja, hvar planerna varit.

1 r ådg ar ds mästaren — en gammal

Göteborgs Kravatt-Fabrik
15 Södra Larmgatan 15 —

SPÉCIALITÉ: =- ■ ■■ —

=HERRHALSDUKAR—
Skjortor ■ Kragar ■ Manschetter



4 PINGSTEN 1909

Direkts Mjölk ?Sre DELS från under Göteborgs Hälsovårds
nämnds kontroll stående ladugårdar,

DELS pasteuriserad. — ~

trotjänare — syntes hügligen förvånad 
öfvter att sie mig- Jag gaf honom bref- 
vet. Han läisite det, läste det än en gång, 
vände ocli tummade det, stirrade på 
mig och frågade :

»rivad önskar herrn här?»
»Bäjom! behöfver ni väl icke fråga, 

när ni fått er herres befallning. Jag 
vill upp i huset.»

Han blef liksom förstenad och fram
stammade :

»Vill Ni.. då .. gå upp i.. i hans' 
rum1 ? Det har varit läst allt sedan... 
sedan det var lik i husiet!»

Ja, det ville jag, och efter många 
omständigheter lyckades jag förmå 
glubben att föra mig genom de rum, 
som min Vläjn med sin hustru hade be
bott, till den dörr som min vän hade 
beskrifvit för mig.

D,är lämnade han. mig. Dörren gick 
lätt upp och jag trädde in.

Rummet Var kolmörkt, och först kun
de jag ingenting urskilja. Jag stanna
de för ett ögonblick, när jag möttes1 
af denna instängda, unkna luft, som 
alltid alstras i obebodda och tillspär
rade rum. Men ögonen vande sig vid 
mörkret, och jag såg tydligt att det vär 
ett stort, möblerad! rum med en Siäng 
utan lakan, men med madrasisier och 
hufvudkuddar, af hvilka en hade ett 
djupt märke såsom efter ett hufvud, 
som nyligen tycktes, ha, hvilat därpå.

Jag lade äfvien märke till, att en dörr, 
som det tycktes till ett väggskåp, stod 
öppen till hälften.

Först gick jag fram till fönstret och 
sökte öppna fönsterluckan för att få 
ljust Förgläfves. Hon hade så rostat 
fast, att jag1 icke ens med min sabel 
kunde bryta upp henne. Mina ögon 
blefvo slutligen så vana vid mörkret, 
att jag icke brydde mig om mera ljust

Jag gick bort till pulpeten och slog 
mig ned i en länsstol, öppnade den 
uppgifna lådan och började leta bland 
papperen efter de tre bundtar bref, 
jag skulle hämta.

Medan jag ansträngde mina ögon för 
att läsa utanskrifterna, tyckte jag1 mig 
höra eller rättare känna något prassla 
bakoni mig. Jag lade ingen vikt där
vid, då jag: tänkte att det kunde vara 
luftdraget som. lekts i gardinen. Men 
en minut senare kände jag liksom en 
kyla glida genom alla mina lemmar: 
det dämpade ljudet af smygande steg, 
som sakta rörde sig framåt, nådde mi
na öron. I nästa ögonblick förekom 

det mig till den grad barnsligt att låta 
skrämma mig af så litet, att jag ansåg 
under min värdighet att vända mig 
om. Jag1 hade just funnit den andra 
packen bref, och fick ögonen på den 
tredje, då en djup, klagande suck tätt 
invid min skuldra kom mig att fara 
upp med ett språng på tre alnar. I 
hastigheten hade jag vändt mig om 
och fattat tag om siabeln, och jag må 
tillstå, att hade jag1 icke haft dien på 
mig, så, hade jag lupit därifrån som 
en p ultron.

En högrest, hvitklädd kvinna stod 
tätt bakom, stolen, där1 jag! suttit.

Jag1 greps: af en sådan fasa, att jag 
nästan fallit baklänges. Ingen, som 
ej erfarit denna förfärliga, plötsliga 
rädsla, kan fatta den. Själen liksom 
smälter bort, hjärtat känner man icke 
till, kroppen värder som: fett tomt såll 
— man är förintad.

Jag tror visst icke på spöken, men 
jagl led verkligen under deslsa fa ögon
blick mera, än någonsin eljes, af obe
tvinglig rädsla för det öfvernaturliga.

Haide hon icke talat, sjå hade jag! 
troligen sjunkit ned vanmäktig på stäl
let. Men hon»talade; hon talade med 
en vek, klagande stämma, som träng
de genom ben och märg på mig. Jag 
törsi icke säga, att jag blef herre öfver 
mig själf och mitt förnuft. Nej 1 Men 
en inre stolthet och mitt krigiarlynne 
gjorde, alt jag åtminstone lyckades bi
behålla skenet af en viss fattning. Jag 
blygdesl öfver min fruktan inför mig 
själf och för henne, livad hon nu mån
de Vara en kvinna eller ett andeväjsen.

Hon gjorde en rörelse med handen.
»Vill ni göra mig en tjänst?» spor

de hon i en ångtestfull, bedjande ton.
Jag: ville säga något, men kunde in

te få fram! ett ord. Det kom blott ett 
obestämdt, otydligt ljud fram ur hal
sen.

Hon fortfor :
»Vill ni, säg:? Ni kan hjälpa mig 

och bereda mig' lindring. Jag lider så 
grufligt — hvarje ögonblick. Å, hvad 
jag1 lider!»

Hon sjönk sakta ned i min länsstol 
och såg med en bedjande, rörande 
blick på mig:

»Vill ni?»
Jag1 böjde hufvudet som tecken till 

»ja», ty tungan var liksom förlamad.
Så räckte hon mig en kam, en frun

timmerskam af sköldpadd och hvis- 
kade :

»Kamma mig, ack, kamma mig ! Det 
skall lindra mina plågor. Se på mitt 
hufvud, hvad jag lider ; och mina hår, 
de göra så ondt!»

Hennes^ lösta, hår var mycket långt, 
och mycket oordnadt förekom det mig, 
där det hängde ned öfver länsstolens 
rygg och rörde vid golfvet, Hvarför 
gjorde jag det? Hvarför tog jag kam
men, s,om hon räckte mig: — hvarför 
tog jag i mina händer detta långa hår 
somi isade mig1 likasom om jag skulle 
ha handterat ormar ? Jag1 kan icke för
klara det.

Förnimmelsen diära,f tycker jag mig 
ännu ha kvar i fingrarna, och jag ry
ser i detta ögonblick, när jag tänker 
därpå.

Jag kammade henne, kammade den
na iskalla hårmassa. Jag flätade den 
somi man flätar en hästsvans. Hon 
suckade, böjde hufvudet och tycktes, 
ha lindring.

Plötsligt sade hon »tackl» — ryckte 
kammen ur min hand och flydde ut 
genom! den dörr, som. jag hade sett stå 
halföppen. Allt var ett ögonblicks: 
vlerk.

Då jag1 var1 ensam, erfor jag en känsla 
slom, när man vaknar upp från en elak 
dröm. Men så återkom jag: hastigt till 
mig själf, rusade bort till fönstret och 
lyckades med ett kraftigt hugg bryta 
upp luckan.

En ström af ljus, vjältrade sig: in. Jag 
skyndade bort til I den dörr, g|e|nomi hvil- 
ken kvinnogestalten försvunnit.

Dörren var stängd.
Så gïepSi jag af begär att fly, af en 

riktig skräck. Jag ryckte till mig de 
tre brefbundtamje å sikrifbordet, rusade 
ut ur rummet, kom ut i diet fria, jag 
vtet icke hur, kastade mig upp på min 
häst och satte af i sträckt galopp.

Jag stannade först i Rouen framför 
mitt husi.

1 en hel timme frågade jag mig själf, 
om jag1 icke varit offer för tanke- och 
synvillor. Helt visst hade jag' varit 
utsatt för en af dessa nervretelser, en 
af dessa hjämförvillelser, som skapa 
underverk och låta, det öfvernaturliga 
framträda.

Jag var nästan öfvertygad härom, då 
jag händelsevis kom att kasta en blick 
på mina kläder. Min dolma var full 
af hår, långt fruntimmershår, som rul
lat sig omkring knapparna.

Ja,g lösgjorde dessa hårstrån, ett i
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sänder, och kastade bort dem med 
skälfvande hand.

Därefter kallade jag på ordonlnanslen. 
Allt för uppskakad att själf besöka min 
vän, skickade jag karlen till honom 
med brefvien. och han sände mig ett 
kvitto tillbaka. Han hade bestormat 
soldaten med frågor angående mig, 
men budet hade blott svarat, att jag 
var opasslig, att. jag kanske fått sol
sting eller hvad det nu var, och mitt 
utebi ifvandc hade mycket oroat min 
vän.

Tidigt följande morgon gick jag till 
honom1 med den föresatsen att säga 
honom hvjad jag erfarit. Han hade 
gått ut föregående afton och icke kom
mit tillbaka. Jag sökte honom fram 
på dagen, men han hade ännu icke 
kommit hem. Så väntade jag' en vecka, 
utan att han hördes: af. Då anmälde 
ja.g saken till polisen.

Man anställde efterspaningar efter 
honom, men icke ett. spår fanns. Man 
höll rannsakning1 på herregården, men 
ingenting misstänkt anträffades där
städes.

Ingen omständighet gaf vid handen, 
att ett fruntimmer där hade hållit sig1 
dold.

Efterforskningarna ledde icke till nå
got resultat, och så upphörde man där
med.

Mångla 'år ha förflutit sedan dess, och 
ännu i dag är händelsen för mig en 
gåta.

Fiskartorpet.
En Stockholmsbild.

(Se illustrationen å 16:de sidan!)
' -h

Nyligen berättades att Stockholms 
stad inköpt den lilla täcka lägenheten 
Fiskartorpet i en af stadens utkanter, 
bekant från Bellmänsi dagar och af den 
store skalden besjungen. Det kan där
för helt visst intressera läsaren att se 
en bild af denna idylliska lilla plats. 
Texten till densamma är författad af 
den för flera år sedan bortgångne 
skriftställaren M. Axelson:

Vi komina i en handvändning ut i 
den sköna Djurgårdsparken med dess 

växlande natursceneri och ofta lika 
växlande folklif. En af löfträd infattad 
väg löper vinkelrätt emot den, på hvil- 
ken vi anlända. Det är »Drottning 
Kristinas. väg», där under sommarens 
dagar det ena ekipaget efter det andra 
rullar fram, medförande sådana männi
skobarn, som hälst genom landsvägs
dammet betrakta naturens: härlighet.

Mot höger, där löfskogen står miera 
glesi, se vi en del af' Ladugårdsgärdet, 
det ryktbara fältet för krigiska lekar 
och bragdrika — drömmar. Men den 
fredliga idyllen drager oss lifligare till

Ett gammalt f. d. utvärdshus 
(vid Majbergsliden).

Göteborgsbild.

