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En berömd målare.

I 
b

JSIähtergalen.
ßistoriett af X.

Jag har länge tvekat, om jag skulle 
berätta händelsen. Den synes näm

ligen föga lämpa sig för vår närva
rande tid, i hvilken den dock timat.

För en medeltidens trubadur skulle 
den varit ett välkommet stoff; eller 
kanske en from, andlig diktare skulle 
ha utsmyckat den till legend på den 
tid, då undertrons ros blommade i 
hvarje hjärta och meddelade något 
af sin doft åt hvarje rörande berättelse. 
Vi däremot... men jag vill i alla 
fall förtälja den lilla historien.

Den har tilldragit sig i en schwei
zisk stad. Stället ligger ganska be
hagligt vid stranden af en sjö; det 
ar af friska och sjuka berömdt för 
sin milda, rena lull, och i dess här
liga trädgårdar klinga under våren 
°ch sommaren otaliga sångfåglars 
Melodier.

Endast näktergalens sång måste 
dess invånare och gäster umbära. 
Ty denna fågel har trots sin anspråks
lösa grå dräkt en konstnärs hela 
egensinnighet, men framför allt är han 
nyckfull i fråga om val af sommarbostad. 
1 Mannaminne har ingen näktergal byggt 
näste i den där förtjusande trädgården 
vid sjöstranden.

Bruno Liljefors.

Nu hände det för några år sedan, att 
till ortens talrika vintergäster sällade sig 
ett förmöget äkta par från Nordtyskland. 
Frun var späd och oansenlig, med spår 
af obotlig sjukdom i det bleka intet

sägande ansiktet; hon skulle äfven 
vid full helsa varit en obetydlig figur 
bredvid sin make, hvars höga, smärta, 
kraftiga gestalt med det manligt sköna 
anletet väckte damernas beundran 
och många mäns afund.

Han var skriftställare och en af de 
få, som denna verksamhet fört till 
ära och anseende ännu vid unga år 
och nästan utan möda: berömd, oaf- 
hängig och rik. Rikedomen härstam
made visserligen från hustrun, och 
denna omständighet var för åtskilliga 
elaka tungor tillräckligt bevis, att vid 
de båda, h varandra så olika kontra
henternas förlofning en verklig kärlek 
varit endast på den föräldralösa, rika 
fästmöns sida. I alla händelser un
derlät mannen ingenting för att på 
förhand förtaga verkan af en sådan 
gemen tillvitelse.

Med fulländad ridderlighet offrade 
han sig för sin fru, sökte att gissa 
till hvarje hennes önskan och trött
nade icke på bemödandet att öfver- 
raska henne och åskådarne med all
tid nya små uppmärksamheter.

När han, böjd öfver den sjukas 
rullstol, pratade med henne och med 
den hvita, välvårdade handen strök 
öfver det blonda helskägget samt 
vänligt leende lät se sina vackra 

tänder, så kunde man icke tänka sig 
någonting älskvärdare. Hon blickade 
upp till honom med en hängifven andäk
tighet, hvilken sällsamt förklarade det 
fula, bleka ansiktet.

Lagermans Saft-'Kpäm^Piilvep “Tomten“
?= gifver en delikat rensmakande Hallon-Saft-Kräm. Betydligt billigare än hemmalagad. = 
Tinnes äfven med Vinbär, Smultron, Citron och Ananas. Säljes ofverallt a 25 och 40 öre pr paket-
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Uppehållsorten behagade den unga 
frun så väl, att hon hyrde en liten villa 
och inrättade den för en längre tids 
vistelse. Men då med vårens blad och 
blommor äfven småfåglarne återvände, 
då kom en dåraktig, obetvinglig trånad 
efter näktergalens sång liksom ett slags 
hemsjuka öfver henne. Mannen smålog, 
när hon med all den häftiga otålighet, 
som är sådana sjuka egen, under tårar 
uttalade en önskan så lätt att tillfreds
ställa.

Efter några dagar öfverräckte han till 
henne i en kostbar bur den fågel, som 
han genom en handlande införskrifvit 
utifrån.

Folk, som finner behag i att hålla 
fåglar i bur, berömma näktergalen där
för, att han sjunger ännu mera smältande 
och trånadsfullt i fångenskapen, än i fri
heten. Men denne tycktes hafva van- 
släktats, ty han utstötte endast ett kort, 
alltid afbrutet kvitter, hvilket klingade 
sorgligt och tröstlöst. Den sjuka syntes 
ändå finna ett synnerligt behag i dessa 
sorgsna toner; timtals lyssnade hon, 
liggande på sin hvilobädd, till den lilla 
Sången, hvarvid hon mången gång 
plötsligt föll i häftig gråt. Då hon några 
veckor därefter fick ett svårare sjukdoms- 
anfall, måste man ställa fågelburen 
bredvid hennes sjuksäng, och fågelns 
hopplöst trånande kvitter blandade sig 
med rosslingarne, innan hon en den 
skönaste majafton uppgaf andan.

1 enlighet med hennes sista vilja blef 
näktergalen frigifven på hennes öppna 
graf. Det var att vänta, att den be
friade flyttfågeln skulle följa sin med
födda drift och genast flyga hem till 
nordligare land. Men ur den öppnade 
buren flaxade näktergalen blott till en i 
närheten af grafven befintlig jasmin
buske, som stod i full blomning, och 
just då prästen började tala om kärleken, 
som tål allt och öfvervinner allt, begynte 
han sjunga så ljuft och smältande, så 
klagande och lycksaligt tillika, att alla 
åhörare vände sig om för att lyssna.

Anda till midsommaren bodde och 
sjöng näktergalen bredvid grafven. Han 
lät icke störa sig af arbetarne, som öfver 
grillen reste ett dyrbart monument och 
omgåfvo det med sällsynta blommor, ej 
heller af den mängd nyfikna och hän- 
ryckta åhörare, som dagligen infann 
sig. Äfven enkemannen kom hvarje 
dag till grafven, sedan han gjort en 
skyndsam resa till hembygden för ord
nandet af arfsangelägenheterna. Han 

lyssnade till den Ijufliga sången, hans 
blå, drömmande ögon blickade med ut
tryck af smärtsam sjelfförgätenhet i fjär
ran, och öfver hans ståtliga figur hvilade 
ett drag af manligt vemod, hvilket rörde 
många fruntimmersögon till tårar.

Med den längsta dagen förstummades 
näktergalen, och på hösten hade han 
väl åter dragit söderut, ungefär vid 
samma tid, då doktorn afreste till Capri, 
för att där för första gången ånyo en
sam tillbringa vintern. Där gjorde han 
ett nytt dikthäfte tryckfärdigt. Det rönte 
det välvilligaste mottagande och ökade 
mycket hans anseende. Men i synnerhet 
gripande verkade den dikt, i hvilken 
han tecknade näktergalens sång på hans 
oförgätliga makas graf och tolkade sina 
känslor vid åhörandet af denna melodiska 
dödsklagan.

Emellertid hade ifriga naturvänner i 
ortens tidningar påpekat, att man borde 
omhulda och bevara den nya tillökningen 
i den inhemska fågelverlden. Nästa vår 
utsattes ett dussin näktergalspar på 
kyrkogården och i andra offentliga plante
ringar. Men försöket lyckades icke. 
Somliga föllo i den ovana omgifningen 
offer för kattor och andra rofdjur; de 
öfriga gåfvo, trots alla de bekvämlig
heter, som erbjödos dem, vika för sin 
hemlängtan och försvunno. Blott en 
enda stannade kvar och lät äfven det 
året sin sång skalla öfver främlingens 
graf. Det är intet tvifvel, att det var 
densamma, som redan föregående år 
där sjungit sitt requiem; kännare hörde 
det på den egendomliga sången; nu 
försäkrade de, att han sjöng ännu skö
nare och klangfullare än förut. Det 
kom äfven nu mycket folk för att be
undra sången, äfven om nyhetens första 
behag var förloradt. Men diktaren ute- 
blef denna gång; han blef under hela 
våren och sommaren uppehållen i Paris 
och Trouville för studier af det franska 
lifvet och måste inskränka sig till in
sändande af underhållskostnaden för 
grafplatsen.

Först på tredje året, i början af juni, 
förde honom en särskild omständighet 
åter till sjöstaden. Under vinterns lopp 
hade han i en stor, nordtysk stad lärt 
känna en dam, som i därvarande för
näma konstnärs- och affärskretsars sa
longer spelade en stor roll. Hon var 
enka efter en rik spekulant; före sitt 
giftermål hade hon varit skådespelerska. 
Med sin österländskt intagande skönhet, 
hvars fägring hon med sin tidigare 

verksamhets alla konstmedel förstod alt 
bibehålla, hade hon på författaren gjort 
ett djupt intryck, och hon syntes till 
och med föredraga hans hyllningar, utan 
att för den skull afvisa sina öfriga be
undrare. Då han, kort före hennes af- 
resa till Schweiz, ändtligen trodde sig 
säker om hennes ja-ord, afböjde hon 
ännu en gång obeslutsamt hans anbud. 
Då reste han efter henne och upphann 
henne i den där staden.

Han hade genast velat fara till hennes 
hotell. Men han träffade under vägen 
en i staden bosatt bekant, och dennes 
deltagande frågor föranledde honom att 
först stanna vid en blomsterbutik och 
därefter begifva sig till kyrkogården.

Det var vid sextiden på eftermiddagen. 
Näktergalen sjöng i busken bakom det 
hvita marmorkorset, och hans sång 
klang vidt hän öfver kyrkogården; men 
ingen främmande åhörare hade infunnit 
sig, då man nu var helt van vid för
hållandet. Sällsynta växter blommade 
och doftade öfver grafven. Mellan de
samma hade dock ogräs innästlat sig 
och vid korsets fot vajade en knippa 
darrgräs sirligt och blygsamt fram och 
tillbaka for hvarje den lättaste vindfläkt. 
Trädgårdsmästaren, som uppfångat an
blicken af den förnäme herrn med den 
praktfulla kransen, ansåg sig böra ur
skulda sig. “Man gör hvad man kan“, 
sade han pekande på gräset, “men just 
den där otäcka växten vill utbreda sig 
öfverallt. Den är värre än det värsta 
ogräs.“ Herrn nickade i tankarne, drog 
kransen något till rätta, så att den låg 
vackert, och aflägsnade sig med upp
maning att grafven måtte blifva väl 
underhållen. — Snart därefter märkte 
trädgårdsmästaren att näktergalen icke 
sjöng mer. Han var nästan den ende, 
som ännu hvarje dag aktade därpå, och 
det smärtade honom mycket.

Omkring en timme senare, då redan 
de första rosenmolnen uppstego på him
len, skallade ur de täta buskgrupperna 
framför hotellet en underbar sång. 
Näktergalen sjöng. Han sjöng så ljuft 
och sorgset, så trånande och vemods- 
fullt, att arbetarne på gatan blefvo stå
ende. En samling hotellgäster, damer 
och herrar från alla land och af alla 
nationer, hvilka just hemkommit från en 
utflykt, höllo inne med skratt och prat, 
lyssnade och tänkte hvar och en, på 
hvad för honom var kärt och heligt på 
jorden. — Endast författaren uppskattade 
icke sången, ehuru den klingade på

Ströms Skodon och Hattar
...... —....... .... = rekommenderas. .... -.. —■1 ■■■—.=

Göteborg: Torggatan 22 & 24. Stockholm: Regeringsgatan 28.
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22 Vestra Hamngatan 22.

Största 
lager af 
•nodärna

Svenska och 

utländska 
Tapeter.

Begär

STR1X
hjärta, om hvilket våra läkare vilja veta 
så litet och våra författare så mycket. 
Det är den första gång, som jag sjelf 
upplefvat det; men jag har hört mycket 
därom, det skall förekomma oftare än 
man tror.“

stan. Det intresserade honom nästan, 
han ville “se stämningen“, som målarne 
kalla det, var upplagd att följa lik, i 
synnerhet ett sådant lik i natten.

Det gick steg för steg.
Vägen var lång, men han följde med. 

Det skiamjande ljudet af arbetskärran 
pa den hårdfrusna jorden i de tysta, 
ödsliga gatorna i månskenet, det dystra 
tåget framför honom, detta allt passade 
till hans stämning, verkade på visst 
sätt döfvande på honom, men egentligen 
var det mest vagnshjulens skarpa, skram
lande ljud i stillheten rundt omkring, 
som instinktlikt lockade honom att föl ia 
efter.

Uppe vid kyrkogårdsporten stod en 
karl med en lykta. Så kommo två 
andra, lyfte kistan af kärran och buro 
henne in på kyrkogården. Han följde 
ellei, stälde sig pa afstånd och såg dem 
sänka kistan i grafven. Allt efter Chri
stian Quint.

När så det var gjordt, gingo de två 
karlarne, som följt efter kistan, och de 
andra gingo, och han gick med, och 
kyrkogårdsgrinden stängdes. Han blef 
stående en stund utanför, såg tillbaka 
in på kyrkogården, som låg där stilla 
och fredlig i månskenet, bort till den 
friska graf, där själfmördaren hvilade, 
sa suckade han tungt och släpade sig 
åter mot hemmet.

Det började ljusna, då han slutligen 
uttröttad nådde fram till sin bostad. Ute 
pa gatan fiamför hans hus stodo några 
arbetare och gräfde i en grop, de hade 
nu hållit på °med det arbetet flere dagar 
och nätter å rad. Han stannade och 
såg på dem, skämdes för sig sjelf, som 
han stod där i frack och hvit halsduk, 
utrumlad och dödstrött, midt emot de 
flitige arbetarne. Han satte sig ned på 
tiappan framför sin port. Arbetarne 
sågo på honom, sade ingenting, arbetade 
vidare. Pa den uppkastade jorden vid 
grafkanten hade en af dem satt sig 
och hade fallit i sömn. Endast den, 
som sjelf har arbetat sina modiga nätter 
igenom, vet, hur det är, när man döds- 
tiött sätter sig ned blott ett ögonblick 
och hvilar, kämpar med sömnen, gifver 
ellei en stund, man vill blott slumra in 
riktigt ett litet ögonblick.

Mannen i hvita halsduken kände till 
det, han hade försökt det mången natt 
i torna dagar. Som han nu satt där,

Punsch

blott några få stegs afstånd ifrån det 
salsfönster, vid hvilket han satt bredvid 
den vackra enkan. Denna gång kunde 
hon icke mera motstå; hans ståtliga 
figur, hans trohjärtade, bönfallande blick 
och öfvertygande vältalighet kommo 
återstoden af hennes villrådighet att för
svinna.

Med en kraftig slutvändning intog 
han fästningen, och de hemvändande 
deltagarne i utflykten kommo just lagom 
för att bringa det nyförlofvade paret 
den första lyckönskningen.

