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Carnegies Porter, £2 PRIPPS PILSNER-ÖL rekommenderas.
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Sextonde årgången gg | «» t, gg \ Pri. 1 5 öre.

Se efLer! Hvad?
Jo, att Ni erhåller af

RÖK

King's Own Cigareller
à 3 & 5 öre.

PELLERINS Växt-margarin

HMÄKSaMM

Foto. Aron Jonason.

Skådespelerskan Pauline Brunius.

ßeda Cramer
* parfymen, Cvål, Bijouteri » 

"<? = 6alanteri-Hffår = *“ 

57 Kungsgat GÖTEBORG Riksfel. 4711

C. Uggla & Cä
Antracitkoi 
och VED

Olil Asklund$ i*ns
Bröd

är dock

bästl

När man skall ställa
till med en god

Frukost
en splendid

Middag
eller en lukullisk

Soupé
så är det bara att ringa till

1389, 5318, 1715 eller 4310

Helanders Delikatess-Affärer 
där köper man nästan allting, 

äfven de bästa

Viner

C. V. Helander & Co.
Korsgatan 16. Vasagatan 7. Södra Vägen 8.

Lyckholms Lager-Öl och Pilsner-Öl rekommenderas.



I ouis Roederer
Carte Blanche.

Grand Vin sec.

Brut & Extra Dry.
1904

4» 4* 4* 4* 4* 4* 4*
Hhtiebolaget

Göteborgs 
Bank

(f. d. Göteborgs Gnskîlda Bank) 

uthyr brandfria och dyrkfria 

Depositionsfack 
och emotfager genom sin 

Nofariafafdelning 
Lilla Torget N:o 6, 1 fr. upp 

värdepapper och 
andra handlingar 

till förvar samt till förvaltning.

Expeditionstid:

Söckendagar kl. 10—2.

4* 414e 414® 4* 4*

Nÿa Trotteur=Hattar.
"LÎZZl" Kr. 5.50 

mycket klädsam 
af merccris. Popeline 

(siden-imitation) 
i alla moderna, vårfärger.

"Elsa" Kr. 2.65
Modern klockfaçon 
af bästa Popeline

i alla moderna vårfärger.

Till landsorten mot postförskott plus porto och emballage.

Varuhuset VOLLMERS-MEETHS. Göteborg.

Trädgårdsföreningens
. Konsertsalong.

OOiddags- & flîton konsert
af

Kungl. Jönköpings Regem, musikkår.

Table i’Hôte 8 il la carte servering.
SMÖRB65BUFFET.

Erik Wesslau & Go.
Kungsporfsplatsen
hörnet af Stora Nygatan.

Lager af
Sängar och Sängkläder, Sof- 
rumsmöbler, Mafsalsmöbler, 
Möbler i allmogestil, flera mo
deller, Malfor och Barnvagnar

K ungspor t splats en,
hörnet af Stora Nygatan.

JE F nsAngar OCH

SÄNGKLÄDER

rikhaltigaste 
Skandinavien.

JVlinst femtonhundra (1,500) sängai 
ständigt på lager.

Jtögsta kValité. Billigaste priser.

Jtikt illustr. ka alog gratis och franko

OBS.I Alla Våra sängar äro märkta'

Göteborgs Hya Verkstads
Aktiebolag.

Största och 
lager i

■tiv .

Levererar fullständiga

Linaeuppsättningar

æ 
-/ 
\!z 
W 
)f/ 
w 
w w 
)!/
$ för Hotell, Restaurationer, Sjukhus. Badhus, Ångbåtar $ 

och Privathem samt Brudutstyrslar.

Telefoner: Kontoret 2166, Butiken 1131.

Rikhaltigt urval af

Linne- och Bomullsartiklar
$ Norrköpings och
$ Gamlestadens

w Bomullsväfnader \i/
W säljas till
\l/ fabnkspriser med 

högsta rabatt
)!/ på hela stycken. W 
)!/ <!?

fl)
A) r~
6) -
I Kungsgatan
/i\ re ,/n Damast- och * 
$ Drällsduktyg $ 
fl) Lakanslärft 
fl) Handdukar 
fl) Bolstervar 
v Percaler

Gardiner
/|\ Broderier 
fl) Spetsar 
fl) Näsdukar 
fl) Förkläden

K KAlmedahls Försäljnings-Magasin tongtan j
il/ 
)!/ 
)l/ 
w 
w 
)I7 
)I7 
v!7

)I7
<17

<17 
US

Adolf Bratt & Co. 
försälja från fartyg och upplag: 

Prima
Fyrkol, Antracitkol, Smideskol, 
Nötkol, Cokes, Ved, Eng. Gjut

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

billiga priser.

Adolf Bratt & Co.
Norra Hamngatan 2.

fl. LUHDBLflöS Begrafningsbypä
12 Kungsgatan 12

Stort lager af Likkistor, Svepningar, Band,
Kransar och Buketter till billigaste pris :: ::

Order från landsorten 
expedieras skyndsamt

Fina Ekkistor finnas. Rikstelefon 7 7 6.
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När gudarna flydde.
Skiss af B. S.

CYommaren var kommen. I träd- 
Çûj gården blommade körsbärsträden, 

tulpaner och pingstliljor smekte 
ögat och bofinkar och trädgårdssångare 
sjöngo all den nyvaknade naturfägring- 
ens lof.

Den gamle majoren gick i sin träd
gård och betraktade all härligheten och 
gladde sig åt den välsignade värmen, 
som lättade podagcrn och alla de an
dra giktens smärtor.

Majoren var en lefnadslustig man 
och naturligtvis en förträfflig taktiker. 
Han saknade ingalunda naturlig be- 
gåfning och hade han icke varit så 
förfärligt okunnig inom litteraturens och 
konstens områden, skulle han varit en 
prydnad för hvilken salong som helst. 
Olyckligtvis hade han fått en mycket 
medelmåttig uppfostran och begick i 
följd däraf ofta komiska misstag, men 
hans kvicka infall, hans rättframhet och 
godmodighet räddade honom dock all
tid ur äfven de mest burleska situatio-

■’r'-

ii

1 
! 
t

En svenskhetens illustre målsman

Professor Will). Lundström.

ner. Och därtill var majoren rik, och 
rikedomen öfverskyler som bekant en 
hel del.

Som majoren gick där fick han i 
sitt hufvud den idén att ge en nattlig 
sommarfest. Föregående året hade han 
varit på en sådan hos en regements
kamrat och den hade varit så lysande, 
att den länge fastnat i minnet. Men 
plötsligt slog det majoren, att han sak
nade statyer i sin trädgård —- och han 
kom ihåg huru briljant sådana gjorde 
sig vid facklornas sken på regements
kamratens sommarfest.

- För tusan! tänkte majoren. Jag 
måste ha statyer, åtminstone utaf gips, 
hvar jag se’n ska ta dom ifrån.

Som han funderade på detta problem, 
erinrade han sig plötsligt att bland re
gementets värnpliktige fanns en bild- 
huggaradept, som var så styf att han 
till och med fått i uppdrag att mo
dellera öfverstens byst.

— Godt, sade majoren afgörande. 
Han är min man.

När han kom in till staden sände han 
efter beväringen-konstnären.

— Hör på, sa’ majoren, ni lär vara 
en duktig karl, har man sagt mig, en 
styf karl i att göra figurer. Jag skulle 
ha några statyer i min trädgård —

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

Lagermans Tvättpulver “Tomten“
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RySSjOf och Nät samt alla slag af Sven Frænkel & Co.
JÄRNHANDEL

Största sortiment på platsen. Billiga priser. 32 NORRA HAMNGATAN 32
Telefon 475 & 5 75.

exempelvis af Bacchus, Apollo, Venus, 
Phylax eller hvad tusan alla de där forn- 
tidsmänniskorna heter. I gips, förstås. 
De ska vara färdiga om fjorton dagar till 
en stor sommarfest.

— Dä går inte, herr major, svarade 
bildhuggaren.

— Prat smörja! Jag betalar bra. Ar
beta bara, istället för att ta permission. 
Huru mycket pengar behöfver ni till att 
köpa gips för?

Bildhuggarens ansikte lyste upp och i 
ögat kom en blixt, soni om han plötsligt 
fått en idé.

— Trehundra kronor! svarade han utan 
omsvep.

— Mycket pengar, mumlade majoren, 
men ni skall få dem.

— Godt, herr major, då skall jag göra 
statyer till bestämd tid, men beklagligtvis 
kan jag inte modellera kvinnofigurer, bara 
manliga.

— Dä va förargligt! menade majoren, 
som bland alla sina andra egenskaper 
också hade den att vara svag för det 
täcka könet. Men dä gör detsamma, till- 
lade han — då få vi nöja oss med bara 
gudar.

*
Under den närmast följande tiden gick 

det gladt till på regementsstadens krogar, 
ty bildhuggaren, som liksom andra af sitt 
släkte hade ett lätt temperament, tog flitigt 
och majoren ovetande permission och 
lefde ett lustigt lif på den så hastigt und- 
fångna storkofvan.

Majoren fick omsider reda på detta och 
kallade upp bildhuggaren.

— Hur går det med mina gudar? 
sporde han misstänksamt. Ä' de snart 
färdiga? Kan jag få se dem?

— Nej, inte än, herr major. Men på 
bestämd tid.

— Godt.
— Och så ville ja be majoren om en 

sak?
— Hvad då? Sjung ut!
— Bed gästerna, att de icke få röra 

vid statyerna.

— Hvarför det?
— Emedan gipsen ännu är våt, och 

statyerna kunna lätt skadas genom ovar
sam beröring. En ren obetydlighet kan 
vara nog för att låta en staty falla sönder.

— Det är bra. Gästerna skola få veta 
af det.

— Det skulle kanske vara vanskligt att 
säga till hvar och en särskildt. Vore jag 
i herr majorens ställe, skulle jag låta slå 
upp ett plakat, med lampor vid sidorna, 
vid ingången till trädgården, och på pla
katet skulle jag skrifva med stora bok- 
stäfver: “Gästerna anmodas att icke vid
röra statyerna.“

— Ni har, min själ, rätt. Det blir 
mycket enklare än att gå och säga det åt 
hvarenda gäst.

— Jag kan således vara säker på, att 
ni icke glömmer plakatet, herr major.

— Det lofvar jag, min gosse.
— Ja, ty rör man vid mina statyer, 

svarar jag icke för något.
— Var lugn! Jag skall själf slå upp 

plakatet på en i ögonen fallande plats. 
Alltså: i morgon.

— Ja, i morgon.

*

Klockan var elfva och den nattliga som
marfesten skulle börja. Gästerna skulle 
snart anlända, men ännu hördes inga 
statyer af.

Majoren svor.
Slutligen inträdde hofmästaren.
— Bildhuggaren är här nere.
— Och gudarne?
— Dom har han fört hit på hjulbårar.
— Det var briljant. Äro gudarne vackra?
— Det vet jag icke, herr major, jag 

har icke sett dem; de voro omslutna med 
segelduk. Jag ville hjälpa bildhuggaren, 
för se jag var nyfiken på dem, men han 
gaf mig en spark och bad mig dra tusan 
i våld. Han ville själf ställa upp sina 
arbeten, och fick han icke vara i fred, 
sade han, tänkte han slå dem i små smulor.

— Karlen har rätt, sade majoren, för
tjust öfver att han nu fått sina gudar. 

Hvarför skulle du blanda dig i hans affärer. 
Man bör aldrig tränga sig på artister.

Majoren lyckades kränga på sig fracken 
och gick ned i trädgården.

Vid ingången fann han bildhuggaren i 
fullt gräl med hofmästaren. Den förre 
förklarade, att bokstäfverna på plakatet 
voro allt för små.

— Sätt en lampa till här, sade majoren 
för alt bilägga tvisten.