? ' v

*yi:

sig, och vi gå fria och glada fram på 
den väg, som närmast leder oss inåt 
det stilla skogsdjupet. Ditåt ligger ju 
också målet för vår färd.

»Hvad det är skönt ändå 
här i naturens rike!»

Här äro vi furstar allihop. Hvar 
och en af oss, som här uppfattar det 
sköna, som omgifver honom, äger ju 
också detta sköna lika odelad t, som nå
gon annan. Ty det är, Gud ske lof, 
så beskaffad! med det sköna, som för 
hvarje öga ,är tillgängligt, att det al
drig kan uteslutande till någon viss 
kast eller någon viss dignitär öfver- 
låtas, ulan är allas gemensamma egen
dom'.

Vi behöfvä ej gå många steg, förrän 
vi finna osls fullkomligt skilda från sta
den, hvars. yttersta hus snart döljas 
af de rika träd partierna. Löf- och 
barrträd omsluta oss i brokig förening ; 
till högter hafVa vi en täck däld, till 
vänster uppstigier en bärgshöjd med 
glesi skog och mössbeklädda stenhäl
lar. Så komma vi in i en lång! björk
allé, där det lifligastie fågelkvitter lju
der. Därefter blifver barrskogen den 
förhärskande.

En liten öppen betesmark utbreder 
sig tätt utmed vår väg ; vackra kor gå 
där på bete ; en flicka med mjölkstäfva 
i handen närmar sig' de hulliga krea
turen. Vi tycka oss se en af Anders- 
slons täckaste djurmålningar.

Trakten blifvier allt ödsligare, löf- 
tiäden allt sällsyntare. Vi nedstiga i 
en dal, omsluten af idel granskog. 1 
dess midt finna vi en öfverbyggd källa 
med en friskt porlande åder. Det är 
den bekanta Ugglevikskällan — vall
fartsorten för en stor del af Stock
holms; befolkning; synnerligast under 
Trefaldighetsnatten, då man häremel- 
lan och staden ser en riktig folkvan
dring och har att bevittna de situn- 
dom mäst bisarra uppträden.

I allmänhet, och särdeles midt på 
dagen, härskar annars på denna plats 
den djupaste tystnad, sällan afbruten 
af något annat buller, än det aflägsna 
skallet, af en stöfvare eller en gård
var, af slagan från en loge eller af 
något på afstånd framrullande åkdon.

Vägen förgrenar sig här i två, och 
den ena af dessa för oss till Fiskar
torpet; men till höger om denna leder 
en gångstig genom vilda skogen till 
samma mål. Äro vi i det lynne, att vi 
hälst söka ensligheten, så välja vi 
denna senare. Den trakt, i hvilken vi 
då fördjupa oss, är i fullkomlig! har
moni med, vårt inre. Ty om vi nyss 
förut med en ung skald känt oss fres
tade att utropa:

»Vid människohvimlet min håg är led, 
jag är mätt på dess käbbel och fäjd;
så måtte jag dock få vara i fred
i en öde och stilla näjd;»

så finna vi här snart vår önskan upp
fylld och kunna, med samme skald 
sjunga :

»Där tystnaden bor mellan stock och sten 
och de saftiga svamparne gro, 
där kvittrar en liten gråsparf på gren, 
där finnes för tankarne ro.»

LUNDBY Skönfärgeri och Kem.
Tvättanstalt ■ Göteborg

Kungsgatan 44. ■ ■ Skanstorget 8 ■ ■ 2:dra Långgatan 10.

Billigt och utmärkt arbete.

C. H. BILLBERGS Pianofabriks, Göteborg, 
(Kungl. Hofleverantör)

mångfaldigt i in- och utlandet med Guldmedaljer prisbelönta Flyg
lar och Pianinos rekommenderas.

Magasin: Kungsgatan 17.
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Restaurant- Egmont Westerberg,
Cigarrerna »trull» à is > --------------------- - Göteborg -

Men ur deli allvarsamma barrskoglen 
utträda. vi åter i en mier leende näjd. 
I förgrunden sie vi ien körväg, vid hvil- 
ken vår stig' utmynnar, och där bort
om! en liten sjövik, kantad med s.äf, 
och siakta sluttande kullar med präk
tiga., vidtfamnande ekar. Dit uppåt går 
ifrån stora vägen en mindre sådan, 
och på' den, uppnå vi spart slutpunk
ten i vår promtenad, Fiskartorpet. Detta 
är också kulminationspunkten i det 
sköna, vi under vår vandring stett.

Såsom det anspråkslösa namnet an
tyder, finna vi här inga storståtliga 
byggnader, utan blott några enkla, gul- 
målade boningshus, bland hvilka det 
oansenligaste just är det märkvärdi
gaste. Detta, som äfviep ligger när- 
måst vår Väg, är en liten koja med 
fyra små fönster och torftäckt tak, och 
å degs gafv|el s|e vi redan på af stånd 
en, slvart trätafla mled förgyllda kanter, 
där vi, komhe närmare, läsa : »Konung 
Carl XI :s. Fiskarestuga». Hjär var det 
dep Store rikshushållaren emellanåt 
hvila.de ut, under sina utflykter i denna 
näjd, och slamma två ekar, som nu 
breda sin skugga öfVer den ringa bo
ningen, grönskade troligen redan då.

Öfvtenst på den lilla trätrappan, som 
leder upp till ejtugäns dörr, hafva vi 
en bänk att hvila på och den. m.äst 
idylliska tafla för våra ögon: närmast 
de öfriga bostäderna, buskager och 
blomsterrabatter, — där nedanför träd
gårdsland, .ängsmarker med vackra 
trädgrupper och två- förtjusande sjö
vikar, samt ,ännu längre bort lett blått 
hand af Lilla Väitan med den hög- 
ländta Lidingön till bakgrund.

Redan här hafva vi således en till
räcklig belöning för Vandringensi möda, 
men .ännu istörre blifver denna vår lön, 
om vi från Fiskarestugan begifva oss 
upp på sj.älM höjdens krön, därifrån 
utsikten iäir både vidsträcktare och, om1 
möjligt, mer intagande. Från denna 
punkt sie vi ej mindre än tre blåögda 
sjöar blicka fram; mellan skogsbekläd- 
da höjder eller blomsterprydda fält. 
Här framträder »skuggan» med sina 
mörka löfpartier, där ligger den kung
liga »Hjorthagen», där de förnämliga 
högdjur i skogsdunklet »hafva sin va- 
relsle».

I Fiskartorpets, »lilla vrå bland ber
gen» fanns, fordom äfven ett mycket 
besökt värdshus, hvilket många den 
tidens märklige män gästade. Det var 
i tredje Gustafs, dagar, och en af demi, 

som då väl trifdes här, var Carl Mich. 
Bellman. Han hänförde därvid ofta 
de lyssnande vännerna med sin sång, 
och hväd är väl då naturligare, än 
att själfva stället, där de njöto sitt sorg
fria väslen, också blef af skalden ihåg- 
kommet. Han sjöng, och vi sjunga 
det slamma ännu i dag :
»Ä’ke det gudomligt, Fiskartorpet — hvad?

»Gudomligt att beskåda!»
Än de stolta stammar, som stå rad i rad 

med friska blad?
Än den lugna viken, 
som går fram? — »Åh, ja!»

Än på långt håll mellan diken 
åkrarna —

Ä’ke det gudomligt? Dessa ängarna?
»Gudomliga, 
gudomliga!»

Ja, här är verkligen gudomligt, för 
så vidt det sköna, är att anse som! ett 
återsken af den gudomliga idéen; och 
vi kunna fritt säga, att bland de många 
härliga tempel, naturen åt oss upplå
ter, äro få sjkönare än detta, somi vi 
kalla Fiskartorpets nejder. Och den 
andakt, vi här, försjunkna i betrak
tande, erfara, är af det slag, som vag
gar hjärtat till ro; ty hvad som på 
detta rum så innerligt tilltalar oss, är 
just en ostörd, ren harmoni.

Och harmoni är ro.

Också en
Bonaparte.

Historisk skizz.
Af C. L.

Långt ifrån den stora världens bul
ler, i en af skog: och ängar omkransad 
liten by i närheten af sitaden Florens 
leide på franska käjsarrikets tid en 
fattig bypastor som bar den store kor- 
siikanens namn hvars rykte redan hade 
kommit världen att darra. Lefvande 
blott för sina .ämbetsplikter sysselsatt 
mied sina skriftebams v.äl och ve, ha
de han föga bekymrat sig om den o- 
mättlige eröfrarensi bedrifter och fram
gångar. Han kände intet högre mål 
än att se sin församling belåten och 
lycklig, och hansi största glädje var, 
om han kunde bistå en olycklig1 med 

nåd och dåd. En dag, när han satt i 
sin enkla och hemtrefligt inredda stu
derkammare, hvarsi fönster, omgifha af 
vinträdglöf, vette ut åt den skugglika 
trädgården, träffade vapemkrammel 
och hästtramp hastigt hans öron. För
skräckt såg den hederlige’ mannen upp 
från sitt arbete. Krigets, böljor bru
sade redan genom världen, men hit 
hale siaktningarnas buller och de 
genom kriget olyckliga människornas 
klagoskri ännu icke trängt. Han ville 
just resa sig' och gå till fönstret, hvar- 
ifrån han kunde öfvterskåda landsvä
gen som pjå ringa, afstånd gick förbi 
gården, då hansi gamla hushållerskas, 
Matteasi, dotter, en späd, blomstrande 
flicka på knappt 16 år, som tillsam
mans! med sin moder skötte den gamles 
hushåll, i ett mycket upprördt tillstånd 
störtade in i kammaren. — »Ack, ers 
ärevördighet!» ropiadie hon, full af ån
gest, »hela gården är fylld med solda
ter; det är franska dragoner, och de 
svära och fara frami som vildar och 
ste förfärliga ut!»

»Ga mitt barn!» sade pastorn, »frå
ga dem hvad de önska, och öm de, 
som jag1 tror, vilja ha något att äta 
och djicka, så gif dem. hvad som finns 
till hands i huset.»

Flickan skyndade ut. Knappt hade 
hon lämnat kammaren, då, en högväxt, 
bredaxlad officer trädde in. Under 
den sVarla trekantiga hatten mied de 
hvita hägerfjädrama f ramblixtrade tett 
par skarpa ögpn, som’ med ett genom
trängande uttryck fäste sig på präs
ten. Stora slvarta polisongter och mus
tascher gjorde hans utomidess grym
ma ansikte ännu mera skräckinjagan
de. Han bar fransk generalsuniform 
och uppehöll Vårdslöst med vänstra 
handen den långa släpsabeln.

Men pastorn bäfvade icke vid an
blicken af den vilde, krigarfiguren. 0- 
rädd uthärdade han den franske offi
cerens blick och bjöd honom med en 
vänlig hälsning välkommen. Främlin
gen frågade slutligen med skarp röst:

»Är det ni, som heter Bonaparte och 
äi1 farbror till Napoleon, fransmännens 
k,äj siare och konung1 af Italien?»