Endast två, hvilka först denna dag 
hade anländt, stodo bredvid buskarne 
°ch lyssnade till näktergalen, en grå- 
skäggig tysk vetenskapsman och hans 
blonda, sjuttonåriga lilla dotter. Buskar- 
nes blommor lyste sällsamt i aflonrod- 
Oadens skimmer. Och näktergalen snyf
tade och sjöng, som aldrig förut, så 
häftigt och dock så öfverjordiskt rent. 
Men plötsligt afbröts sången med ett 
gällt skri. En liten grå fågel störtade 
flaxande och under ryckningar ned 
mellan bladen och blommorna och blef 
därunder liggande orörlig på grästorfvan.

Den unga flickan sprang till och lyfte 
varligt upp den lilla kroppen för att visa 
den för sin far. Man blef så förskräckt 
och bedröfvad att icke ett ord vexlades.

Vetenskapsmannen ryckte på sina 
glasögon och betraktade uppmärksamt 
den döda, lilla fågeln, hvilken låg fram
för honom på den varma flickhanden 
sasom en fjäderboll “Verkligen“, sade 
han, “han har sjungit sig till döds — 
sjungit, till dess en åder sprang. —■ Arma, 
lilla varelse! Hans lilla kropp var för 
SVaK för den väldiga lidelse, som genom
glödde honom. Detta skulle alltså verk- 
hgen- vara döden till följd af brustet 

Lifsleda.
Skiss af Stefan Sinding.

ngelsmännen kalla det spleen. De 
gamle romarne i kejsartiden kallade 

det tædium vitce, lifsleda. Den angriper 
i våra dagar mest män, som af naturen 
fått ett öfverflöd af hjärtevärme, för 
hvilken de icke hafva bruk i sitt person
liga förhållande i lifvet. Strängt arbete 
hjälper något för det, men icke i längden. 
De flesta sluta som utlefvade menniskor, 
icke alla.

Han hade det. Han var en begåfvad 
man, intresserade alla andra, tråkade 
ut sig sjelf.

Det var en kväll, som han varit borta 
i ett sällskap i hvit halsduk, roat alla de 
andra, sjelf halt dödande tråkigt. Af 
höflighet hade han druckit sig sjuk, af 
höflighet hade han sedan följt en icke 
ful dam hem . . .

Slutligen långt fram på natten gick 
han ifrån henne hem till sig, slapp och 
nedstämd. Det var kallt och klart mån
sken, icke en människa på hans väg. 
Han hade långt att gå, från den ena 
ändan af staden till den andra, var trött, 
fann ingen droska.

Uppe i backen kom en kärra skram
lande helt smått utför, en simpel arbets- 
kärra. På kärran stod en kista, öfver 
kistan låg ett svart täcke, bakefter gingo 
två karlar.

Han såg strax, hvad det var. En 
sjelfmördare kördes till grafven.

“Christian Quint. 2—10—4“, tänkte 
han för sig sjelf: “I stillhet, nattetid“.

Han stannade, tog hatten af och lät 
dem draga förbi. Så vände han om 
och följde eller på afstånd för att icke 
bli uppmärksammad af dem bakom ki
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var han nära att sjelf falla i sömn. 
Slutligen samlade han sin kraft, tog 
fram nyckeln, öppnade och gick upp på 
sitt rum. Han kastade sig i en länstol 
och tände en cigarr.

Det blef ljusare och ljusare. En arbets
vagn körde larmande förbi, en ensam 
vandrare kom då och då gående med 
raska steg, som klingade i gatan, allt
jämt hörde han det dofva ljudet af jord- 
arbetarnes hackor. Plötsligt tystnade det, 
och så började de sjunga där nere:

“Aa-haa, hugg i’n, aahaa hej!“ — 
En tung sten att skaffa bort, alla togo 
i, och en sjung. — “Aahaa, hugg i’n, 
aahaa hej!“ Stenbrytarnes arbetssång, 
arbetarnes gamla, trötta trälsång, Sisy- 
fussången, den ändlösa, enformiga; sorg
liga toner, tröttande att höra. Så hade 
han nu hört dem släpa samma sång 
där nere dagar å rad, alltid detsamma: 
“hugg i’n, aahaa hej!“ — den sista 
stafvelsen i strofen blott som ett stönande, 
så om igen, om igen, outhärdligt melan
koliskt.

“Hvad f-n släpa de där människorna 
så för?“ sade han vresigt till sig själf.

Han reste sig, gick bort och öppnade 
en låda i sitt skrifbord, tog fram ett 
porträtt och såg länge på det. Det gled 
ett ögonblick öfver hans ansigte ett drag 
som af en fysisk smärta, så ett uttryck 
af vämjelse.

Han satte sig igen. Cigarren hade 
slocknat för honom, han drog eld på 
en tändsticka för att tända den igen, 
men höll i stället porträttet i lågan, 
tände cigarren vid det, höll det i ena 
hörnet och lät det brinna, tills lågan 
brände honom på fingerspetsarne, så 
kastade han det ifrån sig och satte foten 
på det. Reste sig så lugnt, gick bort 
och tog en revolver ned från väggen, 
laddade den och satte sig åter makligt 
i länstolen.

Nere på gatan fortforo de att sjunga:
“Aahaa, hugg i’n, aahaa hej!"
“Aahaa, hugg i’n, aahaa hej!“
Han öppnade västen, kände efter med 

vänstra handen, hvar hjärtat klappade, 
satte mynningen af revolvern till och 
tryckte af. —

Linné.
&

Med kaos kvar från töcknig strand 
på vetenskapens glob ett land 
låg knappast upptäckt än.
Och sol gick ned och sol gick opp 
och länge bröts mot bergens topp 
i strider forskarns drömda hopp — 
dess port flög jämt igen.

Då steg en ny Columbus fram, 
en son af nordens gamla stam,, 
som honom föga känt.
En snilleblixt var allt, var nog, 
i grund han otrons härar slog 
och landet i besittning tog, 
dess förste president.

3 en republiken löste han 
ur anarkins och mörkrets bann .. . 
och nu den ordnad står.
Ej suck, ej tårar bränna där: 
dess enda suck sefirens är, 
dess enda tårar lunden bär 
som pärlor i sitt hår.

Där har ej strömmat annat blod 
än lifvets skära purpurflod 
utöfver rosens kind.
Dess grundlag skrefs på en minut, 
en lag, som står till tidens slut, 
och hvarje dag den blåses ut 
med kvällens våg och vind.

Och våg och vind på samma gång, 
till all naturens hyllningssång 
sin milda samklang ge.
I bergens rot, i skogens hamn, 
i hafvets djup, i blommans famn 
framhviskas då befriarns namn, 
befriarns namn: Linné.

Johan Gabr. Carlén.

Det väna Haga.
Stockholmsbild af Th.

“Himmel, hvad denna runden, 
Af friska löfträn sammanbunden, 
Vidgar en plan i lunden 
Med strödda gångar och behag: 
Ljufligt där löfven susa, 
I svarta hvirflar, grå och ljusa 
Träden en skugga krusa 
Inunder skyars fläkt och drag.“

Bellman.

Den som för många år' tillbaka —• 
det var emellertid icke i järnvägarnes, 
utan i den, trots det genomprosaiska 
namnet, ändock icke mer poetiska gäst- 
gifvareskjutsens tidehvarf — tidigt en 
vacker söndagsmorgon på våren eller 
försommaren norr ifrån nalkades Sveriges 
hufvudstad och redan hade passerat det 
nu för “söndagens helighållande“ ut
dömda, men icke desto mindre traditionen 
om gladare dagar tillhörande värdshuset 
Hagalund, kunde af den på landsvägen 
rådande rörelsen varseblifva att någon
ting mindre vanligt låg nära framför 
honom,

Hela vägen vimlade nämligen af glada 
grupper, bestående af morgonfriska, ro- 
senkindade tärnor, de flesta med den 
koketta schaletten på hufvudet, ehuru 
en eller annan “hatt“ visst icke saknades, 
men alla uppvaktade af kavaljerer i alle
handa genrer: hurtiga, silfversmidda häst- 
gardister, långa gardeskarlar i den tidens 
vackra uniformer, smärta, snörda kano- 
nierer och utom dessa Martissöner, äfven 
diverse “civila“, beskedliga extra vakt
mästare, hederliga konsterfarna gesäller 
samt viga sjögastar i hvita byxor och 
nätta blå jackor, ur hvilkas sidofickor 
den gula ostindiska näsduken svajade 
som en flagga.

Det var, med ett ord, en hel folk
vandring, som under glada sånger och 
muntert glam drog vägen framåt.

Stannade resenären och frågade, hvart 
de alla skulle taga vägen så tidigt på 
morgonen, så svarades allmänt: “till 
Haga!“ och dit styrdes också färden 
i den friska morgonstunden, medan Stock
holms förnämare befolkning ännu lugnt 
sof på sitt öra. Och hoppade då den 
resande ur åkdonet och följde med den 
glada skaran, så blef han snart vittne 
till ett stycke folklif, en ingalunda förakt
lig efterglans efter det folklif, som fordom 
fördes i den svenska hufvudstaden.
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De talrika lustvandrarne veko näm
ligen inom kort af åt höger och skyn
dade in genom den ståtliga gallerport, 
som, fordom en prydnad för “Kungs
trädgården“, hvilken Carl Johan för
vandlade till ett Sahara midt i det vatten- 
ombrusade Stockholm, ledde ned till 
Haga-parken. Här, strax innanför galler- 
portarne, stod och står där ännu på en 
höjd till venster en liten rödmålad stuga, 
°ch denna var målet för vandringen.

Men hvilka voro de vandrande sjelfva?
De bestodo af Stockholms “jungfrur“ 

°ch deras uppvaktande “gossar“, som 
klockan 4, 5 på morgonen företogo sig 
en promenad till “Mor i Höjden“ vid 
Haga grindar, där kaffekokaren redan 
stod på elden, redo att utskänka den 
heta morgondrycken åt de anländande, 
hvilka sedan roade sig på mångahanda 
vis, sprungo enkleken och hök och dufva, 
Plockade blommor och bundo kransar, 
skrattade, lekte och sjöngo, gnabbades 
också ibland och, hvad den manliga 
delen vidkommer, kanske råkade i barda- 
lek, hvilken måste biläggas af de mel- 
lankommande sköna, till dess tiden till 
Uppbrott manade de sistnämnda, som, 
Prydda med blomsterkransar och med 
stora kvastar af friskt löf i händerna, 
återvände hem, konvojerade af sina 
kavaljerer, och efter en i det gröna 
trefligt tillbringad morgonstund, inställde 
■sig till den vanliga tjänstgöringen med 
dammborsten eller vid köksspiseln samt 
trälade veckan ut, för att nästa söndag 
ater igen vandra till Haga vid “gossens“ 
arm och med ett par timmars glädje där 
styrka sig för ännu en veckas mödor.

Sådant var på 1830—40-talet det 
glada vimmel, som på söndagsmorg- 
uarne upplifvade den eljest vanligtvis 
lysta och dystra Hagaparken med ett 
Uiatt återsken af den mer strålande glans, 
s°m där utvecklat sig under den tid, då 
skaparen af Haga, den med all rätt så 

kallade “tjusarkonungen“ Gustaf III, där 
höll sitt glada, lysande hof.

Ty denna pärla bland de kungliga 
sommarbostäderna i Stockholms närmaste 
grannskap är icke äldre än sedan tredje 
Gustafs tider och var, då han tillträdde 
regeringen, endast ett torp, kalladt Prest- 
eller Prosthagen och tillhörigt en lagman 
Palin, som arrenderade jorden mot en 
ringa afgift, men själf var ägare af de 
på torpet uppförda husen. Gustaf III 
fann behag i stället, inköpte detsamma, 
utvidgade det med en Braheska ätten 
fordom tillhörig egendom, kallad Brahe- 
lund, och en liten landtgård, som kallades 
Haga, och uppbyggde därstädes åren 
1786 och 1787 den byggnad, som ännu 
kvarstår och som beboddes af konungen 
själf. Sedan den nya kungsgården blifvit 
ytterligare utvidgad med en del af Brahe- 
lunds ägor, anlades här efter en plan 
af hofintendenten F. M. Piper en härr- 
lig park med slingrande gångar och 
kanaler, till en del sprängda genom 
hårda berget.

Den nya skapelsen blef snart Gustafs 
favorit-vistelseort och dess park en älsk- 
lingspromenad för hufvudstadens in
vånare af alla klasser, ty Gustaf älskade 
att se sig omgifven af sitt folk, ehuru 
han dock icke underlät att omgifva sig 
med konungslighetens nimbus, och snart 
spriddes Hagas rykte till ännu vid
sträcktare kretser samt blef till och med 
europeiskt, då Gustaf företog sin resa 
till utlandet och i Europas stora hufvud- 
städer, till och med i den katolska 
kristenhetens hufvudstad, uppträdde under 
namnet “grefven af Haga“. Visserligen 
klagade de penningsnikna Romarne öfver 
“il conde di Haga, ehe -molto vede e 
poco paga“ (grefven af Haga, som ser 
mycket, men betalar litet), men han för
stod ändock att väcka uppseende öfver 
allt, dit han kom.

Under vistandet i världens forna 
hufvudstad glömde grefven af Haga icke 
sitt Haga, för Hadriani villa försummade 
han icke att tänka på villan vid Brunns
vikens strand. Redan länge betänkt på 
att pryda sin skapelse med en byggnad 
af mer storartadt slag än den lilla och 
visserligen kungliga, men dock inga
lunda magnifika pavillon, som han låtit 
uppföra där, gjorde han under vistandet 
i Rom bekantskap med en konstnär, 
som tycktes honom rätte mannen för 
det företag, hvilket han hade i sinnet.

Denne var Desprez.

Kriget med Ryssland, penningenöd 
och rikets skuldsättning gjorde det 
emellertid för konungen nödvändigt att 
uppskjuta med slottsbyggnaden på Haga 
till bättre tider. Dessa tider komme icke; 
lönnmördarens hand afklippte Gustafs 
lifstråd, och slottet på Haga blef en 
ruin, visserligen pittoresk, men dock 
en ruin.

Hertig Carl, förmyndare-regenten under 
Gustaf Adolfs minderårighet, gjorde ingen
ting för Haga, och Gustaf Adolf sjelf 
var alltför mycket sparsam att fortsätta 
företrädarens storartade företag, utan åt- 
nöjde sig med att där uppföra ytterligare 
en mindre byggnad, hvarigenom utrymme 
bereddes åt både honom, hans gemål 
och barn samt deras uppvaktning.

I likhet med fadern kallade äfven 
han sig grefve af Haga under sina ut
ländska resor. Men sedan Gustaf Adolf 
blifvit störtad från Sveriges tron och 
förjagad från Sveriges rike, kom Hagas 
förnedringstid.

Carl XIII som konung tänkte på 
slottets fullbordande lika litet som hertig 
Carl hade gjort det.

Carl Johan var ingen vän af Haga, 
hvilket varit konungarne af Holstein- 
Gottorpska huset så kärt, och först 
under den gode konung Oscar började 
Haga återigen komma till heder.