Ledsagad af konstnären begaf han sig 
därpå bort för att taga statyerna i ögonsikte.

Han fördes bort till den mörkaste delen 
af trädgården.

— Hvar hin har du gjort af dina 
mästerverk? sporde majoren. Du har ju 
gräft ned dem i de tätaste bersåerna, längst 
bort från Illuminationen.

— Så arrangerar man alltid. 1 full be
lysning ser gipsen afskyvärd ut. Nej, just 
under löfverket, i half belysning “gör“ 
det sig bäst. Här skall ni genast få se 
en Jupiter!

Bildhuggaren hostade lätt, i det de när
made sig en löfsal, där en Jupiter fanns 
uppställd.

Majoren utstötte ett utrop af beundran, 
då han upptäckte en präktig staty i kropps
storlek, prydd med ett väldigt skägg.

— Död och pina! Den Jupiter kan 
man sannerligen säga har lyckats för er!

— Ja, icke sannt?
— Öfverstelöjtnanten skall bli litet till 

rasande! Sådana statyer har han inte i 
sin trädgård. Men säg mig, jag tycker 
Jupiter är märkvärdigt lik den gamle kor- 
poralen Storm.

— Han har också stått modell för mig.
— Ja visst, ja visst! Ni kan verkligen 

berömma er af att ha mästerligt por
trätterat honom. Låt oss nu gå och se 
på de andra gudarne!

Majoren gjorde en rond och blef all
deles betagen, stående än framför en 
Apollo, än en Mercurius, än en Bacchus 
o. s. v. Dock lade han märke till, att 
bildhuggaren fick ett anfall af hosta, så 
snart de närmade sig något af de ställen,

Ströms Skrädderi och Herrekipering
-------------------- = rekommenderas ;............... - 1 . —

Göteborg: Torggat. 22 & 24. Stockholm: Regeringsgat. 19 & 21.
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LUNDBY SKÖNFÄRGERI och KEM. 

TVÄTTANSTALT, Göteborg
Kungsgatan 44. - Skanstorget 8. — 2:dra Långgatan 10. 

Billigt och utmärkt arbete.

C. H. Billbergs
(Kungl. Hoflevepantöp)

Göteborg,
mångfaldigt i in- och utlandet med Guldmedaljer 
prisbelönta Flyglar och Pianinos rekommenderas.

Magasin: Kungsgatan 17.

där statyerna voro placerade. Han gjorde 
en anmärkning härom.

— Det är den nervösa spänningen, 
förklarade han. Jag är rädd för att ej 
hafva lyckats.

— Jo visst, min gosse! Ni har lyckats 
som en hel karl! Se här har ni fem
hundra i arbetslön. Men hosta nu icke 
så mycket.

Bildhuggaren utbrast i lifliga tacksägel
ser och försvann. Penningarna brände 
naturligtvis i fickan.

*

Gästerna började komma. En half timma 
senare öppnades balen. Af och an kommo 
°ch gingo damer och herrar, hvilka mellan 
första och andra valsen gjorde en tur i 
trädgården. De omringade majoren och 
komplimenterade honom i anledning af 
de ståtliga statyerna. I synnerhet gjorde 
Jupiter med sitt skägg och sin blixtstråle 
en ypperlig effekt.

Plötsligt utstötte öfverstelöjtnanten ett 
“åh!"

— Hur är det, frågade majoren.
■— Ingenting, svarade öfverstelöjtnanten, 

men det var som om statyn rörde på 
hufvudet. Det måtte varit en inbillning 
af mig.

— Ljusreflexen faller kanske något 
skiftande här mellan bladgrupperna, gissade 
en i sällskapet.

— Nej! ropade en officer till, nej, han 
rör sig verkligen! Se bara!

Förvåningen var omätlig.
Plötsligt förvreds gudens ansikte; han 

tycktes göra en våldsam ansträngning för 
att hålla det lugnt, men förgäfves — statyn 
brast ut i ett väldigt nysande.

Öfverraskningen stod målad på allas 
ansikten. Majoren såg sig omkring med 
fåniga blickar.

Då hörde man en röst säga:
— Ber om ursäkt! Ordern löd, att 

ruan icke fick röra på sig och icke tala; 
men det var omöjligt att låta bli att nysa.

Intet tvifvel återstod nu. Det var kor- 
Poralen i egen person, öfversmetad med 
gips.

Ursinnig ryckte majoren till sig en gren 
från närmaste träd för att prygla upp 
Jupiter, men guden hoppade i all hast 
ned från sin piedestal och flydde bort 
under åskådarnes ohäjdade skrattsalvor.

Då de öfriga gudarne sågo sin kamrat 
fly, begrepo de, att situationen var ohåll
bar; de stego ned från sin olympiska 
höjd och försvunno hastigt och lustigt.

Majoren hade redan upphört att förfölja 
Jupiter, då hofmästaren blek af förfäran 
lopp emot honom.

— Herr major! Gudarne gå sin väg! 
De lägga af, den ene efter den andre!

— Låt dem dra för tusan, ditt nöt! 
Det var falska gudar. Nu begriper jag, 
hvarför bildhuggaren var så orolig för 
att man skulle röra vid hans statyer.

Lyckligtvis för konstnären hade detta 
intermezzo allt för mycket bidragit att 
sätta lif och munterhet i festen, för att 
majoren, som ju själf var en glad själ, 
icke skulle låta udda vara jämt, när upp
görelsens stund kom. De femhundra 
krischorna räddade han emellertid.

Skillnaden.
En sprätt, som gärna ville låta höra sin kvick

het, stod i ett fönster och ropade till en jude, 
som gick förbi:

— Hör du, Judas, hvad är det, som skiljer 
en jude från ett svin?

— Fönstret, svarade juden helt kallt och gick 
sin väg.

Skälet.
Löjtnanten: — Åh, mycket smickrad, att 

nådig fröken säger sig endast vilja gifta sig 
med en officer! Hvarför föredrager fröken en 
sådan framför en civil?

Fröken: — Emedan en officer redan vant 
sig vid blind lydnad!

Affärskorrespondens.
Källarmästare S. erhöll en gång från en affärs- 

vän ett så lydande brefkort: — Behöfver du 
ett vackert svin, så tänk på mig.

Sdo. Sredin.

Så samma hoist.

9 skogens gömslen 
Sfar dufoan skyggt 
S/and nyponsnåren 
Sitt näste hyggt.

97len dufoans unge 
fflir trött tid sist,

Sill flykt han trängtar 
Sin oinge slå, 
971en ängsligt huttrar 
Sfans moder då:

»9)röj hoar här hemma 
Slott än en dag, 
Sy hlen är o ingen 
Och senan soag.«

971 en oinden fläktar 
9 skogens tall, 
97led tångluht mättad 
Srån fjordens soall,

Sill ungen sin:

Sär måsen lägger 
Så hal granit 
Sitt öppna rede — 
Och sjön går hoit.

91är oågen stänker 
9 redet in,

»95yg ut i stormen 
9/ring ref och shär 
Sy stark är senan 
Och oingen häri*

Restaurant-1 “TRIPP“
Cigarrerna | “jRULL“

à 20 „ rekommenderas. ^^0litV)esterberg
a 1 p. --------------------- GOTEBORG
d 1 ° ” Kontor KÖPMANSGATAN 27 Telefon 1379
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“Svenska Flaggan“
===== PUNSCH ===

“West End Club“ Whisky
“I. Prunier & Co.“ Konjak ölo! Fredin & Co.

Kungsgatan 40

Furstligt IrämHde i Gölehorg lör
ett

(Blad ur Marianne Ehrenströms dagbok).

II.
I tidningen Påsken 1911 meddelade vi den 

första uppsatsen ur de EHrenströmska memo- 
irerna, berörande detta ämne. Här följer nu 
slutet:

I oktober 1807 anlände grefven af 
Lille till Göteborg.

En ordre af Gustaf Adolf, som kom
mit honom i förväg, innehöll att prinsen 
där skulle mottagas med alla de heders
betygelser, som tillkommo Ludvig XVIII, 
konung af Frankrike. Hela garnisonen 
befann sig följaktligen i full parad, H. 
Maj:t mottogs med kanonsalut och myn
digheterna höllo tal till honom. Prosten 
Stein i spetsen för presterskapet höll sitt 
tal på latin och konungen svarade på 
samma språk och med en sådan impro
viserad och fulländad vältalighet, att 
Stein försäkrade mig att han aldrig hade 
hört ett så vackert latin.

Ehrenström jämförde honom med Ca- 
tinat och Luxembourg, hvarvid konungen 
tryckte hans hand med tårar i ögonen 
och yttrade:

— Hvilka dyra minnen!
Landshöfdingen, baron Carpelan, som 

var angripen af lungsot, hvilken lång
samt tärde honom, kunde icke i sin bo
stad bereda rum åt konungen, prinsarne 
af Angoulême och Berry med hela deras 
svit. Hela denna höga familj tog så
ledes in i Halls präktiga hus vid Östra 
Hamngatan, där dess vackra borgfru 
gjorde les honneurs, och underlät icke 
att göra intryck på hertigen af Berry...

Det blef, enligt Gustaf Adolfs order, 
min och min mans uppgift att åtaga 
oss äfven detta emigrerade hof och göra 
dess vistelse i vår stad så angenäm som 
möjligt. Som konungen hade hört sin 
bror grefve d’Artois berömma mig och 

tala om min far och farfar, hvilka Ludvig 
XVIII hade känt, hedrade H. Maj:t mig 
med ett besök. Hvad denne furste var 
älskvärd! Med hvilken grace han ut
tryckte sig och hvilket galanten han 
inlade i sitt minsta ord. Han kände 
Sveriges historia ända in i detaljer, och 
beklagade mycket att hans tid icke tillät 
honom att komma ända till Ornäs för 
att där se stugan, hvarifrån den raska 
bondhustrun hade släppt ut Gustaf Wasa.

H. Maj:t visade oss den nåden att 
tillbringa en afton hos oss och egnade

Maria Teresia 
(Ludvig XVI:s och Maric-Antoincttes dotter).

allt sitt beröm åt fru Petersons vackra 
musikaliska talang. I min ordning sjöng 
jag Blondeis aria: “Oh Richard! Oh mon 
Roi! L’univers t’abandonne“ etc.

Detta stycke förfelade icke att göra 
intryck på de emigrerade ädlingarne. 
Ludvig steg upp, öfverhopade mig med 
godhet och i det han fattade mina båda 
händer, som han tryckte i sina, tilläde 
han:

— Madame, ni har af er far och far
far ärft deras tillgifvenhet för det gamla 
Frankrike, och dessa känslor äro af en 
ljuf tröst för mig.

Jag skulle aldrig kunna sluta, om jag 
företoge mig att vilja söka återgifva alla 
de vackra och älskvärda saker, som denne 
furste yttrade till alla de närvarande.

Den 14 oktober gick H. Maj:t om 
bord på fregatten Freja, för att begifva 
sig till England, men på aftonen upp
stod motvind, som uppehöll fregatten i 
flera dagar i närheten af Elfsborg. Den 
16 oktober höll man ombord på Freja 
en högtidlig messa för den olyckliga 
Marie Antoinettes själsfrid, i anledning 
af årsdagen af hennes död. Efter denna 
höga ceremoni, som framkallade så 
många sönderslitande minnen, återvände 
konungen, prinsarne och deras svit till 
Göteborg, för att där afvakta gynnsam 
vind.

Hertigen af Berry, som hört talas om 
Amaranterorden, uttryckte sin önskan 
att göra bekantskap med densamma och 
blef med sällskapets enstämmiga ackla- 
tion upptagen däri. Ehrenström i egen
skap af ordens stormästare mottog h. 
k. h. med ett vackert tal i det han dub
bade honom till riddare af en förening 
som hade till devis: “Ära och trohet“. 
I min egenskap af ceremonimästarinna 
valde jag åt prinsen en syster i den 
vackra och koketta fru Hall, för hvilken 
h. k. h. hade redan visat ömmare känslor 
än broderskärleken . . .

