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PRIPPS Pllsner-Ol rekommenderas.

Trettonde årgången Pris 15 öreRedaktör? C. R. A. FREDBERG
Rikstelefon 64 87

A.-B. Fredr. Ingelman & Co. Viner och Spirituösa
 Telefon 2 301 — Varorna hemköras — Batavia-Punsch - - -

* FLORII- iliiillri M * Närande » Lättsmält * Uppfriskande » Välsmakande »

fl. J. Setterborg Vin & Spirituösa , FuT~n i.
i parti och minut. Tel. 1771.

alla slag
billigast hos

C. (IGGLfi & Co.
Telefoner 32 — 3885 — 1903.
OBS.! Expedieras snabbt på sommar

gästers rekvisitioner till båtar 
och järnvägar 

C. V. Helander & Co.
GÖTEBORG Etabl. 1835 

Förstklassig- Konserv-, Delikatess- & Vin-Affär 
Konsgafan 16 Vasagatan 7 ■ Södra Vägen 8.

Carl Barcklind
(i “Solstrålen“)

Interiör af Hufvudaffären

KARNELL5
Fotografiatelier
Kungsgatan 31. Telefon 9 0 32.

ßeda Cramer
Parfymeri, Tv Al, Bijouteri

-JkT " ■ Galanteri-Afiar ;_z
57 Kungsgatan GÖTEBORG RikateL 4711

AKTIEBOLAGET

LIMGONS 
(Sveriges största bärförädlingsanstalt) 

oförfalskade
Safter och Sylter 

aî alla slags skogsbär finnas i 
hvarje välsorterad speceriaffär.

Guldmedalj
i Norrköping 1906, i Lund 1907. 

Kontrollant: Professor G. LAGERHEIM, Stockholm.

A.-B. LINGON, GÖTEBORG.
Telef. 5966, 7466 &. 7672.

V__________________J



|ouis Röderer
Carte Blanche

Grand Vin sec

Extra Dry 1900

Carl G. Platin & Co.
Södra Larmgatan 4 och Stigbergstorget 2 

GÖTEBORG
Kungl. Hoflcverantörer.

Vin och Spirituösa
i parti och minut.

Specialiteter: ——.... —
PUNSCH ★★ ★ *

Cognac *,★*&*★★ VO & VSO.
Whisky “D. C.

Erik Wesslau 8 Co.
Kungsportsplatsen, 

hörnet af Stora Nygatan.

Lager af: Sängar och Sängkläder, Sof- 
rumsmöbler, Matsalsmöbler, 
Mattor och Barnvagnar.

Obs. adressen!

K. ungsports platsen,
hörnet af Stora Nygatan.

Aktiebolaget

Göteborgs 
ßanh

(f. d. Göteborgs Gnshilda ßanh) 

uthyr brandfria och dyrkfria 

bepositionsfack 
och emoffager genom sin 

Ihrtariatafbelning 
Lilla Torget N:o 6, 1 tr. upp, 

värbepapper 
och

anbra hanblingar
till förvar samt till förvaltning.

Expeditionstid :
Söckendagar kl. 10—2.

Försäkrings-'Aktiebolaget

♦ SKANDIA * 
i STOCKHOLM 

meddelar alla slag af

Brand- och Lifförsäkringar.
Bolagets ombud i Göteborg:

EMIL FISCHER, Vestra Hamngatan 2, Skandias hus.
George S. Nyström, Lilla Torget 1.

Adolf Bratt & Co.
försälja från fartyg och upplag:

Prima =
Fyrkol + * * 
Anthracitkol * 
Smideskol * * 
Hötkol * * +

Cokes ♦ + * 
Eng. Gjutjärn + 
Björkved * * 
Barrved -t- + +

allt af bästa sorter 
till billiga priser.

fldolf Bratt 8 Co.
Norra Hamngatan 2.

0. P. Anderson & Sons
Aquavit och 
Taffelperlan 

rekom menderas.

T rädgårdsf öreningens 
Restaurant 

(Inneh.: Fru ESTER SVANFELT) 
Dagligen från den 1 April Taffelmusik 

kl. Vs 3—VsS e- m-

W Stor Konsert
kl. '/28—11 e. m. af

Kungl. Uppl. Inf.-Reg:tes Musikkår
(Dir. Birger Andersson).

Tablé d’hote & à la carte servering.

I———

il. Lundblads Begrafningsbyra
12 Kungsgatan 12

Stort lager af Likkistor, Svepningar, Band, 
Kransar och Buketter till billigaste priser. 
Order från landsorten expedieras skyndsamt. 
Fina Ekkistor finnas. Rikstelefon 776.
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Trettonde årg. Redaktör och citgifvare : C. R. fl. Fredberg
Rikstelefon 6 4 8 7________________ _____
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Hopmansfursten och siaren.
Ett göteborgskt Swedenborgsminne.

jfif C. /?. JÎ. fredberg.

f denna tid, då den namnkunnige 
* svenske vetenskapsmannens, Em- 
Swedenborgs, stoft återbördats till foster
jorden, skall det utan tvifvel intressera 
våra läsare att höra något om de min
nen, den berömde stormannen efterläm
nat i rikets andra stad, och om den plats, 
till hvilken dessa minnen äro knutna. 
Bilderna till textutkastet återfinnas på 
tidningens åttonde sida.

Emanuel Swedenborg, det gigantiska 
snillet, om hvilket de lärde stredo, stod 
■edan i de svenska vetenskapsmännens 
första led, då han första gången gästade 
Göteborg, där han knutit varma vän
skapsförbindelser icke allenast med den 
tidens göteborgske lärde, utan ock med 
samtidens kanske främste köpman, ost- 
■ndiska kompaniets direktör och veten- 

I skapernas specielle beskyddare Niklas 
’ dahlgren.

Bland de förenämnde märktes i första 
I rnmmet lektorn vid gymnasium, Johan 

Gothenius — den lärdaste mannen den 
tiden i Göteborgs stift och utgifvare af 

tidskriften “Götheborgska Magazinet“ — 
samt lektorn vid samma gymnasium, 
Johan Rosén, den egentlige upphofs-

D:r Rurik Holm.

Göteborgs nye folkskoleinspektör.

mannen till Göteborgs Vetenskaps- och 
Vitterhetssamhälle.

Swedenborg kände sig så mycket mer
dragen till Göteborg som han i Rosén 

vunnit en anhängare af sina läror — en 
sympati som ådrog den stridbare lektorn 
en process, hvilken pågick ännu vid 
hans död. Rosén öfverbevisades om 
irrlärighet och fråndömdes rätten att 
undervisa i teologi. Men äfven inom 
köpmanskåren hade han beundrande 
vänner, främst, som sagdt, Sahlgren, 
den store köpmansfursten.

Det är också till det Sahlgrenska 
huset näst intill Kristine kyrka som det 
mest bekanta Swedenborgska Göteborgs- 
minnet är bundet.

Alla, eller åtminstone de flesta, göte
borgare känna det gamla patriciei huset 
vid Norra Hamngatan, mellan Museum 
och Tyska kyrkan, hvilket nu befinnes 
i stadens ägo.

Redan när man kommer in på gården 
till det gamla huset gripes sinnet af en 
egendomlig känsla. Mot de gråa tegel- 
murarnes bakgrund teckna sig träd
kronornas grenverk, och den formsköna 
Venus-Milobilden, som höjer sig i går
dens midt, lyser hvit i den dämpade 
dagern. Och utanför huset, i jämnhöjd 
med andra våningen, löpa gammaldags 
altaner med balustrader.

I denna omgifning är det inte svårt 
att försätta sig ett par sekler tillbaka i

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

Lagermans Tvättpulver “Tomten“
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Skodon och Hattar rekommenderas,
V----W1 Ä > GÖTEBORG: Torggatan 22 och 24 :: STOCKHOLM: Regeringsgatan 28.

tiden. Ty så gammalt är huset verk
ligen. Visserligen känna vi inte bygg
herren, men antaga att det är en af råds- 
herrarne i Göteborgs magistrat, Henrik 
Bilking, död 1702 — eftersom dennes 
arfvingar år 1716 sålde huset till den 
beryktade fribytaren Lars Gatenhjelm, 
på den tiden stor kaparredare i rikets 
andra stad. Huset var då taxeradt till 
5,020 daler silfvermynt.

Det är emellertid ovisst om den be
ryktade kaparkaptenen någonsin bodde 
där under de två år som återstodo af 
hans lifstid, ty han ägde också hus vid 
Lilla torget, där han företrädesvis bodde 
och där han också skall ha utandats sin 
sista suck.

Förmodligen befanns huset under flera 
år i Gatenhjelmska ättlingarnas ägo in
nan det öfvergick till Sahlgrenska famil
jen. Men hvilken af Sahlgrenarne som 
köpte det är inte lätt att reda ut. Gamla 
berättelser hålla envist fast vid att det 
var den store köpmansfursten och mæ- 
cenaten Niklas Sahlgren, Linnés, Sweden
borgs och Alströmers samtida och vän, 
som bebodde huset, och länge visade 
man den sal i andra våningen, där Swe
denborg som Sahlgrens gäst hade en af 
sina märkligaste andesyner.

Härmed må förhålla sig huru som 
hälst — ett är emellertid säkert, att 
Niklas’ broder Jacob Sahlgren på flera 
ställen i officiella urkunder står angifven 
som ägare af huset vid Norra Hamn
gatan, under det en af Niklas Sahlgrens 
biografer uppger, att denne förde en stat 
och ett hus värdiga sin samhällsställning 
— i sin fastighet vid Östra Hamngatan. 
Det är också säkert att Jacob Sahlgrens 
änka, Brita Sahlgren, i ett fyrtiotal år 
ägde halfva huset och under en lång tid 
skötte det Sahlgrenska handelshusets 
affärer som en hel karl.