Drottningarne Desideria och Josephina 
bodde ofta om somrarne på Haga, och 
den sistnämnda af dem höll sitt intåg i 
Stockholm från Haga samt födde där 
sin andra son, prins Gustaf, som efter 
en allt för kort lefnad afled i Norge den 
24 September 1852.

Det nuvarande Haga är visserligen 
ännu en vacker kunglig villa, omgifven 
af svala lunder och speglande sig i 
Brunnsvikens vatten; men de kanaler 
som fordom slingrade sig igenom den 
tjusande parken och förlänade densamma 
ytterligare ett behag, äro nu uttorkade, 
sedan Brunnsviken fått ett artificiell af- 
lopp till Edsviken genom den vid Ål
kistan sprängda kanalen.

De förr af en klar vattenspegel om- 
gifna holmarne äro försvunna, broarne 
borta och till en del förda till Ulriksdal. 
Af den forna prakten återstå dock ännu 
det i paviljongens närhet på en höjd 
belägna Ekotemplet, märkvärdigt för sitt 
mångdubbla genljud — det i form af 
tält, med kopparplåt beklädda och må
lade, uppförda corps-de-gardet, där for
dom en afdelning Aggerhuus-jägare hade 
sin kasern — det i klippan huggna
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schakt, som ämnades till vattenledning 
för de stallbyggnader, hvilka skulle an
läggas på höjden där ofvanför, och 
slutligen det af gjutjern förfärdigade 
monument, som återkallar minnet af 
prins Gustaf.

Men Haga är ännu, liksom fordom, 
utmärkt för sina storartade trädgårdar 
och orangerier, måhända de yppersta i 
öfra Sverige, Haga är ännu fursteboning, 
Hagaparkens lunder besökas ännu af 
hufvudstadens befolkning, och Haga är 
ännu alltjemt egnadt att ådraga sig en 
mer än vanlig uppmärksamhet samt 
återkallar alltjemt minnet af Gustaf III:s 
glada och Gustaf Adolfs sorgliga dagar.

Skiljsmässa.
Skizz.

zF*ar ni hört den sorgliga historien om 
g) två gamla makar som efter trettio
( års lyckligt äktenskap ämna söka 

skiljsmässa för en papegojas skull?
Och ändå var deras äktenskap det 

lyckligaste man kunde tänka sig! Fru 
Pérochard gaf sin man smeknamnet “min 
lilla gris“, herr Pérochard sin fru “min 
lilla Lolotte“.

Lilla Lolotte har inte mer än tre svag
heter och det är ju inte så mycket i 
vårt tidehvarf: hon snusar, läser samvets
grant sin Constitutionel och älskar ända 
till afguderi en pratsjuk papegoja. “Stora 
grisen“ har blott en svaghet: han sak
nar totalt smak för politik, men är i 
dess ställe en passionerad fiskare.

Det var, som jag haft äran säga, ett 
äktenskap i dess fullkomlighet. Och att 
tänka sig, att jag med egna ögon sett 
dessa varelser, som tycktes skapade att 
förstå hvarandra, inför rättvisans bord, 
kastande basiliskblickar på hvarandra 
och enträget påyrkande skiljsmässa, eme
dan de inte kunde komma öfverens!

0! historiens sångmö, låna mig dina 
saftigaste pennor, att jag må kunna till

räckligt målande omtala deras sorgliga 
äfventyr.

Det var en strålande vacker sommar
morgon. Emellertid skulle ett vandt 
öga sett några lätta moln uppstiga vid 
horisonten. Solen . . . (beskrifningen om 
en annalkande storm kan återfinnas i 
hvil ken roman som helst).

Ett moln uppsteg som sagdt vid 
horisonten, och en hvar vet ju att mulet 
väder är bra för fiske.

Knappast uppstigen ur sängen, kastade 
herr Pérochard sina örnblickar mot 
himlahvalfvet; af sin djupa vishet och 
stora erfarenhet hyste han den orubbliga 
öfvertygelsen, att aborrarne i dylikt 
väder inte skulle underlåta att nappa 
på kroken. Till följd häraf klädde han 
sig i hast, lämnade sin våning vid Charlot- 
gatan — dock ej utan att först ha om
famnat sin Lolottc — beväpnad med 
sin käpp med metspö. Hans ansikte 
strålade af det lugna samvetets klaraste 
sken.

På min heder kan jag försäkra, att 
denne ärans man inte hyste den minsta 
brottsliga afsigt, då han öfver boulevard 
Beaumarchais gick fram till Barey-bron.

Men hvarför skall det på denna boule
vard, strax innan man kommer till Ba- 
stiljcn, på höger hand finnas en butik 
med kolorerade taflor! Hvarför skulle 
Pérochard falla på den olyckliga idén 
att stanna framför butiksfönstret!

Pérochard är en stor konstnär; se 
där orsaken till hans olycka. Dragen 
till skyltfönstret af en präktig kolorerad 
planch, “den förlorade sonen“, försjönk 
han i beundran af de små grisar, som 
genom det naturliga i sina ställningar 
bilda hufvudpartiet i taflan. Denna be
undran gjorde honom så tankspridd, att 
han i tron att han tog fram sin egen 
näsduk stack ned handen i fickan på 
en annan bredvidstående person, hvilken 
i likhet med honom beundrade tafvel- 
handlarens utställning.

Denne person, som, naturligt nog, tog 
Pérochard för en ficktjuf, grep honom 
kraftigt om handlofven, kallade på två 
konstaplar, som naturligtvis voro till 
hands, då de minst behöfdes. Pérochard 
greps så att säga på bar gärning, och 
det var ej möjligt att göra någon in
vändning.

Två gånger försökte dock den olyck
lige att framstamma “tankspridd“, men 
ordet fastnade honom i halsen.

Inom mindre än fem minuter voro 
öfver hundrafemtio personer samlade 
och eskorten antog häpnadsväckande 
proportioner.

Helt förvirrad och blickande på hopen 
med stirrande ögon, tryckte den oskyl
dige brottslingen sin spökäpp till sitt 
hjärta och följde utan att göra, försök 
till motstånd de två konstaplarne, slö 
och likgiltig som en oxe hvilken föres 
till slaktbänken.

Vid inträdet på vaktkontoret uppgaf 
Pérochard ett glädjerop: han hade i 
öfverkonstapeln igenkänt en gammal vän, 
med hvilken han spelat många partier 
i ett hederligt borgarhus. Han skakade 
af sig sin slöhet, förklarade sin tank
spriddhet och var inom få minuter för
satt i frihet.

Men denna förfärliga profiling hade 
tillställt revolution i den hederlige fiska
rens hjärna.

Han återvände genast hem, och om 
man satt en termometer på hans hjessa 
skulle den visat femtio grader öfver noll.

Hans inträde var just ej triumferande, 
sorgset och tyst satte han käppen i ett 
hörn till Lolottes stora förvåning; ty 
hon hade inte väntat honom hem så 
snart.

— Gif mig cn kopparkastrull, ropade 
han utan vidare.

Lolotte kastade oroliga blickar på 
honom.

— Gif mig en kastrull, säger jag 
dig! röt Pérochard.

— Hvad skall du med den att göra?
— Hvad jag skall med den . .. jo, 

jag har den gräsligaste hufvudvärk, för 
fan. Det vet ju hvarje menniska, att 
det inte finnes bättre medel mot hufvud
värk än en kopparkastrull, du kan 
omöjligt vid din ålder inte ha hört talas 
derom.

Med dessa ord gick Pérochard in i 
köket, tog ned en kastrull, satte den 
på hufvudet och gick därefter af och 
an i rummet, utan att säga ett ord.

Lolotte kastade allt oroligare blickar 
på sin man. Hon trodde, att han var 
tokig, då han däremot var vid lika godt 
humör som en retad bulldogg. Hon 
försökte fråga honom, men erhöll till 
svar endast korta ord, uttalade i den 
mest retade ton.

En egenhet hos Pérochard var, att 
han alltid efter häftiga sinnesrörelser 
kände den mest skrikande hunger. Han 
beklagade sig bittert, att man med af
sigt lät honom svälta ihjäl.

* A. G, Heinr. Triibenbach *
GRAVÖR -eTon Stäimplar.
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Några minuter därefter kom frukosten 
framdukad: Lolotte var den bästa och 
undergifnaste af alla hustrur.

*

Nu är jag snart vid den förfärligaste 
punkten i hela berättelsen.

•lust som de båda makarne under 
djup tystnad vecklade ut sina servietter, 
tilltalade den näsvisa papegoja, hvars 
tillvaro jag i berättelsens början omtalat, 
den olycklige fiskaren på det mest ohöf- 
viska sätt.

— Stora gris! stora gris! sade hon, 
inte nöjd?

Pérochard hoppade till på stolen och 
slungade en ljungande blick på fågeln.

— Hvad blandar du dig i det, ditt 
dumma djur!

Papegojan: — Har du ätit frukost, 
Jacquot?

Pérochard: — Låt mig vara i fred, 
förbannade. . .

Papegojan: — Töcken näsa, töcken 
näsa!

Pérochard (till sin fru): — Jo, du 
tillbringar just din tid på ett snyggt 
sätt! Du lär fågeln att förolämpa mig.

Lolotte: — Säg mig, Pérochard, har 
du verkligen blifvit tokig!

Papegojan: — Tokig, tokig, tokig!
Pérochard: — Euphrasie!!! jag säger 

dig, att här kommer att ske en olycka!
Papegojan: — Stora grisen! ha, ha, 

l|a • • ■ töcken näsa!
Pérochard (utom sig af vrede): — Tag 

hort den! Så hör då. . . tag bort den 
oller kastar jag tallriken i hufvudet på 
den.

Lolotte: — Pérochard, jag har aldrig 
sett dig sådan förut.

Pérochard: — Väl möjligt, men jag 
oörjar att få nog af det här lifvet, vet 
du; din papegoja... det nötet... har 
nu i tjugo år retat mig. En af oss är 
öfverflödig här; du har att välja mellan 
henne och mig, så mycket du vet.

I det samma gick Cocotte ur den, 
som vanligt, ostängda buren och satte 
S1g på sin matmors axel.

Lolotte: — Kom hit, min lilla tös.
. Pérochard: — Har du inte hört hvad 
Hg sagt. — Du är ett lika stort nöt 
som hon.

Lolotte: — Nej, men du tråkar ut 
‘"ig till slut! Du måtte ha stigit upp 
Hed orätt fot i dag.
. Pérochard: — Jag säger dig, att det 
är höjden af löjlighet.

Sittande på Lolottes axel mäter pape
gojan afståndet till bordet och kryper 
sakta ned efter fru Pérochards arm. I 
det ögonblick Cocotte sätter ned venstra 
foten på bordet har Pérochards vrede 
kommit till kokpunkten. Men den oför
skämda fågeln tyckes inte det minsta 
förskräckt; tvärtom, liksom ville hon 
trotsa den hederlige man som under 
tjugo år gifvit henne huld och skydd, 
vänder hon honom ryggen och nedlägger 
midt på bordet strax bredvid saltkaret... 
det påtagligaste bevis på obekantskap 
med de första elementerna af god upp
fostran. För att råga måttet på sin 
oförskämdhet tillägger hon:

— Inte nöjd, stora grisen, töcken 
näsa, ha, ha, ha, töcken näsa!

För mycket är för mycket. Man 
måste vara rättvis: den mänskliga lång- 
modigheten har dock sina gränser. För 
en sådan bock mot god uppfostran kunde 
Pérochard inte tillsluta ögonen.

Olyckligtvis höll han i handen den 
sked, hvarmed han nyss ätit en förträff
lig löksoppa, och med den slog han 
olycksfågeln i hufvudet, med den effekt 
att hon föll ned stendöd.

Behöfver jag väl säga, att fru Péro
chard ögonblickligen hämnades sin älsk
lings död? 0, fasa, soppskålen krossa
des mot Pérochards hufvud och denne 
rusade efter sin käpp.

Tyvärr! resten anar ni... ja, min 
herre, de kommo i handgemäng! . . . och 
det så grundligt, att båda två ännu 
bära märken därefter.

Och så hände det sig, att två makar, 
sedan mer än trettio år förenade med 
de ljufligaste band, för en papegojas 
skull sökte skiljsmässa!

Frun: Fanny, du räknar sju för tu på ett 
skamlöst sätt!

Jwngfrwn: Det är i fruns eget intresse. 
Som frun är så oordentlig och herrn spelar så 
rysligt, så tror jag att frun skall känna sig 
mycket lycklig att på gamla dar kunna komma 
och äta middag hos mig en gång i veckan och 
på det sättet återfinna de besparingar jag nu 
gör.

Uf en spjufvers historia.
(Efter främmande idé).

Af B. J.

Jag kan försäkra er att jag i grund 
och botten är en hygglig och beskedlig 
karl. Men jag har en passion, lika farlig 
som drinkarens, lika lidelsefull som älska
rens, lika olycksbringande som spelarens. 
Eljes skulle icke mitt lif ha blifvit för- 
feladt utan jag skulle, tack vare min med
födda intelligens och mina talanger gjort 
lycka i världen som så många andra.

Jag kan icke hålla min tunga i styr 
utan är med ett ord född till or dlekare! 
Det är mitt lifs olycka.

Skall jag t. ex. säga: pinnkaret, hvilket 
vi ju alla veta är ett oskyldigt åkdon, så 
frestas jag alltid att lägga tonvigten på 
orätt stafvelse så att en Filipstadsdam 
skulle rodna af blygsel och ropa: fy 
skam! om hon hörde mig.

Allravärst är det dock när jag råkar 
någon människa med konstigt för- eller 
tillnamn. Då har jag med ens förskaffat 
mig en fiende för lifvet. Ty om ni t. 
ex. blir presenterad för hr Svartling och 
råkar kalla honom Hvitling, så ska han 
sedan hata er i den tron att ni drifvit 
gäck med honom.

Det är min erfarenhet. Jag är hatad 
af hela världen, ty med mig har det gått 
så långt att jag numera icke kan nämna 
någon människa vid dess rätta namn.

Redan i skolan började symptomerna 
till mitt onda att visa sig, ty jag gaf 
kamraterna öknamn till höger och vän
ster och fick ohyggligt med smörj för 
besväret. Till sist hade jag endast en 
enda god vän och han hette Klas. Men 
så stor var redan då klådan i min tunga 
att jag en vacker dag mot min vilja rå
kade kalla honom galeas i närvaro af 
några galgfåglar bland kamraterna. Och 
det namnet har han sedan dess fått be
hålla. Från den stunden blef det äfven 
slut med vänskapen oss emellan. Efter 
aflagd studentexamen kom jag ut i värl
den och fick anställning som informator i 
en förmögen aristokratisk familj på lan
det. Detta är den vanliga vägen till 
lyckan för unga män utan relationer. 
Men för mig var det en olycka att kom
ma i direkt förbindelse med den förnäma 
världen. Ty jag mägtade lika litet här 
som annorstädes att lägga band på min

iX.Swalanders Kaffe drickes numera i hvarje hem.
17 Kungsgatan (Hörnet af Magasinsgatan 12) 

samt i Swalanders Kaffehandels 20 filialer.
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Sommarbilder från skärgården.