»Heliga Guds, moder!» ropade pas
torn, i det han slog händerna tillsam- 
mansi af förvåning, »har han redan 
hunnit så långt, den lille Napoleon?»

»Hansi majestäts moder», begynte ge
neralen på nytt, mien pastorn afbröt 
honom genast med utropet:

Profvaiå^r 5 walanders Kaffe drickes numera i h var je hem. 
17 Kungsgatan (Hörnet af Ma- 
gasinsg. 12) samt i Swalanders 
Kaffehandels 20 filialer.

hvila.de
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»Ah, Lätitia!»
Officern lämnade inkastet obemärkt. 

»Madame modern», fortfor han, »har 
talat om er med hans majestät!»

»Med den lille Napoleon ?» afbröt pas
torn honom på nytt.

»Med hans, majestät, franmännens 
käjislare och konungen af Italien», upp
repade generalen med ett visst efter
tryck, »och hans, majestät har sändt 
mig, [i]] .er för att fråga er hvilken bi
skopsstol i Italien eller Frankrike ni 
vill intaga? Begripligtvis kan en så 
nära släkting till käjsaren icke som 
fattig land tpas tor lefva i en obekant 
by !»

»Men — min herre, jag vet icke», 
yttrade den tillfrågade stammande, än 
rodnande, än bleknande,. — »jag1 är ett 
så ringa verktyg, en så obetydlig arbe
tare i Vår Herres: vingård, att jag ic
ke kan tänka mig1 i en så förnäm ställ
ning. Ja, skönt vore det väl att lyck- 
liggöra lösenden mled den heliga kyr
kans! välsignelse — men — men jag 
Vet i själfva verket icke, om, jag1 skul
le paska för en sådan ställning!»

»Jag mlåste bedja er om ert bestäm
da beslut, min herre!» sade genera
len med förnäm köld. »Hans, majestät 
är ingen vän af tveksamhet.»

»Ja,, ja, sådan var han från fordom, 
den lille Napoleon! — förlåt, herr ge
neral, men jag har så svårt att vänja 
mig Vid den tanken, att den lille egen
sinnige och trotsige Pole, som så mån
ga gånger ridit ranka på mitt knä, att 
mjn goda, snälla Lättitias barn...»

»Jag nödgasi anhålla», afbröt office
ren den pratsamme gamle, »att ni väl
jer mera vördnadsvärda uttryck, då ni 
talar om hans majestät käjsaren.»

»Min Gud, ja!» ropade den gamle, 
»men är det då Verkligen sannt? Är 
det inte bara en dröm, en saga? Den 
lille Napoleon, ville jag säga — är 
nu käjsarc och min brorsdotter Lätitia 
käjsarinna? Ack! och jag har hört 
hennes- första bikt!»

1 detta ögonblick störtade Mattea 
med högtöda kinder in i kammaren.

»Hör, ers: ärevördighet !» ropade hon, 
»jag ger mig af till Paris med den ståt
ligaste bland alla ryttame därute. Han 
har redan kysst mig. Och där skall 
jag få — vackra kläder och mat och 
dryck fullt upp och nöjen på köpet.»

»Men, barn! du är ju förlofvad med 
den unge Valerio», sade pastorn all
varligt.

»Ack, Valerio ger jag på båten!» ro
pade hon skrattande. »Min Henri är 
mycket vackrare och blir en gång mar
skalk af Frankrike. Se, ers ärevör
dighet, med Valerio ha soldaterna där 
ute drifvit. så länge, att han nu ock
så i sin förtviflan vill bli soldat.»

Efter deslsa ord gaf hon till ett högt 
och hånfullt skratt samt lämnade has
tigt rummet, under det den gamle man
nen bedröfvad skakade på hufvudet 
öfver lättsinnet hos den flicka, soml så 
länge varit hans, älskling. Men d|et 
var, som hade detta intermezzo nu med 
ens. kommit honom att fatta sitt beslut, 
ty han vände sig1 till officeren, som 
med kallt lugn, hade bevittnat uppträ
det, och sade mied mild, men, allvar
lig ton:

»Säig ni min brorsion, käjsaren, att 
jag; hjärtligt tackar honom för hans 
välmenta tillbud ; men säg honom äf- 
ven, att jag1 föredrager att förblifva 
pastor i den fattiga, obekanta byn, 
som ännu så väl behöfver min omsorg, 
att jag icke med godt samvlete kan 
lämna den. Ni har varit, vittne, min 
herre, till den hjärtlöshet hvarmed 
derma unga flicka vänder ryggen åt sin 
födelsebygd, till det lättsinne, hvarmed 
hon bryter med de förhållanden, som 
genom vana och ädel enkelhet bort 
vara henne kära. Döm själf, om jag 
kan lämna en hjord, som ännu så 
oändligt väl behöfver en god och tro
gen herde. Och när det, oaktadt all 
min mångåriga trogna verksamhet, 
dock icke lyckats: mig att af ungdomen 
i denna lilla by bilda i botten ädla 
och karaktärsfasta människor, huru 
skall jag då kunna fylla den ojämför
ligt svårare uppgiften att uppfostra och 
leda ett helt biskopsdöme? Jag ber 
er, säg1 det, min herre ! Och kyss min 
lille brorson Napoleon i mitt namn och 
äfven Lätitia, hansi moder. Det är 
rättskaffens, barn, som i lyckan tänka 
på sin gamle farbror. Gud välsigne 
dem. Men jag: vill ej vara hvarken 
biskop eller kardinal!»

I den gamle generalens, väderbitna 
ansikte ryckte det besynnerligt till, 
mlen han kunde endast aftaga den stol
ta hatten med de svajande hägerfjäd- 
rame och säga: »Mjn fader, ni är en 
hedersman, sådana det ges få. Jag 
vill uträtta ert uppdrag! Lef väl och 
behåll äfVen mig1 i godt minne!»

*

Napoleon stod i det höga hvälfda 
fönstret i sitt arbetskabinett i Tuille- 
riemas slott och dikterade för sin ge- 
heimesiekieterare sina värld sskakan de 
befallningar, då man för honom an
mälde general Lefébresi ankomst.

»Nå?» frågade han vid den sienares 
inträde, i det han tog ett par steg emot 
generalen, »hvad sade den gamle?»

»Sire !» svarade den tillfrågade, »pas
tor Bonaparte vill förbli i sin lilla by 
och i sin ställning. Han tror sig där 
vara på rätta platsen och fruktar att ej 
kunna bli någon god biskop-, emedan 
han saknar nödig förmåga därtill.»

Med korslagda armar betraktade käj
saren tankfull sitt sändebud. Så höj
de han på axlama och sade : »för min 
del må han gärna bli hvad han är, 
men han får låta bli att säga, att han 
hör till Bonapart-ema !»

Världshändelserna gingo sin gång. 
— Från Ryssland återvände med brus
tet hjärta 'den titan, s-om hade sett half- 
va världen för sina fotter. Den lilla, 
ön Elba, dit han blef förvisad, var icke 
nog1 för hans: härsklystnad. Ännu en 
gång samlade han sin själs alla kraf
ter till ett sista slag, mlen hans stjärna 
lyste icke mler i sin gamla glans. Sla
get vid Belle-Alliance var af görande 
för honom och på den ensliga, ön He
lena, som skulle bli hans graf, hade 
han tid att beglrunda all jordisk stor
hetsi och härlighets, förgänglighet.

Mied dyster blick, me-d fast samman
knipna läppar satt han på sin klippa 
och skådade ut öfver oc-eanens oänd
liga öken, den enda bild af obegränsad 
storhet, som var honom öfrig. Han 
såg: vaktskepp kryssa, som måste låta 
hvarje tanke på flykt synas omöjlig, 
och allt dystrare drog’ sig hans panna 
tillsammans. En dag1 öfverlämnades 
till honom: ett bref, ett helt litet, med 
svart sigill försedt bref, som kom från 
Europa, Han bröt det likgiltigt. Skrif- 
velsen innehöll blott få ord, den korta 
underrättelsen, att hans farbror, by- 
pastorn, efter en plikttrogie-n, str.äf- 
sam lefhad, älskad och högt värderad 
af sin församling, stilla och fridfullt 
siomhat in i den eviga hvilan.

»Hvem vet», hviskads han eftertänk
samt för sigi själf, under det att diet 
bittra, draget kring hans! mun för ett 
ögonblick vek för ett vemodigt leende, 
»hvem vet, om inte han kanske var 
den lycklig as: te i hela vår familj.»

A. G. Heinr. Trübenbachj kautchukstämplar
Södra Hamngatan 25 GRAVÖR Telefon 30,34 DÖRRPLÅTAR
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Öfverfältläkaren J. N. Jedeur.

*

■
■
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Et! läkareboställe.
Jedeurska huset i Hajorna.

Några 'anteckningar 

af

C. R. A. FREDBERG.

Ingen, vår går förbi utan att jag gör 
en rundtur i gamla Majoma. Längtan 
dit lär, tänker jag, densamma som drif- 
ver svensken, i främmande land till
baka till födelsebygden — den han, 
när hjärtebehofviet är tillfredsställd!, 
vemodsfylld och besvikien åter vänder 
ryggen.

Det förefaller kanske naivt att göra 
en jämförelsle som denna, när födelse
bygden inte är längre aflägsien från 
ensi dagliga verkningsfält än en knapp 
halt timme, om man utnytjar apostla
hästarna, och ännu kortare mied elek
trisk tråd. Men jag tycker i alla fall 
att den är träffande. Jag, njuter i 
andanom af att se barndomens och 
ungdomens! värld ikläda sig sommarens 
färgrika dräkt på nytt, och jag är 
ofantligt, nyfiken att se, om gamla be-

GAHNS 
TVÅLAR

kanta ställen finnas kvar eller bytt 
gestalt.

N,är längtan' är stillad, kominer be
svikelsen. Alltid är det något som ut- 
plånatsi och förändrats. Det händer ju 
så mycket på tett år! Jämna gamla hus 
med jorden, fälla träd och räta kro
kiga gränder går ju så fort i denna 
rastlösa tid.

Så ledde mina, steg äfven denna vå
ren ut åt Majorna. Och denna gången 
hade jag beslutit taga Stigbergstorget 
och dess närmaste omgifhingar i ögon
sikte.

Det första frappanta som mötte ögat 
Var ett kolossalt stenvidunder, som 
hotande skuggade det ärevördiga Ga- 
thenhjelmiska huset, och hvilket ingaf 
mig dystra, aningar om det gamla hi
storiska husets framtida öde. Och i 
siamlna stund kom denna lokalpatrioti
ska tanke för mig: Göteborg har ju så 
få historiskt minnesvärda, byggnader 
— kun.de inte en intresserad mæcenat 
köpa in denna och donera den åt sta
den, mied villkor att den bevarasi för 
framliden. Om inte af pietetshänsyn 
för den ryktbare kaparen så åtmin
stone för Carl XI, hvars jaktslott huset 
en gång varit — om sägnen inte ljuger.