Om man tänker sig att den berömda 
Sahlgrenska firman, Göteborgs största på 
1700-talet, hade sitt kontor i huset vid 
Norra Hamngatan, kan man ju ge båda 
versionerna rätt. Ty Niklas och Jacob 
Sahlgren voro en tia kompanjoner, som 

bekant, och den sistnämnde delade i viss 
mån broderns ideela intressen. Följakt
ligen kan det godt vara vid en fäst hos 
Jacob Sahlgren som Swedenborg förut
sade den i samma ögonblick timade elds
vådan i Stockholm.

Till Jacob Sahlgrens ättlingar i rätt 
nedstigande led: Niclas Jacobson Sahl
gren, gift med Lisa Nissen, och deras 
son, ryttmästaren vid Smålands rege
mente, Jacob Sahlgren, gick också huset 
i arf. Den sistnämnde dog 1814 och 
ligger jämte sin maka begrafven å Örgryte 
gamla kyrkogård. Efter honom gör sig 
namnet icke vidare bemärkt i stadens 
historia, där det under ett sekel spelat 
en betydande roll.

I slutet af 1700-talet benämndes det 
minnesvärda huset Sparreska palatset 
efter grefve Gustaf Adolf Sparre. Han 
var ende sonen af kommerserådet Jacob 
Sahlgrens dotter Sara i dennas gifte med 
direktören i Ostindiska kompaniet, grefve 
Rutger Sparre, och var känd som stor 
konstvän och samlare.

*

Om den märkligaste af Swedenborgs 
andesyner, hvilka en gammal sägen för
lagt till detta hus, berättar en göteborgs- 
krönikör följande efter den gängse tradi
tionen :

Nyss återvänd från en resa till Eng
land, bodde Swedenborg, som vanligt, 
hos Sahlgren, som till hans ära en afton 
samlat ett antal vänner. Det var glädje, 
sann och värdig glädje alltigenom.

Midi under denna, som nådde sin 
kulmen vid aftonmåltiden, blir Sweden
borg plötsligt allvarsam. Han bleknar, 
reser sig upp från bordet, riktar sina 
blickar åt ett af fönstren och går fram 
emot detsamma. Därvid utropar han 
med bedröfvelse:

— Det brinner i Stockholm!
Dödstystnad inträder.
— En eldsvåda, tillfogar Swedenborg, 

har utbrutit i Mariatrakten på Söder icke 
långt från mitt eget hus, hvilket dock 
liksom genom ett underverk skall räddas.

Stund efter annan angifver han eldens 
gång och härjningar, och slutligen kan 
han säga: Gud ske lof, vid det och 
det klockslaget skall allt vara öfver- 
ståndet.

Den glada stämningen ville dock ej 
återkomma för aftonen, och talet om 
Swedenborgs “eldsyn“ gick som en löp
eld genom staden. När efter tvänne 
dagar ett ilbud med bref från regeringen 
hunnit anlända från hufvudstaden, be
kräftades i de minsta enskildheter Swe
denborgs beskrifning.

X

Det finnes naturligtvis många som 
tvifla på legendens sanning — mindre 
nu än förr emellertid, emedan veten
skapen tagit de underliga företeelsei", 
som gå under namnen clairvoyance, 
fjärrskådande o. s. v., om händer och 
kanske i sinom tid skall konstatera före
fintligheten af ett sjätte sinne hos män
niskan.

Den som skrifver detta har aldrig 
tviflat på de Swedenborgska synernas 
sanning, ty i mitt minne lefver frisk en 
tilldragelse från ungdomen, som bar ett 
omisskänligt drag af det Swedenborgska 
fjärrskådandet, och som öfvertygat mig 
om, att det finnes människor som äro 
“fjärrskådare“.

En min äldre broder, hvilken ägnade 
sig åt sjömansyrket och under en storm 
för några år sedan spolades öfver bord, 
var hvad man kallar clairvoyant eller, 
som allmogen kallar det, “såg i syne“- 
Vi bodde den tiden på Lyckans berg, det 
gamla, nu försvunna huskomplexet på 
höjden midt emot Henriksberg, hvars 
terrasser och trädgårdstäppor utgjorde 
en idealisk lekplats för oss pojkar. Min 
bror var en glad och hurtig gosse, men 
stundom föll han i en slags ängslan 
och själsfrånvaro och i detta tillstånd 
kallsvettades han.

En afton, sedan han en stund befunnit 
sig i detta tillstånd, berättade han att 
han sett en likkista bäras utför trapporna 
till grannens bostad, åtföljd af ett liktåg-

EGMONT WESTERBERG J KÖPMflNSGflTflN 27
— CIG A R R -1M PO RT rekommenderas — Telefon 1379.
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Göteborgs Kravatt-Fabrik
15 Södra Larmgatan 15.

Spécialité :
Herrhalsdukar, Skjortor, 
Kragar och Manschetter - -

Bisguit Cognac
Crofts Portvin

Cockburn Whisky

Som vanligt funno vi äfven denna 
historia vara ett foster af eh uppjagad 
och liflig fantasi, men när efter ett par 
dagar grannen plötsligt insjuknade och 
dog och hans kista nästa söndag bars 
utför trapporna, som fjärrskådaren be- 
skrifvit det, blefvo vi litet hvar betänk
samma, och episoden gjorde på mig ett 
intryck för lifvet.

Shakespeares bekanta: “Det finnes 
mycket mellan himmel och jord o. s. v.“ 
ar ännu i dag en slående sanning.

*

“Hvad bör man tänka om den utom
ordentlige mannen?“ utropar Thorild på 
tal om Swedenborg. “Att det var en 
dåre, säger den lättsinniga hop, hvilkens 
dom aldrig afgjort någon mans värde. 
Att det var en ärkekättare! ropar den 
mera vilda ortodoxien. Hvad en filosof 
ser, är en stor namnkunnig lärd, som 
gjort sin nation ära och som underhöll 
vördnaden för sitt snille genom en all
deles apostolisk sedernas enfald och ren
het.“

Oodt råd.

Bårfäst.
Glid ned. i mossans lena dun 
att hvila mjukt din kind, 
af solglöd skälfver luften brun, 
och ljum är rårens vind.
— I glitter silas dagrar ner,
och rundt omkring oss snöglans 1er 

af hvita anemoner.

Du blundar tyst mot ljus och blänk — 
men lös ditt blonda hår, 
att kring dig som ett gyllne stänk 
för sol och bris det står!
— En dryckesfäst jag fera vill, 
ett gladt symposion reda till

bland hvita anemoner.

£

Och vin skall vara björkens saf, 
där rik den väller fram, 
se’n barksigillet brutits af 
ur genomborrad stam.
— Din ljusblå sko pokalen är, 
som ymnigt rågad fram jag bär

och prydd med anemoner.

Du 1er som i en lycklig dröm 
och löser flätans knut, 
i blicken fuktigt vek och öm 
är vårglans gjuten ut.
— Och medan fritt ditt hår du gör, 
jag öfver dina skuldror strör

ett rägn af anemoner.

Joh. £. Xléen.

Källarkunden (som fått litet för mycket till 
bästa och blir antastad af några gatpojkar, som 
försöka drifva gyckel med honom): “Hör ni, ge 
n‘ er af hem! Kanske era mammor just nu 
skulle vilja klå upp er och det vore synd om ni 
skulle gå miste om den ’konfekten’.“

Solstrålens morgonvandring
Skiss af Guillome.

Pet började rodna i öster, allt starkare 
blef det sken som företrädde dagens 
strålande drottning; plötsligt lämnar en 

glänsande stråle den glödande ljuskällan ; 
han begaf sig ut på upptäcktsresa i den 
tidiga morgonstunden medan allt ännu 
låg i djup slummer.

Först gaf han blommorna på ängen 
en kyss, så vidrörde han lätt de på träd- 
grenarne slumrande små sångarne som 
nu vaknade, flaxade med vingarne och 
med ett gladt kvitter hälsade den nya 
dagen välkommen, vidare bar det af 
öfver sjön, genom skogen, öfver slätten 
mot staden, i hvars utkant låg ett präk
tigt, men dystert hus; genom en liten 
gallerförsedd ruta tittade vår vänliga lilla 
solstråle in i ett litet, litet rum; en man 
med bleka, tärda drag och ett vildt skägg 
slumrade oroligt, solstrålen dansade mun
tert in i rummet, mannen ryckte till i 
sömnen och vaknade.

—- Ha, sade han bittert, var det du lilla 
solstråle, hvad vill du här? sprida ljus 
kanske? men ljuset är icke för mig; i 
mörker skulle jag hållas, upplysning var 
icke nödvändig för arbetarens son; i 
mörker har jag famlat, i mörkret stötte 
jag emot och skadade mig själf och 
andra.

Den lilla solstrålen förmådde ännu 
icke tränga ned på de smala, folktomma 
gatorna utan nöjde sig med att göra 
visiter i vindskuporna.

I den första han besökte satt med 
nedböjt hufvud, sakta slumrande, en ung, 
blek kvinna, lampan på bordet framför 
henne brann med matt låga, i kvinnans 
sköte lågo dyrbara spetsar och siden
tyger, de magra fingrarne höllo kramp
aktigt om nålen, som varit i oafbruten 
verksamhet de sista tjugufyra timmarne. 
Solstrålen ilade direkt i kvinnans öga, 
hon vaknade.