Långedrag

— Fröken Svan, min dotters lärar
inna — hr Krook, återtog husets herre 
i torr ton.

Jag bugade mig än en gång för den 
respektabla damen, hvarefter vi satte oss 
till bords. Min plats blef vid sidan om 
guvernanten, hvarför jag genast beslöt att 
börja konversationen med henne och frå
gade därför:

■— Har fröken Svans . . .
Längre kom jag ej. Min blifvande 

elev, en tjufpojke med pigga ögon, brast 
i skratt under det han höll på att svälja 
sin soppa. Nu var all ordning upphäfd. 
Den gamla lärarinnan sände mig en hel 
salfva af mördande ögonkast, husfadern 
knackade med skaftet af sin gaffel mot 
bordet under det den yngsta af fröknarna 
som satt närmast den blifvande fideikom- 

elaka tunga. Den adliga familjen hette 
Höök, hvilket var alldeles tillräckligt för 
att göra den löjlig i mina ögon.

Redan vid presentationen före midda
gen brast det lös.

— Hr Krook, vår nye informator, bör
jade husfadern.

— Metkrook, rättade jag och gaf den 
äldsta af fröknarna en öm blick, ty jag 
har aldrig haft för princip att spara mig 
själf med mitt skämt.

— Hvad för slag, heter ni inte Krook? 
frågade landtpatronen förvånad.

— Jo bevars, M. Krook till och med, 
men ni glömde m:et, hr Örn.

—• Hvad säger ni?!
— Förlåt det var en missägning, det 

är så min vana, hr Roffågel, svarade jag 
bugande.

Vinga hamn

Till all lycka, tycktes min blifvande 
principal icke begripa mitt skämt, ty han 
fortsatte:

— Min hustru född Svinhufvud — 
min son, er blifvande elev.

■—■ Född Fårskalle, afbröt jag.
— Hvad säger ni?
— Ingenting, hr Höökhufvud.
— Hvad behagas, skulle ni vilja drifva 

gäck med mig, afbröt slutligen den he
dersmannen och rynkade ögonbrynen.

— Visst inte, jag menade endast att 
ni är caput för familjen, svarade jag ar
tigt bugande.

Detta svar verkade försonligt och pre
sentationen fortsattes.

— Mina döttrar och min systerdotter, 
fröken Uggla. Seså, nu känner ni fa
miljen.

I samma ögonblick trädde en äldre 
dam in från ett sidorum.

— Förmodligen också en Uggla, sade 
jag, ödmjukt bugande och gick den gamla 
till mötes.

Till svar härå fick jag en blick som 
jag aldrig skall glömma.

missarien — befriade sig från de half- 
tuggade morotbitar hvarmed brodern de
korerat henne.

Sedan stormen hunnit lägga sig tog 
jag ånyo till ordet och frågade åter:

— Har fröken Gans’ disciplar hunnit 
långt med läsningen? Jag mäktar ej 
beskrifva hvad som följde. Min elev fick 
befallning att aflägsna sig från bordet; 
den äldsta af fröknarna satte en potatis 
i vrångstrupen, guvernantens ögon spru
tade etter — nog af, sedan vi druckit 
kaffe efter middagen hade jag ett samtal 
i enrum med Höökpappa hvars resultat 
blef att jag två timmar senare befann 
mig på väg till närmaste järnvägsstation. 
Ungefär så har det gått mig hvar jag 
färdats fram i världen.

En hedersman som kände min svaghet 
skref en gång till mig följande vänliga 
rader:

Min herre:
Jag har hört era missöden berättas 

och kan icke annat än skratta åt era 
lustiga förväxlingar af namn hvilket jag 
för min del finner vara ett mycket oskyl-

Kalfsund

3. $1. Wettergren & 6o. Platsens ojämförligt största urval af 
9ameHappor, jKostymer, tailor made, 
Resdräkter, impregnerade SKappor etc-
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digt skämt. Vill ni därför besöka mig i 
morgon så tror jag mig kunna göra åt
skilligt för er. Om svar med budet an- 
hålles

Er uppriktige vän 
Seth A. Fagerman.

Den hederspaschan. Han hade alltså 
förstått mig och funnit mitt skämt oskyl
digt. Och nu ville han göra något för 
mig. Till tack därför beslöt jag att ge
nast bereda min okände välgörare ett 
godt skratt på sin egen bekostnad hvar- 
för jag genast satte mig ner och besva
rade brefvet:

Min herre!
Jag stannar i största förbindelse för 

er välvilja. Enligt önskan skall jag i 
morgon ha nöjet göra er min vördsamma 
uppvaktning.

Er ödmjuke tjänare etc.

Jag förseglade brefvet och skref på 
kuvertet:

& H. T.
A. Seth Magerfan

Tillhanda.

Hvilket hade till följd att jag vid mitt 
besök följande dag blef kastad utför min 
välgörares trappor, hvilket icke kändes 
det ringaste välgörande,

På ungefär samma sätt gick det mig 
en annan gång.

Då hade jag nyss gjort bekantskap 
med en förmögen och hjälpsam israelit vid 
namn Syrak Levin. Det var en oför
arglig själ, ty han skrattade alltid — 
antingen jag på skämt kallade honom 
Portvin eller Piccardon blott jag icke 
Prutade på räntan och omsatte mina re
verser ordentligt. Vänskapen oss emellan 
blef slutligen så stor att han en vacker 
dag presenterade mig för sin fru och

dotter: den förra en svartögd kananeisk 
skönhet, den senare motsatsen.

Då jag några dagar därefter träffade 
vännen på gatan omfamnade jag honom 
och utbrast:

— Tack för sist, Syrak! Hur mår 
din Syraka och framför allt den för
tjusande lilla Syrakusa?

Följden af detta sammanträffande blef 
att vännen Syrak genast vände mig ryggen 
och hämnades med att förstöra min kredit.

Nu lefver jag ett lif som fåglarne un
der himlen och kommer aldrig att "göra 
lycka" som man säger. Ty jag anses af 
alla som en spjufver —. om inte värre.

Och det har jag min elaka tunga att 
tacka för.

Ut titt bafvet!
Af C. R. A.

Staden börjar ta sommarfysionomien 
på sig, långa Schmidt spelar i Kungs
parken och Vallgrafvens segelsällskap 
sätter skojtarne i sjön.

Nu börja ljumma västanvindar blåsa 
och nu är den ljufva tiden då hvar- 
enda kotte, som trampar våra steniga 
gator, längtar till hafvet. Nu är den 
handlingskraftiga tiden, då sjömansna- 
turen tar ut sin rätt i kustbons hjärta.

Ut till hafvet!
Till skärgården står göteborgarens 

håg. Den som inte har tid om hvar- 
dagarne, han knallar dit ut om lördags- 
kvällarne och söndagsmorgnarne — om 
i eka eller snipa eller fisksump med en 
gammal säck till segel eller i en stolt

£5
isIg
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Styrsö

Ufförsäkringsbolaget BALDER
ÖMSESIDIGT

Grundadt 1887. Sturegatan 8, Stockholm. 

Tånge
Balder, som i dödsfallsersättningar och för utlupna 

försäkringar redan utbetalt öfver 2,250,000 kr. och sam
tidigt, oaktadt sina jämförelsevis laga premier, 
som vinst åt de försäkrade utbetalt öfver 450,000 kr., 
hade den 31 dec. 1906 — förutom lagstadgad försäkrings
fond à öfver 5,000,000 kr. och däremot svarande full 
säkerhetsfond å öfver 250,000 kr. — för de försäkrades 

Konserthusets nye maestro.

Wilh. Sfenhammar.

kutter med bländande hvita segel och 
lustigt fladdrande flagga, det är likgil
tigt. Bara man kommer ut.

Nu komma de åter de ljusa, ljumma 
lördagskvällarne, då folket tillbringar 
sin af lag och evangelium påbjudna 
semester i båt, då hammarslagen tystna 
på stränderna och älfven fylles af glada 
söndagsseglare. Nu är den glada tiden 
då folket lefver friluftslif, folket som 
inte håller på konvenansen, hvarken den 
sociala eller navigabla, som fyller luften 
med dragspelslåt och marken med smör
gåspapper och trasiga buteljer.

Nu går hvittlingen och väntar på gö- 
teborgarnes krokar, och majsolen bäddar 
sängar mellan klipporna åt bekantingarne 
från i fjol: plankbärare och gesäller i 
uppfiffad söndagsstass och fabriksflickor 
och sömmerskor i nystärkta sitskläd- 
ningar.

Nu öppnas värdshusen i skärgården 
med punsch och friluftsmusik : Långe- 
drag och Styrsö och Stjernvik och 
Öckerö och allt hvad de heta. Nu må
lar sommaren sina underbara taflor i 
hafsbandet, nattstycken och solbilder om 
hvartannat, och nu är den behagliga 
tiden, då det skall vädras ut i kropp och 
själ och pinade nerver skola få ny styrka.

räkning reserverat nära 500,000 kr. — Då Balder icke 
har några aktieägare och ej heller står i beroende at 
något förlagsbolag, tillhöra alla bolagets fonder och 
allt å bolagets rörelse och förvaltning uppstående 
öfverskott endast de i bolaget försäkrade, hvilka 
åtnjuta årlig vinstutdelning redan efter tre hela 
kalenderår.
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Nu skola de fagra friluftsminnena 
upprepas.

I nattens tystnad ser jag den långa 
fjorden, ur hvars djup smyga sig tungr 
sinta röster — vindens första, knappt 
skönjbara morgonkårar. Öfver det mörka 
vattnet höja sig de svarta skären, hvars 
böljande konturer afteckna sig mot den 
ljusnande horizonten. En matt låga 
flämtar genom den blåsvarta luften, så 
ännu en, skarpare, klarare — det är 
Vinga fyrtorn som sänder ut sin skarpa 
blixt i natten.

I öster ljusnar det så småningom. 
Först ett underligt blått töcken, så 
nere vid himlaranden en smal ljusare 
strimma, som bådar att solen nalkas 
nejderna. Strimman blir allt ljusare, ett 
tecken till skärgårdsnaturen att morgna 
sig. En skräntärna, tärnornas och måL 
sarnes skiltvakt i skären, tar maningen 
på allvar och ger ifrån sig ett par skarpa 
ljud, en ejder höjer sig långsamt öfver 
en liten vik för att strax slå ned igen, 
och längre bort skria ett par hungriga 
fiskmåsar.

Det blir lifligt på fjorden. Snart ligger 
flödande solljus öfver taflan. Dagens 
drott klättrar som bäst upp på det gul- 
blå hvalfvet och kastar gyllene stänk 
öfver glittrande vågor. En frisk västan 
pröfvar sina vingar öfver vattenfältet, 
får allt friskare luft under vingarne, och 
snart yr saltskummet från hvittoppiga 
böljor.

Så rullas upp i minnets ljus den ena 
taflan efter den andra, ständigt sig lik 
men ändå växlande i tusende olika sce
nerier. Jag ser det väna Långedrag 
med sin trånga hamn, fylld af båtar, 
Kalfsunds båk med sitt mäktiga röda 
kors, Vinga fyr, hamnen, där lotsbåten 

ligger förtöjd, och Styrsö Tånges röda 
fiskarstugor. Och från alla håll och 
kanter, från holmar och skär, från fjär
dar och sund höras mäktiga röster, som 
bjuda och befalla oss att skynda till 
hafvet, att upplifva minnena på nytt.

Detta är den enkla texten till de enkla 
bilderna i Pingsten från Göteborgs skär
gård. De äro tillkomna för att lifva 
ditt minne på nytt, ärade läsare, för 
hafvet och klipporna därute, som i all 
sin ödslighet och nakna fattigdom dock 
äro oss så oändligt kära.

Pingst-turné.
Nere i södern, där böljor vagga 
Svärmiskt susande, evigt blå, 
Där aprikoser och drufvor svälla, 
Näktergalen hörs trånande slå,.

Samlades redan tidigt i våras,
Just som vi löstes ur vinterns garn, 
Ryktbarheter af första rangen, 
Några älskliga sångens barn.

Och där beslöts en turné till norden, 
Björnarnas och studentsångens land, 
Dit där norrskenen vintertid glimma, 
Sommarsol midnattstid står i brand.

Sedan en lärka i mars for till oss 
Foglavägen, förstås, i ballong — 
Som impressario hon skulle på förhand 
Buda publiken och hyra salong.

En framstående industrimän

Dip. Sven Almquisf.

Sippoknoppar då sprungo af glädje, 
Alla små sparfvar stälde till bal, 
När hon täljde i vårfriska toner 
Flyktiga minnen från Arnos dal.

Nu ha de kommit, de kära gäster, 
Lifliga, glada, koketta små — 
Sommarbostäder re’n äro klara 
Uppe i träden, i skogens vrå.

Brokigt och nätt äro damerna klädda, 
Bära volanger och äkta plym, 
Och härom da’n en tjusande svala 
Hälsade på mig i frackkostym.Från det flydda Göteborg

TillI

HandelsHdningens hörn fordom (se art. “Lilla Berget“.)

På salongen man knappast kan klaga, 
Rymlig den är, har god akustik, 
Sträcker sig vida kring land och vatten, 
Skogar och ängar och sjö och vik.

Nu den stora konserten är inledd —
Gifs i naturen väl skönare sång? — 
Börjar om morgon, tar af vid skymning, 
Fortfar att hänrycka sommaren lång.

Än höres trasten elegiskt kväda.
Det är vallhornslåt fjärran ifrån,
■Än hörs vakteln i dunkel mäjnatt, 
Än hörs en gök med sin baryton.

Än man fångar från vårlig björkskog 
Löfsångarns enkla, pjollrande ljud, 
Och en bofink i lunden hörsi sjunga 
För sin lyssnande unga brud.

Ç. G. Groms &. Son Extra fint Fruktvin à 1 kr. pr butelj. =====
Beredt af finaste bordsfrukt och bär, utmärkt till både bords

vin och dessertvin. Till salu hos stadens samtliga Speeeri-, Kon
serv- och Delikatesshandlande samt i vår lokal Korsgatan 12.
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Trädgårdssångarens klockljud från parken 
Smyga till hjärtat då och då — 
Och jag lyssnar till lärkans drillar: 
Solsånger högt i det vida blå.

Än förnimmer jag sångsvanens stämma, 
Klingande ståtligt i tonernas fall.
Mäktigt jag gripes af alfogelns kväde, 
Ackompagneradt af hafvets svall.

C. R. A. Fredberg.

Om jag vore jobbare i Göteborg.
Hvad jag skulle göra ...

“Hvad skulle ni göra, om ni vore 
jobbare i Göteborg?“

Det är en fråga, som ni borde ha 
gjort mig, herr redaktör, när ni anhöll 
om ett bidrag. Nu har jag fått göra 
det själf. Ni kommer helt säkert att 
visa eder tacksamhet på ett storartadt 
sätt.