Med denna, fromma önskan fortsatte 
jag' nedåt Stigbergssluttningen. Flera 
af de gamla husen voro borta, mien 

ett par stodo kvar i liden, ötverdragna 
af den säregna patina, som vittnar om 
hög ålder. Ett par ståtar till och med 
med ett 'slags konlreforter en miniature
— a,Utslå härstammande från ten tid 
då det Var mlodernt att bygga så- När 
de rike och publike styrde ut sina sten- 
palatsier med slika utbyggen — hVar- 
för skulle de anspråkslösare trähusen 
stå tillbaka?

Bland deslsa hus återsåg jag inled 
glad tillfredslställelse det gamla Jedeur
ska. Det ligger kvar midt i liden, med 
sin banala lånekontorsskylt och sin 
stakethäghade förgård, där ogräs, och 
vildörter i den kalla aprildagen för
sökte ta sorrimarhabilen på. Fast de 
jâmïnerligen misslyckades. Solen 
skrattade åt dem och drog sig bakom 
gråa, skyar.

Jag1 gick in på gården och såg mig 
omkring. De gamla träden knoppades, 
och svällde af ny lifslust, och kro
norna, under hvilka Wadman en gång 
stämt sin lyras strängar till naturens 
och Bacchi lof, voro lika yfviga som, 
förr. De landtligt idylliska bergbackar- 
ne bakom trädgården vöro också kvar
— undankrupna för tomtjobbarnesi ar- 
gusögon.

*

Från det äldre Göteborg.

jr

-k-L' ■■

Ett gammalt läkareboställé.
(Se vidstående uppsats!)

kun.de
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Detta husi — det Jedeurska — till
hörde för tre kVarts; sekel sedan en 
gammal berömd göteborgsläkane, Jo
han Niclas Jedeur. Då för liden var 
det nog mlera ansledt än nu, plante
ringarna omkring detsamma vöro an
sade och det låg en viss förnäm prä
gel öfVer exteriören. Sådana hus 
betraktades rent af som slott i en om- 
gifning, som mäst bestod af kojor.

1 hvärdagfelag var nog publiken, som 
strömmade glenom husets portar, den- 
samhia som nu, ty individer af samma 
typ som pantlåneinrättningtens kunder 
äro inte främtnalnde för läkarens; mot
tagningsrum. Jedeur var nämligen 
praktiserande läkare i Carl Johans för
samling och tillika läkare vid den af- 
delning af flottan, som var förlagd 
till Nya Varfvtet.

Majoma har i alla tider kunnat 
glädja sig åt skickliga och populära 
läkare, och Jedeur jäfvade icke regeln. 
Född 1789 i Västerås, där fadern vår 
domprost, kom han redan vid 26 års 
ålder till Göteborg! som läkare vid ar
tilleriet och flottan. Sin mäst bety
dande Verksamhet, som æsculap ut
vecklade han det hemskt r yktbara kole
raåret 1834, då den asiatiska gästen 
först uppenbarade sig1 i Majoma — 
hanisl distrikt. Jedeur var en af de för
sta som' konstaterade kolerans utbrott, 
sedan sjukdomen hitförts med ett nyss 
anländt och utanför Majoma förank- 
radt fartyg, och under farslobens för
sta skede bestred han med outtröttlig 
energi, välvilja och försakelse1 sjuk
vården inom församlingen, ilade natt 
och dag från sjuksäng till sjuksäng

Fru Margot Ryding 
(som Ingeborg i »Fritiof och Ingeborg»),

Från Teatern.

— tills, han själf, öfveransträngd och 
angripen, nedladefei på sjuklägret.

Farsoten grep, som bekant, detta år 
omkring sig på ett rent af fasa väc
kande sätt, och då! man fann, att sjuk
huset därute inte kunde mottaga flera 
patienter, arrangerades så, att Lan- 
casterskolans lokaler upplätos till sjuk

hus. Dessa voro belägna midt lemot 
Jecleurskla. huset, byggnaden kvarstår 
ännu, invid den forna Amiralitietskyr- 
kans gtund, och benämndes i många 
år Carlgrenska skolan, efter sin förste 
lärare pastor Garlgren.

Om kolerans första uppträdande 
1834 och hans ingripande därvid skrif- 
ver Jedeur följande i en ämbetsberät- 
telse från den tiden:

Sjukdomen utbröt den 26 juli, då 
en timmerman på ett af våra skepps- 
varf insjuknade mied kräkningar och 
diarré och hembars efter några timmar 
till sin boning, belägen ungefär en 
åttondedels mil därifrån på det s. k. 
Majberglel. Hans hustru nedföll ge
nast med en svimning vid åsynen af 
mannens tillstånd och skall hafva visat 
några dylika symptomer. Han dog om 
aftonen och hustrun morgonen därpå 
den 27:de.

Genast, då jag på förmiddagen sam
ma dag fick underrättelse om dessa 
sjukdoms- och dödsfall, anmälde jag 
förhållandet hos landshöfdingieämbietet 
och poliskammaren och begärde ob
duktion, hvartill doktor Ewert förord
nades och daglen därpå värkslällde uti 
doktor Westrings och min närvaro.

En flicka, som varit i huset, hade 
redan den 27 :de blifvit förd därifrån 
till en af stadens förstäder, kal
lad Stampen, hvaräst hon afled sam
ma dag obduktionen verkställdes, utan 
att något spår till sjuklighet bland den
na traktens befolkning, förr än längre 
fram, visade sig.

Den 28 och 29 förekommo ej några 
anmärkningsvärda sjukdomsfall, men

Bilder från den äldre Slottsskogen.

f ■#>
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Margreteberg. En sekelgammal hydda.

GÖTEBORGS ÅNGBAGERI
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2:dra Långgatan 15 & 17 och dess Filialer.

Alla sorters Mjukt & hårdt bröd/ Särskildt framhålles ~ ' 7-T a— L-
Spisbröd & delikatess Knäckebröd."

Order expedieras till landsorten.
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den. 30 böljade de visa sig i mängd. 
Ännu var detta förhållande ickte särde
les surprenerande för mig, som 1826 
hade stet t framfarten af våf inhemska 
kolera, då jag: på flottans sjukhus på 
en enda natt etopttog 40 sjuka, och 
ibland den lägine folkklassen inom Carl 
Johans församling' stundligen kallades 
till dylika, patienter, af hvilka åtskil
liga., dock "till ett ganska inskränkt an
tal, under fullkomliga kolera-sympto- 
mer inom 12 och 24 timmar afledo. —

Kolera,årjet 1834 njöto vi, berättar 
Jedeur vidare, af den mäst modererade 
och omväxlande väderlek ifrån maj till 
medlet laf juni, då hettan hastigt tilltog 
och stegrades inom kort tid till 34 och 
35 grader, under hvilket förhållande all 
vegletation led och tynade, så att vid 
de sista dagarne af juli stadens löfri- 
kaste alléer stodo kala som om höste- 
tiden, och de nedfallna bladen, för
torkade och sammanrullade, pulvteri- 
serades under de1 promenerandes fot
ter. —

*

Som man kan finna inföll Jedeurs 
verksamhet under en tidrymd i Göte
borgs his Lori,a, som var ytterst pröfvan- 
de för den som' utöfvade läkarens kall. 
Man lefde då. under usla hygieniska för- 
liåjlanden — i Majorna till exempel 
fanns den tiden en svinstia vid hvarje 
inänskoboning, sn,art sagdt — och des
sa förbättrades ingalunda af stadens 
sanka läge.

Kraftiga och klarseende läkare fanns 
ju, mten deras, reformsträfvänden gällde 
mäst sjukvårdsväsendet, fattigvården 
och karantänen. Då lefde ju den store 
Per Dubb — en ovanligt kraftfull man, 
läkare, människovän och social refor
mator på sanüna gång.

Till Dubbs umgängeskrets hörde Je
deur, ty dennte var en man af samma 
skaplynne, kvick, verksam, och intres
serad af allt mänskligt. De voro häller 
ingja surmulna representanter för sitt 
stånd, ty Wadman, skalden, umgicks 
med dem och diktade i deras, krets 
många af sina lefnadslustiga sånger. 
Jedeurs namn förekommer äfvien på 
flera ställen i skaldens skrifter, och 
när Wadman i sin sång på Dubbs fö
delsedag beskrifver hur 

»— den lille kamraten med rödlätta kinden 
Från Masthugget flyger som skatan för vinden 
Att hinna i tid fram till Winbergskans krog —»

är det Jedeur soml åsyftas. Själf var 
han icke främmande för vitterlekarens 
konst, ty såväl i ordenslifvet, särskildt 
Par Bricolls, där han var ett skinande 
ljus, som, i den trängre kretsen ströd
de han omkring sig nätta visor från 
en lekande lyra. Skaldeådran låg för 
öfrigt i släkten. Brodern Elof, lektor 
i Västerås, var en kvick karl, hvars 
1825 utgifna Vitterhetsförsök präglas 
,af verklig humor.

Ute i det Jedeurska hemmet i Major
na lyste också trefnadeps och det goda 
lynnets, sol öfvier vänkretsen, när den 
samlades i värdens salar eller sommar
tiden i den idylliska, trädgården. Ett 
återsken laf denna mötte gästerna redan 
i porten, ty öfver densamma fanns förr 
i tiden — berättar mig. en ättling: till 
Jedeur — en blå sköld med en gul, 
flammande sol. Jag vill inte påstå att 
denna utgjorde någon slags symbol — 
snarare hänförde den sig kanske till ett 
märke eller namn i jordeboken — men 
nog var den rätt betecknande för det 
Jedeurska huset.

Denne ansedde man verkade i tret
tio år i vårt samhälle som läkare och 
tog 1844 afsked mjed pension. Mien 
fem år därefter trädde ha,n åter i aktiv 
tjänst som genera,hnönstringsläkare vid 
flottans, båtsmianshåll inom fjärde di
striktet.

Han utmärktes ock på. flera sätt. Han 
blef både nords tjärneridda,re och le
damot af Vetenskaps- och Vitterhets
samhället, hvars ordförande han var 
1824, och dåvarande landshöfdingten - 
Rosen, om jag1 antecknat rätt — utta
lade sin varmaste och oföränderlig,aste 
erkänsla för Jedeurs visade nit. När 
han slutade sitt verksamma lif 1860, 
innehade han öfverfältläkares rang.

I Svterigies läkarhistoria har Jedeur 
ju ett gifvjet rum, men det yttre skönj
bara minnet af den framstående läka
ren — hans hus i Majorna — är väl 
snart ett minne blott. Ty det går, 
som sagdt, friskt undan med omdanin
gen i dienna tid i vår västligaste för
stad.

&

Sommaren.
(För ”Pingsten”).

O* Tver gyllne åsar kvällens skugga föll. 
Dagens flöjter tystnade i skogens 

djup.
fjvit steg ångan ifrån ängarne. Hndan 

höll,
Där han midt i språnget stannade vid 

åsens stup.
Ynglingen, som drefs till drottning Som

mars möte.