Speciella Nyheter för Säsongen i
Engelska Tapetmagasinet.
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“Svenska Flaggan“ Punsch 
West End Club“ Whisky - - - 
Prunier* <8t Co. Cognac - - - - -

Endast hos
Olof Fredin <& Co.

KUNGSGATAN 40.

Du solstråle, hvarför kom du så fort 
i dag?. . . jag hinner icke, jag hinner 
icke, sade hon tviflande, och nålen fördes 
med nervös hastighet genom de dyrbara 
tygerna; men den lilla solstrålen dansade 
muntert om i den trånga kammaren; 
stundom satte han sig på nålen, så att 
den blixtrade, det gjorde så ondt i den 
unga kvinnans trötta ögon.

På sin bädd kämpar ett litet barn med 
döden; ögonen hafva nästan slocknat, 
bröstet häfves våldsamt, de små fingrarne 
trefva krampaktigt på täcket. Dödsblek, 
med obeskriflig smärta stirrar den fram
för sängen på knä liggande modern på 
sin älsklings aftärda, af smärta bedrifna 
anletsdrag; med spändt öra och åter
hållen andedräkt uppfångar hon hvarje 
suck, hvarje ljud från den lilla varelsen. 
Moderns hjärta hotar än att sprängas, 
än är det alldeles stilla, ibland kännes 
det, som om hjärtat sletes ur hennes bröst.

Det lilla barnets andetag blifva allt 
mattare, de små armarne falla slappt 
ned . .. ett hårdt andetag ... och det är 
slut; nu kom den lilla solstrålen så vän
ligt in i rummet; han börjar genast en 
ringdans omkring den späda varelsens 
hufvud, hvilket nu synes omslutet af en 
strålande gloria upplysande de späda 
dragen som nu likna en ängels. Den 
förtviflade modern brast ut i en våldsam, 
men välgörande ström af tårar.

Han har något svårt att stå på benen, 
den unge mannen i nästa vindskupa, ögo
nen äro matta, dragen slappa, ansiktet 
öfverdraget af klibbig svett.

— Förbannadt nattsöl det här . .. men 
roligt var det. .. den där lilla tjuserskan 
som lockade af mig min klocka . . . pank 
för resten . .. hur skall det nu gå?

Han kastade sig på sin bädd just 
som solstrålen nyfiket stack in sitt ljusa 
hufvud.

— Sakramenskade sol, jag önskar du 
aldrig lyste mera, så att det vore slut 
på eländet ! Han vände sig mot väggen 
och somnade.

Men solen steg, allt högre, utsändande 
väldiga knippor af srrålar, hvilka trängde 

in öfverallt. Så småningom vaknade 
människorna, en del för att gå till sitt 
tunga, illa aflönade arbete, en annan del 
för att utfundera med hvilka njutningar 
den nya dagen skulle fördrifvas.

Domaren vaknade för att gå till 
doms öfver den brottslige. Fru gref- 
vinnan vaknade för att spörja, om 
hennes nya klädning ännu vore hem
kommen, och förklarade, då hon fick 
ett nekande svar, att man aldrig borde 
gifva “det lata packet“ något arbete. 
Fattigföreståndaren fick lämna order om 
begrafning af ett litet barn. Den unge 
mannen vaknade med löfte att hädan
efter blifva en annan människa, hvilket 
löfte innan kvällen var brutet.

Men solen gick majestätisk fram sin 
bana, kastande sitt bländande, lifgifvande 
ljus öfver goda och onda, glada och 
sorgsna, fattiga och rika.

Ett Östermalmsminne.
Från August Blanches tid.

Pet gamla Östermalm har gått in 
i minnenas värld. Endast en och 
annan punkt i utkanterna minner ännu 

om forna dagar. Det nya Östermalm 
är den fina världens, de praktfulla sten- 
palatsens högst mondäna stadsdel, om 
hvilken de gamla malmgårdarne, kåkarne 
och potatisfälten aldrig kunnat drömma.

När man läser om lifvet på malm
gårdarne förr och jämför det med det 
brusande storstadslifvet, gripes minnet 
af ett underligt vemod.

Lea, den älskliga författarinnan, som 
ännu lefver i kär hågkomst hos de äldre, 
har skrifvit en mindre känd, sympatisk 
skildring af August Blanches malmgård, 
hvilken lika vemodsfullt som friskt och 
lifligt återupplifvar hågkomsten af den 
folkkäre författaren och hans glada tid.

Så här skrifver hon:
Ovisst är, om i alla de palats till- 

sammantagna, hvilka nu i denna trakt 
resa sig mot skyn, rymmes så mycken 
okonstlad glädje, som en gång under det 
låga taket till malmgårdsvillan.

Omgifningarna voro den tiden högst 
oansenliga. De utgjordes mäst af to
baksland och fallfärdiga ruckel, hvarför 
Malmgården, där den låg på sin träd- 
omskuggade höjd, föreföll jämförelsevis 
prydlig.

Skeppargatan, ännu mer ojämn och 
illa bebyggd förr än nu, var i alla fall 
under August Blanches tid ett slags 
kungsväg, efter som den ledde upp till 
hans “borg“. Också var den lifligt 
befaren af alla den tidens både vittra 
och politiska personligheter, ty August 
Blanche utöfvade en storartad gästfri
het, troget biträdd af sin yngsta, mäst 
älskade syster, som förestod hans hus, 
delade hans smak och fullt förstod alla 
skiftningarna i detta älskvärda, men oro
liga lynne.

Det var alltid med glada känslor, man 
trädde inom de gröna grindarna till 
Malmgårdens område, ty kändes än luf
ten stundom tung och kvaf där utanför, 
där inom var allt friskt, högt och soligt, 
Man gick i dubbel mening uppför, när 
man mellan blommor och grönska när
made sig den välkända lilla verandan, 
där det vänliga syskonparet ofta stod 
sida vid sida för att mottaga sina 
gäster.

Öppna dörrar — öppna hjärtan kunde 
passat till devis öfver ett hem, sådant 
som detta. Trädgårdsanläggningen var 
dess vackra förgård. Allt var där ord- 
nadt, yppigt, färgrikt, från nedre af- 
delningens frodiga köksväxter, till den 
öfres skiftande blomstersamling, i hvil
ken rosorna utgjorde författarens älsk
lingar.

Midt i stigningen uppåt villan till och 
på ömse sidor om gången höjde sig som 
hedersvakter tvänne väldiga lönnar. I 
den till vänster var i själfva kronan 
anbrakt ett “lusthus“ med bord och

Rök! de utmärkta Cigarrerna
“LILLY“ & “CADEAU“

Halflådor à 5 kr. Pr styck 12 öre.

J. A. BROBERG
(Etabl. 1881)
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bänkar, till hvilket långs stammen en 
trappstege förde upp. Där satt mången 
sommarafton författaren med sina man
liga vänner, lifligt språkande vid fylda 
glas och skådande ut öfver Ladugårds
landets byggnader och dess kyrkas vida 
kupol. Det var ett vaggande näste, 
värdigt sådana sångfåglar som Wilhelm 
von Braun, C. F. Ridderstad, Johan 
Jolin, Elias Sehlstedt, Herman Bjursten, 
Johan Gabriel Carlén med flere.

Eller satt den glade värden med sina 
gäster — ty gäster hade han alltid — 
vid det rikt försedda middagsbordet, 
delande äfven här med den kära systern 
värdskapets plikter och fröjder. Med 
fin takt och vid det angenämaste lynne 
ledde han här samtalet, vare sig detta 
rörde politikens eller skönlitteraturens 
område, och medan han talade, växlade 
hans rörliga ansikte oupphörligt uttryck.

Dragen däri voro ingalunda regel
bundna, men det betydde också föga; 
det glömde man snart vid betraktandet 
af de underbara ögonen, stora, glänsande 
och med en skiftning i grönt, som när 
solen skiner öfver hafsvågor. Han talade 
mycket och gärna, hvilket ingenting 
gjorde, efter som han alltid talade väl 
och sällan eller aldrig om sig själf. Hela 
kretsen lyssnade hänförd, när han ur 
sitt minnes outtömliga förråd berättade 
tilldragelser, dem han upplcfvat, eller 
skildrade intressanta personer, längese
dan döda, alltsamman med snillets öfver- 
lägsna förmåga. Och det vill snille till 
för att skaffa sig ett aktningsfullt gehör 
i en krets, där de flästa annars gärna 
själfva föra ordet.

Mot slutet af måltiden blef dock sam
talet vanligen mer allmänt och sinnes
stämningen i hög grad liflig, utan att 
hkväl någonsin öfverskrida den behagets 
gi'äns, som August Blanche, trots sin 
glädtighet, så väl förstod att både an- 
gifva och själf iakttaga.

Efter en dylik sommarmiddag dracks 
gärna kaffet under “Polhemseken“, fal- 
*Cn nu, äfven den, med sina minnen af 
sprittande, gnistrande lif och af kvicka 

infall, hvilka under dess grenar stigit i 
luften som raketbägare — och slocknat 
som de.

Eller dracks det från öfre våningens 
veranda med dess fria utsikt öfver Ladu
gårdsgärdet och med dörrarna öppna till 
stora salongen med dess superba piano 
och förgyllda schaggmöbel, “prakthålan“ 
benämnd af Wilhelm von Braun, som 
den tid han gästade hos August Blanche 
utbad sig för sin räkning det enklaste 
och mörkaste rummet i huset, passande 
för hans egna "mörka stunder“.