Hvad jag skulle ha gjort?
Detsamma som alla andra, helst till

sammantagna, naturligtvis! Jag skulle 
icke längre spela på grängesbergare, 
ty där ha redan judarne tagit hvad Som 
fanns att få, utan jag skulle först och 
främst ägna mig åt tomter. Köpa en 
gård vid Mölndalsvägen och stycka till 
fabrikstomter samt tjäna en million på, 
ge kusten tusan, ty där är redan allting 
uppjobbadt, utan hålla mig åt norr och 
öster.

Skulle på sin höjd köpa landet innan
för Kalfsund i förhoppning om att sta’n 
där skulle behöfva en uthamn en gång 

samt visa bönderna hur präktig en peti
tion om en banbit gör sig, när man vill 
i ett slag öka jordvärdet till det dubbla 
och kan bluffa med platsens begärlighet 
för industrier.

Jag skulle passa på att köpa utefter 
Bohusbanan, innan man kommit sig för 
att begära alltför oförskämda priser — 
det sker endast genom att man köper 
hela gårdar; vill ni ge mig en tusenlapp 
för den sanningen, herr för ovanlig-hetens 
skull läsande kollega? — och sedan 
skulle jag hålla mig utefter älfven.

Där äro tomterna redan så svinaktigt 
uppjobbade, ty man går i sin idioti och 
tror, att det skall bli så tätt med fabri
ker, att de måste byggas ihop, men det 
ger man väl tusan! Alltid finns det 
något sätt att sko sig på. Och när 
man hade köpt en bit, vore det ju så 
enkelt att framhålla det oafvisliga be- 
hofvet af en station på platsen eller, 
om så var nödigt, en tvärbana.

Fabrik kunde man ju också anlägga, 
men det är så ordentligt. Nej, tacka 
vill jag fritt kapital! En uppfinning 
såsom att göra porslin af gamla kakel
ugnar eller Abrahol af hafsvatten eller 
bleckplåt af älfgrumset — det vore 
något att köpa i förhand och sälja till 
ett konsortium med en half millions 
vinst!

Det finns ett aber — de rackarne 
kan ju inte uppfinna fort nog — bara 
en uppfinning då och en då, och när 
man får nys om saken, så har redan 
någon annan knipit dem.

Metall ska’ de va i alla fall! Så kan 
man ju gå och muta koppargrufvor i 
Dalsland eller ännu hellre något annat 
närbeläget landskap, som ännu icke är 
upptäckt.

Det lönar sig, ty mutsedlarne kosta 
hvar och en inte mer än 1.1: 5Q och man

Haga slofi (se artikeln “Det väna Haga“.)

Sfockholmsbild
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Fröken Asfri Torsell 
(i “Hjältar“).

kan ge prästen en timmes extra tjänst
göring hvar söndag- när han skall läsa 
upp dem. Så är bruk nu.

I Dalsland är det visserligen redan 
så godt som förkyldt, ty se’n Guld- 
Bryntesson var hemma från Alaska i 
vinter, så går man i fullständig feber 
däruppe. Nu vågar man inte följa lands
vägen, ty vid hvar gärdsgård står en 
bonde med en sten i näfven och frågar, 
om det inte är guld, silfver, koppar, 
zink eller mangan. Och i hvarje gam
mal varphög står en rofriddare och 
påtar, samtidigt med att befolkningen 
öfverger fädrens vördnadsvärda sed att 
dränka kattor i de gamla vattenfyllda 
schaktgroparne. Fy tusan för att jag 
kom att tänka på Dalsland!

Tomtjobberi är nog fortfarande det 
bästa, fast man kan få vänta något år. 
Jag för min del skulle köpa utefter den 
blifvande Svenljungabanan. Där finns 
väl alltid någon stackars jäkel, som vill 
till Amerika och behöfver respengar.

Sen gör man station på denna min 
gård och jag gör en hundra tusen.

Då har jag småningom hunnit till la 
haute finance. Äger jag en fabrikstomt 
på Hisingsstranden, så säljer jag den 
till sta’n för en million och bildar ett 
konsortium för att härska. Jag låter

Skönfärgeri och Kem. 
Tvättanstalt, Göteborg.

Skanstorget 8.
■^:dra Långgatan 1O. + Billigt och utmärkt arbete.
Stockholm: Kungsgatan 22. Rikstel. 106 70. Allm. Tel. 219 32.

Lundby
Nungsgatan 44.

•sfi* C. H. Billbergs Pianofabriks, Göteborg, 
(Kongl. Hofieveranför)

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

‘Magasin: Kungsgatan 17.
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tidningarne skrifva, att jag ädelt tänker 
rädda en industris aktiemajoritet åt Gö
teborg och får konsortiet att köpa denna 
majoritet samt gör mig till enväldig. Jag 
äger nämligen knapp majoritet inom kon
sortiet, detta knapp majoritet inom det 
första bolaget, som köpt knapp majori
tet i det andra bolaget, som äger de,n 
i det tredje o. s. v. i oändlighet. Då 
är jag enväldig.

Mitt kommando behöfves blott åtföl
jas af ett: “Repetera!“ så efterkommes 
hvarje vink inom den ifrågavarande nä
ringen. Medvetandet härom är ange» 
nämt.

Nu kan jag också ha råd att köpa 
en tidning. Vid det laget kan man 
behöfva ett organ. Jag tar en, hvars 
aktier stå i tiondedelen af det nomi
nella värdet, och afpassar -dess ut
komsttid efter Bohusbanans tågtider. 
Därpå inför jag det nya systemet 
med god, aflöning för dugliga tidnings
män och en staty åt ett par lika 
hederliga som durkdrifna annonsupp- 
tagare.

Efter tre år säljer jag bladet med 
aktierna i pari till ett par politiska 
rabiater och ger pressen hin, ty jag 
tänker då draga mig tillbaka till 
privatlifvet.

Jag ämnar nämligen gifta mig. 
Jag är ovanligt giftaslysten. En 
flicka med godt utseende och ej utan 
förmögenhet äger full diskretion, om 
hon skulle reflektera och gifva mig 
underrättelse. Är hon fallen för 
modern romantik, är jag t. o. m. be
redd att enlevera henne från sjätte 
våningens fönster, om hon önskar, 
men jag undanber mig skrik, ty 
nedklättringen utför en dylik vägg 
är i och för sig spännande nog.

Se’n ja — se’n väntar jag att mitt 
namn skall sättas i guldskrift på 
någon af Göteborgs minnestaflor.

Högaktningsfullt
Er

Tristan.

Klent bevis.
— Man fördömer all spirituösa, men däri gör 

man orätt, ty godt vin är till stort gagn för 
mänskligheten. Jag vet af egen crfarenhet hvad 
godt vin förmår. Det har räddat lifvet på mig.

— Nå, det var väl inte till gagn för mänsk
ligheten.

Inte så farligt.
Löjtnanten: Är det du din drummel, som har 

slagit sönder min rakspegel?
Kalfaktorn : Ja, men jag ska på min bekostnaad 

låta laga den — jag har tagit till vara alla 
bitarne.

“Lilla Berget.“
Till en gammal Göteborgsbild.

Fordom hade det goda Göteborg ej 
mindre än fyra berg inom vallarne : Stora 
och Lilla Otterhällorna, Kvarnberget och 
Lilla berget. I våra dagar har staden 
inte mer än tre i centrum — det fjärde 
är försvunnit.

gul färg och täckta med röda tegel
pannor, hvilka stundom företedde en 
förrödelsens styggelse.

Exteriören var visserligen afskräekan- 
de men afvek inte från nordstadens all
männa smutsiga fysionomi. Interiören 
var emellertid ännu fulare. Där funnos 
orenliga, illa stinkande gårdar, långa 
och smala, kringbyggda med bostads
lägenheter öfver och i närmaste grann
skap till hemlighusen.

I hvartenda ett af dessa nästen fanns 
en krog och en bordell, hvilka på flera 
ställen hade gemensamma utgångar. Här 
lefdes ett förskräckligt buslif ända in 
på 1860-talet, stadens slödder samlades 
i hopar rund t berget och passade på 
offren, som vanligtvis bestodo af sjömän 

från småskutorna i störa hamnkanalen.
Den nya fransmarina liniens chef

Dip, Dan. Broström

Den som nu skådar det regelrätta 
kvarteret som begränsas af Tyggårds-, 
Köpmans-, Smedje- och Postgatorna, skall 
nog ta’ det som ett dåligt skämt, om 
man säger att här legat ett berg. Ty 
området företer inga anmärkningsvärda 
nivåskilnader. Men det är sannt i alla 
fall. Ett berg fanns här — visserligen 
inte så gigantiskt sqm Kvarnberget, 
men ett berg i alla fall. Och det var 
nästan lika ryktbart som Stora Otter- 
hällan.

För cirka tre kvarts sekel sedan be
stod detta kvarter af en mindre berg
kulle, hvilken var bebygd af en mängd 
träruckel. Dessa voro mer än lofligt 
ruskiga till det yttre, öfversmorda med 

Var krogen afskild från den andra 
tvetydiga näringen och härskade två 
matronor i huset, kommo dessa ofta 
i krakel med hvarandra, hvilket ur
artade till blodiga bataljer. Vid slika 
tillfällen hade hvarje krigförande 
part sina aktiva hjälpare och striden 
åskådades med lifligaste intresse af 
passiva vänner och kunder.

I hörnet åt Tyggårdsgatan och 
Köpmansgatan låg muraregesällernas 
gamla härbärge — en skröplig trä
byggnad, prydd med en järnskylt 
öfver ingången. Dess inskription — 
en slef, vinkel och hammare — upp
lyste om, att detta var Murareämbetets 
härbärge för vandrande gesäller. 
Huset nedrefs i början af 1870-talet 
och lämnade plats för Handelstidning
ens officin.

Lilla bergets träruckel trotsade, 
egendomligt nog, alla eldsvådorna 
som öfvergingo denna del af staden 
på 1700- och 1800-talet, och de många 
mordbränder som anlades i nästena 
af hämndgiriga sällar, ledde inte heller 

till önskadt resultat.
Det var först den nya tiden och spe

kulationen i tomter som gjorde rent hus, 
jämnade berget med jorden och gaf 
platsen en annan fysionomi.

C. R. A.

GAHNS 
TVÅLAR

Patent.

Hafre- 
Mjöl För maglidande är GYLLEN

HAMMARS pat. Hafregryn och 
HafremjÖI ett verkligt läkemedel. 

Gyllenhammars Barnkraf tmjöl 
gör barnet friskt och kraftigt.

Patent.

Hafre- 
Gryn

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

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

djurvärlden därute på de brusande vid
derna, hvilka lian fästat på duken, äro 
sällsynt gripande.

Med rätta säger ofvan anförda kri
tiker också, att Liljefors’ djurskildringar 
nu mera äro verkliga djurepos, i hvilka 
hela naturens växlande lif spelar in. 
Och han är alltjämt, äfven i sin fanta
stik, den mest realistiske af våra natur
skildrare och naturdiktare.

Bruno Liljefors är född den 14 maj 
1860 i Upsala.

Till porträtten.
Bruno Liljefors.

Det är ett ganska aktningsvärdt an
tal af de svenska konstnärerna som för- 
värfvat sig ryktbarhet i de stora kul
turländerna, och af dem som äga världs
rykte, om man vågar säga det, nämnas 
i första rummet Zorn och Bruno Lilje
fors.

Att den sistnämnde kunnat blifva det 
är ju icke att undra på, ty i närvarande 
stund är han utan gensägelse en af värl
dens förnämsta djurmålare, hvars glän
sande konst på de utländska expositio
nerna vunnit de högsta utmärkelser. Få 
konstnärer ha ock som han förmått 
tränga in i djurens natur och återge 
den på duken, få kunna som han tolka 
storskogens och vildmarkens dystra poesi 
och stämningar, dem han återger på ett 
säreget, sällsynt fängslande sätt.

Det är den svenska naturen, det sven
ska djurlifvet Liljefors älskar att tolka. 
Och styrkan i hans konst, säger en kri
tiker, ligger just i hans förtroliga be
kantskap med sina modeller, hans stora 
förmåga att gifva ett slående, lifligt ut
tryck åt sina iakttagelser, att fixera dju
rets ögonblickliga rörelse och att i lef- 
vande drag återge dess karaktär, dess 
lynne, vanor och lefnadssätt. Skogen 
har aldrig haft en större tolkare än 
Liljefors. Han målar den, då den dystra 
vinternatten rufvar öfver de snötyngda 
tallarne, vinden suckar i träden, molnen 
drifva söndertrasade öfver himmeln och 
räfvarne tassa försigtigt längre och 
längre in i skogen. Eller också skild
rar han, huru de tunga vildgässen sänka 
sig i den stilla vårkvällen mot insjön, 
där ännu isbitarne simma, eller huru 
räfvarne tumla omkring med sitt byte 
bland ängsblommorna.

Men ocjiså hafvet har Liljefors gjort 
till sin specialitet, och de tragedier från 

Fröken Elfrida Andrée

En kvinlig musikveferan

Wilh. Stenhammar.

Den geniale kompositören, som nu kom
mer att träda i spetsen för Göteborgs 
musiklif, är en jämförelsevis ung man, 
men har ändå hunnit skapa ilera verk 
af beståndande värde och har som diri
gent skapat sig ett ansedt namn i huf- 
vudstadens musiklif.

Stenhammar är född den 7 febr. 1871 
i Stockholm. Efter studier vid konser- 
vatoriet aflade han år 1890 organist
examen, studerade ett par år pianospel 
för professor Barth i Berlin och har 
utvecklat sig till en mästare på detta 
instrument.

Af hans kompositioner må framhållas: 
“I rosengården“ för soli, kör och or

kester, balladen “Florez och Blanzeflor“, 
körverket “Snöfrid“, musikdramerna 
“Tirfing“ och “Gildet på Solhaug“, en 
pianokonsert, som gjorde honom bemärkt 
i utlandet, m. fl.

Elfrida Andrée.

Icke allenast som organist i Göteborgs 
förnämsta tempel utan ock på andra om
råden af musikens konst har Fröken 
Elfrida Andrée under sin 40-åriga verk
samhet gjort de värdefullaste insatser i 
musiklifvet i rikets andra stad.

Elfrida Andrée är född 1841 i Visby, 
tänkte först bli telegrafist, men förväg
rades trots aflagd telegrafistexamen in
träde i telegrafverket och egnade sig 
därför åt musiken, där hennes rika an
lag snart gjorde sig gällande. Hon fick 
anställning som organist i Finska kyr
kan i Stockholm och utnämndes till lik
nande befattning år 1867 i Domkyrkan 
i Göteborg, en befattning som hon, 
“Sveriges första kvinliga organist“, allt
så i 40 år beklädt.

Fröken Andrée har framträdt med 
flera själfständiga kompositioner, bland 
annat tondikten “Snöfrid“, är känd som 
skicklig harpspelerska och har länge på 
ett berömvärdt sätt ledt folkkonserterna 
i Göteborg.

Sven Almqvist.