Grefve de la Ferronay fick fru Otter- 
dahl till syster och jag erhöll den älsk
värde hertig de Gramont till broder. 
Denna fest var förtjusande. Konungen 
talade med mig därom följande dag och 
sade:

— Min nevö och herrarne hafva icke 
gjort annat än talat om Amaranten, om 
de vackra damerna och den alldeles sär
egna grace de utvecklade i dansen; jag 
skulle gärna önskat vara åskådare till 
denna fest, men mina närvarande för
hållanden tillåta mig icke att bevista en 
offentlig bal.

Jag vågade föreslå H. Maj:t att med 
sin närvaro hedra en ' danstillställning 
hemma hos oss, ett förslag som antogs 
och utfördes ett par dagar därefter. 
Ludvig XVIII bad mig presentera honom 
för alla damerna, åt hvilka han på fran
ska eller engelska sade en mängd artig
heter, och lät genom min man presen-

Göteborgs Krnvatt=Fabril( Herrhalsdukar
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tera alla herrarne for sig, samt intog i 
den grad allas hjärtan, att mot-revolu- 
tionen skulle varit gjord, om det varit 
nog med 140 personer för att utföra 
densamma.

Emot klockan 10 på aftonen infann 
sig amiral Nordenankar för att underrätta 
H. Maj:t att vinden kastat om till för
mån för de höga resandena och att 
Freja väntade H. Maj:ts order för att 
lyfia ankar. Efter en lätt supé tog 
konungen afsked af mig, i det han ut
tryckte för mig “känslor af den mest 
innerliga tacksamhet“, tog mig i famn 
och sade ett rörande farväl. Han tog 
särskildt afsked af hvar och en af de 
närvarande och sade med en klar och 
rörd stämma:

— Jag skall aldrig i mitt lif glömma 
Göteborg och dess vänliga invånare.

Han ville upprepa samma uttryck på 
engelska, men rörd af de kringståendes 
tårar, tystnade konungen och förmådde 
icke sluta detta farväl. Knappast hade 
konungen lämnat oss, innan grefve 
d'Avaray tillställde mig ett bref å sin 
herres vägnar, i sin helhet skrifvet af 
furstens egen hand. Utanskriften var 
på svenska och lydde:

Till Fru Ö[verstinnan Ehrenström.
En timme efter midnatt gick jag att 

ännu en gång framföra min vördnad 
för konungen och att muntligen uttala 
mina innerliga välönskningar för hans 
och bourbonernas lycka.

Jag underhöll sedan en regelbunden 
korrespondens med grefvarne d’Amas 
och de la Ferronay ända till 1809, då 
Gustaf IV Adolf afsade sig Wasakronan. 
Sedan den tiden har jag icke haft några 
underrättelser från dem.

Under sommaren 1808 anlände drott
ningen af Frankrike M:me d’Angouleme 
med sin uppvaktning: grefvinnan Serent 
med sina två döttrar, grefvinnorna d’Amas 
och Noailles, Erkebiskopen af Rheims, 
biskopen af Boulogne, Chevalier Blu- 
car etc.

Jag fick befallning att emottaga dessa 
olyckliga furstinnor, af hvilka Ludvig 

XVkes och Marie Antoinettes intressanta 
och dygdiga dotter intresserade mig öfver 
all beskrifning. Då jag mottog henne, 
ville jag kyssa henne på handen, hvilken 
hon emellertid genast drog tillbaka, om
famnade mig och sade med öm ton:

— Ni är icke någon främling för mig, 
fru Ehrenström; konungen, min farbror 
och min man hafva så mycket talat om 
er uti sina bref, om edra älskvärda om
sorger om dem och om den tillgifvenhet 
ni hyser för Frankrike, att jag betraktar 
er som en gammal vän.

Drottningen, prinsessa af Savoyen, 
ingaf däremot intet intresse; hon var 
dödande ful och motbjudande, hennes 
ton hade ingenting af den franska artig
heten och hennes sätt att behandla 
Madame d’Angoulême skar mig i hjärtat. 
Jag hade den lyckan att nästan dagligen 
vara bjuden till middag hos denna sist
nämnda, och då vi voro ensamma, talade 
hon med mig om sin familjs olyckor 
och om allt hvad hennes far, hennes 
mor och hennes broder hade lidit i 
Tempeltornet och i Conciergeriet. Efter 
en vistelse af tre veckor, under hvilken 
tid hertigen af Angouleme hade anländt 
till Göteborg för att återse och återföra 
sin maka drottningen och hela deras 
omgifning till England, lämnade de oss.

Första tanken.
Chefen (till sin nye handelsresande) : — Bland 

annat har ni att äfven besöka kaptenerna på 
de här i hamnen liggande fartygen.

Profryttaren: — Hm, bara jag inte blir ut
kastad ... jag kan icke simma!

Dilemma.
— Hvarför gifter fröken Möller sig icke med 

sin bokhållare?
— Föräldrarne äro emot partiet.
— Åh, hon kan väl göra som hon vill, hon 

är ju 32 år!
—- Ja, men det vill hon icke låtsas-om.

Teaterpjäsen.
En ung, ännu obekant författare pi

nade teaterdirektören genom att oupp
hörligen inlämna nya arbeten. Direk
tören tröttnade naturligtvis att genom
läsa dem, men, då han var en välvillig 
man, lämnade han dem emellertid aldrig 
tillbaka utan en på måfå tillgripen, vän
ligt “kritisk“ anmärkning.

Pjäsen var ej dålig, hette det då 
vanligtvis, men af den eller den orsaken 
kunde den dock ej antagas till upp
förande.

Slutligen började emellertid vår för
fattare misstänka rätta förhållandet, näm
ligen att hans pjäser ej ens togos upp 
ur sina resp, omslag, och att de följ
aktligen ännu mindre blefvo lästa. Han 
beslöt att hämnas.

Till den ändan sände han direktören 
en rulle, mycket väl inlindad, och om
knuten med ett hvitt sidenband. Någon 
tid senare infann han sig efter vanlig
heten för att få svar.

Denna gång var direktören nästan 
vänligare än vanligt. Han sade sig 
t. 0. m. ha funnit pjäsen förträfflig.

— Jag har verkligen läst den med 
mycket nöje, sade han, och så mycket 
djupare måste jag beklaga, att jag lik
väl måste lämna den tillbaka. Ämnet...

— Är det kanske för realistiskt? af- 
bröt honom författaren med ett under
tryckt leende.

— Nej, alldeles tvärtom; den enda 
invändning jag har att göra är, att styc
ket icke är nog realistiskt för de nutida 
fordringarne.

— Det var då verkligen märkvärdigt! 
utropade författaren, i det han upprullade 
manuskriptet och för den förbluffade 
direktörens ögon afslöjade en ännu gan
ska aptitlig — korf. ..

Arboga Margarin.
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Jùrsteken.
Af P. v. S.

rzTrfvandet af vissa yttre eller inre 
_ fl egendomligheter, som ofta öfver- 

hoppa släktled och t. ex. öfvergå 
omedelbart från farfadern till sonsonen, 
tillhör helt visst de mest gåtlika före
teelser i naturens hemliga verksamhet.

En trubbnäsa är för visso ej ädel, 
men om hon så till sägandes är ett arf 
af salig farfar, så kan man i nödfall 
finna sig däri; äfven en halsknöl fram
står i ett mildare ljus genom hänsynen 
till, att en älskad tant förut varit be
häftad med en sådan. Men här är det 
fråga om en ärfd idiosynkrasi, om en 
från farfar till mig öfvergången alldeles 
afgjord motvilja mot harstek.

Denna motvilja beror- ingalunda på 
en nyck, såsom föräldrar i dylika fall 
så gärna tro, utan på en oöfvervinnerlig 
motvillighet, som sannolikt icke ens 
skulle kunna besegras genom hunger.

Min farfar, som för resten var skogs- 
tjänsteman, hade som barn, som yngling 
och som man mycket att lida till följd 
af denna idiosynkrasi. Så berättade 
han, att han vid en “kavaljerjakt“ som 
helt ung var inbjuden till en taffel, där 
det tyvärr återigen vankades — harstek. 
Han befriades dock ur detta fatala läge 
af sin trogne Nero, som smugit sig 
under bordet och framsträckte sin nos 
under duken. Den unge jägaren sköt 
bit efter bit öfver tallriken, tills hela 
steken förtärts af den hederlige hunden.

Denna enkla historia, som jag med 
all möjlig omständlighet fick höra be
rättas väl sina hundra gånger, behand
lade farfar som ett genistreck i sitt lif; 
han anknöt den till berättandet af en 
annan, om så blott på något sätt lät 
sig göra, och förmedlade öfvergången 
vanligtvis genom den anmärkningen:

— Den där gör alldeles som jag och 
min Nero.

Då de flesta ville veta, hvari denna 
bragd bestått, kom den enkla historien 
att upplefva en oändlighet af represen
tationer.

Efter att hafva förutskickat detta, kan 
jag med få ord berätta mitt harsteks- 
äfventyr. Jag hade tvänne i en lands
ortsstad bosatta tanter, två trogna systrar, 
båda änkor, hvilka efter sina mäns död 
bodde tillsammans i en tyst vrå, lefvande 
för sin gemensamma sorg och för en 
omkring trettonårig gosses — tant Maries 
sons — uppfostran.

Denne Georg var en sammanfattning 
af alla möjliga odygder, och ändå kunde 
de båda kvinnorna ej besluta sig för 
att skicka gossen till en pension.

Små barn brukar man leda på dygdens, 
ordningens och sedlighetens väg genom 
berättandet af en “Pelle Snusks“ och 
dylika oduglingars afskyvärda bragder, 
tills det negativa uppfostringsmedlet blir 
omvändt, tills man för de förståndigare 
framställer det lysande föredömet af 
möjligast fullkomliga människor, hvilket 
uppförande är mönstergillt, hvilka gälla 
som förkroppsligandet af alla dygder 
och som frambesvärjas så ofta den gen- 
sträfvige börjar stappla på vägen.

Nästan i hvarje hus reses för de upp
växande barnen en dylik afgud; i tan
ternas hem skötte jag i osynlig måtto 
detta värf. Så snart Georg begått en 
eller annan ogudaktighet, förehölls honom 
alltid, hur främmande ett dylikt handlings
sätt städse varit för mitt hjärta, hur 
helt annorlunda jag skulle betett mig i 
ett slikt fall o. s. v.

Tanterna hade ej sett mig på flera 
år; man blir, som bekant, ljusare i 
minnets försonande dager. De älskvärda 
sidorna framträda lysande, bristerna un
dandraga sig den bakåt riktade blicken.

Tant Marie och tant Agneta hade 
verkligen satt sig in i en så obetingad 
dyrkan af min karaktär, att bos dem 
den planen uppstått att för en tid taga 
hem till sig mig, den adertonårige, för 
att genom det lefvande framställandet 
af en så klart strålande förebild inverka 

på Georg, hvilken just ånyo genom en 
handling af ovetenskapligt djurplågeri 
afslöjat det djupa mörkret i sin själ.

Mina föräldrar gåfvo sitt samtycke; 
jag reste till tanterna och till deras “en
fant terrible“ Georg. Det förstås af sig 
själf, att gossen var mycket nyfiken att 
lära känna antipoden till sitt väsende. 
Den förkärlek, som hans båda kvinnliga 
tämjare fattat för mig, grundade visser
ligen i hans själ en viss afund, som i 
förening med det honom medfödda ring
aktande af goda seder torde i hans 
ögon ha väsentligen inkräktat på min 
berömmelse.