*

I denna öfre våning fanns det lilla 
gafvelrum utåt Esplanaden, där författa
rens första teaterstycken sågo dagen. 
Det påminde något om en elegant för
salong på en ångbåt, försedt, som det 
var, med en rundt kring väggarna lö
pande ottoman och ett stort aflångt bord 
midt på golfvet. Höga träd svajade 
utanför det breda, öfverst med färgadt 
glas försedda fönstret och dämpade sol
ljuset till en romantisk halfdager med 
ett matt skimmer i rägnbågsstil. Det 
var ett skrifrum, just passande en sådan 
författare.

Under de senare åren hade han sitt 
arbetsrum i “våningen inunder“, till 
vänster om förstugan, ett stort, svalt 
rum med fönster utåt trädgården. Där 
var han närmare sina kära blommor. 
Han behöfde endast öppna fönstret, och 
de logo mot honom alla, från stock
rosorna, som matronlikt “klädde väggen“, 
till mossrosornas ljufva grupper längre 
bort på rabatterna, där fjärilar fladdrade 
i munter lek.

Men han såg också annat från sitt 
fönster, än sommarens vackra barn.

Nödens med sina hvassa törnen hit
tade dit, äfven de, och stodo där rätt 
ofta ett och ett eller två och flera, vän
tande ej sällan med böjda hufvuden och 
med böneskrifter i händerna på den god- 
hjärtade författarens “lever“.

Och han pröfvade och hjälpte, det 
veta alla, som kände den nära släkt

skapen mellan hans börs och hans hjärta; 
men hur mycket han hjälpte, det visste 
kanske endast rosorna, och de voro för
tegna vänner.

Hade August Blanche gäster alla de 
öfriga dagarna i veckan, på måndags- 
aftnarna samlade hans syster sm lilla 
krets. Den var företrädesvis musikalisk, 
och bland storheter i den vägen, som 
illustrerade dessa aftnar, var harpvirtu- 
osen Pratté en.

Själf lyckad både sångare och ton
sättare, var det för August Blanche en 
verklig uppoffring att ej alltid få vara 
hemma dessa aftnar. Det hände näm
ligen ibland, att något plenum tog hans 
tid så starkt i anspråk, att, när han 
ändtligen hann hem, han mötte hela säll
skapet vid gröna grindarna, färdigt till 
aftåg.

Men däraf blef då intet. Leende och 
oemotståndlig, spärrade han vägen och 
yttrade: “Se så, mina vänner, tillbaka 
igen; nu vill jag höra musik!“

Och nu först blef det också “lif i 
spelet“. Pratté grep ännu en gång i 
strängarna; Nygren — en skicklig pianist 
och hvardagsgäst i Blancheska hemmet 
— spelade om igen sitt vackraste adagio, 
och sist satte sig värden själf vid pianot, 
föredragande på allmän uppmaning och 
med all den värme och innerlighet, hvar- 
af han var mäktig, någon af de vackra 
sånger han själf komponerat.

I sådana stunder såg August Blanche 
inspirerad ut. Ögonen, vanligen riktade 
uppåt, som om han skådat långt ut i 
fjärran, bokstafligen tindrade, medan det 
lätta stammandet i hans föredrag gaf 
åhörarna det intryck, att känslorna inom 
hans lifliga själ så att säga armbågades 
med hvarandra för att fort nog finna 
uttryck. Hos hvarje annan skulle ett 
sådant naturfel vid ett sådant tillfälle 
förefallit stötande: hos honom blef det 
blott en behaglig egenhet mer, ett slags 
lätt vibrato, hvartill man ej förut hört 
något motstycke.

Ingen, som varit med om dessa hög
tidsstunder, skall någonsin kunna glömma

Lageröl, Pilsneröl 
Lagerdricka - - - Bryggeri A.-B.

GÖTEBORG.
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Punsch Höda Strecket 0. C. L Schulz 8 Cu.
dem. Repertoaren var icke stor, men 
hans talang var det i stället:

“Fjäriln vingad syns på Haga“; Söm
nens genius af Dahlgren (“Slumren ljuft, 
naturens barn, och hvilen“); Blommornas 
republik af samme författare; “Aldrig 
de återkomma mer, studentens glada 
dagar“ (ur “Läkaren“') samt ur “Engel
brekt och hans dalkarlar“ den vackra, 
vemodigt gripande melodien:

“Hå hå, fast himmelen är grå, 
Hå hå, fast skuggorna de rå', 
Vakar Gud Fader ändå.“

Dessa stycken och ännu några andra 
föredrogos af August Blanche på ett så 
öfverlägset sätt, att ingen sångare ex 
professo kunnat göra det bättre. Men 
så voro ju också några af dessa skapel
ser hans andes “äkta barn“, hans egna 
ord, toner, tankar och känslor. När man 
fått vara med om en sådan afton, kunde 
man säga, att man “hört musik“, icke 
af den granna, konstiga sorten, som man 
applåderar ursinnigt till tio kronor bil
jetten, utan af den enkla och äkta, som 
fyller hjärtat med värme och ögonen 
med tårar, men som kanske just därför 
lämnar åhöraren fattig på yttre bifall.

När man ändtligen — kanske ett stycke 
in på den nya dagen — lämnade malm
gården, hände icke sällan, att utanför 
grindarna väntade ekipage, ombesörjda 
af värden för de gäster, som bodde 
långt borta, och det hände äfven, att 
han under vägen från villan till grin
darna afbröt en och annan af rabattens 
daggstänkta rosor för att skänka den åt 
någon eller några, som satte särskildt 
värde därpå.

Och hvilka gjorde det icke?
Då han de sista somrarna bodde ute 

på Dalarö, sände honom hans syster hela 
korgar af hans älskade rosor, dem han 
gifmildt fördelade bland sin kvinnliga 
umgängeskrets därute; de fullmogna åt 
mammorna, knopparna åt döttrarna. 
Kanske hvila ännu många af dessa rosor 
i någon chiffonierlåda, förtorkade, sönder
smulade, medan minnet af honom, som 

en gång gaf dem, fortlcfver ungt och 
värmande. Man glömmer icke gärna 
sådana gåfvor från en sådan värd.

*

Det lilla skaldeboet blef lika tomt på 
gäster som det fordom var öfverfullt. 
Och hvilkagäster! Förutom själfveEsaias 
Tegnér, som en gång under Blanches 
företrädare på Malmgården var dennes 
middagsgäst i “stora salen“ där nere, ha 
här samlats män, sådana som en Adler- 
sparre (Albano), en Crusenstolpe, en 
Onkel Adam, en Karl af Kullberg, en 
Willi, von Braun, presidenten Wester- 
strand, Herman Bjursten, Johan Jolin, 
Kjellman-Göransson, Lars Hierta, Aug. 
Sohlman. J. G. Carlen, J. G. Schultz, 
Viktor Rydberg, Julius Mankell, ja — 
hvem kan uppräkna dem alla, dessa 
stormän på andens område, som samlats 
här till allvarliga öfverläggningar eller 
muntrande samtal.

Bland vittra damer, som deltogo i hu
sets sällskapskrets, märkas främst Emilie 
Carlén och Marie Sophie Schwartz, båda 
med författarnamn, som gått vida längre 
och lyst med vida starkare sken, än 
många deras samtida manliga medtäfiares. 
Äfven Hedvig von Numcrs sågs där icke 
sällan, liksom “Pilgrimen“, Wilhelmina 
Stålberg och på senare tiden “Sylvia“ 
jämte Here andra.

De flesta af dessa äro nu mer borta 
ur tiden, liksom Blanches villa. Nu när 
hon fallit, några ord blott om den lika
ledes fallna Polhemseken och dess märk
värdiga gäst. Högt och lummigt, skänkte 
jätteträdet svalka och skugga vida om
kring sig, och den vanliga trädgårds- 
sångaren, äfvensom bofinken, slog ofta 
i dess krona. Men en sommar — August 
Blanches sista — slog där uppe en all
deles ny gäst: det var göken. Vemodig 
ljöd hans sång och med vemodig blick 
afhörde honom Malmgårdens ägare. Kan
ske att den lille sångfågeln stundom slog 
endast halfva slag och att hans store 
sångarbroder, som tankfull stod vid det 
öppna fönstret, däri spårade en profetia.

Vidskepelse •— aning, skilj alltid klart 
mellan dessa båda, den som kan!

Säkert är att fågelns oväntade “gäst
spel“ förvånade August Blanche, lika 
säkert som att han själf ett halft år 
därefter spelat ut sin egen vackra roll 
på den tidens rörliga scen.

Nu har ridån längesedan fallit, lam
porna slocknat och de flesta af både 
medspelarna och åhörarna begifvit sig 
hem för alltid.

Två värlbar.

Där baf och himmel sammanflyta 
6n silfverdisig rand man ser, 
Mot bvilken skeppets segelyta 
Sig lika svart som skrofvet ter.

I svartblått bafsband holmar hägra 
Och skälfva vid hvarandra tätt, 
Men längre in sig färgspel lägra 
I kopparrödt och violett.

JNu aftonsolen sakta stupar
Bak' västerskyars bjärta bank;
■för slappa segel badgästslupar 
Ses glida fram på fjorden blank

Man skämtar och en smula lossar 
på konvenansens strama band, 
Och medan ögat girigt fråssar 
I färgrik glans från haf och land,

Man stjäl sig till en midjefamning 
Och lofvar båten upp på kryss; 
Kanske i lä det börs en stamning, 
Som lyktar i en hastig kyss.