Det torde icke töfva länge förr än 
hela det forna Keillerska etablissemen- 
tet öfverflyttar hela sin verksamhet till 
Hisingen, där det Keillerska varfvet 
som bekant är beläget.

Den nye ledaren af Keillers verkstad, 
eller Göteborgs Nya Verkstadsaktiebolag, 
som det nu heter, är den i vår nya 
ångbåtsbyggarhistoria bemärkte och från 
Motala och Lindholmens glansdagar väl
kände direktören Sven Almqvist. Han 
har, fast rätt gammal, med ungdomlig 
kraft och energi satt sig i spetsen för 
detta stora verk och på ett markant 
sätt visat, att han ännu är mannen att 
“föra runorna med den äran“.

Dir. Almqvist är född den 12 dec. 
1840 i Stockholm. Efter afslutade stu
dier kom han in vid Motala Verkstad, 
där han arbetade under Carlsund och 
snart som ingeniör intog en bemärkt 
plats. Från Motala kom han till Lind
holmen, på hvars utveckling till ett mön- 
stervarf han nedlagt en mansålder säll
synt dugande arbete. Under brydsamma 
tider var det också han som genom sin 
energi upprätthöll verkstaden och bragte 
den till en säker ställning.

T" A Kungl, Skånska Dragon-Regenr.tö1^0FCÎ1 8 U CFC^ JMusikkår ==
jVtusi k di rek tö r 
John Jîrrhên.
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Langedrags Nya Restaurant
-----------------================ är* öppnad. =-- -----------------

Dan. Broström.

Det är han som är mannen för dagen 
i Göteborgs affärsi- och sjöfartsvärld. 
Ty det är han som skall återupprätta 
den transmarina handeln och den sven
ska sjöfarten på Östasien, som en gång 
förr gjorde Göteborg- rikt och ansedt. 
Han lär nemligen vara designerad till 
chef för det nybildade Svensk-Asiatiska 
kompaniet, som skall öppna nya ång- 
båtslinier ditut.

Upprättandet af de svenska linierna 
Sydafrika och Sydamerika (La Plata) 
betecknar ett genombrott i den svenska 
handelns och sjöfartens historia, som 
kommer att ha den mest vidtgående 
betydelse för vårt lands ekonomiska ut
veckling. Dessa företags betydelse har 
också beaktats af statsmakterna på 
flera sätt.

Dan. Broström är en ung man, född 
1870, och har redan på flera sätt ut
märkts som en af Göteborgs framtids
män. Sin begåfning för atfärslifvet och 
sin energi har han ärft efter fadern, 
som på ett 30-tal år gjorde sig till 
Sveriges störste skeppsredare.

Han är, som bekant, både stadsfull
mäktig och representant för Göteborg 
i Andra kammaren.

Ett klöfverblad från Ranfts teatrar.

Ungdom, skönhet och talang äro, som 
bekant, rikt representerade vid de 
Ranftska teatrarna både på svärd- och 
spinnsidan — mest dock på den sist
nämnda.

Vi skola nu friska upp tidningens 
spalter med de fagra bilderna af ett 
par af nämnda teatrars primadonnor, 
sådana de te sig i nya roller.

De äro Astri Torsel 1, Sveriges för
nämsta ingenue, Emma Meissner, Sveri
ges förnämsta operettsångerska, och 
Maja Johanson, en af Sveriges piffigaste 
skådespelerskor.

De äro i hög gunst hos hufvudstads- 
publiken och annorstädes med. Därför 
skall det helt visst glädja teatervännerna 
att ånyo se dem.

poliser.
Friluftsmusiken har börjat på våra ut- 

värdshus och glädjande att veta är att de sven
ska militärorkestrarne, som på senare åren vunnit 
terräng i Göteborg, äfven i år ge oss prof på 
sin gedigna konst.

I Trädgården, som nu prunkar i försom
marens poetiska fägring med späd grönska och 
blommande rabatter, spelar Upplands Infanteri
regementes musikkår under anförande af dir. 
Birger Anderson. Repertoaren är omvexlande 
och bifallet stort.

På Lorensberg, det trefliga värdshuset med 
glada anor från Vadmans dagar, konserterar 
Skånska Dragonregementet under sin skicklige 
dirigent dir. John Arrhén. Orkestern, populär 
sedan förra år. inhöstar lifligt bifall.

Föröfrigt bjuda utvärdshusen i skärgården, 
Långedrag, Stjernvik m. fl. på god musik under 
Pingsten och framdeles.

Särö. pärlan bland vestkustens badorter, 
har rustat sina restauranter för sommaren och 
stå dessa som förut under herr Björkmans skick
liga och omtyckta ledning. Musik kommer under 
Pingsten och framdeles att exekveras af god 
orkester.

Dir. Filip Holmqvist fyllde den 1 maj 
50 år. Vid detta tillfälle hyllades jubilaren på 
flera sätt och tolkades erkänslan för det arbete 
han nedlagt på den privata handelsbildningens 
och skrifundervisningens utveckling i rikets 
andra stad. Det öfver hela landet bekanta och 
väl renommerade handelsinstitut, som bär hans 
namn, är som bekant hans lifsvcrk, af hvilket 
Filip Holmqvist har all heder.

Tre saker vilja vi lägga publiken på hjärtat: 
att använda Lagermans ypperliga desserter, som 
äro en läskande sommarmat, att dricka Groms 
syperba fruktviner och Swalanders doftande, 
arom rika kaffe.

Gahns skrif- och kopiebläck vinner allt 
större erkännande soin en af marknadens aldra 
bästa bläcksorter.

Om tändernas konservering predikas 
ideligen och oförtrutet både af läkare och i pres
sen och visst är att munhygienen är af största 
betydelse för det menskliga välbefinnandet.

Tandrengöringsmedel finns det ock många
handa, men ett af de bästa är utan tvifvel Viodol
— det veta vi af egen erfarenhet.

När sommarsolen gör tapeterna bleka och 
blaskiga vill man gerna ha nya. Tänk då på 
Engelska Tapetmagasinets vackra och eleganta 
tapetmönster.

Friluftsrestauranterna. Operaboulevarden 
i Göteborg, den fagra oasen i det sterila Göte
borg, bjuder på god musik af ett väl samman
satt kapell. Långedrags nya restaurant är redan 
öppnad under samma skickliga ledning som i 
fjol, och Stjernviks lilla idylliska och hemtrefliga 
restaurant öppnas den 15 maj.

Skynda och kemiskt tvätta Edra kläder
— nu är rätta tiden. Lundby Skönfägeri gör 
det fint och billigt!

Fru Petterson.
Äktenskaplig scen i 1 akt.

(Fru Petterson har varit på landet 
för att hälsa på sin nior, hos hvilken 
hon borde stanna öfver natten. Hennes 
man begagnade sig af tillfället och bjöd 
två af sina vänner hem till sig att spela 
vira och dricka en toddy. Sedan de 
superat, följde han dem en bit till vägs, 
men under tiden kom frun hem igen, 
klädde af sig och lade sig till sängs. 
Hon tycktes vara insomnad, då hennes 
man kom in i rummet. Han klädde 
tyst af sig och smög sig i sängen, men 
i samma ögonblick brast stormen lös.)

Fru PETTERSON:
Det är förskräckligt att jag icke ett 

ögonblick kan lämna huset utan att här 
genast skall ställas till orgier. Om du 
prompt skall bjuda hit några af dina 
vänner, hvarför gör du det icke, då jag 
är hemma? Ja, då jag är hemma, ty 
då måste ni bära er anständigt åt. 
Underliga fasoner ni ha då ni skola 
roa er. När ni ha mun full med tobak, 
spirituösa och fula ord, då kalla ni det 
“att skämta karlar emellan“. Och ni 
våga kalla er skapelsens herrar!! Hvad 
kan det vara för simpla karlar som 
vänta att en kvinna vänder ryggen till 
för att stryka in i huset som om de 
voro tjufvar? Gingo de i diket innan 
de kommo hit, efter som mattorna ha 
blifvit så tilltygade? Och mina gardi
ner, Petterson, mina gardiner, som i 
lördags kommo hem från tvätterskan 
och nu äro svarta af rök! Hvad vågar 
du säga: Skall man byta om dem? Nej, 
nej, de skulle sitta uppe tre månader; 
och tre månader skola de nu hänga 
där. Ah, jag vet nog att du inte tål 
att jag har ordning med mig, du ville 
hällre ha en hustru som lät allt gå vind 
för våg, men en sådan tossa vill jag 
inte vara, hör du det? Hör du?

Att du inte skäms att bjuda hem hit 
så många fulla karlar! Hvad säger du: 
Var det. inte många? Så mycket sämre 
då. Ni ha druckit som om ni varit ett 
helt kompani. Lina visar mig nog i 
morgon alla tombuteljerna; hon är en 
bra flicka! Hvad säger du? Skall hon 
köras på porten? Neej du. Vill du 
vara herre i ditt eget hus? säger du?

STJERNVIKS RESTAURANT
öppnas för säsongen den 15 maj.
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A.-B. Östlind & Almquist
Orgel- & Pianofabrik, ARVIKA 

KUNGL. HOFLEVERANTÖR.

Endast förstklassigt fabrikat. 
Öfver 20 höga pris in- och utrikes. 
Senast på världsutställningen

Diplômes d’honneur 
(det högsta som tilldelats någon svensk 

piano- eller orgelfabrik)

för Flyglar, Pianinon och Orglar.
Lager och Filialexpositioner:

Göteborg Stockholm Malmö
Kungsgatan 15. Vasagatan 50. Baltzarsgat. lo.

Ny illustr. priskurant. Respektabla ombud antagas.

Säg inte sådana dumheter. Det vet ju 
du att om du tinge göra som du vill, 
så skulle du snart inte ha något hus 
att vara herre i.

Men om ni inte voro ett helt kom
pani, hur i all världen kunde det då 
gå så mycket socker åt? Svara mig 
och säg inte att du vill sofva. Om du 
vore så sömnig, så skulle du lägga dig 
i kristlig tid i stället för att dränka 
ditt förnuft i svalg och dryckenskap. 
Ja, just ditt förnuft, ty om du hade 
haft en enda gnista af det kvar, så 
skulle du ha hunsat upp den oförskämde 
som har understått sig att med en kork 
rita mustascher på mammas porträtt. 
Ar du nog fräck att ligga och skratta? 
Skrattar du inte? Du kan ju inte ligga 
stilla, så skrattar du. Ack, det är icke 
första dagen i dag som jag har märkt 
att du icke har något hjärta. Jag skulle 
verkligen vilja vara så känslolös som 
du är, då skulle jag slippa lida allt det 
som jag nu lider, som till exempel då 
jag nyss såg min stackars tekanna, som 
jag fick som ung flicka (ack, jag var 
lycklig då) inte mera ha någon pip. 
Hvad sade du? Ville du att jag skulle 
vara som tekannan utan pip? Jaså! 
Under det herrn vältrar sig i orgier, 
skulle den stackars hustrun icke ha 
rätt att få säga ens det minsta lilla 
ord för att beklaga sig öfver hur hennes 
barns arf slukas upp i svalg och drycken
skap. Var tekannan icke värd tro ruttna 
lingon? Hur vet du det? Men såäro 
karlarne, de tro att man får allt för 
ingenting! Efter som du förstår dig så 
bra på att köpa, så skall jag ge dig 
ett tillfälle att visa din förmåga i den 
vägen. Om det är något som jag af- 
skyr, så är det att be om pengar. 
Hällre försakar jag och umbär än att 
.utsätta mig för förödmjukelsen att be 
om pengar. Har du inte märkt det, sä
ger du? Det var starkt! Det var verk
ligen mycket starkt!

Nå, då vill jag säga dig, att då vi 
voro borta i söndags hos Anderssons, 
så såg jag ut som ett trasbylte, i jäm
förelse med fru Lundström, hvilkens man 
visst icke har så stor förmögenhet sorn 
du har. Alltså, om du, som tror dig 
köpa allt för god t pris, händelsevis skulle 
se något vackert sidentyg, som faller dig 
i smaken, så... Hvad säger du? För
står du dig inte på fruntimmernas utspök- 
ningar? Jaså! Nå, då skall jag bespara 
dig besväret att köpa sidentyget om du 
ger mig pengar. Hur mycket som behöfs 

för att du skall få sofva? Nå, nu är 
du snäll och rar igen, min lille gubbe. 
Men somna inte, söta Fritiof, så skall 
jag säga dig hur mycket som behöfs. 
Jag vill visst inte se ut som en påfågel, 
men jag vet att du sätter din ambition 
i att jag skall vara väl klädd. Somna 
inte! Ja, du tycker om att inte behöfva 
skämmas för din hnstru (det göra alla 
äkta män som ha hjärta). Hur mycket? 
sade du! Hur mycket? Jo, med myc
ken sparsamhet och uträkning och ge
nom att använda åtskilligt som jag re
dan har så tror jag mig komma ut med 
fyrahundra. II vad sade du? Svor du? 
Behåll då dina fyrkar, drick upp dem; 
spela bort dem, jag skall gå i trasor. 
Men ge mig åtminstone en skärm att stå 
bakom, då någon kommer hit på visit. 
Och mina stackars barn! Skall jag ej 
kunna se dem vidare annat än genom 
nyckelhålet? Tre hundra, sade du? Nej, 
Pettersson; allt eller intet. Tog jag tre 
hundra, så skulle du säga att jag är en 
kvinna, som icke vet hvad jag vill, ef-ter 
som jag begärde fyra. Efter som du är 
så girig, var då så god och säg mig om 
ditt kalas i afton skall betalas med mina 
hushållspengar, som borde räcka till må
nadens slut. Ah, låtsas inte sofva. Det 
skulle icke förvåna mig, om du, efter att 
hafva nekat mig det nödvändigaste, be
fallde mig att ge våra barn mindre mat 
för att taga igen pengarna, som din 
orgie i afton kostat. Ah, hoppa inte i 
sängen, som om du vore en markatta. 
Du är herre öfver dina pengar, men du 
kan icke hindra en stackars mor att 
känna sig rörd då hon ser sina barns 
gods och guld slukas af en hop drinkare 
som kanske togo med sig bordsil fret, då 
de gingo härifrån. Hvad säger du? tikall 
du betala alltihop; min toalett som jag 
vill ha den; och kalaset i afton, bara 
jag låter dig sofva nu? Sof då, söta 
du, sof! Hvad jag tycker så mycket 
om hos dig, min lilla gris, det är att 
du aldrig låter länge be dig när jag be
gär något af dig.

En landagent med hjärta.
Amerikansk historia.