Cyst bon satt och gyllne håret kammade 
midt i lummig däld. Det var som om 

man göte
gyllne vin i grön pokal. Det gnistrade och 

flammade.

Eugn i hvarje linje. Upphöjd ro t hvarje 
rörelse.

tfijukt behag, som ormade längs kroppens 
fina daning . . . .

»Drottning, af din dejligbets förförelse 
är jag vorden rusad, dårad. Hldrig i min 

aning
drömde jag en kvinna lik dig. Dock af 

nåd en smula ge mig
af din rika kärleks flöde, och en smeknings 

gunst bete mig!»
Kring fru Sommars fina mun ett löje lekte 
Och bon tog hans bufvud i sitt knä och 

smekte:

»Vårens iånga trånad, tysta, ljusa maj- 
nattstimmars ve, 

allt af ton i vånda under driftens bud, 
allt som gör en man till yngling och en 

yngling gör till gud
bar jag famn för. Eyft din blick och se 
bur min blick af kärlek brinner. O, jag 

älskade till döds
dig ren innan du ur moders sköte födts.» 
Och bon tog hans bufvud åter i sitt knä 

ocb smekte,
medan kvällens blåa skugga öfver gyllne 

åsar lekte.
Otto Lundh.

cS

Patent.

Hafre- 
Mjöl. För maglidande är GYLLEN- 

HAMMARS pat. I)afregryn och 
I) af re mjöl ett verkligt läkemedel.

Gyllenbammars Barnhraftmjöl 
gör barnet friskt och kraftigt.

Patent.

Hafre- 
Gryn.

För reumatism och gikt äro 
GYLLENHÄMMARS pat. I}afre- 
gryn och I^afremjöl utmärkta.

Gyllenbammars Barnhraftmjöl : 
friska barn förbli friska, sjuka barn 
bli friska.
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Till bilderna.
Gustaf Ankarcrona.

I våra modärna målares krets har An
karcrona sedan länge intagit ett mycket 
bemärkt rum och han hör nu till dem, 
hvars alster ofta och gärna reprodu
ceras. Det ligger också öfver hans taf- 
lor en säregen nordisk stämning, en 
frisk charme och stark kolori t, antingen 
han nu målar krigarbilder eller vintier- 
Lallor från den svenska landsbygden.

Gustaf Ankarcrona är född 1869. Vid 
sjutton års ålder elev vid konstakade
mien i Berlin företog: han 1888 och 
1890 studieresor i Norge och till Paris. 
Vistades därefter i tre år i München, 
men har sedan 1895 vistats i Sverige, 
där hajn, soml bekant, slagit sig ned i 
Dalarne och flitigt deltager i därvaran- 
dc konstnärskolonis så bemärkta folk
bil dning’ssträ.fvian den.

Bland hans, mest bemärkta taflor må 
nämnas de som bära titlarne : Vinter
söndag, Fordom t iina, Hemåt och I fien
deland.

Signe Rappe.
Som bekant väckte det för en tid 

sedan ganska stor uppmärksamhet, då 
en dotter till den bekante generalen 
friherre Axel Rappe debuterade offent
ligt på kungliga operan. Allt, snart 
sagdt, hvad Stockholm har förnämt 
möttes naturligtvis den kvällen inom 
operahusets väggar, och själfve genera
len var där. Publik och kritik mot- 
togö debuten med mycken välvilja.

Fröken Signe Rappe har en vacker 
röst, som Vunnit, en aktningsvärd konst
närlig utbildning.

Viktor Sjöström.
Hullmanska sällskapet hade förtjänt 

större uppmärksamhet under sin April- 
sejour i Göteborg än nu Var fallet. 
Ty det Val' giodt sammansatt och bjöd 
verkligen på en intressant och spelbar 
repertoar. En sådan pjäs som, exem
pelvis »Den röde hanen» var ju ett 
ypperligt mödärnt stycke, hvilket fick 
ett. förträffligt utförande på alla händer. 
En sådan väl utmäjslad figur, som den 
herr Hultman gaf af bonden-pyroma- 
nen, ha vi på länge inte sett i det 
komiska facket. Åtminstone inte på 
Göteborgs teatern.

Bland de unga krafterna i Hullman
ska sällskapet, står herr Viktor Sjöström 
i främsta ledet. Denne1 unge skådespe

lare, hvilken vi tidigast erinra oss från 
Göteborgs folkteater, har gått betydligt 
framåt de sista åren och utfört flera 
kräfvande uppgifter. Så minnas vi 
honom från föregående sej our som 
Mäster Olof i Strindbergs skådespel, 
och hos Hultman nu spelade han asses
sorn i »Den röde hanen» samt Frithiof 
i Hörmlans »Frilhiof och Ingeborg», bå
da mied synnerligen god verkan.

Herr Sjöström skall nu till Ranft — 
somi alla unga, hvilka arbetat sig upp 
i landsorten.

Margot Ryding.
En annan af förenämnda sällskaps 

ungå, lofvande krafter är fru Margot 
Ryding!. Hon har, som bekant, icke 
tillhört scenen så länge, men har re
dan vunnit ett namn som en af lands
ortsteaterns mera begåfvade skådespe
lerskor, med en beaktansvärd förmåga 
af individualisering.

Bästa beviset härför är bl. a., att hon 
ena kvällen spelade en komisk pigroll 
i Wennerstens folkpjäs och den andra 
Ingeborgs kräfvande roll i »Fritiof och 
Ingeborg». Och båda spelade hon bra.

Nästa spelår tillhör hon sin mans, 
den äfvlenliedes framstående skådespe
laren Allan Rydings, nybildade säll
skap.

Säregna Slottsskogsbilder.
Den yttersta, sidan af Slottsskogen åt 

väster är icke så känd af det stora 
flertalet som dess vackra centrum med 
sina dammar, springvatten och andra 
sevärdheter. Ty den sidan är, med den 
omfattning vår härrliga folkpark tagit 
de senare åren, bra aflägsen från de 
mieria allmänna promenad- och stråk- 
vägarne.

Det västligaste omiådjet är emeller
tid ej mindre naturskönt och erbjuder 
ett mera friskt landtligt behag. Här 
ligger det gamla Margreteberg, som nu 
är ifrågasatt till en egna-hems-koloni 
och en större idrotts- och lekplats. Här 
kan man äfven finna pittoreska skogs
partier, och i ett af dessa, under ål
driga träd, en gammal lutande hydda, 
som! väl är sekelgammal och som glömt 
sig kvar vid allfarvägen.

Tvänne bilder från denna, trakt rrted- 
dela vi i .årets Pingsten, till all gam- 
män förmoda vi för dem bland våra 
läsare, som hålla af Slottsskogen. Och 
hvem1 gör inte det!

Ett gammalt värdshus.
Pä våra ströftåg i Majorera härförle

den kom ett pittoreskt ställe vid Maj-

GAHNS 
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berg'slidens början i vägen för vår 
kamera. Det är lett gammalt värdshus 
från den tiden, då Göteborg viar rikare 
än nu på trefliga utvärdshus och då 
vår västligaste förstad hade kvar den 
sista, glansen från sin svunna storhets
tid.

Man kan knappast, tänka sig! ett bättre 
läge för ett hemtrefligt. utvärdshus. En 
kuperad terräng med utsikt öfvler höj
der och fält i söder, en trädgård med 
gamla lummiga träd och en liten nätt 
veranda på hufvudbyggnaden åt söder. 
På sin tid, när värdshusrörelse be- 
drefs här, var detta ställe också myc
ket favlorisleradt, mien på sistone har 
stället råkat i förfall och tjänar icke 
längte Bacchi gudom.

Bilden visar ju häller icke mycket 
af ställets forna behag'. Den är tagen 
från gårdssidan och företer endast en 
del af denna jämte förstugan.

*

Till återstående bilder
af »Ett gammalt läkarboställe», .1. N. 
Jedieur och »Fiskartorpet» äro särskil
da artiklar skrifna.

Notiser.
Höstterminen i Filip Holmqvists handels

institut tager sin början den 20 augusti. Se 
annonsen !

Glöm inte af sommarkurserna i Göte
borgs handelsskola, föreståndare herr Karl O. 
Lindeberg. Se annonsen !

På Lorensberg, vårt onekligen trefligaste 
utvärdshus, är allt fejadt och klart att mot
taga sommargästerna. Dir. Möller har sörjt 
för god och omväxlaude musik under säson
gen — till en början de populära västgötarne 
under anförande af herr Aug. Zinn.

En afdelning ar

Lorensberg. KunsLVâÿôta M ....O = Keg:tes Musikkår

ander anförande af

Musikfanjunkare

AUG. ZINN.
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Lokalförändring. Vinhandelsfirman Jo
hannes Weibulls Vinhandels-A.-B. har, som 
af annons synes, flyttat sin affär från Kungs- 
torget till Kungsgatan J vid Pusterviksbron, 
i omedelbar närhet af Ångslupsbryggan.

Toilettemedlet Helianthin, framstäldt af 
Henrik Gahns bolag enligt d:r Fr. Söder
lunds recept, bör man inte försumma med
taga till landet, för att ha till hands vid mygg
bett, finnar, fotsvett o. s. v.

Husmödrar — tagen med ett förråd af 
Svalanders kaffe nu vid utflyttningen.

Glöm inte af Wallbergs vildtaffär i Salu
hallen midt för Carl Johnssons etablissement.

Starka,'vackra,'Jivita tänder, 
Liksom fina, mjuka händer, 
Får man, om man ej är snål 
Uppå tandcrême och på tvål 
Af Violas Viodol.

Vill Ni nu undvika alla förtreter, 
Köp då ett par eller flera paketer 
Tvättpulver — Tomtens och Lagermans — 
Se’n går vårtvätten raskt som en dans!

no gn gn DD DD QD

En jagthistoria.
Humoresk af A. D—n.

När kandidat. X. för några år sedan 
konditionerade i en familj ute på lan
det, hände det att enformigheten i hans 
informiati-onslif i början af sommarn 
plötsligt afbröts af fyra på hvarandra 
följande rapporter, afgifna af hans, stä
derska kl. 8 på morgonen, när hon 
kom in med hans. skor.

Den första lydde så här:
— Herm! Är herrn vaken? Rät- 

tajn har sett räfspår i allén. Frun är 
mycket orolig! för sina höns.

Det lämnade kandidaten tämliglen 
oberörd. Han var sömnig, och tänkte 
att om mickel ville äta upp alla höns 
som fanns på -egendomen, så slapp han, 
kandidaten, äta ägg alla morgnar och 
kvällar.

Nästa morgon kom den andra rap
porten :

— Herrn, nu har räfven varit inne 
i hönshuset och tagit en höna, och 
frun är mycket ledsen.

Herr kandidaten kände nu tydligt att 
hans jägarblod började koka, oaktadt 
han var utledsen vid allt hvad ägg och 
höns hette.