Men ingen blickar under glammet 
Mot öster, där vid synrand gul 
6n röksky bvirflar upp som dammet 
på allfarsväg bak’ vagnens hjul.

Hllt tätare han fram sig svingar, 
Ur jätteskorsten ymnigt närd, 
Och dystert som hans färg han bringar 
ett budskap från en annan värld.

J. W. Bratt Vin & Spirituösa Wira-Flinsch
GÖTEBORG i parti och minut. torr ocb söt.
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Där vid maskiners surr det trätas 
från dagens brächning till dess slut, 
Hch, mest för den bvars lif besjälas 
Blott af en enda önskan: njut!

Där kvalmigt os från kinden stryker 
Rvar ros ocb kraft ocb betsa stjäl, 
Där fina dammet mordiskt ryker 
Så in i lunga som i själ. —

*
Det mojnar ut ocb bem Î kvällen 
Ro muntra båtlag under skratt; 
Men hotfullt tätnar kolrökpellen 
Hllt svartare i vindlös natt.

w. p.

På Marstrandsbåtarne.
Kåseri.

p'Xà jag kommit ombord på en ångbåt 
och ej funnit någon människa, med 

hvilken jag kunnat börja ett samtal, har 
jag tagit mig en fällstol och satt mig 
bra i lä. Jag har tändt mig en cigarr 
och sysselsatt mig med en stilla, inåt
vänd kontemplation.

Men då cigarren blifvit slut, eller jag 
tröttnat på att göra mina tankar sällskap 
på deras vidsträckta irrfärder, har jag 
anställt observationer på mina med
passagerare. De ha varit mig en källa 

. till stor förnöjelse och satt mig i stånd 
att utan saknad undvara hvarje slags 
ressällskap. —

När man nu sitter så där och obser
verar, kan man ofta ej undgå att höra 
hvad de omkringsittande säga. Det är 
vanligtvis mycket fadda ämnen, som af- 
handlas, så att man inte behöfver göra 
sig något samvete af att lyssna. Ibland 
hör man bara hvad den ene säger, och 
det kan också vara rätt trefligt.

Det satt en gång två herrar i min 
närhet, af hvilka den ene vände mig 
ryggen, och talade mycket tyst. Den 
andra, min vis à vis, skrek däremot det 
värsta han orkade. Jag hörde inte ett 

ord af hvad den lågmälde yttrade, men 
däremot allt hvad den andre behagade 
säga, så att det gestaltade sig för mig 
som följer:

— Nej", det har jag inte.

-— 1 går på förmidda’n?

— Åh f—n!

— Du va’ förstås värst...

— Bergströms moster?

— Äh, två halfva punsch.
Det gjorde fullkomligt samma intryck 

som då man hör en karl stå och skrika 
i en telefon. Jag roade mig med att 
fundera ut, hvad den lågmälde möjligen 
kunnat säga, men när jag kom så långt 
som att försöka finna sammanhanget 
mellan Bergströms moster och två halfva 
punsch, då stod mitt förstånd stilla.

Något sådant där kan aldrig passera 
med fruntimmer, ty de tycks då riktigt 
lägga an på, att hvarenda en ombord 
skall höra hvad som afhandlas. Man 
kan få höra ändlösa samtal om plisséer 
och sömmerskelöner, proportionen mellan 
hvad en månglerska begär för en vara, 
och hvad hon får för densamma, om 
pigans fel och pigans förtjänster och om 
lilla Fias snufva o. s. v.

Nu vill jag visst inte påstå, att detta 
är allt hvad som af fruntimmer gemen- 
ligen dryftas, nej bevars, jag hörde en 
gång två unga damer (apparitionen tydde 
på lärarinnor) underhålla sig med ett 
städadt samtal om “cellbildning genom 
delning“. Den ena måtte på något sätt 
ha tyckt att ämnet var komiskt, ty så 
fort hon öppnade munnen, log hon ett 
bredt leende och såg häller inte ledsen 
ut när den andra talade. Det där hörde 
jag förrästen aldrig till slut. Jag gick 
ned och tog mig en konjak, och när jag 
kom upp igen, sutto båda och stirrade 
ut i rymden------------

*

Erfarenheten har lärt mig att indela 
ångbåtspassagerare i olika kategorier.

Främst bland dessa sätter jag den 
genuine ångbåtspassageraren. Man kän
ner genast igen en dylik individ därpå, 
att han, knappast hunnen ombord, ur 
djupet af en ficka drar upp ett eller 
någon gång flera tidningsblad, i hvilkas 
läsande man sedan ser honom fullkomligt 
absorbera sig, utan att fästa något af- 
seende vid den omgifvande naturen, vid 
båtens tilläggningar eller vid sina med
passagerare.

I de allra flästa fall har den genuine 
ångbåtspassageraren blifvit genuin där
igenom, att han under åratal farit på en 
bestämd båt, en bestämd timme och 
under färden läst en bestämd tidning.

Han har slutligen blifvit liksom känslo- 
lös under denna tid han är ombord och 
först då vaknat till klart medvetande af 
de omgifvande tingen, när ångbåten 
törnat mot hans egen brygga.

*

Ganska nära den genuine ångbåts
passageraren står den stoiske ångbåts
passageraren. Den stoiske ångbåtspassa
geraren fäster häller intet afseende vid 
sin omgifning. Han betraktar båten 
uteslutande ur kommunikativ synpunkt. 
För en sådan kan aldrig en ångbåtsfärd 
blifva något nöje. Hans enda anspråk 
är att komma fram, och det är honom 
fullkomligt likgiltigt, om vägen är ful 
eller vacker.

Ett härligt exempel på en stoisk ång
båtspassagerare är engelsmannen, som 
gick ned och lade sig att sofva i hytten, 
när han var ombord på en båt, som en
kom hade gått ut för att passagerarne 
skulle få tillfälle att skåda ett storartadt 
fyrverkeri.

*

Så ha vi den entusiastiske ångbåts
passageraren. Han är däremot på det 
lifligaste intresserad af allt, som tilldrar 
sig. Då båten lägger till vid bryggorna, 
kan man vara säker om att finna honom 
på kommandobryggan och med spänd

fl. G. Heinp. Trübenbach Chabloner* Dörrplåtar
Södra Hamngatan 25 GRflVÖR Telefon 3034 Kaufschukstämplar*
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uppmärksamhet följa hvad som passerar. 
Sitter han styrbord, och en skuta eller 
något annat sevärdt dyker upp babord, 
så är det intet tvifvel underkastad t, att 
icke den entusiastiske ångbåtspassa- 
geraren flyttar sig för att riktigt kunna 

titta. Om ånghvisslan ljuder, så är han 
genast uppe på däck för att höra efter, 
hvarför det blåstes.

Sina medpassagerares alla göranden 
och låtanden följer han mycket noga, 
och säges det något roligt i hans närhet, 

så generar han sig ej för att ljudligt 
skratta med, fast han ej hör till säll
skapet.

För den entusiastiske ångbåtspassa- 
gerarcn är färden ett värkligt nöje. För 
honom är ej själfva förflyttningen i an-

Sahlgrenshuset vid Tyska kyrkan.

GÖTEBORGS-MINNEN
(SE ART. "KÖF/AANSFURSTEN OCH SIAREN")

Niclas Sahlgren.Em. Swedenborg.
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seende till rum hufvudsaken, han fäster 
mer vigt vid att på båten ha så trefligt 
som möjligt. — *

Det ges personer, som anse, att, så 
fort de komma ombord på en ångbåt, 
de ega rättighet bannlysa all etikett och 
tilltala vildt främmande människor. Det 
förhållandet, att många individer äro 
församlade på en jämförelsevis liten yta, 
måtte hos personerna i fråga framkalla 
milda, vänliga känslor mot deras med
passagerare, hvilket gör att de känna 
ett oemotståndligt behof att meddela sig 
med någon. Sålunda uppstår den prat
samme ångbåtspassageraren.

Den pratsamme ångbåtspassageraren 
är nätt opp den otrefligaste kurre man 
kan råka ut för på en ångbåt. Man 
sitter och gör sina reflexioner och känner 
sig belåten med som man har det, och 
så kommer en sådan där figur och slår 
sig i språk med en.

Jag satt en gång och riktigt njöt af 
att se de konvulsiviska ansträngningar, 
en pratsam ångbåtspassagerare gjorde 
för att kunna börja ett samtal med ett 
par fruntimmer, som sutto bredvid honom. 
Han fnös, hostade, skrapade med fötterna, 
vände och skrufvade sig på bänken och 
hade alla möjliga fasoner för sig för att 
väcka uppmärksamhet.

Då en af damerna afiägsnade sig för 
en stund och på sin plats lämnade kvar 
en tidning, bemäktigade sig den prat
samme ångbåtspassageraren genast tid
ning-en och började läsa i densamma, i 
hopp om att denna åtgärd skulle kunna 
föranleda ett tankeutbyte med den kvar
varande damen. Jag vet ej, hur karlen 
bar sig åt, men då jag ett ögonblick 
varit nere i salongen och åter kom upp 
på däck, befann han sig i en liflig dis
kussion med de båda fruntimren.

Nu går saken väl an, om ångbåts
passageraren har något intelligent prat 
att bjuda på, men gud bevare en, om 
man, som det hände mig en gång, råkar 
ut för en, som bara talar om tomter!

Kan ni säga mig, hvad man då skall 
ta sig till? Antingen måste man tyst 
höra på eller också med en våldsam 
ansträngning slita sig lös från den prat
samme passageraren. Att lirka samtalet

Rektor flug. Falk.