I Omaha råkade jag här om dagen 
af en händelse stöta på en viss land- 
agent, som förtiden vår ända upp till 
skyarne berömde den af honom nyligen 
anlagda underbara staden Paradiset i 
Dakota. Och eftersom jag just gjort 
en liten afstickare ut till den angifna 
trakten, men icke lyckats upptäcka ett 
enda hus eller en enda invånare i “sta
den“, var det väl icke underligt, om 
jag kände mig en smula nyfiken att få 
några närmare upplysningar om, hur det 
egentligen hängde ihop med det där 
Paradiset. Jag hade mottagit och noga 
genomläst en af hr agentens lockande 
pamfletter, studerat hans elegant ut
styrda karta samt vadat igenom hans 
statistiska tabeller m. m. och frågade 
honom därför helt höfligt:

“Ni uppgaf, att sex olika järnbanor 
inom kort skulle byggas till att passera 
förbi staden. Hvad i all världen, trodde 
ni väl, skulle förmått något bolag, hvars 
direktion icke uteslutande bestod af idio
ter, att bygga en bana dit?“

“Dess geografiska läge, min bäste 
herre! Det föreföll mig som en abso
lut omöjlighet, att ett järnvägskompani 
skulle kunna lämna en så viktig plats 
oberörd. Dessutom ägde jag där de 
allra präktigaste gruslager, ni kan göra 
er en föreställning om — och alla järn
vägar behöfva grus, del vet ni väl! 
Jag anslog banornas antal till sex, men 
det var snarare under än öfver märket.“

“På tal om det härliga klimatet för
säkrade ni, att man där kunde gå ute 
i skjortärmarne midt i januari månad.“

“Det kan man visst, det; jag har själf 
gjort det! Jag vill visst inte neka till, 
att ett par öfverrockar och en varg- 
skinnspäls skulle varit litet skönare, men 
jag ville med flit anställa ett experiment 
med klimatet, för att sedermera kunna 
meddela sanningsenliga rön.“

“Ni sade, att ni ätit smultron där i 
slutet af december.“

“Slår in på pricken! D. v. s., de 
lågo i en lufttät bleckdosa; den lilla 
omständigheten glömde jag tillägga i 
mitt cirkulär . . . jag ä’ alltid så rys
ligt distrait, när jag skrifver och har 
brådtom!“

• Blus- och
Klädningstyger 

nu inkomna i Ylle- och
Bomullsmousliner.

Berfha Anderson,
15 SKorsgatan 15.
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“Och så sade ni, att plöjningen fort
gick nästan utan af brott hela vintern.“

“Jaha, det var just, hvad jag sa’! 
Ni kommer väl inte händelsevis ihåg, 
hvad det var för slags plogar, jag 
nämnde?“

“Hm, nej, det mins jag verkligen 
icke.“

“Det var bara ett obetydligt förbi
seende å min sida; vi togo alltid ut 
snöplogarnc i början af november och 
höllo dem i oafbruten verksamhet fram 
emot slutet af april. Det är mig ett 
verkligt nöje att meddela alla detaljer 
och rätta små missförstånd, när jag bara 
blir uppmärksamgjord därpå.“

“Jag märker det! Vidare påstod ni, 
ätt platsen då räknade ett tusen invå
nare och att antalet med absolut säker
het skulle femdubblas inom loppet af 
ett år?

“Alldeles, ja — räknade dem själf! 
Ett stort indianläger var just då upp
slaget där, och en indian måtte väl vara 
en invånare, skulle jag tro! Kästen af 
mvånarne skulle ha utgjorts af arbetarne 
på de där sex järnbanorna, jag nyss 
talade om, ehuru siffran var alldeles 
för lågt tilltagen.“

“Hur förhåller det sig med de där 
stenkolen, som, efter hvad ni försäkrade, 
hade anträffats i trakten?“

“Dagsens sanning, min bäste herre! 
Jag strödde själf omkring där nere 200 
skålpund bästa sortens stenkol, dem jag 
kånkat dit på ryggen i en säck från 
närmaste järnvägsstation.“

“Ni försäkrade, att termometern al
drig visade under + 35 grader Fahren
heit.“

“Precis! Under here veckors tid i 
Juli och augusti, när jag sist var där, 
Sick den aldrig lägre; det vill jag lofva!“

“Märkvärdigt nog var jag ur stånd 
att upptäcka minsta skymt af gasverket 
°ch vattenledningsverket, som ni talade 
8å mycket om i er pamflett.“

“Förundrar mig inte alls! Det be

rodde på express-kompaniets slarf. Båda 
två skickades från Lowell, Mess., i en 
stor trälåda; men genom något oförklar
ligt misstag blefvo de i stället sända 
till ett grufläger någonstädes nere i 
Arizona. Jag blef riktigt förargad, må 
ni tro; men dylika små missöden in
träffa då och då där ute i vildmarken, 
det kan nu inte hjälpas.“

“Om jag mins rätt, uppgaf ni, att 
staden räknade två banker, tre kyrkor, 
ett ståtligt skolhus, en teater, en ut
märkt brandkår, väl diciplineradt po
lisdepartement och en domstolsbyggnad, 
som kostat 20,000 dollars.“

“Alldeles, ja! Uppgifterna voro bara 
lämnade något för tidigt, det var allt
sammans; men det skulle nog inte ha 
dröjt länge, innan vi haft dem, om 
bara allting gått efter uträkning.“

“Och priset var ju 30 dollars för 
en byggnadstomt inom staden, antingen 
i affärsdistriktet eller i de för privata 
boningshus afsedda kvarteren, eller hur?“

“Bara 30, ja; och det måste ni väl 
själf medgifva vara ett verkligt röf- 
varepris. Maken har aldrig erbjudits 
vårt amerikanska folk, sedan Kristofer 
Columbi tid! Också sålde jag öfver 
900 tomter inom loppet af en månad.“

“Men hvad var då egentliga orsaken 
till, att det blef pannkaka af hela här
ligheten?“

“Den gemenaste otur, man kan tänka 
sig, min bästa herre! Ser ni, saken 
var den, att ett, tu, tre, kommer en 
liten puttefnask till advokat och påstår 
— ja, han bevisade det till och med, 
den bortbytingen! — att mitt köpebref 
till landet i fråga inte precis var af- 
fattadt i riktigt laga form, eller att det 
var en lucka någonstans, d. v. s. med 
andra ord, att, när det kom till kritan, 
tillhörde landet egentligen inte mig, utan 
några andra personer nere i New York, 
hvilka köpt och betalt för det. Var 
det inte bra försmädligt? Vet ni, jag 
blef så ond så ... om det inte kom

Floril är den mest välsmakande alkoholfria dryck beredd af äpple och 
Dnehåller samma helsosamma beståndsdelar, som finnas i den friska frukten.

Otärande. JBättsmält. Olppfrisßande.
Florils tillverkning står under kontroll af Öfverläkaren vid Sahlgrenska Sjukhusets Med. 

^delning D;p H. Köster, Öfverläkaren vid Barnsjukhuset D:r G. Bergendal samt
Manne Bergengren härstädes.

................ Floril drickes kall. ======

mit emellan, skulle jag bestämdt ha 
sålt 2,000 tomter lika säkert, som att 
mitt namn är 8. Harper!“

“Men hur gick det då med de stac
kars människorna, som köpt de 900 
tomterna?“

“Ja, ni må tro mig eller ej, men 
jag grät allt mina modiga tårar, när 
jag tänkte på dem, också! Men den 
här usla, eländig-a världen är öfverfull 
af felslagna förhoppningar, krossade il
lusioner och gäckade drömmar . . . denna 
jord är icke häller vårt rätta hem . . . 
där ofvan skyn få vi vår belöning! Jag 
har dock beslutat att, för så vidt i min 
makt står, godtgöra dem åtminstone 
till en del. Jag funderar nämligen nu 
på att om några dagar grundlägga en 
ny stad litet längre västerut, som skall 
heta Elysiom — vackert namn, inte 
sant? Och det första, jag kommer att 
göra, blir att erbjuda hvarenda en af 
dessa stackars 900 att få köpa sig en 
200 dollars tomt för bara 100 dollars 
kontant — 50 procent under verkliga 
värdet. Vet ni, det riktigt gör mitt 
hjärta godt, bara jag tänker på det; 
förlåt min ofrivilliga sinnesrörelse . . . 
det är barnsligt, jag vet det, men jag 
har alltid varit lättrörd! Nej, nu, måste 
jag kila ned till tåget — skrif till mig, 
när ni vill välja ut en tomt!“
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JER NSANGAR OCH

s AngrlAder

Största
lager

och rikhaltigaste
Skandinavien

JVIinst femt onhundra (1,500) sängar 
ständigt på lager.

Jlögsta kVal ité. Billigaste priser.

J-ïikt illustr. ka talog gratis och franko 

OBS.I Alla Våra sängar äro märkta'

Göteborgs Nya Verkstads-Aktiebolag

n 1 î-i-Éxi-e Arbeten i skulptur 
ö Le oeh inläggningar : :

Fullständiga rumsinredningar i ett 
50-tal olika originalmodeller.

/
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& t«.X

A, SELANDER & SÖNER.
Kontor och Utställning: 

Köpmansgatan 40, Göteborg. 
Möbelfabrik på Gårda.

Naturens njutning.
Ett poem i prosadrägt.

Om människan vill vara allena — må 
hon se på stjärnorna. De strålar, som 
komma från dessa himmelska världar, 
skola afsöndra henne från hvardagliga 
ting. Man skulle kunna tro, att atmos
fären skapats genomskinlig enkom för 
att gifva människan i himlakropparne 
en ständig åskådning af det sublima. 
Sedda från gränderna i en stad, huru 
höga äro de ieke! Om stjärnorna visade 
sig endast en natt på tusen år, huru 
skulle ieke människorna tillbedja och i 
många släktled bevara minnet af den 
Guds stad, som uppenbarats för dem! 
Men hvarje natt visa sig desse skön
hetens predikare och upplysa världsall
tet med sitt varnande leende.

Egentligen taladt, kunna endast få 
fullvuxna personer se naturen. De flesta 
människor se icke solen. Åtminstone 
är deras seende mycket ytligt. Solen 
lyser endast i mannens öga, men skiner 
in i barnets både öga och hjärta. Natu
rens älskare är den, hvilkens inre och 
yttre sinnen verkligen motsvara hvar
andra, som bibehållit barndomens anda 
ännu i mannaåldern, lians samtal med 
himmel och jord blifver en del af hans 
dagliga spis. I naturens närvaro gripes 
människan af en yster glädje, trots verk
liga sorger. Naturen säger : hon är mitt

badinrättningar
för Gas-, Ved- eller Koleldning med till

hörande rörledningar uppsättas af

Ramberg & Rauer,
Gas- & Vattenledningsentreprenör.

Telefon 18.

Sär© Jtestauranter 
rekommenderas.

Fullständig =====---- —

Frukost-, Middags- och Kvällsservering 
Table d’Hôte och à la Carte.

Större och mindre beställningar mottagas pr Telefon Särö 22.
Vördsamt Nils 5jörl(man.

Den goda
s m a k o n -

Margarin 
intager främsta 
rummet bland 
landets Margarin
fabrikat.

Wallberg
Saluhallen N:ris 105 & 106

Midtför Bazar Alliance.

Rikstelefon 3 6 5 9. 

Rekommenderar sina friska 
och dagl. nyinkomna varor.

Spécialité: ;■ 

Ägg, Höns,

Kyckling & Vildt.

■

Presentens 12-åriga Sädesbränvin och Gamla Aqvavit
rekommenderas och serveras å alla första klassens restaoranter-
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Herman Wahlberg 
Reparationsaffär & Urhandel. 

Östra Hamngatan 50 B
(hörnet af Kungsgatan). 

Rekommenderar ett välsorteradt 
lager af

Vägg- & Fickur.
Eleganta och starka Guldur 

till enastående, billiga priser.

Till alla,
som sätta värde på billiga och bestämda
priser, rekommenderas verkligt goda

Linne- och Bomullsväfnader
i

Claes Öhléns Väfhandel,
34 Drottninggatan 34.

—= Uti ———
Sofie Hallbergs
Parfymerihandel

finnes ständigt ett rikt och väl sorteradt lager af 
finaste äkta Parfymer och Eau de Cologner, alla 
slags Borstar och Kammar samt Svampar tillika 
med ett elegant lager af —..... =----
Pariser Galanten- och Bijouteri-artiklar, 

m. m. allt till de billigaste priser.

37 Södra Hamngatan 37.
(Midt för Brunnsparken).

GÖTEBORG.

N

P. ERICSSON & C:o
Odinsplatsen Sibyllegatan 11
Göteborg Stockholm

Etabl. 1850

Persienner, Markiser, 
Presenningar, Hästi 
Flaggor, Segeldck, Lir.

Bilii'i

Färdigblandade Målarefärger,
lätta att använda, mycket var
aktiga, bevisligen ända till 15 
à 20 år, erhålles bäst och bil
ligast från undertecknade, hvars 
30-åriga praktik i brauchen bor
gar för bästa resultat. Att de 
af oss uppfunna och patenterade 
Hartzoljefärgerna och dubbelt 
starka Slamfärgerna äro om
tyckta och efterfrågade 
bäst af den ifver, med 
andra firmor begagna 
våra fabrikats namn 
lättare kunna vilseleda 
heten med mer eller 

bevisas 
hvilken 
sig af 

för att 
allmän- 
mindre

lyckade efterapningar. Se upp för firmor med 
sådan affärsprincip, de måste gifvetvis äfven 
anlita en vilseledande reklam! De äkta, be- 
pröfvade, patent Hartzoljefärgerna m. m. erhållas 
endast från oss. Fraktfri leverans, då minst 
100 kg. tages. Färgkarta, priskurant, 100-tals 
intyg etc. gratis och franko. Åberopa denna 
tidning så erhålles extra rabatt.

Göteborgs Hartzoljefärgs-Fabrik,
GÖTEBORG.

Filial fabrik:
Stockholms Hartzoljefärgs-Fabrik, Stockholm,

Skeppsbron 28.

GAHNS 
TVÅLAR

P. A. Pettersson
—Juvelerare ——

20 Stigbergsgatan 20.
Serviser och Prydnadsartiklar af äkta 
nysilfver, Bordsilfver, sorteradt lager af 
Guldfingerringar, Broscher och andra 
Smycken. Förlofnings- och Vigselringar 
finnas ständigt på lager.

T,RA/fA& Jib -- ~

vBÄ5TAU 
ISOLERING,

HYLLOR 
af

IS5KAR 
rn bästa-=■== 

KOHSTRUKTIOHER. 
Bl LLI GASTE= 
PRISER^^ 
EN5AHFÖR5ÄLJHIH6

FÖR GÖTEBORG 5 OF1HEJD

kreatur, och trots alla sina otidiga sor
ger skall hon glädjas med mig. Icke 
solen eller sommaren allena, utan hvarje 
timme och hvarje årstid gäldar sin skatt 
af glädje; ty hvarje timme och hvarje 
förändring motsvaras och berättigar ett 
olika själstillstånd, från den kvalmiga 
middagsstunden till den bistraste midnatt.

Naturen är en skådeplats, som passat- 
lika väl för ett komiskt som för ett 
sorgligt skådespel. För den friske är 
luften ett hj ärtstyrkan de medel af otro
lig kraft. Vandrande öfver en kal slätt 
i snöslask och skymning, under en mu
len himmel och utan någon särskild 
lycklig händelse att tänka på, har jag 
njutit en fullkomlig glädje. Jag nästan 
fruktar att tänka på, huru glad jag är.