— Det är således han! tänkte den 
lille slyngeln för sig själf, då jag, kom
mande direkt från järnbanan, inträdde i 
rummet och skyndade fram till de mig 
till mötes ilande tanterna, för att kyssa 
dem på hand.

Det intryck, som jag gjorde på de 
båda allvarliga, sorgbundna damerna, 
tycktes bekräfta deras fördelaktiga me
ning om mig. De riktade båda sam
tidigt sina blickar betydelsefullt på Georg, 
liksom ville de säga:

— Se, hvilken nätt, ordentlig ung 
man det är!

Georg tryckte tigande och tveksamt 
min framräckta hand. I hans ögon stod 
att läsa:

— Den där är icke i min smak!
Tanterna gjorde sig, medan Georg 

måste kvarstanna i rummet, underrättade 
om de minas förhållanden. Jag besva
rade allt ordentligt och utförligt. Georg 
satt stum bredvid, betraktade mig, så
som jag märkte, från sidan och hörde 
på. Och ständigt nyttjade tanterna om 
och om igen tillfället att framkomma 
med anmärkningar sådana som:

— Ser du, Georg, han har regelbundet 
blifvit uppflyttad, medan du ännu sitter 
kvar i fjärde, eller:

— Ser du, Georg, han har ingen in
formator, som hjälper honom, eller:

— Hör du, Georg, han arbetar dag
ligen tre timmar extra.

Så fortgick det.

WALLERIUS’
== GÖTEBORG —
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Georg upptog alla dessa förebråelser 
med skenbart lugn; han hade öfver 
hufvud taget ännu ej öppnat munnen. 
Matsalen var, liksom alla rummen, in
rättad med prydlig elegans. Talrika 
kvinnliga handarbeten hängde eller lågo 
här på sina orubbligt bestämda platser; 
allt var virkadt, vackert måladt eller på 
annat sätt prydt af skickliga och tåliga 
kvinnohänder.

De båda damerna fortforo att behandla 
mig med utmärkelse; det förekom mig, 
som ville de därigenom riktigt tydligt 
framhålla för Georg, hur lysande hygg
ligheten belönas här i världen. På detta 
sätt måste ett uppror framkallas i den 
lille bengelns själ. Det fortfarande till- 
bakasättandet måste kränka honom ; jag 
tror ej, att en annan skulle ha tålt det, 
men han var feg och fann sig i allt
sammans. Blott en gång ryckte det till 
kring hans läppar, då tant Marie sade 
till systern:

— Jag hoppas det bästa af vår unge 
gästs inflytande, som i alla riktningar 
är Georg öfverlägsen, äfven i afseende 
på kroppskrafter.

Georg stötte vid dessa ord sin gaffel 
häftigt i ett stycke fisk, så att den gled 
åt sidan. De båda kvinnorna väckte till.

— Georg! ropade de samtidigt, se 
bara, hur din kusin beter sig, se hur 
väl han uppför sig!

Och tant Agneta tilläde:
— Har du glömt, hur du i går stack 

sönder en damastserviett med gaffeln...
— En af de nya? frågade hans mor 

ängsligt.
Systern nickade. Georg förblef stum. 

Han måste förbanna mig. Om han ville 
taga sig en tandpetare, förbjöds det 
honom, emedan jag ej begagnade någon 
sådan ; visade han motvilja mot potäterna, 
så påpekades min förkärlek för dessa 
rotväxter. Jag märkte, att Georg ka
stade en föraktlig blick på min tallrik, 
medan han sköt sin åt sidan.

Efter fisken kom — harstek. Ja, ty
värr, Kar stek!

— Tag för dig bara. Var så god...
— Men han är alltför blygsam!
— Seså, ännu en bit. ..
Där lågo nu två stora skifvor harstek 

på min tallrik, och jag kunde inte äta 
en smula däraf. Skulle jag nu bereda 
mig och tanterna den skammen att för
klara :

— Det är förbi med mitt mönstervärda 
uppförande; jag kan ej förtära er mat.

Georg skulle ha triumferat.
Medan jag i denna gränslösa förlägen

het förstulet blickade åt höger och vän
ster, liksom väntade jag främmande 
hjälp Gud vet hvarifrån, varseblef jag 
på sidan om min stol, mellan kaminen 
och pianot, en vacker hvit mops, hvilken 
hyggligt och artigt såsom allt i detta 
hem (med undantag af Georg) satt där 
och syntes vara dresserad till att ej 
besvära de vid bordet sittande med 
tiggande.

Då harsteken och hunden voro gifna, 
inställde sig genast i den naturliga idé
förbindelsen minnet af farfars genistreck. 
Jag beslöt att sätta samma historia i 
scen och sönderskar till att börja med 
min stek, för att i lämpliga ögonblick 

kasta den till mopsen. Det gick för
träffligt; tanterna hade nämligen just 
åter förenat sig, för att öfverhopa den 
olycklige Georg med förebråelser, hvari
genom tillfälle bjöds mig att obemärkt 
eskamotera bit för bit bort i vrån, där 
räddaren i nöden satt.

På detta sätt hade jag lyckligt tömt 
den fatala tallriken. O, käre farfar, 
aldrig hade jag trott, att din snillrika 
idé en gång skulle befria mig ur ett så 
obehagligt läge! ...

Plötsligt for Georg upp. Hans mun 
öppnade sig vidt för att utstöta ett — 
Hahaha ! Se bara ! hvarvid han stampade 
med foten af nöje, med handen pekande 
bort i vrån, där hunden satt.

Hundens snöhvita päls visade öfverallt 
spår af sås, harsteksbitarne lågo om
kring på mattan och tyvärr äfven på 
den blåa atlasduken, på hvilken mopsen, 
som försmått min stek, satt.

Hunden var uppstoppad!
Georg tjöt af skratt och dansade om

kring på ett ben; skadeglädjen hade 
fyllt hans ögon med tårar.

Jag blickade mot golfvet och väntade, 
att det skulle öppna sig, för att uppsluka 
mig och min skam.

Tanterna beklagade, att jag gifvit mig 
denna blotta. Georg triumferade.

Dagen därpå reste jag hem.

Bitande.
Doktorinnan (i fejd med sin man): — Hur 

kan du tro att jag skall kunna stå ut med att 
låta mig behandlas så illa af dig som hvar dag 
är fallet. Tror du kanske att jag är en af dina 
— patienter?

I skolan.
Läraren (till en af sina elever, som slagit en 

yngre kamrat, under det han basar upp den 
förstnämnde): — På det här sättet skall du för 
framtiden lära dig inse hur fegt det är af en 
äldre och starkare att piska upp en yngre och 
svagare.

LYCKHDLM5 LnBRHDE SURGDRIGKil HlfllTDRYCK
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En ståtlig 
stadsvy.

Af C. R. A. Fredberg.

Site Väge» i ij gesla! i.
Ett af de luftiga

ste, soligaste och 
mest imponerande 
stadspartierna i det 
nya Göteborg är utan 
gensägelse Södra Vä
gen mellan Lorens- 
berg och Korsvägen. 
Det är icke allenast 
benådadt med ett haf 
afden härligastegrön
ska, som böljar öfver 
väldiga vidder, det 
är också öfverström- 
madt af mäktiga sol
flöden från söder och 
väster, hvilka aldrig 

Från del flydda och def nyaste Göteborg.

'å-K

i

:
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dämpas af annat än 
moln och skyar. Och 

Nya hus vid Södra Vägen.

Ja, så skall en 
stad se ut. I en så
dan omgifning kan 
till och med den mest 
inbitne naturdyrkare 
trifvas. Det hade ock
så stött på helgerån, 
om man gjort denna 
sällsynt vackra trakt 
lika ful i arkitekto
niskt afseende som 
flera andra vackra 
öppna platser i denna 
goda stad.

Dessa nybyggen 
bilda den första stom
men i den stadsplan, 
som är uppgjord för 
denna — för en konst
närlig och skönhets- 
sinnet tilltalande plan 
—ytterst tacksamma 
trakt. Området har 
en kuperad terräng i 
väster, med vida fält 
ochdominerandehög- 
platåer. Den har ock
så alla betingelser för 
att blifva en stads

det bästa är, att kvarteren härute äro synnerligen välbyggda, 
åtminstone i yttre afseende, och att flera af de nya husen 
bära en arkitektoniskt smakfull, stundom verkligt konst
närlig prägel.

Här märker man granneligen att de senare årens ihärdiga 
rop på ett smakfullare byggnadssätt icke förklingat ohörda. 
Stolt, mäktig, harmonisk och solglad höjer sig den långa 
raden af moderna storstadshus utefter vägens östra sida, 
omramad af nätta, af sommarens alla färger prunkande 
förgårdar. Allt är ljus och luft, allt badadt i solglans. 
Öfver det hela ett skimmer af förnämitet.

bild af stor skönhet i framtiden, när boulevarden, inramad 
i grönska, färdigbyggts och gatorna dragits uppåt bergen.

Hvad östra delen af vägen beträffar byggas nu de sista 
husen i hörntomten vid Skånegatan och Korsvägen, hvilken 
bildar ett afslutadt parti med en plantering i trekant. Och 
därefter vidtager Getebergsängs villastad.

Södra Vägen i äldre dagar.
Jämförelsen mellan bilderna af de forna kåkarna och 

nutidens prakthus vid Södra Vägen ger, som man ser, en 
rent af förbluffande kontrast. Sådana småhusen te sig på

'*?■' •' £ * .

'i.. i-i
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Från Södra Vügen i äldre dagar.Gammalt hus i Vassnöden.
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Sahlgrenska sjukhusets nye öfverläkare

Professor Karl Dahlgren.

Våra bilder å åttonde sidan i denna tid
ning, sådana voro alla boningarna i den 
s- k. Vassnöden förr i världen. De voro 
nog så pittoreska med sina frontespicer, 
°ni det var riktigt fint, och sina täcka 
hagar, där körsbärsträden stodo hvita 
om vårarna och blommorna doftade 
niellan krusbärsbuskarnas ljusa grupper. 
Men de kunde också vara ofantligt fula, 
när de gråa och lutande af ålder höllo 
På att sjunka ned i jorden.

Alla dessa byggnader kantade vägen 
ända fram till “Maja Mors“ lilla stuga 
vid Korsvägens början — ett litet in
bjudande värdshus med bersåer och 
bänkar i den gröna hagen. Men bakom 
dem skönjdes öppna vidder, i hvilkas 
medelpunkt det gamla landeriet Hedås’ 
manbyggnad reste sig som ett slott i 
miniatyr. Här hade ägaren på 1830- 
talet, vinhandlaren Evers, planterat och 
nyodlat de marker, hvilka sedan midten 
af 1700-talet upplåtits för tobaksplante
ring. Denna odling, som jämväl bedrefs 
å de närliggande markerna, på Lorens- 
berg, Lyckan o. a., utföll så bra, att på 
omkring femtio tunnland under ett år 
skördades flera tusen skålpund tobak. 
År 1861 inköptes Hedås af staden för 
75,000 kronor, men det började ej be
byggas förr än 1893.

Vid kåkstadens slut åt staden till fort
satte ett trästaket, som hägnade landeriets 
planteringar och det täcka Rosengård 
samt fortsatte fram till gamla allén, där 
Milowska possessionen låg på 1830-talet 
alldeles enstaka, omfattande en bety
dande trädgård, som sträckte sig ända 
ned åt Burgårdsvägen.

För ett halft sekel sedan eller så var 
denna härliga storstadsboulevard inte 
vidare inbjudande. Södra Vägen var 
nämligen den bottenlösaste af alla till 
staden ledande färdevägar, belysning 
saknades helt och hållet, likaså polis-

9

Badlif vid Saltholmen.