Göteborgs Realläroverks styresman.

in på en annan bana var mig en kom
plett omöjlighet. Karlen återkom oför
änderligt till tomterna. Ämnet var för 
honom outtömligt. Han vände, synade, 
granskade tomterna på alla håll och 
kanter, han beräknade värdet på tomter 
vid stränderna, han räknade efter hur 
många människor som kunde få rum i 
hus, uppförda på den eller den tomten, 
han påstod sig veta, hvar tomter funnos, 
som voro riktiga guldgrufvor, men han 
visste också reda på tomter, som han 
ej ville ge “ett ruttet lingon“ för. Han 
vadade formligen i tomter, och då jag 

slutligen flydde undan detta ohyggliga 
species af pratsam ångbåtspassagerare, 
hade han sjunkit till halsen i bara 
tomter — — —

*

Jag vet inte, högt ärade läsare, om 
ni tilläfventyrs känner igen er själf i 
någon af de där typerna. Kanske att 
ni tillhör de indifferente ångbåtspassa- 
gerarnes stora klass, hvilken utgör en 
sammanblandning och förening af alla 
de andra. Men i så fall blir ni nog 
aldrig utsatt för några ångbåtsobserva- 
tioner. Don Quijote.

Patent.

Hafre- 
Mjöl

För maglidande är GYLLEN- 
HAMMARS pat. Hafregryn och 
Hafremjöl ett verkligt läkemedel.

Gyllenhammars Barnkraftmjöl 
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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Kostymer kemiskt tvättas och färgas bäst och billigast hos

W 1 ■ K-H XI Skönfärgeri och Kem. 
*■ ** O y Tvättanstalt, Göteborg

Kungsgatan 44 • Skanstorget 8 • 2:a Långgatan 1O

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

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

Magasin: Kungsgatan 17.

Stenjätten vid stranden.
Sagen.

å en af de många ljungbackarne i 
Tanums socken af norra Bohuslän 

fanns i forna tider en underligt bildad 
sten, allmänt bekant under namn af 
“Stenjätten“. Han hade nämligen formen 
af en man, som satt och stödde arm- 

I en backstuga nära intill bodde ett 
fattigt fiskarfolk med sitt enda barn, en 
son. När modern vid kvällsbrasan och 
under det nordanvinden hvinande for 
öfver heden berättade sagor och äfven- 
tyr, förtäljde hon bland dem om sten
jätten och de underjordiska skatter han 
rufvade öfver. Allt som berättelsen 
fortskred glödde gossens ögon af en 
underbar eld, som gjorde modern både 
rädd och förvånad.

rörde sig, som om de velat uttala det 
betydelsefulla ordet; men ej ett ljud 
hördes och ordet kunde han ej finna.

När han så en sommardag satt där 
uppe stirrande på stenbelätet, såg han 
huru det allt tydligare formade sig på 
stenläpparne det magiska ordet, som 
skulle gifva jätten lif och komma högen 
att upplåta sina skatter. Men i det 
samma hörde han bredvid liksom rösten 
af ett gråtande barn, som bad: — Säg 

bågarne mot knäna 
och stirrade ut öfver 
heden mot det storm
upprörda Västerhaf- 
vet.

I trakten gick en 
sägen, att jätten sut
tit så och stirrat i 
tusen år utan att 
förändra en min eller 
blinka med ögonen, 
hvilket kunde vara 
sannt nog, efter som 
han var af sten; 
men det berättades 
äfven, att han en 
gång i lifvet varit en 
mäktig trollman, som 
härskat öfver de 
kringliggande hedar- 
ne, och att han nu 
satt och rufvade på 
sina skatter, hvilka 

En sfockholmsbild.

1 
h i111

BÄ*
SÄ»

te»

Blanchens malmgård (se art. “Ett Östermalmsminne“ I)

det icke, o, säg det 
icke, ty då blir du 
hård och kall som 
stenen; hjärtat hård
nar i ditt bröst. 0, 
säg det icke!

Men gossen lyss
nade ej till den var
nande stämman, utan 
uttalade högt troll
ordet. I detsamma 
remnade högen upp
ifrån och nedigenom. 
Stenjätten reste sig 
och sträckte på sina 
domnade lemmar; 
därpå tog han gos
sen vid handen och 
ledde honom in i 
backkullen, som slöt 
sig efter dem.

Från den dagen 
var jätten borta och

han hade gömda i de många små kullarne 
på heden.

Så hände sig för länge, länge sedan, 
att en from man kom seglande till Bo
huslän från England för att förkunna 
kristendomen; men det hedniska folket 
ville ej höra på hans predikan, hvarför 
han djupt bedröfvad åter steg på sitt 
skepp och drog dädan. Då han lämnade 
stranden sutto trollen, och värst han 
där uppe på ljungbacken, och grinade 
åt honom. Då vände den kristne rnannen 
sig om och sträckte med en högtidlig 
åtbörd handen mot land och i samma 
ögonblick stelnade trollmannens leder 
och förvandlades till sten.

— Hvad tänker du på, barn? sporde 
Tion; hvarför stirrar du så underligt på 
mig?

— Jag tänker på skatten i backen, 
svarade han. Jag tänker på ordet, som 
skall lösa den.

— Det ordet känner ingen människa, 
och ingen skall häller hitta det, sade 
modern.

Men gossen grubblade jämt och stän
digt på trollordet, som skulle komma 
högen att öppna sig. Dag efter dag 
satt han uppe på backen och såg på 
stenjättens grinande ansikte; och ju mer 
han betraktade det, ju tydligare tyckte 
han sig se hur trollets förstenade läppar 

gossen försvunnen. Allt folk i trakten 
hjälpte föräldrarne att leta efter honom; 
men intet spår stod att finna. Då för- 
stodo alla, att han blifvit “högtagen“..

Många, många år därefter kom en 
dag en gammal gråhårig man vandrande 
utefter heden till stugan, hvari gossens 
föräldrar bott. Då han hörde, att de 
för länge se’n voro döda, brast han i 
gråt och gick bort samma väg han 
kommit. Hvarifrån han kom eller hvart 
han gick visste ingen, men en tid där
efter berättade en vallpojke, att han 
sett en hög öppnas och den gamle 
gå ditin, hvarefter högen åter tillslutit 
sig-

GÖTEBORS ÅNGBAGERI
2:a Långgatan 15 & 17 - Kungl. Hofleverantör

Alla sorters mjukt o. hårdt bröd. Särskildt framhålles

Spisbröd o. Delikatess-Knäckebröd.
Order expedieras till landsorten. =
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Då kunde alla begripa, att gubben 
ej var någon annan än den lille fiskar
gossen, som sextio år förut blifvit hög
tagen af jätten. Men huru han haft 
det tills han blef så gammal 
och grå och hur det sedan gick 

med ett vinnande sätt, en egenskap af 
betydande värde för en folkskoleinspek
tör, som träder i förbindelse med en stor 
lärarkår och en mängd medborgare i 
olika samhällsställning.

Doktor Rurik Holm är född den 1 
februari 1877 i Väsby församling, Mal
möhus län. Fadern, Johan Holm, var 
folkskollärare i Höganäs. Farfadern, Per 
Holm, var folkskollärare i Linneryd, 
Kronobergs län, under 44 år. Den nye 
folkskoleinspektören tillhör alltså en gam
mal fclkskolläraresläkt. Efter det han 
genomgått socknens folkskola, erhöll han 
undervisning vid Helsingborgs allmänna 

utom ordförande i Lunds kristliga stu
dentförbund.

Vårterminen 1900 tjänstgjorde han 
som vikarierande lektor vid Halmstads 
högre allmänna läroverk. Våren och 
sommaren 1907 vistades han i Tyskland, 
hufvudsakligen i Berlin, Leipzig och 
Halle för drifvande af kultur- och kyrko- 
historiska forskningar i därvarande arkiv 
och bibliotek.

Sedan 1905 har han varit mycket 
verksam som populär och vetenskaplig 
föreläsare i Skåne, Halland, Småland, 
Östergötland och Blekinge. Hans före
drag lofordas för sitt gedigna innehåll 

och sitt lediga och klara fram
ställningssätt.

honom, det vet ingen att förtälja.

Till porträtten
D:r Rurik Holm.

Den för en stor stads folk
upplysningsarbete så viktiga be
fattningen som inspektör för folk
skolorna i Göteborg framkallade, 
när en ny man efter den be- 
pröfvade d:r Ambrosius skulle 
utses, en liten tvekamp mellan 
två partier: ett som ville ha den 
ofvannämnde och ett som ville 
ha d:r Lohmander i Kristianstad.

En göteborgsbild.
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Från gamla Landsvägsgatan.

Som vetenskapsidkare har d:r 
H. af förmän och kamrater be
traktats som synnerligen lof- 
vande; hans doktorsafhandling, 
om J. E. Terserus, tillerkännes 
också mycket värde.

Rektor Aug. Falk.

Göteborgs Realläroverk fick, 
som bekant, för fyra år sedan 
en ny styresman i den skicklige 
och ansedde pedagogen lektor 
Aug. Falk, hvars kapacitet som 
skolman ådagalagts bl. a. däri
genom, att han vid ett par till
fällen kallats att tjänstgöra som 
läroverksråd och ledamot af öf- 
verstyrelsen för rikets läroverk.