Morgonen därpå köm. den tredje rap
porten :

— Herre Gud, herrn! I natt har 
räfven tagit en af ungtupparne, och 
just den där spanske som frun var så 
förtjust i. Frun är så ledsen att hon 
gråter.

Denna gång vaknade kandidaten med 
ens, hoppade ur sängan, klädde sig 
och gick in till frun, som verkligen 
satt och sörjde sin ungtupp. Han för
sökte trösta henne så göd t han kunde.

— Om det ändå inte varit den span
ske, snyftade hon.

— Fru von Y., sade kandidaten och 
lade handen på hjärtat, jag svär en 
dyr ed att hämnas de stackars kräken 
och utrota alla räfvar som, finnas i 
trakten.

Hon log' åter och lofvade honom en 
butelj rödvin, -om han kunde lägga en 
död räf för henh-es fötte-r.

Sedan satt kandidaten halfva dagen 
i gungst-olen på sitt rum och tänkte ut 
en plan. Han var som sagdt infor- 
miator i familjen, och midt emot ho
nom på soffan låg en korpulent land
skapsmålare, som var kusin i samma 
familj och vistades på landet för att 
göra studier, ehuru ingen människa 
ännu sett honom1 göra några. Honom 
försökte kandidaten att intressera för 
saken, ehuru han på förhand visste, 
att det skulle bli det svåraste, af allt, 
emedan landskapsmålaren vär en trög 
och flegmiatisk natur, som brydde sig 
hin om hela världen, endast han fick 
ligga i fred på kandidatens skinnsoffa 
«ch röka hans, tobak och dricka öl 
dagjen i ända.

— Mickel kan utan minsta fara för 
sitt skinn äta upp hela hönsgården, 
sade han liknöjdt, ty härute finns inte 
ett kom krut... och, tilläde han, se
dan han slumrat en stund, posito, att 
det funnes krut, så är ju affären ändå 
lika omöjlig, eftersom det icke finns 
någon bössa.

— Jag har en revolver med. åtta 
skott i, sade kandidaten. Räcker det?

Landskapsmålarn slog1 upp ögonen 
och igiaf honom -en föraktfull blick från 
sidan och lät honom, förstå att han 
nu vore fullkomligt öfvertygad om att 
han, kandidaten, aldrig sett en räf, 
eftersom han trodde, att den kunde 
skjutas med revolver. Men kandida
ten hade sin plan och lät icke af- 
skräcka sig af hans hån, hälst som 
han varit m;ed om att jaga räf förr 
en gång, påstod han.

Efter supén utvecklade han denna 

plan för sin vän. I början lyssnade 
målaren med misstrogenhet, men blef 
snart mycket intresserad, och när kan
didaten slutat, sprang han upp, tog 
honom i famn och tackade honom med 
djup rörelse för att han ändtliglen lyc
kats hitta på någönting som lofvade 
bli roligt.

De beslöto att redan samma natt 
sätta sin plan i Verket. Ingen skulle 
få veta ett knyst därom, ty de ville, icke 
utsätta sig för damernas speglosor i 
fall de skulle misslyckas.

Kandidaten stoppade på sig; revol
vern och försåg sig med en tom korg 
och en repända, och hans, vän tog 
piporna och tobaken jämte två hialf- 
vor öl, som han lyckats stjäla ur käl
laren. Sedan hoppade de försiktigt ut 
genom fönstret och bröto sig in i höns
huset.

Där funnos nu af ungtupparne endast 
två- kvar. Kandidaten kastade sig ge
nast öfver den iene och lyckades efter 
mycket skrik och oväsen i hönsfamil
jen att klärnina ned honom i korglen.

Nu drogo de i väg till skogs.
Det var en halfmörk, varm och lugn 

sommarnatt. I träsket som die bägge 
jägam-e först måste passera krälade 
grodor och paddor och långt uppe i 
skogen hördes koltrasten spela sin 
aftonhymn. Mycket stämningis ful 11. för 
två unga poetiska naturer. Landskaps
målarn blef till och med andäktig* och 
gick tyst vid sidan af sin vän kandi
daten.

När ide kommit fram till platsen, som 
kandidaten på förhand utsett, ställde 
de ifrån sig korgen och Logo fram tup
pen och snöret. Målarn band ena än
dan af snöret vid en gärdesgård, och 
kandidaten den andra vid tuppens 
ben. Sedan stälde de det förvånade

GAHNS 
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* cMillé éf Co. * Champagne. *
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e George Goulet ♦ Champagne, *
kräket upp mot gärdesgårdon och dro
go sig litet afsides.

Kandidatens plan var nu den att tup
pen skulle sitta däruppe på gärdesgår
den och tjäna till lockbete för räfven, 
medan de båda jägarne lågo på lur 
i en videbuske strax intill. Kandida
ten var nog omtänksam att för säker
hets. skull hålla fingret på trycket, fär
dig att ögonblickligen »gifva eld», ty 
de trodde båda att räfven skulle visa 
sig genast. På det sättet hade han löst 
problemlet att jaga räf med revolver.

Men räfven dröjde en stund och 
tuppen tycktes, somna där han satt. 
De båda vännerna korkade då upp 
ölet, drucke och rökte medan de vän
tade. Miåjaren blef till sist en smula 
otålig1 och var nog oförsiktig att börja 
kittla kandidaten mied sin öfverdådiga 
artisthumor.

— Tys,t! förmanade han allvarsamt, 
när han hörde ekot af kandidatens 
skralt rundt kring bergen.

— Tyst själf! sade kandidaten.
Plötsligt, tystnade verkligen land

skapsmålaren. Kandidaten lutade sig 
då ned och såg honom an : han hade 
somnat.

— Godt, tänkte kandidaten, nu hvi- 
lar hela ansvaret på, mig. Och så la
de ha,n sig raklång på magen med re
volvern i hand och blicken fästad på 
tuppen... Efter len kort stund föll äf- 
ven han i djup slummer...

Morgonen därpå, i vanlig tid väckte 
städerskan herr kandidaten och afgaf 
den fjärde rapporten :

— Ka,n herrn tänka sig, i natt har 
räfven tagit en ungtupp till. Frun är 
alldeles, förtviflad och frågar om inte 
herm tänker skjuta räfven snart?

— Jo ... snart, svarade kandidaten.
När städerskan gått ut, ruskade han 

lif i måla,m som. låg i sängen bredvid 
och sof djupare än vanligt.

— Du, landskapsmålare! Vi ha be
gått en stor oförsiktighet, vi läto tup
pens ben, som mickel bet af, sitta 
kvar i snöret, som1 hänger på gärdes
gården.

— För f-n, då måste du gå och ta 
bort snöret, sade landskapsmålaren, 
annars kan rättaren upptäcka alltsam
mans. Jag1 känner den karlen. Han 
är lika listig som räfven, hvilken i 
går natt öfvcrlistade oss.

— Må hin ta alla räf v ar, mumlade 
kandidaten och somnade om igen.

88 88 88

Galgen.
Långt bort på Söderhafvet 
Ett skepp för vågen dref;
I djupet snart begrafvet
Vid stormens dån det blef;
Och uppå hafvets yta, 
Den vilda, skummande, 
Blott lik och spillror flyta, 
Af vågen slungade.

En enda man det lyckas
Att gripa i en mast;
Och, hur han slits och ryckes,
Vid den sig klänga fast;
Ett dödens rof, han gungas 
Uppå den vilda sjö, 
Tills af en våg han slungas 
Mot stranden af en ö.

När han till sans fått komma, 
Uppå den vilda strand 
Han ser ej träd, ej blomma, 
Men klippor blott och sand. 
Han ropar: »Hårda öden, 
Från hafvet räddad nyss, 
Den grymma hungersnöden 
Mig bringar dödens kyss!»

Han på sitt öde grundar 
I det han framåt går; 
Snart ser han gröna lundar 
Och menskofötters spår. 
»Ack!» ropar han förkrossad, 
»Jag ibland vildar är, 
Från hungersnöd förlossad, 
Blir jag uppäten här!»

Men bäst han framåt tränger, 
Han skådar på en höjd 
En galge, hvari hänger 
Ett lik till korpars fröjd — 
Hans tårar börja rinna, 
Hans hjärta står i brand;
»Tack, Gud, som lät mig finna 
Civiliserad! land!»

H. M—r.

Särö restauranter stå från och med i år 
under dir. C. F. Hansons erfarna ledning. In
om den närmaste framtiden kommer han ock
så, efter hvad vi förljudit, bjuda den lust
resande och friluftsälskande publiken på både 
stora och angenäma öfverraskningar.

På Långedrags stora restaurant, som 
tack vare den populära och bekväma spår- 
vägsförbindelsen med staden tager lejonparten 
af den lustresande göteborgspubliken, är en 
ny, välbehöflig terass anlagd. Herr Nehls 
bjuder också i år, som förut, på god musik, 
för närvarande exekverad af Paul Rochstrohs 
kapell.

o

Aman, B ergström 
& Co.

Svensk kulturbild af D. Å.

V V

Utom all annan »giannlåt», som 1846 
åiSI förordning om landthandeln fram
trollat i vårt goda Sverige, har dengjf- 
vit karrikatyrtecknaren die ypperligaste 
stoff för sin pänna. Den har skapat 
nya, förut nästan okända typer inom1 
vårt fblklif. Den har ur de djupa le
derna af vårt allvarliga, jordbrukande 
bondestånd frammanat åtskilliga mer 
och mindre lyckade originaler, hvilka, 
med lättjan uti sig och vinningslyst- 
den framför sig1, kastat sig blindt i 
handelsvingleriets störtsjöar, obekym
rade om de där logo sig vatten öfver 
hu.fvu.det eller ej, och onekligen ock
så i de flästa fall omedvetna om be
tydelsen af en handelsrörelse, byggd 
på erfarenhet, och insigt.

Det är icke vår afsikt att här skära 
öfver en kam en hel korporation, som 
utan tvifvel inom sig1 företer många 
aktningsvärda och i yrket kompetenta 
medlemmar; vi hålla oss egentligen 
till dem, som, utan alla förstudier i sak, 
direkt från drängstugan eller skomaka
restolen »arranscherat ettablerat but- 
tik», i den gyllene drömmen att detta 
skulle vara den på en gång ginaste 
och bekvämaste väglen Lill rikedom, och
— herrenamin. Af sådana hafva vi 
åtskilliga de allra märkvärdigaste 
exemplar ; de utgöra handelslifvets 
chimpanzéer.

Där slår vid stranden af älfven en 
liten stuga, sont1, till följd af dödsfall, 
för närvarande bebos af inglen. Hen
nes belägtenhet i en folkrik bygd in
vid allmänna landsvägen i sockenkyr
kans närhet har fästat tvänne speku
lativa herrars uppmärksamhet.

De äro »herrar» Åman och Bergström
— den förre skomakarelärlingl från 
socknens skogsbygd, den andre en f. 
d. förman vid flottningfearbetet uti en 
af den stora älfvens tillflöden.