Från Saltholmen. I.

il il »i k

Från Saltholmen. II.

ii Hl
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Vägen till badhusen (se art. å sid. 11).

bevakning. Alltså var det inte underligt 
att denna väg betecknades som rent af 
lifsfarlig. Och lifsfarlig var den när de 
fulla mjölnardrängarna från Mölndal åter
vände från staden, arrangerande blodiga 
slagsmål med mötande hallandsbönder. 
Då kunde kördon med förspända dragare 
stå utan tillsyn i flera timmar, under 
det körsvennerna, som ramlat af kärran, 
lågo vid vägkanten och sofvo.

Gatulifvet härute företer i våra dagar 
en helt ny fysionomi. De gamla ornni- 
busarnes tid är ute och deras arftagare 
till passageraretrafiken på Mölndal, spår
vagnarna, förvandla med byggherrarnas 
hjälp den gamla färdeleden till en verita
bel storstadsboulevard.

Göteborgs Änß'baß’eri Order expedieras Alla^ters mjukt&hårdt bröd.
KUNGL. HOFLEVERANTÖR till landsorten-- O 1 k ■■ J Sd'skl'dt framhålIes

■dra Långgatan 15 och 17 och dess filialer. spisbröd och Delikatess-Knäckebröd.
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GOSS- & FLICKKOSTYMER
KAVAJER & KAPPOR

Specialitet —
WETTERCHENS — 
BARNKONFEKTION

STORT URVAL
FÖRST-KLASSIGT ARBETE

Sommarsång.

Nu vill jag hala 
Skutan ur hamn
Ut i de svala
Vågornas famn. .
Linorna klara?
Då fattas ju bara

Den fladdrande vimpeln, som bär ditt namn.

Nog vill du följa?
Seglet i topp!
Sol öfver bölja
Lifvar vårt lopp.
Hej, hvad det stänker
Och brusar och blänker —

Nu håller jag motsols i vinden opp.

Lugnare sjöar
Vagga vår båt;
Vänliga öar
Kransa vår stråt.
Märker du spåren
Af tidiga våren —

Af lifvet, som födes vid lärkelåt?

Från feafern.

Foto. Aron Jonason.

Skådespelerskan Pauline Brunius.

Sippor bland parkens 
Trädstammar grå...
Solblink på markens
Grönskande strå ...
Gud, hvad här glittrar
Och doftar och kvittrar!

Ja, lifvet är värdt att lefvas ändå!
E. T.

Högre upp.
Kammarjungfrun (till husets dotter): — Åh, 

fröken, det kan jag nog tro, att ni håller af er 
fästman, löjtnanten, så rysligt mycket. När man 
är så förtjust som jag i en sergeant, hvad man 
då måste vara tokig i en löjtnant!

Göteborgs "Saltsjöbaden"
<TÏTâr Säröbanan planerades, var det 

£ (j en och annan som var benägen 
gifva den gröna, smakfulla pärlan 

nedom gränsen mellan tvänne landskap 
ofvanstående namn. Men det acceptera
des inte af göteborgarne, livilka när 
den nya trafikleden öppnades till Långe
drag, hellre gåfvo den lilla badorten vid 
Älfsborgsf,jorden denna benämning.

Namnet är emellertid litet oegentligt. 
Långedrag och Saltholmen kunna inte 

förliknas vid den fagra badorten utanför 
Stockholm, ty landskapets typ är en 
helt annan. Däruppe en lummig vege
tation på berg och holmar, här kala och 
öde klippor, som få färg och lif endast 
af sol och vatten.

Men ett ha de gemensamt: goda bad 
och utmärkta kommunikationer året rundt.

Den ytterst lifliga frekvensen hittills 
har till fullo ådagalagt, att det var en 
god idé att anlägga en spårvägslinie till 
Långedrag och ett förstklassigt bad pä 
Saltholmen. Och när vederbörande få 
färdig den planerade restauranten på 
utsiktsberget ofvanför Saltholmens sta
tionshus, har idén fullständigt triumferat.

Detta att när som helst på dagen efter 
en snabb, knapp 3/4-timmcs resa kunna 
bli i tillfälle supa hafsluft och löga sig 
i västerhafvets böljor, hvars salthalt 
visar 2^2 procent — detta var så nytt 
för göteborgarne, att det tog dem med 
storm.

Annars är det ju inte mycket vackert 
att se därute — om vi undantaga hafvet. 
Och det vore synd att säga, att vägen 
dit erbjuder några fängslande scenerier. 
Öde borg och ett kalt, flackt landskap 
möter ögat. Arkitekturen förmår heller 
inte lifva upp trakten, ty husen i de s. k. 
egnahemskolonierna äro föga originella.

Men det gör ingenting. Göteborgaren 
älskar hafvet med passion, och bara han 
kommer dit, är han belåten. Och Långe
drag och Saltholmen erbjuda, som bekant, 
förträffliga utsiktspunkter, från hvilka 
fjordar och holmar och skär upprulla 
ett ståtligt panorama, som särskildt i 
solnedgångens stunder öfvergjutes af en
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förunderlig poesi, en bedårande prakt 
och glans.

Det nya västkustbadet har alltså cr- 
öfrat nutiden och i ännu högre grad 
framtiden.

*
Och nu lämna vi ordet åt en af våra 

högt värderade medarbetare, som kåserar 
lite smått om

Badlifvet vid Saltholmen.
I Långedrags gamla kallbadhus upp

spikades för något år sedan ett plakat 
med inskrift: “Efter förtäring af spiri
tuösa är badning lifsfarlig“.

En dag kom till badhuset en man, 
som hade full last af ett tiotal whisky
groggar. lians öga log mot plakatet, 
han anförtrodde åt en vän sin sista vilja 
— pantkvittot på vinteröfverrocken skulle 
hans värdinnas man ha, skorna skulle 
jungfrun få, ty de passade precis sedan 
de nu blifvit ordentligt utgångna, och 
med det öfriga skulle värdinnan betäcka 
sig för hyran — han rullade ur kläderna 
och ned i vattnet, där han snart kände 
sig ungefär som August Ljunggren i ett 
ölkar. I). v. s. egentligen alls inte illa, 
men heller icke precis som hemma hos 
sig.

Då mannen var färdig, tog han åter 
sikte på plakatet, hvars lydelse genom 
två blyertsöfverskrifningar efter den 
stunden blef följande: “Efter förtärande 
af mycken spirituösa är badning inga
lunda lifsfarlig“.

Om vi nu efter denna inledning skulle 
konstatera, att baden vid Långedrag 
sedermera ej visat sig lifsfarliga. Tvärtom 
sägas de vara ganska välgörande. Sedan 
den stora badhuskomplex, som Saltholmen 
numera ståtar med, och hvartill säker
ligen ej make finnes i Sverige, blef fär
dig att leverera vattenlck och solstek, 
har badfrekvensen ute på Långedrag 
tagit, ett kolossalt omfång.

Det är en vacker tafia man ser där
ute på sommardagarna, när solen ligger 
på. Öfverallt på bergknallarna, de tjä
rade brädgångarna och “amfiteatrarna“ 

ligga friska kroppar och soltorka, som
liga äro bruna, somliga rodna under 
solens närgångna strålar, och andra åter 
äro ännu hvita men ligga placerade så 
rakt i solgassct, att man ser ägarnes 
dröm om mahognyfärgen.

I vattnet flyta de simkunniga, under 
det de ännu simokunniga hålla sig i 
trappräcket och plaskande hoppa upp 
och ner som fruntimmer. De unga fröna 
till blifvande simmagistrar arbeta ener
giskt under lystring till simlärarens takt- 
rop och under utbildning af salta kall
supar i strupen.

Borta från trakten af hopptornet höres 
oafbrutet “plask“, “plask“, hvilket be
tyder, att do framåtskridna simmarne 
äro i verksamhet. Dessa simmare bilda 
en badareklass för sig själfva. De för
falla sällan till den lättjefulla soltorkning, 
som vi andra äro så förälskade i, utan 
antingen stå de med armarna i kors 
gruppvis och résonnera med hvarandra 
eller också trilla de oupphörligt själf- 
mant i vattnet från någon af tornets 
afsatser. Vidare bära de simbyxor, och 
här ha vi den mest märkbara skillnaden 
mellan simmagisteraspiranterna och oss 
vanliga tallar.

Ätt kunna hoppa från tornet är väl 
höjdpunkten i simkonsten. Om man 
kommer med hufvudet först, sedan man 
rullat rundt i luften, kallas det Moll- 
bergare, kommer man med benen först, 
kallas det tyska hoppet, eller tvärtom, 
eller också något annat. Det är i alla 
fall ytterst trefligt att se på och väcker 
mycken beundran. Men att komma på 
ryggen eller magen ger ingen beröm
melse, fast det gör mest ondt och alltid 
roar åskådarne.

Mellan de båda manliga badafdel- 
ningarna på Saltholmen synes nästan 
alltid ett eller flera frustande hufvud, 
tillhörande personer, som träna för idrotts- 
märket eller någon annan utmärkelse. 
Dessa simmare äro klädda i ganska våta 
mellanblå kostymer och de simma oför
trutet fram och tillbaka, än med bröst-, 
än med kastsim, trotsande de långa gräs

stråna, som smeksamt linda sig om armar 
och ben och liksom vilja draga den 
kraftige simmaren ned till de gröna sa
larna, där sjöjungfrurna sitta och längta 
efter en brudgum.

Jag skulle gärna vilja beskrifva lifvet 
inne i damernas afdelning, men den är 
— om man kan säga så, när det gäller 
vatten — en terra incognita för de man
liga badarne — särskildt sedan alla 
sprickorna i skiljeväggen tätats af bad
bolaget. Men jag antager, att anblicken 
där måste vara ganska angenäm för ögat.

Då och då höres i fjärran ett blekt 
hvisslande. Det kommer från spårvagnen, 
som nalkas med en ny last af blek
ansikten afsedda för solbad, och som 
har för afsikt att återbörda åt staden 
en samling nytvättade och nybrynta 
individer.

Dag.

Till porträtten.
Professor Wilh. Lundström.

Det är ett utmärkande drag hos flera af vår 
högskolas lärarkår att de, utom sin sträfvan att 
popularisera sina discipliner, i hög grad intres
sera sig för samhällets skiftande företeelser, för 
politik, folkupplysning, sociala frågor o. s. v. 
Professorerna Kjellén, Lindberg, Steffen och i 
alldeles särskild grad den man, vi nu afbilda, 
professor Lundström, äro lysande exempel på 
män, om hvilka man kan säga: "att intet mänsk
ligt är dem främmande".

Hvad dylika män betyda för ett samhälle, 
där de materiella sträfvandena göra sig gällande 
framför alla andra, ett samhälle som sjuder af 
arbetslust och är stadt i raskt fortlöpande ut
veckling behöfver ej förklaras. Det är de som 
bära det ideella lifvets fanor högt, söm väcka 
intresset hos mängden för andra kulturens blom
ster, än de materiella, för allt det, kort sagdt, som 
höjer människan öfver gruset och gör lifvet 
värdt att lefvas.

Lånqedraqs Restaurant ,..S 'T?Vineh
iiiuoiix direktör Rockstrohs erkända orkester

med sitt härliga läge vid hafvef. Vördsamt C. F. Nehls.
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Extra-

Detta kom mig osökt i tankarna när professor 
Lundström i våras celebrerade “Svenska veckan" 
med sitt af varmaste fosterlandskänsla genom- 
andade föredrag. Det slår mig också starkt 
när jag läser samme mans ypperliga bok “Sven
ska spånor“ eller följer hans entusiastiska arbete 
i Riksföreningen för svenskhetens bevarande i 
utlanckt, som ju är ett af de icke minst be- 
aktansvärda och allt,understöd kräfvande i denne 
mans sträfvanden för fosterländsk väckelse och 
ett lifligare svenskt folkmedvetande.