I dessa brytningens och jäs
ningens tider är det ingen lätt

Från båda hållen anfördes 
fullt plausibla skäl för hvar sin kandi
dat. Det ena ansåg att d:r Lohmander 
hade större erfarenhet just på folksko
lans område, det andra att d:r Holm var 
styfvare som vetenskapsman.

Vi tro oss veta att majoriteten inom 
lärarkåren voro för d:r Lohmanders val, 

läroverk, där han med höga betyg afiade 
studentexamen 1894, inskrefs därpå vid 
Lunds universitet, där han blef fil. kan
didat 1896 och 1903 afiade licentiatexa
men i ämnena historia och geografi med 
betygen berömlig i det förra och med 
utmärkt beröm godkänd i det senare 

uppgift att leda ett stort allmänt 
läroverk, i synnerhet i en storstad, där 
en mängd olika inflytanden göra sig 
gällande isynnerhet bland lärjungarne. 
Göteborgs Realläroverk har i d:r Falk 
funnit en man som är sin uppgift fullt 
vuxen.

Han är en man i sina bästa år.
men de välja, som bekant, inte sin in
spektör. Det gör folkskolestyrelsen. Och 
denna utsåg d:r Holm.

Valet är ju godt.

ämnet. Han blef fil. doktor 1906 och 
kallades samma år till docent i historia. 
År 1907 afiade han en särdeles vacker 
teologie kandidatexamen.

Född i Vadstena den 26 dec. 1861, blef 
han student 1881, fil. d:r 1893 och 
tjänstgjorde vid flera högre skolor innan 
han 1898 utnämndes till lektor i mate

Om d:r Holm står nämligen det om
dömet fast att han är en synnerligen 
begåfvad man med en djup och mång
sidig bildning. Alla underrättelser tyda 
på att han är en sympatisk personlighet, 

Inom studentkåren har han beklädt 
förtroendeposter som kurator för sin 
nation 1903—05, studentkårens vice ord
förande höstterminen 1903 och dess ord
förande 1904. Någon tid var han dess

matik och fysik vid läroverket i Nyköping.
I juli 1904 utnämndes han till rektor 

vid Göteborgs Realläroverk, där han jäm
väl sedan den 13 mars i år är lektor i 
matematik och fysik.

[ORGNSgeRG Middags- och Aftonkonsert af
Kungl. Vestgöta regemis Musikkär.

Musikdirektör Gustaf Molander.
OBS.! Vid Aftonkonserten 22 man.
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A.-B. Carl Johnsson Kungstorget 2, Göteborg, säljer billigast och bäst 
Gardiner, Möbeltyger, Mattor och Filtar, 
eu. Spécialité: Linoleums-Mattor. M)

Rektor Falk har företagit utländska 
resor i vetenskapligt syfte, har utgifvit 
vetenskapliga arbeten och var åren 1897 
—99 lärare i sin ämnesgrupp för bärtigen 
af Skåne. Utom sin tjänst bekläder han 
ordförandeplatsen i Göteborgs läraresäll
skap och är vice ordförande i Göteborgs 
allmänna folkskolestyrelse.

Anna Lisa Carlson.

Det är förvånansvärdt hvad denna 
unga skådespelerska gått framåt i sin 
konst. Under Lindroths-tournéens korta 
sejour här ådagalade hon detta särskildt 
i två uppgifter: de kvinnliga hufvud- 
rollerna i “Tjufven“ och i “Salome“. 
Särskildt den förstnämnda prestationen 
skulle anstått hvilken stor scen som 
hälst.

Det är som Salome vi här afbilda den 
talangfulla skådespelerskan.

Carl Barcklind.

Vi ha trott oss göra damerna ett nöje 
med att afbilda deras afgudade gunst
ling Kalle Barcklind i en af hans bästa 
uppgifter.

Något annat ha vi inte att säga till 
bilden. Omdömet om den uppburne och 
älskvärde skådespelaren, framförallt da
mernas, är tillräckligt stadgadt.

Ett par gamla träd.
(Se bilden å 11 :te sidan!)

Den som vandrar Landsvägsgatan 
fram finner till sin öfverraskning och 
förundran tvänne gamla träd stående 
midt på trottoiren.

Hela gatan utefter ha de gamla för- 
gårdarne med sina trefliga täppor i det 
närmaste försvunnit, men dessa gamla 
träd få stå kvar, utan att någon vågar 

komma med anmärkningar om trafik
hinder eller maktspråket: bort!

De gamla lummiga träden afteckna 
sig emot en husfond, hvars snitt och 
färg minner om gamla tider.

Där ha vi förklaringen till det säll
synta trafikhindret.

Bestämdt bor där någon gamling inne 
i huset, som väl en gång måste finna 
sig uti att täppans snöbärsbuskar och 
rosenstånd sköflades af tidens omilda 
händer, men aldrig kunde finna sig i 
att de gamla träden, i hvars första späda 
grönska vårens fåglar sjunga, jämnades 
med jorden.

Det är bestämdt en naturvän som bor 
därinne, en som inte kan förlika sig 
med gråa storstadsgator och slätstrukna 
hus, utan att de lifvas af litet grönska.

Eller kanske det rent af är gatu- och 
vägförvaltningen, som tänker plantera 
trottoirkanterna utefter hela Landsvägs
gatan med liknande träd och därför låter 
dem stå kvar som ett föredöme för 
kommande unga plantor.

Eller kanske någon gammal sägen 
eller någon romantisk historia är knuten 
till dess stammar och kronor och där
för skonar dem för sköflarens yxa.

Hvad vet jag?
Huru som hälst, de gamla enstöring

arna se trefliga ut i sin pittoreska en
samhet — och därför har jag afkonter- 
fejat dem. F.

Ä
V;'/j.;

, K. ^<"-2^

Skolputs.
Minnen af E—r.

Gamla, goda tid, då den andliga upp
lysningen i elementarskolorna bestod 
af flinthårda läxor, som kunde bryta hal

sen af en kunskapstörstande omyndig 
son af Adam, och då den lekamliga upp
lysningen vintermorgnar och dito kvällar 
bestod af rinnande talgljus!

I söner af 1890-talets gasupplysning, 
varen goda och ej sen 50-talets “talg
oxar“ öfver axeln! I dag mig, i morgon 
dig: måhända skola 1900-talets elektrici- 
tetsynglingar skratta i mjugg åt er!

Under talgperioden spelades en ganska 
framstående roll af en tingest, som nu 
mera är alldeles lämnad ur räkningen; 
denna tingest var ljussaxen. Om den 
kunnat tala, skulle den haft åtskilligt 
att meddela. Den var med på ett hörn 
— en för hvarje bänk — när något 
spektakel skulle ifrågakomma. Fastän 
fullproppade af glosor och bleka af dålig 
luft, hade dock ynglingarne så pass lifs- 
kraft kvar, att de kunde gyckla. Den 
naturliga råheten hy fiade sannerligen icke 
hvarken Cornelius Nepos, nej icke en 
gång Jakob Axel Lindblom, bort.

Jag minnes så klart som om det varit 
i går “magister V.“, läraren i historia 
och geografi. Det var en tröskmaskin, 
som bara ville matas med den osmak
liga halmen af blodiga bataljer; detta 
var historiens A och 0, tyckte han. 
Han njöt af det hårresande, den gamle 
egoisten.

Men — en motsats som inte var för
underlig alls — mannen var på samma 
gång den fegaste varelse under solen 
och månen. Han gjorde luftsprång för 
ett fallande löf; han gnodde i väg ute 
å gatan vid åsyn af en skolgosse, som 
han visste hade ett horn i sidan til. 
sig.

Lifförsåkringsbolaget

- ÖMSESIDIGT - 
Grundadt 1887. Sturegatan 8, Stockholm.

Balder, som i dödsfallsersättningar och för utlupna 
försäkringar redan utbetalt öfver 2,500,000 kr. och sam
tidigt, oaktadt sina jämförelsevis låga premier, som 
vinst åt de försäkrade utbetalt öfver 500,000 kr., hade 
den 31 dec. 1907 — förutom lagstadgad försäkringsfond 
å öfver 5,000,000 kr. och däremot svarande full säker
hetsfond å öfver 280,000 kr. — för de försäkrades räk
ning reserverat nära 570,000 kr. — Då Balder icke har 
några aktieägare och ej heller står i beroende af 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.

Vinstexempel: En 30-årig person, som 1888 
tecknat försäkring med årlig vinstutdelning, har t. o. m.. 
för år 1906 erhållit en sammanlagd vinst af 21,5 
procent å inbetalda premier.
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C/X Pof Hörnet af Kungsgatan och Kasärntorget

• Vx,e I CSLLV^I övJl lö ingång från Kungsgatan •$* 4> 
= Urmakerl, Urhandel och Optiska affär = rekommenderas.

Hur många gånger höll ej ljussaxen 
på att skrämma lifvet ur amatören af 
de blodiga krigen!

De odygdiga pojkarne tyckte nämligen 
att så mycket kulor och krut i lektionen 
borde ha någon motsvarighet i verklig
heten.

Och därför hände ej så sällan att de 
lade en mindre kvantitet krut i en och 
annan af ljussaxarne, r«är “magister V:s“ 
lektion inträffade morgon- eller kväll
stund.

Hände så, när han, med fullt raseri 

Återstoden af timmen satt V. som en 
skrämd hare och sade aldrig ett ord: 
säkert var han rädd för mera ondt krut. 
Men den som sedermera — under fullt 
dagsljus n. b. — lät sin vredes alla åskor 
ljuda, det var samme V., hvilkens, det 
må tilläggas, personliga egenskaper voro 
sådana, att ynglingarne, samt och syn
nerligen, önskade honom dit pepparn 
växer.