»Herrame» hafva nyss återkommit 
från Sundsvall, hvaräst, på förord af 
en inom socknen välkänd hemmans
ägare och på hans borgen, åtskilliga

GROMS’ Svarta Vinbärsvin pikant, fyiiigt,
Groms' Fruktviner finnas hos alla välsorterade hand- uppfriskande
lar.de i Södra Sverige och i en stor del af det öfriga landet Qcß billigt.

lar.de
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îjisquit Cognac. 
Croft; Portvin.

för Herrar Rökare den w* "Lilly” & "Cadeau"
---------------------------------- att röka--------------------------------------------------------

J. 11. Brobergs Cigarraffär, Hrkaden. Haifiådor à 5 kr.

Cockburn Whisky.
^eidsioc^ Co.
Champagne

2V(onopol. 

höra och se deras stora förnöjelse och 
stolthet.

Att döma af denna briljanta yta skul
le firman Åman-Bergström bestå af ett 
par* 1 rätt kunniga handelsmän. Men det 
kunde ej undgå observatörers upp
märksamhet, att med kontorsgöromålen 
stod det skralt till. Böckerna utgjor
des af tvänne s. k. kladdar, hvaräst 
namnen på de personer, som borgat 
varor, stodo upptagna till sina initia
ler med bynamnets initialer efter sig.

varor blifvit inköpta, största partiet 
kaffe och socker, lyxartiklar samt åt
skilligt fat öl och vin. »Herrame» be
finna sig bland packlårar och fasta
ger, mien en forsedel kollationerande de 
huller om buller på gården uppstaplade 
varorna, medan snickare hamra och 
spika därinne i stugan, hvilken nu 
som bäst håller på att »arranscheras 
till buttik».

Det är en brådska ... »Herr» Åman, 
en lång välbildad gestalt mied rosor 
på kinderna och det svartglänsande 
håret uppvridet vid öronen, träder in
i »butticken», sätter gravitetiskt hän
derna i sidorna och utbrister:

— Det är skam att se huru du arbe
tar, karl! På det här viset få vi ej 
vår buttick arranscherad till pingsta- 
heljen.

— Häf hit sej, och spik sjolf, så få’n 
si hur’ godt hä är, svarade snickaren, 
stött öfver »herr» Åmans anmärkning!.

— Hvasa ? Du svarar eki vägt... där 
har du !... betaldt kvitteras, Åman 
Bergström & Co. ! — och därmed till
delades: handtvierkaren ett par örfilar.

Det blef uppträde, som slutligen ur
artade till allmänt oväsen på gården. 
Detta hörde till historien om »buttic- 
kens arranscherandje».

Sedan denna väl, om inte vackert, 
omsider blifvit fullbordad, pågick han
deln utan vidare händelser ett par år, 
hvarunder »herrar» Åman-Blergström & 
Co. utan tvifvel gjorde rätt goda af
färer. Men de visste det också och 
läto minsann andra få veta det.

De pöste och yfd;es, reste till hufvud- 
staden och »negoscherade» upp förla
gen och pängar, de stednare för att där
med anskaffa ett parti bjälkar åt en 
Stockholmsfirma, hofverade på alla 
vis, höllo frukostar och middagar med 
»cbampani», och hade sålunda ur den 
mera deciderade herremannaklassen 
rekryterat, åtskilliga bröder vid glaset, 
hvaröfver de tidt och ofta läto andra

Se här ett prof på Åman-Biergströms 
bokföring, med »diplomatisk noggrann
het» återgifvet:

Det första, som var utanskriften på 
den ena kladden, skulle betyda : s ö- 
der om ån. Det andra skulle mot
svara Gullic Andersson i Östersjö — 
9 Rdr.

I den andra kladden, på hvars perm 
var prentadt:

betydande: norr om ån, funnos åt- 
funnos lika kuriösa anteckningar, 
bland hvilka nedanstående synas för 
»herra-rne» ännu mera karaktäristiska:

-z t¥-€> Z/2/

som. betydde : Anna A b ra h am s A n- 
na i Al b er g 1 skål p. kaffe 1 
skålp. socker — 1 Rdr.

»Herr» Bergström, som varit förfat
taren till det ofvanstående;, befann sig1 
en dag ute i skogen på bjelk-tumning 
och »herr» Åmjan, iensam hemma, nöd
gades: afsända sin dräng till en af by
arna i närheten att hämta hö och halm.

Drängen begärde rekvisition. »Herr» 
Åman kliade sig: bak örat och svärade, 
att det ej behöfdes. På grund däraf 
begaf sig drängen till anvisad gård, 
men återkom med den hälsning, att 
han ej utbekom hvarken hö eller halm 
utan skriftlig rekvisition.

Ställd i nödvändighet att afgifva en 
sådan, satte sig »hem Åm:an ned vid 
sin pulpet och fabricerade följande fri- 
handsteckhingl :

Detta ovanliga skrifprof lämnades 
drängten, som! mied vidöppen mun stir
rade på dessa, förlåtligt nog, ganska 
dunkla; hieioglyfer.

— Nå, hvad står du och fånar i ? röt 
»herr» Åman med armarna i krukhand- 
tagsfason.

— Hvad ska di här krumilunsarna 
betyda? sporde drängen, dom. sir ut 
som ormsnårlor och hästiglar...

— Du ser ut som: en hästigel du; 
begriper du inte, att de korta strecken

PUNSCH
PRIS 

GULDMEDALJ 
&. HEDERSDIPLOM 
I ANTWERPEN 190T

godt TZ" A |_|A |_|A a. BEROS Kaffehandel
ÀNGROSTADT | >> / \ I I I / 26 2:dra Långgatan 26

= TELEFON 886 =
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Pikt illustr. ka alog gratis och franko.

ARBOGA MARGARIN

Cyckbolms
Pilsnerdricha

rekommenderas

En gång pröfvadt
Alltid användt

EFfiSÄ^GAR OCfi

SÄfiGKLiADEH

Största och K 
lager i

Högsta märke:

Alfa-Ko

MODE- & SIDENHUSET

HERM. MEETHS
49 KUNGSGATAN 49.

betyda tio pund hö och de långa tjugu 
pund halm', din babian!

Att iett så nebusartadt skrifsätt skulle 
föranleda förvecklingar inomi firman 
var att förutse; men att djet från Mjer- 
kurii område skulle kunna förflytta 
dessa föiveck]inglar in påi Autors, kom 
väl ingiendjeria, af »herrame» att tänka 
på, förrän det vterkliglen skett.

Det är icke utan en viss tvekan vi 
för de oskuldsfulla läsarinnorna af 
denna tidning: gå att berätta den lilla 
historien härom!; mien den är en bild 
ur det verkliga lifvet och den är genom1 
det mtmtia i sina detaljer i någon 
mån berättigad till öfvierseende med 
det mindre finai i sak.

Ingen skrifvelse från firman under
tecknades. annorlunda än med Åman- 
Bergström & Co., hvilket båda »her- 
rarne» hade lärt sig att någorlunda rita

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

Jdögsta kValité. Billigaste priser.

J. WALLBERG
Saluhallen H:iis 105 & 106 

Midtför Bazar Alliance. 

Rikstelefon 3659.
M Rekommenderar mina 

friska och dagligen 
nyinkomna varor.

Spécialité:
ÄGG, HÖNS, 

KYCKLING
& VILDT.

OBd.I Alla Våra sängar äro märkta;

Göteborgs 
Nya Verkstads Aktiebolag.

Man äter godt för moderat pris å

Restaurant Valand
Större och mindre sällskaper få middagar
och supéer i trefliga enskilda rum å

Restaurant Valand.
Kall punsch serveras och god musik 

exekveras i

Restaurant Valands kafé.

Filip Holmquists 
Skrif-, Språk- och Handelsinstitut.

Bankkonto: A.-B. Göteborgs Handelsbank. Grundadt 1885. Göteborg.

„ Fullständigaste och största handelsläroverk i landets främsta handelsstad. 300—400 elever 
ärligen. 15—20 lärare. Hygieniskt och modernt anordnade lokaler i läroverkets egen bygg
nad vid Nya Allén i stadens centrum. Års- och terminskurser. Bankkurser. Bokföring äfven 
tor handtverk, minuthandel och landtbruk. Höstterminen börjar den 20 Aug. Efter aflagd 
studentexamen, realskoleexamen eller afgång från högre läroverk för flickor utgöra Institutets 
kurser en praktisk och tidsbesparande förberedelse för inträde på köpmansbanan eller bank
kontor. Ofver 200 firmor rekrytera årligen sin kontorspersonal från läroverket. Genom alla 
boklådor erhålles Holmqvists skrifmetod, landets mest spridda och af staten antagen som 
normalmetod. Realskolans bokföringskurs. Bästa hjälpreda för privatpersoner, ämbetsmän 
och handtverkare att ordna sin bokföring. Begär program.

FILIP HOLMQVIST,
Öfverlärara vid Tekniska skolan i Stockholm, lärare vid Chalmeiska Institutet, led. af Svenska Revisorssamfundet.

RRMBERQ & BAUER
(Inneh. AXEL BÅLSTRÖM)

Gas- och Vattenledningsentreprenör
GÖTEBORG Telefon 18 *" Göteborgs Handelsskola, 

fullständig handelsutbildning, 
Erik Dahlbergsgatan 2, Göteborg. 
Tids- och kostnadsbesparande kurser. 
Sommarkurserna börja den 10 juni. 
Höstterminen tager sin början den 

3 september.
Bankfookhålleri och bankteknik.
Tusentals elever hava genom skolans 

rekommendation erhållit platser.
Platsförmedlingen är kostnadsfri.
Begär prospekt från Göteborgs Handels

skola.
Telefon 31 61.

Karl O. Llndeberg,
föreståndare.

ADOLF BRATT & Co.
försälja från fartyg och upplag:

- - Prima --

Fyrkol, Antracitkol, Smides kol, 
Nötkol, Cokes, Ved, Eng. Gjutjärn, 

Björk- och Barrved.
Allt av bästa sorter till 

billigaste priser.

Adolf Bratt & Co.
Norra Hamngatan 2.

Dagligen stor Mid- Fullständig servering :: :: :: :: 
dags och Aftonkon- Diner från kl. 2-6, à la Carte 
sert af Hr Paul Rock- hela dagen. Vördsamt 
strohs kapell. :: :: :: C F. NEHLS

För vårsäsongen nu inkommet
samtliga

NYHETER I MODEVAROR
& OARNERINöSARTIKLAR

Långedrags Stora Restaurant
OBS.! NY TERASS

BADINRÄTTNINGAR
för gas-, ved- eller koleldning med till

hörande rörledningar uppsättas af

A. B. 

\Co/

rikhaltigaste
Skandinavien.

A. B.
& > 

\C o./



16 PINGSTEN 1909.

Cloettas GULD-CACAO främst af alla.