Professor Lundström är, som man vet, en 
rikt och mångsidigt begåfvad personlighet, den 
där aldrig försummat ett tillfälle att slå ett slag 
■för gamla Sverige och för allt sådant som kan 
gagna detta land. Han är vältalig, som det 
ju höfves en den klassiska bildningens måls
man, och han är en utmärkt skriftställare både 
på vetenskapens, skönlitteraturens och politikens 
fält. Men det är icke en rik intelligens allenast, 
som möter oss i hans gärning som lärd, som 
orator, som prässman —■ det är ock ett varmt 
hjärta och en sällsynt harmonisk och nobel 
personlighet.

En sådan man är ett salt i samhället, isyn
nerhet i tider, då allsköns flack kosmopolitism 
gör sig bred och känslan för det egna landet 
mer och mer förslöas. Och hvad han skulle 
betyda i en riksförsamling och hvad gagn han 
skulle göra där, det fattar en hvar, som delar 
hans politiska åskådning.

Till hösten, då Göteborg skall skipa propor
tionell politisk rättvisa och ge hvarje parti sitt, 
kommer hans namn naturligtvis ånyo upp på 
högerlistan. Och en mera orädd, kunnig, själf- 
ständig och talför representant kan väl staden 
knappast finna för det högsta medborgerliga 
förtroendeuppdraget.

Professor Karl Dahlgren.
Öfverläkaren vid Sahlgrenska sjukhusets ki

rurgiska afdelning, doktor G. Naumann har nu 
afgått och till hans efterträdare har förordnats 
biträdande läraren i kirurgi vid Uppsala univer
sitet professorn Karl Dahlgren.

D:r Naumann var, som de flesta veta och 
som, ingen vågat bestrida, cn betydande veten
skapsman och en skicklig kirurg, men hans 
personliga egenskaper i öfrigt satte ofta 
det bästa hos honom i skuggan. Den nye 
öfverläkaren har också ett betydande namn som 
vetenskapsman och har i Uppsala en betydande 
praktik. Tillika vet man om honom att han 
rent personligt är en älskvärd och human man 
— egenskaper som man gärna vill sätta i sam
band med läkarens yrke, i synnerhet sjukhus
läkarens.

Professor Dahlgren är född i Ör 1864 och 
son till riksdagsmannen Bengt Dahlgren.

Efter studentexamen i Vänersborg blef han 
student i Uppsala 1882. Han aflade där med. 
kand.-examen 1886 och med. lic.-examen 1890 
samt promoverades 1894 till med. d;r.

Under 80- och början på 90-talet hade han 
en hel del förordnanden såsom läkare. Så var 
han bitr, läkare vid Sätra hälsobrunn, amanuens 
vid medicinska och pediatriska klinikerna i Upp
sala, t. f. läkare vid länsfängclset i Uppsala och 
vid lasarettet i Piteå, t. f. provinsialläkare i Broby, 
t. f. lasarettsläkare i Östhammar och Borås, 
amanuens vid kirurgiska kliniken i Uppsala 
samt underkirurg vid den kirurgiska kliniken 
och amanuens vid den obstetiska till dess han 
1894 utnämndes till docent i kirurgi vid Upp
sala universitet och föreståndare för den kirur
giska kliniken.

Sedan har prof. Dahlgren under årens lopp 
upprepade gånger längre eller kortare tid varit 
t. f. professor och öfverkirurg vid Uppsala uni
versitet — i synnerhet under prof. Lennanders 
senare år — samt upprätthållit den därmed för
enade undervisningsskyldigheten. 1897 förord
nades han att vara lärare i kirurgi vid univer
sitetet och fick några år därefter professors 
namn, heder och värdighet.

Vid sidan af sin stora läkarepraktik har prof. 
Dahlgren hunnit med en mängd vetenskapligt 
skriftställeri, särskilt på hjärnkirurgiens område. 
På detta område har han också uppfunnit in
strument; bl. a. har man af honom den s. k. 
Dahlgrenska saxen.

Pauline Brunius.
Den bärande kraften på spinnsidan i dir. 

Fröbergs sällskap, hvilket här i Göteborg tid
tals spelat med mycken framgång, har denna 
framstående konstnärinna utan gensägelse varit. 
Ungdom, skönhet och talang äro i sällsynt grad 
förenade i hennes ljusa, smidiga och graciösa 
gestalt, och då man i allt hennes sceniska ar
bete skönjt cn målmedveten, djup och allvarlig 
konstnärlig sträfvan, kan man utan risk förespå 
den unga artisten en lysande framtid på den 
svenska skådebanan.

Förmodligen anar den vidtomfattande Ranft 
detta, ty han har ånyo fäst henne vid Svenska 
teatern, där hon naturligtvis blir primadonnan 
nästa spelår. Förlusten beklagas af teatervän
nerna i Göteborg, där hon med ett slag blifvit 
populär.

Fru Brunius' egentliga rollfack är comedi- 
ennens, men hennes begåfning är så pass mång
sidig, att hon framgångsrikt förmår gifva verk: 
ningsfullt lif åt allvarligare uppgifter. Hennes 
utförande af de kvinnliga hufvudrollerna i så 
skilda stycken som “Vi skiljas“, “Kärlekens 
ögon" och “Disciplin“ äro vittnesbörd nog.

Dir. Einar Fröberg.
Denne energiske, dugande och arbetsamme 

teaterledare har vågat försöket att under nästa 
spelår ta Stora teatern i Göteborg på entreprenad 
i hela fem månader. Han skall alltså sörja för 
den dramatiska konsten på vår främsta scen 
under större delen af spelåret, och man må 
hoppas att företaget må slå bra ut. Dir. Fröberg 
förtjänar nämligen all framgång. Han har visat 
sig vilja och kunna bära konstens fana högt, 
han har bjudit göteborgarne på både god och 
omväxlande repertoar och själf är han en duktig 
skådespelare med en god portion publiktycke.

Den goda viljan att gifva oss det bästa möj
liga kommer nästa säsong att stödjas af starkare 
förmåga, ty hans sällskap blir då större och 
bättre sammansatt och dessutom får han en 
kraftig hjälp i härvarande teaterförening.

Dir. Fröberg har, som sagdt, de bästa förut
sättningar att leda Göteborgs största scen. Där
till kommer hans litterära läggning, hvilken fått 
ett prägnant uttryck i hans verkningsfulla skåde
spel “Disciplin", hvilket mottagits med enstäm
migt bifall af kritik och publik.

Fru Emma Meissner.
Till glädje för alla den täcka, spirituella och 

i hög grad populära operettsångerskans vänner 
meddela vi hennes bild i en af hennes trefli- 
gaste uppgifter.

Hennes uppträdande på Göteborgsscenen i 
vintras bevaras i tacksamt minne af operettens 
talrika beundrare här.

F.

GAHNS 
TVÅLAR

profva 
ocb 

jämför Swalandcrs Kaffe Dricl<es numera i hvarje hem. 
17 Kungsgatan (hörnet af Magasinsgatan 12) 
samt i Swalanders Kaffehandels 20 filialer.
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Varmbadhuset å. Saltholmen
REKOMMENDERAS.

OBS.! Salta varmbad året om. B Rikstelefon 3150.

Huset n:r 13 vid Baggensgatan, hvil- 
ket af en äldre generation kallades 
hertig Karls hus, och som sträckte 

sig till den på andra sidan belägna 
Österlånggatan, hade hos allmänheten 
ett sämre anseende. Redan för sextio 
år tillbaka hörde man berättas, att hasard
spelare, osedliga kvinnor och misstänkta 
personer af hvarjehanda slag inom detta 
hus hade sitt tillhåll, och de excesser, 
som ständigt där föröfvades, satte polis
myndigheten i stort bryderi.

Själfva huset, med sitt åldriga, för
fallna utseende, gaf ett dystert intryck. 
Trädde man dit in, så blef man ännu 
mera dystert stämd, ty där gick man 
vilse i mörka förstugor och kom i en 
labyrint af branta trappuppgångar.

Emedan, såsom redan är nämndt, 
husnumret var 13, skulle man lätt kunna 
tänka, att det ominösa i trettontalet haft 
sitt inflytande på det ifrågavarande huset 
och de händelser som där passerat.

Egendomen hade under årens lopp 
öfvergått till åtskilliga ägare. Den sista, 
som för några år sedan kom i besittning 
af densamma, lät nedrifva det gamla 
rucklet och uppförde i dess ställe en ny 
byggnad, som nu, på tidsenligt sätt, 
presenterar sig i ett särdeles fint och 
prydligt skick ; inredningen svarar också 
fullkomligt mot det yttre.

Han hade emellertid icke mycken 
glädje af sin nybyggnad, ty när han 
väl fått den färdig afled han.

Benämningen “hertig Karls hus“ har 
sin egen märkvärdiga historia.

Mot slutet af 1700-talet funnos många, 
som sysselsatte sig med mysticismen. 
Några lyckades att på denna väg komma 
i gunst hos dåvarande hertigen af Söder
manland (sedermera konung Karl XIII). 
En af de sistnämnde var löjtnanten vid 
finska afdelningen af arméens flotta 
Henrik Gustaf Ulfvenklou, känd såsom 

andebesvärjare och profet. Efter sin an
komst till Stockholm 1783 blef han ut
märkt väl emottagen af hertig Karl. 
En dag, i enskildt sanctuarium, öfver- 
göt han hertigens hjässa med “den 
heliga oljan“ och förklarade under extas, 
att han smorde honom till konung öfver 
Sverige och Norge. Denna profetia, så 
märkvärdig den än må synas, stödde 
sig sannolikt på en gissning eller på 
ett bemödande att söka smickra hertigen.

Det hade gått ett rykte om huset vid 
Baggensgatan, att stora skatter skulle 
finnas nedgräfda i källrarna. Detta rykte 
blef slutligen bortglömdt, och ingen hör
des mera tala därom; men Ulfvenklou 
försäkrade likväl, att saken hade sin 
fullkomliga riktighet. Han öfvertalade 
äfven hertigen att för en hög summa 
inköpa huset. Ifrån landsorten anskaffa
des nu skattgräfvare, hvilka sedan ar
betade under Ulfvenklous anförande. 
Hertigens förtrogna voro under arbetet 
närvarande enligt det ceremoniel, som 
Ulfvenklou hade uppgjort. Sällskapet 
bestod af 1) hemliga rådet, 2) uppsy- 
ningsmännen vid arbetet och 3) uppsy- 
ningsmännen vid finansverket. 1 de 
bestyr, som här föreföllo, deltog äfven 
den bekante excellensen Reuterholm. 
Klädda i särskilda uniformer, infunno 
sig dessa herrar i källaren, där arbetet 
pågick, och intogo de platser, som blefvo 
dem anvisade. Om resultatet har ingen 
tillförlitlig underrättelse erhållits, men så 
vidt man vet, lär någon skatt icke blif- 
vit funnen.

I matrikeln öfver svenska stora landt- 
logens grundläggare och ämbetsmän 
står Ulfvenklou redan 1785 antecknad 
som hög frimurare. Han dog den 28 
september 1819 och var vid sin död 
afskedad kapten samt riddare af svärds
orden.

Det gamla huset vid Baggensgatan 
var äfven beryktadt för spökeri. Bland 
de många historier, som i detta hän
seende voro i omlopp, vilja vi förtälja 
en, som kommit till vår kännedom. 
På 1820-talet bodde här uti ett större 

rum en änkefru G—1. I väggarna funnos 
fördjupningar eller nischer. En natt 
vaknade hon. Månen lyste genom de 
tunna i ullgardinerna, så att hon tydligt 
kunde se alla föremål i rummet. Då 
blef hon äfven varse en hvitklädd, blek 
kvinnoskepnad, sittande i en af nischerna. 
Högligen förskräckt vände hon sig till 
väggen. Nästa dag flyttade hon till en 
annan lokal.