I skogen kastar människan bort sina 
år liksom ormen sitt skinn och är, i 
hvilken period af lifvet som hälst, alltid 
ett barn. I skogen är evig ungdom, 
Inom dessa Guds planteringar härskar 
majestät och helighet, en fäst tillredes 
hela året om, och gästen ser icke, huru

*SILVANDERS
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Opera-Boulevarden “IL““
(STORR TEATERN) Dir. Woikow.

han skall kunna tröttna vid dem på tusen 
år. I skogen återvända vi till förnuft 
och tro. Där känner jag, att ingenting 
kan drabba mig i lifvet — ingen ogunst 
eller olycka (som lämnar min syn i be
håll), hvilken naturen icke kan godtgöra.

Då jag står där på bara marken, ba
dande mitt hufvud i den friska luften 
och skådande upp i den oändliga rym
den — försvinner all låg egoism. Jag 
blifver en genomskinlig ögonsten. Jag 
är intet. Jag ser allt. Det allmänna 
varats floder genomströmma mig; jag är 
en del, ett grand af Gud. Namnet på 
min närmaste vän ljuder så främmande 
och tillfälligt. Att vara bröder, bekanta, 
herre och tjenare, är då en småsak och 
ett hinder. Jag är en älskare af den 
obegränsade och odödliga skönheten. I 
vildmarken finner jag någonting kärare 
och mera närskyldt än på gator och i 
byar. I det lugna landskapet och i 
synnerhet vid horisontens aflägsna rand 
skådar människan någonting lika skönt 
som hennes egen natur . . .

Köpmannen eller lagkarlen kommer 
ut ur stadens buller och bråk och ser 
himmelen och skogen och blifver åter 
människa. I dess eviga lugn återfinner 
han sig själf. Ögats hälsa tyckes fordra 
en horisont. Vi tröttna aldrig, så länge 
vi kunna se långt nog.

Men i andra ögonblick tillfredställer 
naturen vår själ blott genom sin liflig- 
het och utan någon tillsats af lekamlig 
nytta. Jag har sett morgonens skåde
spel från toppen af kullen gent emot 
mitt hus, från den första gryningen till 
soluppgången, med känslor, som en än
gel skulle kunna dela. De långa, tunna 
molnstrimmorna simma som fiskar i ett 
haf af karmosinrödt ljus. Från jorden 
såsom en strand blickar jag ut öfver 
detta tysta haf. Jag tyckes taga del 
i dessa snabba scenförändringar. Den 
oemotståndliga förtrollningen når äfven 
mitt stoft, och jag vidgas och samman
smälter med morgonvinden.

Huru gudomliggör oss icke naturen 
med några få och lätt åtkomliga ele
ment. Gif mig blott hälsa och en dag, 
och jag vill göra en kejsares ståt löjlig. 
Gryningen är mitt Assyrien, solnedgån
gen och månens uppgång mitt Paphos 
och min obeskrifliga trollvärld : den klara 
middagen skall vara mitt England af 
förstånd och känsla; natten skall vara 
mitt Tyskland och mystisk filosofi och 
drömmar.

Ralph Emerson.

En skéåmtare.
Han såg" inte ut som en skämtare. 

Då man såg honom, skulle man ha 
kunnat bedyra, att han var så sjunken 
i tankar, att han ej det bittersta bryd
de sig om, huruvida solen gick upp 
klockan 8 på morgonen eller 12 på mid
dagen. Han gick in i första klassens 
väntsal vid järnvägsstationen, närmade 
sig en fru, hvars man gått ut tio mi
nuter förut, och frågade lugnt:

Fru Emma Meissner
(i “B’rihetsbröderna“.)

Från Ranfts teatrar

“Er man gick ut för att se på floden, 
gjorde han inte?“

“Jo,“ svarade hon och bleknade.
“Han var en lång man?“
“Ja, det var han,“ sade hon och blef 

ännu blekare.
“Han hade rödt hår, hade han inte?“ 
“Jo . . . Ack, hvad har händt?“ 
“Kunde inte simma, eller hur?“ 
“Nej. Min man har drunknat, o, min 

man har drunknat!“ skrek hoip
“Han hade urkedja af silfver?" fort

satte den obekante.

“Ack, min stackars man! Hvar är 
liket?“ snyftade hon.

“Lugna Er, min bästa fru! Er man 
hade grå kostym?“

“O, min Thomas, min dyre Thomas, 
låt mig se honom!“ snyftade hon.

“Kom hit, min fru, men var lugn. 
Är det Er man, som står där på andra 
sidan torget vid fruktståndet?“

“Jo, det är han, det är min man!“ 
utropade hon glad. “Men Ni sa’ ju, 
att han drunknat?“

“Nej, min fru, det sa’ jag inte, men 
jag såg honom köpa plommon, och jag 
ansåg det vara min plikt att underrätta 
Er om, att do icke äro hälsosamma den 
här årstiden.“

Han gick sin väg, och hon stod där 
och tuggade parasollkryckan och kastade 
efter honom blickar, som ej kunna be- 
skrifvas.

Det var orsaken.
När han kom hem här om aftonen och 

stod ute i förstugan och krånglade med 
nyckeln, som inte tycktes passa riktigt till 
låset, flög dörren plötsligt upp och hans 
unga hustru flög honom om halsen och gaf 
honom en kyss på hvar kind; så sade hon 
muntert: “ Låt mig få hjälpa dig af med 
öfverrocken, käre gubbe. Se så, nu skall 
jag hänga upp den. Dina tofflor stå vid 
länstolen. Jag skall nog bära ut stöfiarne. 
1 lar du haft mycket brådt på kontoret, min 
älskling? Du ser så trött ut. Stackars, 
käre gamle gosse! Aldrig har någon kvin
na i världen haft en rarare man än min 
egen, käre, gamle Johan ! Sätt dig ned, 
kära du! Se så, gubben min, nu skall jag 
hämta aftontidningen till dig. Sitt nu bara 
stilla och h vila dig, så skall jag berätta dig, 
hvilken förskräckligt elak liten hustru jag 
har varit i dag. Kan du tänka dig, lille 
Johan, jag har fått en den allra som sötaste 
vinterhatt för bara 25 kronor, och — det 
bryr du dig väl inte om, söte Johan? Det 
vet jag, att du inte har något emot. Men 
så är du också den allra raraste lille gubbe ! 
0, du kan icke tänka dig, hvad den är 
söt! Nu ska’ jag gå in och hämta den 
och visa dig den, innan vi dricka té.“

“Hum!“ mumlade Johan, “det lilla 
odjuret — jag anade det. Jag märkte 
strax att det var någonting sådant där 
i vägen. Jag känner till hela ramsan.“

Pripps PILSNER rekommenderas.
Göteborg, Bröderna Weiss Boktryckeri, i9O7.



FYRTORNETS

KAVIARANSJOVIS &

-Hi.

Radhes
HUS H Å L LS A N SJ 0 VIS

[HEDBLOMS
I OSTRONSÅS

(finaste SVENSKA kryddning af utsökt råvara.) 
OBS! Hvarje burk bår varumärket "FYRTORNET"
H- B. Sveriges Förenade Konservfabriker

Kongi. Holieverentor Goteborg

J. A. ÖHRNS 
Skrädderi-Affär 

VASAGATAN 17 
-----------  rekommenderas. —■—■—

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

55 Almedahls Försälinings-Mamin 55 
Kungsgatan. Telefoner: Kontoret 2166, Butiken 1131. Kungsgatan.
Damast- och  

Drällsduktyg 
Lakanslärft 
Handdukar 
Bolstervar 
Percaler 
Gardiner 
Broderier 
Spetsar 
Näsdukar 
Förkläden

F^ikhaltigt urval af 

Linne- och Bomullsartiklar.
Levererar fullständiga

Linneuppsättningar 
för Hotell, Restaurationer, Sjukhus, Badhus, Ångbåtar 

och Privathem samt Brudutstyrslar.

a
Norrköpings och 

Gamlestadens
Bomullsväfnader 

säljas till 
fabrikspriser med 

högsta rabatt 
på hela stycken.

Otto Fp. Johansson
Köpmansg. 28
Telef. 3183.

Sigiller, 
Stämplar, 
Klichéer, 
Chabloner, 
Dörrskyltar,
Trycksaker.

Wallerius
SAP- och 

TVÅLFABRIK 
GÖTEBORG 

REKOMMENDERAS.

Herrar Rökare!
"Port Arthur“, ny 10-öres Cigarr. “Hohenzollern“, 15-öres Cigarr. “Mylord“, ny 

5-öres Cigarr-Cigarrett rekommenderas.
Finnas att tillgå hos de flästa välsorterade Cigarr- och Tobakshandlare saijit i parti från
A. J. Forsells Cigarr- & Tobaksfabriks Aktie-Bolag, Göteborg.

Carl Johansson
(f. d. Arfvidssons Kopparslagareverkstad)

8 Vallgfatan 8, (hörnet af Magasinsgatan).
Rekommenderar sig till utförande af allt livad till 

yrket hörer till billiga priser. Obs.! Förtenning 
verkställes fort och billigt ined endast äkta kemiskt 
rent tenn. Rikstelefon 6 5 3.

Bröderna Weiss 
BOKTRYCKERI

Kungsgatan 23 . . . .
Göteborg. + Telefon 4560.

Carlsbamns Hqvavit 
känd — välkänd — erkänd 

rekommenderas ! 
Svenska Spritförädlings-Aktiebolaget.

Äkta Carlshamns Punsch
---------  C. G. BERG ---------

Obs.! “Flaggorna“. --------- --------  Obs.! “Flaggorna“.
Serveras å alla restaurationer inom landet och kan erhallas direkt fran 

fabrikanten i Karlshamn.

Oskar Holmbergs 
Eftertr.

8 Magasinsgatan 8. 
Telefon 1814.

Tap ets era re-,
Sängutstyrsel- &

: : : Matt-Affär 
== REKOMMENDERAS =====

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, hörnet af Kronhusgatan, 1 tr.

MÄSTERSAMUELSG.19/4 ÖSTRA HAMNG.

EDRA ILLUSTRERADE
TRYCKSAKERochKLICHÉEFL



Aktiebolaget

C. J. RHODIN <6 Co.
Vin & Spirituösa,

Hörnet af Torg- & Klädpressaregatorna.
Från 1 Juni 1907:

Butik: Östra Hamngatan 15 
(Hörnet af Kronhusgatan) 

GÖTEBORG.
Telefon 1336.

0, P. Anderson & Sons
A q u av it och 

Taffelperlan 
rekommenderas.

GULDMEDALJ och HEDERSDIPLOM 
vid de kulinariska utställningarna i Paris och London.

Adolf Bratt & Co.
försälja från fartyg ocl) upplag: 
Prima =====—

Fyrkol * » * » 
Anthracitkol * 
Smideskol ♦ ♦

Nötkol ♦■♦ ♦ ♦
Cokes 4* + 4* 4*
Eng, Gjutjärn *

allt af bästa sorter 
till billiga priser.

Adolf Bratt 8 Co.
Norra Hamngatan 2.

ilip Holmqvists

Ä ■ 1 ■ ■■■ är en förträfflig dryck.
]■■■ ■ ■ WL” | skrifver en framstående
■ ■l ■ ■ _W ■ nykterhetsvän. Genom
■ W I ■_* 6 sln stora näringsrike

dom, sin välsmak och 
sina läskande egenska

per ger den nykterhetsvännen den bästa anvis
ning på hvad han bör dricka. Då Must därjämte 
i olikhet med misslyckade efterrapningar, alltid 
förblir alkoholfri, så får jag verkligen säga att 
denna en läkares uppfinning blifvit till stor väl
signelse.

Handelsinstitut

Î.3 arbetsårets hösttermin begynner den 
20 augusti.

Filip Holmqvist,
Öfverlärare vid Tekniska skolan i Stockholm, 

lärare vid Chalmersska Institutet, 
ledamot af Svenska revisorssamfundet.

Alla sorters

Norra Allégatan 7, Göteborg.
FRÄMSTA OCH STÖRSTA — 
ENSKILDA HANDELS-LÄ- I 
ROVERKET I LANDETS • 
FRÄMSTA HANDELSSTAD

Ved
billigt

hos

Antracitkol, Nötkol, 
Fyrkol, Smideskol, 

Björkkol, Cokes och Torf. 
Telefon 2780 & 6972.

Le Khédive
(Ed. Laurens) Alexandria, Cairo. Hofleverantörer.

8 Guldmedaljer, 8 Grand Prix, 3 gånger prisdomare.

Ny 4-öres Cigarrett (826 utan munstycke).
Fabrikens enda agenter för Sverige:

A.-B. OLSON & WRIGHT, Stockholm.

Bra för håret, 
såväl i normalt som abnormt 
tillstånd, är

Ziwertz' Extrait Vegetal.
Rekommenderadt af många 
läkare. Oftast hulpit, aldrig 
skadat, 50 års erfarenhet. 
Försäljes af frisörer och i 
parfymbodar samt hos Kongl. 
Hofleverantör

<J. A. Ziwertz’ Eftr.,
Drottninggatan 42, Arkaden, Göteborg.

Återförsäljare rabatt.

ca
œ

"O 
3>e

A. E. Klingberg, Kargmakare.
Kungsportsplatsen 2. Rikstelefon 2013.

Barnvagnar Reskorgar 4- Korgstolar

ErikWesslauåCo.
Kungsportsplatsen, hörnet af Stora Nygatan.

Lager af - =—
Sängar och Sängkläder, Sof- 
rumsmöbler, Matsalsmöbler, 
Mattor och Barnvagnar - - -

Obs. adressen !
Kungsportsplatsen, 

hörnet af Stora Nygatan.

Seglare Ohoj!
w Stort urval af de världsberömda B/ 
piporna. — Billigast i Göteborg! \v

“Melkonian“-Cigarretterna samt 

“Lilly“ & “Cadeau“ à 12 öre
böra alla röka.

J. A- Brobergs
Cigarraffär
Arkaden.

L- J. Wahlström
1O Östra Larmgatan 1O

Skrädderi-, Klädeshandel och Herrekiperingsaffär.
Säsongens nyheter af tyger äro nu inkomna 

i stort sortiment/
Kläder efter mått mycket fördelaktigt 

hos mig.
Stilfullt arbete! = Skickliga tiliskärare!

Färdiga Mans- och Gosskläder.
Gummikappor m. fl. Herrekiperingsartiklar.

OBS.! Billiga priser!

Hhtiebolaget

Hlolinie s von Holten
Vin- och Spirituösa-flff ät

23 JVils ericsonsgatan 23’ 
(snedt emot Hpoteket Vasen) 

rekommenderas.
0 Drick /ÿ O

o Cederlundg Caloric-pungcb 0

Göteborg, Bröderna Weiss Boktryckeri, 1907.