En aristokratisk operasångerska.

Fröken SIGNE RAPPE.

till. Nu ville sig1 ej bättre, än att från 
den tid »herr» Åmlan satt på skomakar
stolen, hade han att dragas med svi
terna af sin kur hos en skogsblomma, 
som lystrade till den klingande benäm
ningen Zerafina Josephina Severina 
Gullkrona Ithrona.

i Fullständig Schweiseri-servering.
: à la Carte : OBS. Beställningar mottages pr Tel. Särö 22.
— c. F. HANSON.

Hon var dotter till en ganska förmö
gen hemmansägare' på de s. k. finn- 
skogarne, d. v. s. den trakt inom sock
nen, som var längst belägen från åda
len och de större odlade ägovidderna, 
och hvilken först anses blifvit röjd och 
bebyggd af finnar. Jungfru Gullkro
na, som hon i dagligt tal benämdes, ha
de tid efter annan gjort anspråk på 
»herr» Åmans hand, men utan annan 
framgiång, än ett gång på gång för- 
nyadt löfte, att hennes önskan skulle 
uppf yllas f r a mi d e 1 e s.

Slutligen, trött på dessa löften och 
af sina anhöriga uttråkad i afseende 
på denna förbindelse, tillskref jungfru 
Gullkrona sin fästman ett af skärpa och 
förebråelser uppfyldt anmaningsbref 
att fullborda äktenskapet eller också 
bereda sig' på att inför domstol »få 
som han handlat hade», som orden föl
lo; »men» — tillädes det i slutet — 
»vill du på hederligt vis klarera dig 
från denna sak, så är jag inte på det 
viset, att jag skall vara densamma som

«■ * i'wni WiiltlWMfiaWHBteKaMWWWWMMBWMK 

på minsta vis vill vara densamma som 
är på det viset».

Detta bref hade verkan. Herr Åman 
skref eller rättare lät skrifva jungfru 
Gullkrona ett erkännande af sitt för
hållande tdl henne och utfäste att in
om natt och år antingen taga henne 
till hustru eller också till henne utbe
tala i ett för allt 500 riksdaler och där
under tecknades i vittnes närvaro 
Åman-B er g|ström & Co. Samti
digt utfärdades till pastor i församlin
gen ett så lydande intyg : »Att jung
fru Zerafina Josephina Gullkrona Ithro
na Samuelsdotter i W ... får i kyrk
boken skrifvas som1 min trolofvade hu
stru varder härmed till bevis medde- 
ladt. S ... som ofvan Å m a n-B e r g- 
ström & Co.»

Hvilken »drift», som: med anledning 
af delta undertecknande uppkom i 
socknen och till och med inför härads
rätten, kan man lätt tänka sig.

Men vi skola ej trötta läsaren med, 
flera galenskaper af samma firma. Man 
är verkligen frestad rösta för en ge
nomgående revision af en författning, 
som lägger en för sammanlefnadens 
behag och bekvämlighet så nyttig in
dustri i händerna på folk af här ofvan 
tecknade kvalifikation.

Oreda i böckerna, trassel och tra
kasserier på mångfaldiga vis tillstötte, 
processer och krångel började, och 
jämt på dagen tre år efter det »buttic- 
ken» öppnats af herrar Àmah-Bergi- 
stiöm & Co., slogs den igen och för
seglades af kronobetjäning, och af 
sysslomannen i massan gjordes den pi
kanta upptäckten, att af det diverse 
göds, som fyllde »buttickens» många 
hyllor och fack, utgjordes största delen 
af tomina cigarrlådor, träbitar, forma
de som paketer och påklistrade någlra 
etiketter, knapp- och tändstickspake- 
ter utan innehåll m. m., »som ej så 
noga spécifieras kan». Den neela till
gången uppgick, utom, själfvja »buttic- 
ken», till den aktningsvärda summan 
af 12 riksdaler och några öre, medan 
»herrarnes» passiva belöpte sig: till fut
tiga 3- à 4,000 riksdaler.

Att tala om allt trassel, som. utred
ningsmännen i denna »massa» hade att. 
bekämpa inför häradsrätt och öfvter- 
domstolar, blefve ett lika vidlyftigt ar
bete, som det vore en alldeles för
träfflig illustration till 1846 års författ
ning om landthandeln, sådan denna 
förordning befanns i sitt ursprungliga 
skick.

Î 1Hß

MW
■" ri- '?-s5ä

FISKARTORPET.
Ett Stockholmsminne från Bellmans dagar.

TILL SÄRÖ För besökande af det 
natursköna Särö Serve
ras å Särö Restaurant

Table d'hôte *le’a c*aSen e^er rikhaltig matsedel.

Göteborg, A. Lindgren & Söners Tryckeri, 1909.
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H.-6. C. J. Rhodin & Co.

Ä.-B. Göteborgs Hartzoljefärgfabrik

OTTO

gïOm hvarje husmoder visste g || g hvilken stor BESPARING bruket af

$.1

Återförsäljare hög rabatt.

KEN/GRAE/SKA AKTIEBOLAGET

vlf£M LUNDQW5I^C
I GÖTEBORG

Färgkarta med priskurant etc. 
erhålles gratis och franko på begäran.

TÄdb£R/Tfl5«l> dUHML/15 
RATIONELLA VÅRb!

FR JOHANSON
Sigiller
Dörrskyltar 
Metall- och 

Kautschuk
stämplar

Plomber-
tänger, 

Paginerma- 
skiner samt 
T rycksaker 
uttöres.

KÖPMANSGAT. 28 
Telef. 3183.

Carlshamns Aqvavit
känd e# välkänd erkänd

.'. REKOMMENDERAS. /.
Ytterst välgjordt arbete.

Goda tyger. Facila priser.
SÄSONGENS NYHETER.

J. A. OHRNS
SKRÄDDERI-AFFÄR

.■ VASAGATAN 17 =
— Göteborg - 

levererar alla slag af färdiglagade 

Målarefärger.

«REK OMMENDERA S
tillhandahålles å

Aktiebolaget Götehorgssystemets
Minuthandelsställen

hopas, öfverhlädas ocb repareras

bäst ocb billigast i

Th. Sahlbergs f araplyfabrik
f)usargatan 13. 2:a Eånggatan 10.

Carlshamns 
Flagg-Punsch 

(C. 0. Berg)

Serveras å Restauranterna 
och tillhandahålles i minut hos

■■ Eleganta
Öfverrockar, Kostymer, 
Kappor ocb Hattrockar 

Herrkängor, Hattar m. m.
från de billigaste till extra fina i rikt 
sortiment till billigaste priser hos ■■■

L. J. Wahlström
10 Östra Larmgatan 10 
41 Carl Johansgatan 41

"förhindrar utvecklingen 
af frit, syror i munhålan.

•Synnerligen behaqliyocb 
uppfriskande smaK-

•Tltomordentliqt starkt 
desinficerande............

• Innehåller inga syror 
eller andra för tänderna 
skadliga beståndsdelar» 
■^Köljmun od>b&15 • 

Z> v«xr/'v morgon 
e/Zer Zn&rje roåJtidmrf 

■Vi od o 1
Tvål c Parfymfabrikem

en af våra ------- - -------

KOKLÅDOR
(system Krüger)

tillför hushållet, skulle hon genast rekvirera 
en dylik från oss. De finnas för I, 2, 3, 4, 
5 och 6 kokkärl i öfver 70 olika storlekar.

90 proc, bränslebesparing.
Amplaste lofordl

Ensamförsäljning för Skandinavien

Ferd. Lundquist & Co. Bosättningsmagasin
GÖTEBORG gö R1KSTELEFON 507 & 608

Fullständig beskrifning och 
priskurant franco på begäran.

KOKLADOR
Af BAålÄ MTVi

Paraplyer



GUST. WIKSTRÖMS
Juvelerare-Affär

är från 1:ste April flyttad till
25 Östra Hamngatan 25

näst intill Gumperts Bokhandel.

GULD-, SILFVER- och JUVEL- 
arbeten, Förlo fningsringar, 

Heder spresenter.

P. ERICSSON & C:o

Persienner, Markiser. Tält, 
Presenningar, Hästtäcken, 
Flaggor, Segelduk, Linoleum.

Odinsplatsen Sibyllegatan 11
Göteborg Stockholm

Etabl. 1850

: ERICSSON » C". J 
-CÖTIBORO

I*'

Nötkol, 
Antracitkol, 

Fyrkol, Smideskol, 
Björkkol, Cokes & Torf. 

TELEFON 27 80 och 69 72.

Alla sorters

VED
billigt 
hos

* DAMER *
köp Kappor, Kjolar, Rägnkragar, Blå 
Cheviots-dräkter, Damkängor samt moderna 
Kapp-, Dräkt- och Blustyger, Gardiner, 
Mattor, Borddukar, Schalar, Filtar m. m.

......... på goda vil kor =====
som mot kontant samma billiga priser i

Manufakturafdelningen
7 Skolgatan 7

Coldinu Ordens
Restaurant
rekommenderas.

Ärade Sommargäster 
MATSAL åt gatan.

EGYPTISK^

Grand Prix 1904 
Guldmedalj

ti
»V« ti

ti

v / 19 \\ °
Z/ XX V*

Q, Zf Grands Prix xx '**-
Z och Hedersdiplom

A H . *?•

X CIGARRETTE R X 
ti^ ti^V ;

Svenska Sardiner 
”FYRTORNETS”
Fullkomligt jämförliga med de bästa 

utländska tillverkningar.
Våra svenska sardiner äro först lätt rökta 

och därpå inlagda i olja samt genom fack
mässig konservering bringade till fullkomlig 
hållbarhet.

»Fyrtornets Sardiner» är en utmärkt 
delikatess för smörgåsbordet, billig, och 
som födoämne särdeles närande.
För närvarande föras i lager följande märken: 

“Lighthouse Brand" slier “Fyrtornets“ 
dekorerade eller etiketterade */,- och Vg-lådor.

“Slottsmärhet samt “Svea“.
Aktiebolaget Sveriges Förenade Konservfabriker.

C. M. Heurlins
Skrädderi-Affär

4 Götgatan 4 GÖTEBORG ■■ . ■■■ Telefon 6261 
Rekommenderas i allmänhetens benägna 

åtanke 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, hirnet af Kronhusgatan, 1 tr.

”Våren 1909” 
utgifuen af Göteborgs pressföreningar. 

Rikt textinnehåll på vers och prosa. 
Många vackra bilder. Präktig ut
styrsel. En glad visa af Albert Eng

ström och Nalle Halidén. 

Rolig gissningstäflan!
Hvilka äro de?

Alla måste gissa!
Pris 1 krona.

TRELLEBORGS
MFÄBRIKAMIAG
Rekommenderar sina tillverkningar af alla slags

GUMMI- OCH EBOHIT-VAROR
Bemärk 

Varumärket
Svenskt
Fabrikat

Begär offert och profver.
GÖTEBORG, A. LINDGREN & SÖNER 1909.