Fru G—1 omtalade denna spöksyn 
för en af sina närmaste anförvandler. 
Vill man tro på spiritismens lära, så får 
man icke förneka, att det finns en ande
värld, som står i samband med vår 
sinnevärld, och att, såsom en följd däraf, 
andarna hafva förmåga att äfven i syn
lig måtto uppenbara sig för de lefvande. 
Men hvad ifrågavarande händelse be
träffar, så kan den mycket väl på na
turligt sätt förklaras. Helt säkert hade 
man för den omnämnda frun beiättat 
att det spökade i huset. Under nattens 
stillhet kom hon i sin ensamhet att 
tänka därpå, och för hennes uppskrämda 
inbillning framställde sig, med tillhjälp 
af månskenet, den hvita gestalten, som 
således icke var något annat än en 
fantasibild. Väl hade hon försäkrat, att 
hon i fullt vaket tillstånd betraktat “vål
naden“, men då ingen verklig under
sökning skedde, så var en sådan för
säkran utan all betydelse. Att inbill
ningen kan skapa de mest besynnerliga 
och sällsamma fantomer, har erfaren
heten ofta bekräftat. Jung Stilling, som 
försvarar andesynernas möjlighet, tror 
också, “att bland hundra spökerier kan
ske nio och nittio äro bedrägeri och 
synvilla“.

*

Den i årets Pingsten afbildade bygg
naden är ett typiskt gammaldags Stock- 
holmshus på Söder, hvilken stadsdel 
mer och mer förlorar sin pittoreska 
gammaldags karaktär.

Vinhandels il.-B. 1 fl. Larsson 8 Co.
Lilla Torget 2 :: Telefon 2178 och 93 78

Viner och Spirituösa.
Obs.T Våra utmärkta Cognacstappningar
-i--------------------- till Kr. 2: —, 2:15, 2:50 och 2:70 pr liter.
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HAFREGRYN 
«AFREMJÖL
Ät AX A hafregröt till frukost! Det har 

Ni nytta af hela dagen på grund af dess 
stora näringsvärde och lättsmälthet.

AXA hafregryn i paketer koka på 3 min., 
efter det gröten kommit i kok.

Köp originalpaketer för att vara säker på 
att verkligen få AXA.

Gn spökhistoria.
Hf X.

/OTör cirka sjutton år sedan kom jag 
till en stor stad i Norden, det kan 

rpK ju göra detsamma hvilken. Jag 
var trött, men mina tankar voro 

fullt klara, och jag tog in på ett af de 
största hotellen. Allt är intetsägande 
och karaktärslöst på dylika moderna jätte
härbärgen, från betjäningens livré till 
menuen och färgerna på tapeter och 
mattor. Ett modernt stort hotell är alltså 
den minst ägnade platsen för en hallu
cination.

Jag kom ganska sent från teatern på 
aftonen, tog min nyckel, gick upp för 
de tre trapporna, enär hissen ej var i 
gång så sent, och gick långsamt genom 
korridoren, som förde till min dörr, ty 
jag var ännu ej riktigt hemmastadd. Jag 
berättar allt detta för att visa, att mina 
nerver ej på något sätt voro uppjagade. 
För öfrigt fanns det ingenting ovanligt 
i mitt rum. Möblerna utgjordes af en 
järnsäng, ett modernt spegelskåp, några 
bekväma länstolar och ett skrifbord med 
tjock glasskifva. Jag klädde skyndsamt 
af mig och lade mig, sedan jag släckt 
det elektriska ljuset.

Bisquit Cognac.
Crofts Portvin.
Cockburn Whisky.
Heidsieck & Co.
(Champagne Monopole)

Jag vände hufvudet mot väggen och 
försökte sofva. Men det lyckades ej. 
Jag fick en häftig hjärtklappning. Jag 
hade en känsla af någonting ovanligt i 
min närhet. Snart öfvergick denna känsla 
till öfvcrtygelse :

— Det är inte någonting, utan någon. 
Om jag vänder mig om, får jag se honom.

Och slutligen tänkte jag:
— Det blir bättre, bara jag får se, 

hvem det är!
Jag vände mig således om och blef 

varse en lång, mager skuggestalt, som 
till hälften satt vid skrifbordet, med ena 
foten på mattan och den andra i luften. 
Man undrar måhända, hur jag kunde se 
honom i mörkret? Jo, emedan ett blekt, 
blåaktigt sken utgick från honom och 
satte mig i stånd att urskilja de väsent
ligaste dragen i hans anlete: två ihåliga 
ögon under svarta ögonbryn, tunna läp
par, en mun, hvari en tand saknades. 
Hans kläder voro randiga med horn
knappar, som bildade små svarta fläckar.

I de flesta spökhistorier hafva spökena 
ett oroligt, sorgset ansiktsuttryck. Men 
de drag jag såg framför mig i det bleka 
skenet hade tvärtom något kallt, oper
sonligt, ungefär som på en fotografi. Ej 
heller greps jag af den förskräckelse, 
som många säkerligen ärliga iakttagare 
af dylika syner skildra. Jag erfor mindre 
ångest än i ögonblicket innan jag blef 
varse uppenbarelsen. Mitt hjärta slog 
mycket lugnare och jag sade för mig själf :

— Jag måste stiga upp och gå fram 
till honom. Försvinner uppenbarelsen, 
så är det bara en hallucination, tillföljd 
af resans ansträngningar. Det vet jag, 
ty det har jag läst i böcker om nerv
sjukdomar. Men försvinner den inte — 
då är det värre: då är jag på väg att 
bli förryckt.

Jag steg upp, tog ett steg framåt och 
skepnaden försvann!

Jag lade mig igen och vände hufvudet 
mot väggen.

Efter några minuter sade mig en inre 
stämma:

— Nu är han där igen.
Och verkligen, där var han igen! Jag 

tände det elektriska ljuset och försökte 
läsa. Men ehuru jag tvang mig till att 
tänka på det jag läste, kände jag tyd
ligt, att spöket var osynligt, emedan det 
så att säga var omstråladt af ljus. Och 
denna visshet var så obehaglig och plåg
sam, att jag åter släckte ljuset. Mycket 
riktigt satt han där, i samma ställning, 
med sin porträttmin. Jag märkte, att 
han ibland syntes tydligare, och att hans 
kropp ibland försvann. Vid half tretiden 
på morgonen försvann synen helt och 
hållet och då somnade jag.

Jag vaknade mycket sent dagen därpå. 
Jag uträttade en del affärer och åt se
dan middag med några gamla bekanta. 
Därpå gingo vi på teatern. Vid elfva- 
tiden greps jag af samma hjärtklappning 
och beklämning som aftonen förut.

— Det är någon i mitt rum!
Tillika förtärdes jag af nyfikenhet att 

få veta, om skepnaden verkligen var 
där. Jag skyllde på trötthet, tog en 
vagn och for tillbaka till hotellet. Det 
var ej så sent som aftonen förut och 
hissen gick ännu.

Under det att den gick upp, sade jag 
mig med växande visshet:

— Han är där!
Och där var verkligen spöket, hallu

cinationen, uppenbarelsen eller hvad man 
vill kalla det. Jag hade ej misstagit 
mig. Denna gång satt han i nattskjortan, 
i en länstol. Då jag gick emot honom 
försvann han, men så snart jag lade 
mig, var han åter där samt försvann 
liksom förra gången vid tretiden.

Fast besluten att byta om hotell, gick 
jag på morgonen in i matsalen i afsikt 
att begära räkningen. Men under det 
jag drack mitt té, vände jag ofrivilligt 
blicken mot en herre, som satt vid bor
det bredvid. Jag var nära att skrika 
till. Spöket! Spöket, som i två hela 
nätter oroat mig, satt framför mig! Jag 
igenkände hans kläder, hans djupt lig
gande ögon, hans svarta ögonbryn, hans 
tunna läppar och det lilla mörka hålet 
efter den felande tanden i öfverkäken. 
Jag kände mig mycket lugnare, nästan 
glad till sinnes.

— Det är första gången, tänkte jag, 
man sett ett spöke frukostera.

Och spöket stärkte sig med två lös
kokta ägg och kaffe med mjölk. Jag 
frågade efter hans namn och fick veta, 
att han hette Karl Ebstein och var en 
känd konst- och antikvitetshandlare från 
Wien. Han bodde i samma våning som 
jag. Jag såg nu hela äfventyret från 
den komiska sidan.

Endast de dödas skuggor, sade jag 
mig själf, ha rätt att besvära de lef- 
vande, och den här konsthandlaren har 
ännu ej fått sin dödsattest. Skall jag 
kanske uppmana honom att ej spela död 
i förtid.

Men plötsligt kom jag på en annan, 
fruktansvärd tanke:

— Skratta inte! Denne man har visat 
sig för dig, emedan han snart skall dö.

Hela dagen förföljde mig den tanken, 
att han skulle dö, och när jag visste 
det, var det då ej min plikt att varna 
honom? Men skulle han ej hålla mig 
för förryckt? Timmarna gingo med för- 
tviflande långsamhet. Jag önskade nä
stan att få återse denne sällsamme dubbel
gångare, som två gånger hedrat mig 
med ett besök. Och han visade sig igen. 
Det blåaktiga skenet han spred omkring 
sig var starkare än förut. Han satt 
vid mitt skrifbord och på detta skimrade 
ett föremål, som var lika spöklikt som 
han själf, och som jag visste ej hade 
någon vidrörandebar verklighet, ehuru 
dess glans var ovanligt stark.

Det var en aflång dosa af blekt, cise- 
leradt guld, sannolikt en gammal bon-

(Forts. å 16:e sidan)
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Möbleringar kan icke framletas :: :: 
Den som en gång smakat

Praktiskt o Tidsenligt

fl. Selander Bc Söner
38 Norra Hamngatan 38

Sök med ljus 
och lykta,

men Edra ansträngningar 
skola vara förgäfves, ty 
bättre Thé eller Cacao än

Essbes The och Cacao, 
vill sedan icke höra talas 
om något annat märke.
Sälj es öfverallt. I parti från

Aktiebolaget Sjölin & Bergh,
GÖTEBORG.

Egen tillverkning BB B B B B B 
F^itningar af egna arkitekter 

o Konstnärligt

(jodt ångrostadt

KaffT
R. BERGS Kaifehandel

26 Andra Långgatan 26
Telefon 8 86

Otto Fr. Johansson
Köpmansgatan 28 (Trägårdh’s hus), GÖTEBORG

Rikstelefon 3183 

fifflyraest, KuMttvl-, Kliohé- 8 Mlnlitt 
Accidens-Try ckeri

DAMER!
Otroligt men sannt.

Regnkragen Triumf, Kr. 11: 75. Moderna 
Çheviotsdrâkter med fint foder, i alla storlekar 
Kr. 25—40. Vackra dräkttyger till hel dräkt 
Kr. 7, 8, 10, 12. Moderna, långa vårrockar Kr. 
*5—25. Fina damkänger till fabrikspris. Hvar- 
*5r så billiga priser? Svaret: Jo, små omkost
nader. Glöm ej

Olof Svensons Kappafdelning,
7 Skolgatan 7. Vägen lönar sig.

Badinrättningar 
för gas-, ved- eller koleldning med 
tillhörande rörledningar uppsattas af

Ramberg & Bauer
(Inneh. AXEL BÅLSTRÖM)

Oas- & Vattenledningsentreprenör 
Göteborg :: Telefon 18 

Utställningslokal: Kyrkogatan 31.

Inte tillräckligt.

De nygifta tvistade allt emellanåt, och hvarje 
gång hotade unga frun att återvända hem till 
sin mamma och begära skilsmässa. Hennes man 
lyckades emellertid hvarje gång afvärja krisen 
genom att ge efter och försona henne.

Slutligen en gång, då hon som vanligt för
klarade, att hon ämnade resa hem till sin mor, 
förlorade mannen tålamodet och sade:

— “Nå, så res då! Här har du pengar till 
biljetten!

Unga frun tog emot pengarna, grät en skvätt 
igen, mumlade något om, att hon genast skulle 
begära skilsmässa för “grym behandling", räk
nade pengarna och utbrast:

— Det här är inte tillräckligt!
— Jo visst, invände mannen; biljetten till 

X. kostar inte mera.
— Ja, men det räcker inte till returbiljett!

Notiser.
I Filip Holmqvists handelsinstitut börjar 

höstterminen den 18 Augusti.
1 Trädgården är säsongen i fullt flor. Re- 

staurantens yttre har undergått en nymålning i 
hvitt, och terassen har utvidgats. Göta art.-reg:s 
populära musikkår spelar under Juni månad.

Lorensbergsparken kommer att få en Bell- 
mansbyst i sommar. Dessutom har en hel del 
andra arbeten utförts på Lorensberg, hvilket mer 
och mer artar sig till att bli ett verkligt Tivoli. 
Smörgåsbuffén flyttas och ersättes af en stor 
vattenfontän med automatiskt varierande ljus
effekter.

Selanderska möbelexpositionen, Norra 
Hamngatan 38, förtjänar alltid ett besök af dem, 
som vilja se något utsökt stilfullt och elegant 
i möbelväg. 1 fråga om växlande stilarter, konst
närligt och gediget utförande står denna firma 
afgjort bland de främsta i Norden.

På Långedrags-restauranten, som allt 
jämt står under direktör C. F. Nehls insiktsfulla 
ledning, spelar som föregående år det populära 
Rockstroheska kapellet.

Vill man ha sig ett elegant och stiligt 
dräkttyg bör man inte gå förbi Lindellska 
skrädderiaffären, Vestra Hamngatan 24.

Carnegies berömda porter serveras från 
fat å den originella källaren “Gyllene hornet“.

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

Lyckholms lagrade svagdricka är en ut
märkt läskedryck i sommarvärmen.

Glöm ej att besöka Cigarrfabriken Kronans 
stilfulla expositionslokal vid Södra Hamngatan, 
hörnet af Fredsgatan.
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Cloettas GULD-CACAO främst af alla.

Fru Emma Meissner.

En populär opereffarHsf

bonniere. På locket var en hel scen 
afmålad: ett femtiotal miniatyrfigurer, 
som lyssnade till en i en kärra slående 
kvacksalvares utgjutelser. Jag insåg, 
att jag nu var lekboll för en hallucina
tion, ty hade jag verkligen sett bon- 
bonnieren, så hade jag måst vara mycket 
nära och sannolikt behöft ett förstorings
glas för att se de detaljer, jag nu urskilde.

Plötsligt inträffade något, som kom 
mig att fara upp i bädden. Jag greps 
af en tusen gånger häftigare, omedel- 
bararc ångestkänsla än förut. Som jag 
redan nämt, hade uppenbarelsens anlets
drag hittills haft ett porträtts orörlighet. 
Men plötsligt såg jag, hur hans anlete 
förvreds af ett outsägligt uttryck af 
smärta och fasa. Munnen öppnade sig, 

armar och ben foro upp i luften; han 
föll till golfvet...

— Nu har det skett, sade jag för 
mig själf. Han dör. Han dör i detta 
ögonblick. Han har blifvit mördad ..

Jag ryckte upp dörren och rusade i 
nattskjortan ut i korridoren. Intet ovan
ligt kunde förmärkas. Alla dörrarna 
voro låsta. Rader af skodon stodo utan
för. En djup tystnad rådde. Här och 
där brann en elektrisk låga. Intet skrik 
hördes. Och dock visste jag, att man 
i detta eleganta hotell med sina tunga 
portiärer, sina små förrum och dubbel
dörrar kunde skrika så mycket man 
förmådde — utan att någon hörde en. 
Jag kunde ej väcka någon af betjäningen 
och säga:

— Hos herr Ebstein försiggår någon
ting! Man skulle fråga, hur jag visste 
det och tro, att jag blifvit förryckt.

Dessutom försvann hallucinationen från 
detta ögonblick. Men jag hade en pin
sam aning om orsaken. Nästa morgon 
stannade jag inomhus. Jag var säker 
om, att ogärningen skulle upptäckas. 
Och jag bedrog mig ej! Vid tolftiden 
gick en städerska in, sedan hon förgäfves 
knackat på dörren. Karl Ebstein låg 
utsträckt på mattan med krossad hufvud- 
skål. Hvem hade begått förbrytelsen? 
Det blef aldrig uppdagad t. Hvarför 
hade han blifvit mördad? Några dagar 
talade man om förbrytelsen. Sedan rå
kade den i glömska.

Alla glömde den, utom jag.
För någon tid sedan förde en af mina 

goda vänner mig till en 
samlare ... Hvad tjänar ===== 
det att nämna denne sam-

,v;
;<< " * .-.vy.ä

Från teatern

Futo. Aron Jonnson.

Dir. Einar Fröberg.

Samlaren blef dödsblek. Jag är säker 
om att det var han, som för sjutton år 
sedan mördade Ebstein. Skulle jag an
mäla honom för rättvisan? Hvem skulle 
ha satt tro till mig?

lares namn, och hvad 
skulle mina vittnesmål 
gällt, då de stödde sig 
på så sällsamma visioner! 
Emellertid blef jag bland 
gammalt porslin o. konst
verk af gamla mästare 
varse en bonbonniere, som 
jag kände igen. Jag igen
kände det bleka, cisele
rade guldet, kvacksalva
ren ocli figurerna.

— Den där bonbonni- 
eren, sade min vän, är 
målad af van Blaren- 
berghe. Det är det bästa 
i hela samlingen.

— Aha, utbrast jag, 
jag känner igen den, jag 
såg den i...

En Sfockholmsbild

Gammalt hus på Söder.

Pripps Pilsner rekommenderas

Bröderna Welse Boktryckeri, Göteborg 1911,



Försök hvad Ni vill

o Ferd. Lundquist & Co
FL2

(ti

Teleskop-Handkoffert.

16

©
17.2515.75

Vår hufvudkatalog med c:a 2,000 afbildningar å alla slags

S. k.
Ameri- 
ka-kof- 
fert.

Hand- 
koffert, 

karf brun, 
med 

handtag o. bärremmar af l:ma 
läder, ofodrad.

cm. 55X33X10 60X34X11 65X36X12

cm. 16x25x40 20X30X50 25X35X60

KUNGL. HOFLEVERANTÔR ......... . ........ HANDELSMARKE

Reseffekter af äkta Unica fiberplattor.
Lätta, prydliga, starka och billiga.

försedd med löst fack. Messingbesl. 
cm. 60X34Î/2X28 65X36X30

1.25 14.25

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, Arkaden, -Göteborg.
Återförsäljare rabatt. Telefon 1112.

Förskriftmässig storlek för intag
ning i atlantångarnes hytter. Brun, 
med platt lock, omsorgsfullt samman- 
nitad i hörnen med förkopprade järn- 
nitar, försedd med,6 lister.

cm. 88X60X29________________
Kr. 27.— vikt c:a 12 kg~

Middags- och Aftonkonsert
kl. 3—5 och 11 e. in. af

Kungl. Värmlands Regem. Musikkår

Kr. 24.75

Kr. 8.80

Kr. 6.40 7.15 7.90
cm. 70X38X13 75X39X14 

9/75

beslag med ögla och för lås. 
cm. 19X11XSV1 24X14X11 36X18X15

Handkof-
ZJfert, brun, 

I tygfodrade 

gaflar, i un
dre delen försedd med 2 remmar för 
innehållets fastspännande, locket med 
metallkrans, läderhandtag, messing- 
patentlås, 2 snäppare.

cm 40X29X17 45X31X18 50X32X19 55X33X19
Kr. 9— 10.50 12.— 13.50

em. 60X34X20 -65X35X21 70X38X21

Kr. 14.65

* Kr. 1.— 1.20 2.—

cm 42X21X17 50X28X22 60X30X26 75X35X30
Kr 7.50 11.50

©

Box, 
brun, 
läder
rem o.

Handkof
fert, hög 
öfverklädd 
med segel
duk, kantad 
med läder, 
fodrad med 
tyg samt

T

27.

©

Herman Wahlberg
Urhandel & Reparationsaffär

Östra Hamngatan 36

Rekommenderar ett 
välsorterad! lager af

Fickur, Urkedjor,
Berlocker,
Medaljong-er m. m.

OBS.! Nya adressen!

J. fl. ÔHRNS
Skrädderi-Affär 
17 VRSflGflTflN 17 

rekommenderas.

Ytterst välgjordt arbete. 
Goda tyger. Facila priser. 
Säsongens nyheter :: :: ::

KUNGSGATAN Å3

blN-DEbbS
Klädeshandel
Västra Hamngatan 24

(vid Grönsakstorget)

Specialaffär i
Damdrâl(ttÿger
Herrl(ostÿmtÿger

KEM IG RAFI SKA Akt-Bol

BENGT SILFVERSPARRE
öfflÉanssD Stockholm- Göteborg-

ALLM.TEL5H98 • RIKSTEL *4258
Æ ■ »IKSTEL..3H4C ____

WKLICHEER
FÖR ALLA» ÄNDAMÅL



EGYPTISKA

Alla sorters

billigt
hos

Z*yV *
/Nötkol,

Antracitkol,

* Fyrkol, Smideskol, 
' Björkkol, Cokes och Torf. 
Telefon 2780 och 6972.

Filip Holmqvists
Skriv-, Språk- och Handelsinstitut.

Bankkonto: A.-B. Göteborgs Handelsbank. Grundadt 1885. Göteborg.
Fullständigaste och största enskilda handelsläroverk i landets främsta handelsstad. 300—400 elever 
årligen. 15—20 akademiskt och praktiskt bildade lärare. Hygieniskt och modernt anordnade 
lokaler i läroverkets egen byggnad vid Nya Allén. Års- och terminskurser. Bankkurser. Efter 
avlagd studentexamen, realskoleexamen eller avgång från högre läroverk för flickor utgöra Insti
tutets kurser en praktisk och tidbesparande förberedelse för inträde på köpmansbanan eller bank
kontor. Över 200 firmor rekrytera årligen sin kontorspersonal från oss. Begär vårt 40-sidiga 
illustrerade program. aegr- Höstterminen börjar den 18 Augusti. "3WE

Filip Holmqvist,
Överlärare vid Tekniska skolan i Stockholm, lärare vid Chalmerska Institutet, led. af Svenska Revisorsamfundet,

Göteborg, Bröderna Weiss Boktryckeri 1911.

Karlshamns Flagg-Punsch

0. P. Anderson & Sons
Aquavit och 
Taffelperlan

rekommenderas.

I. WALLBERG
Saluhfc N:o 105 & 106 
Midtför Bazar Alliance 
Rikstelefon 3659.

Rekommenderar mina 
friska och dagligen 

nyinkomna varor.
Spécialité:

Ägg, Höns, 
Kyckling 
och Vildt

ViodölTANDCRÉME. 

förlänar, vid dagligt bruk, 
bländande hvita, friska och 

starka tänder.

Tillverkas af -—-—

Parfumerie VIOLA
GÖTEBORG

Oskar Holmbergs Eftr.
8 Magasinsgatan 8 Telefon 1814

Tapetserare- och
Sängutstyrsel-Affär

Lager af alla slags

Millor, Ifflfter, ti« och Gardiner.

Khédive * Stamholl
Grand Prix 1904

Guldmedalj
London

X. Paris X

Grands Prix 
och Hedersdiplom

RYSO