*

Den iakttagelsen gjordes att “magister 
V.“ var långt mera besvärlig och orätt

“magister V.“ skulle lära sig att frukta 
äfven någonting annat än ljussaxar!

Det var en varm och vacker dag i 
Maj månad; solen lyste så strålande klar, 
som om inga talgljus mer skulle behöfva 
finnas till, och omedvetet tänkte man 
som så:

Hvad äro alla jordens dankar
Mot ett af himlens ljus!

Hvad “magister V.“ beträffar, var han 
i full färd med Bråvalla slag, det mäst 
tacksamma ämne för en bloddrypande 
fantasi. “Magister V.“ hade just fått tag

EH sekelgammalt Göfeborgsminne.
var inne i sin bardalek, att han an
såg sig böra putsa ljusen, som stodo 
å katedern . ..

tiärskildt erinrar jag mig en kväll. 
Gustaf Wasa och hans storverk var 
på tal. Det gällde det tillfälle, när 
den tappra Anna Bjelke på Kal
mar slott sprang, i danskarnes åsyn, 
med den brinnande luntan in i krut- 
kammaren och hotade att spränga 
slottet i luften.

— Tillbaka eller . .. röt “magister 
V.“ i fullt raseri... aj, aj, aj... 
hjälp, hjälp!... era förb—de pojk- 
slynglar! . . .

Och “magister V.“ skyndade på 
långa ben mot dörren; där stannade 
han och vände tillbaka. Han dar
rade som ett asplöf.

Var det ett sätt att dramatiskt fram
ställa Anna Bjelke, och voro orden där- 
ofvan historiska; kallade den storsinta 
kvinnan verkligen danskarna för “era 
förb—de pojkslynglar“?

Nej, det var en bit nutidshistoria, som 
plötsligt trängt sig in. “Magister V.“ 
putsade under brinnande ifver ett af ka
tederljusen och futt, futt, futt! — en liten 
klar låga höjde sig hväsande mot taket!

“Magister V.“ trodde sig i en hastig 
vändning vara i Kalmar slott under 
Gustaf Wasas tid och rusade därför hals 
öfver hufvud mot dörren. Erkännas må 
äfven att krutet på båda ställena spe
lade hufvudrollen; på det förra var det 
en krutkammare, på det senare några 
korn i en ljussax!

Klockstapeln på Gamla varfvef.

vis under senare delen af vårterminen 
och förra delen af höstterminen — då 
inga talgljus eller ljussaxar behöfde kom
ma i fråga. Men “slynglarne“, som han 
ej så sällan benämnde sina kärälskliga 
elever, sökte på sitt vis att sätta p äf
ven för detta.

En af dem hade — mot skollagens 
uttryckliga förbud — varit på teatern 
och sett den August Säfströmska “Också 
en Orfeus i underjorden“. Där fäste den 
knallande Jupiter hans uppmärksamhet. 
Hur kunde öfverguden åstadkomma så
dana knallar? Han tog reda på saken.

Och på grund häraf gjordes inom den 
klass han tillhörde en ny sammansvärj
ning. Ljussaxarne voro visserligen inne- 
låsta och obrukbara till nästa höst, men

i sin älskling Ubbe, som “tog sitt 
svärd i bägge händerna, rusade fram 
och högg ihjäl hvem han mötte“. 
Magistern, lifvad af sitt krigiska 
ämne, tog med utbredda armar 
ett historiskt Ubbesprång, han tog 
två. ..

Pang . . . pang . . . pang! Det 
smattrade, det knallade, som om un
derjordens makter osynligt gycklade 
i alla hörn; “magister V.“ gjorde 
språng så mästerligt viga, att om 
han varit på en cirkus han ovill
korligt skulle fått sig en dundrande 
applåd. Han ropade ej längre på 
hjälp; han tjöt! Ögonen rullade 
hemskt och han slog framför sig 
med båda armarne. Stod framför 
honom Ubbes vålnad? hade denne 

stigit upp ur sin elfvahundraåriga graf 
för att hämnas?

Mera sväfvande i luften än gående 
på golfvet skyndade “magister V.“ mot 
dörren. Den gången bar det af utan
för densamma. Han syntes ej i skolan 
på hela dagen. Hufvudbonaden och ga- 
loscherna lämnade han emellertid kvar!

Hvad var detta för upptåg? frågar 
någon, tnte var det så mycket som en 
half underjordens ande; men däremot 
ett antal “ryska smällare“ — som då 
började förekomma i handeln och som 
Jupiter begagnade i “Också en Orfeus i 
underjorden“ — hvilka kastats här och 
där på golfvet.

Hela klassen fick nedsatta sedebetyg 
efter det dådet, som naturligtvis under

WALLE RI U S Såp- och Tvålfabrik
= GÖTEBORG ■ ........ rekommenderas -
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inga villkor bör gillas. Och må det till
läggas att efter den betan var “magister 
V.“, så snart han kom inom skolans 
område, i sin gång alldeles förvillande 
lik en tupp. Han gick mera på tårna 
än på hälarne. Det till och med väckte 
hans skomakares uppmärksamhet!

*

Sedermera blef ej rådligt att spilla 
sitt krut på “magister V.“, som visat 
sig vara, med rektors tillhjälp, allt annat 
än en död hök; och hvad de “ryska 
smällarne“ beträffade, hade man fått 
löfte på äkta — svenska smällar i er
sättning, om de förra någonsin mera 
skulle komma i fråga.

cM

Väntjänsten.
U\ ndersson är vän till Pettersson. An- 
J ' dersson är rik, Pettersson ruinerad 
och färdig att göra konkurs. Han hade 
blott en utväg: att bedja Andersson 
hjälpa sig. Han skref ett rörande bref 
i hvilket han bad att få låna 5,000 
kronor.

Dagen därpå skickade Andersson till 
honom de 5,000 kronorna. Glädjedrucken 
omfamnade Pettersson sin hustru.

— Ameli, min hustru! Emma, min 
dotter! Jag är räddad! Drömmer jag? 
Ett sådant hjärta Andersson har! "Och 
så finkänsligt han har hjälpt mig. Utan 
att göra någon affär af det! Helt en

kelt några vänliga, hjärtliga ord med 
pängarna. Det är storartadt gjordt af 
Andersson! Det är ondt om sådana 
vänner. Jag bedyrar, ja, jag svär heligt, 
att ägna hela mitt lif att sträfva efter 
att kunna betala igen honom dessa fem 
tusen kronor, ja, bad han om mitt lif, 
skulle jag ge honom det. Ack, ni känna 
mig icke. Jag skulle göra det. Mitt 
hedersord på att jag skulle göra det. 
För rästen skola ni få se. Ni skola få 
se! Andersson är min räddare. Hela 
världen skall få veta det.

*

Sex månader därefter.
Pettersson talar med sin hustru:
— Ja, jag har sett Andersson i dag. 

Än se’n?
— Har du gifvit honom någon af be

talning på de där fem tusen, som .. . ?
— Fyra tusen!
— Jag tyckte du sade att det var 

fem tusen.
— Du har hört galat. För rästen fyra 

eller fem tusen kan ju komma på ett 
ut. När man gör något för en vän så 
är det ju icke nödvändigt att så där 
taxera sin tjänstaktighet. Jag är lika 
tacksam mot honom som om han lånat 
mig en miljon. Men jag tillstår att jag 
blef litet förvånad i dag, då jag kom 
till honom.

— Hur då?
—■ Oss emellan sagdt räknade jag på 

att han skulle uppföra sig bättre mot 
mig än hvad han gjorde.

— Har han inte uppfört sig väl mot 
dig?

■— Så mycket vill jag visst inte säga. 
Men efter som han var i den lyckliga 
belägenhet att kunna hjälpa mig ur en 
förlägenhet för sex månader sedan, så 
borde han veta att man icke på så kort 
tid kan komma sig upp igen och att i 
stället för att betala honom hvad jag 
gjorde i dag, det skulle ha varit mycket 
bra för mig att behålla pängarna. Jag 
försäkrar att när jag började räkna upp 
pängarna var jag öfvertygad att han 
skulle neka att taga emot dem. Neej. 
Han sade ingenting utan tog bara emot 
pängarna och stoppade in dem i sin 
chiffonierlåda. Ja, sådan är världen! Det 

är icke allom gifvet att ha denna fin
känslighet som är ett privilegium på en 
verkligt storsinnad själ.

— Du har rätt!
— Ack, om det skulle hända mig att 

jag någonsin hjälpte någon, så skulle 
jag göra det till en hederssak att tjäna 
så fullständigt som möjligt- Men gud- 
bevars, jag erkänner villigt, att, ehuru 
Andersson gjort mig litet ondt i dag, 
så har han dock räddat mig ur en svår 
förlägenhet.

*
Ett år efteråt.
Pettersson talar med sin dotter:
— Pappa lille, du har väl inte glömt 

att bjuda farbror Andersson till den stora 
middagen?

— Nej, jag har inte glömt honom. 
Hur skall jag kunna glömma honom? 
Ni göra ju inte annat än tala om honom.

— Han har varit så god mot dig.
— Så god! Herre Gud, för tre tusen 

kronor.
— Jag trodde, det var ...
— Tre tusen .. . icke ett öre mera.
— Bli inte ond för det, söta pappa.
— Ond, nej. Men aldrig hör jag an

nat. Jag kan inte äta en matbit, röka 
en cigarr eller se några vänner hos mig 
utan att ni talar om Andersson. Hvad 
jag nu säger är icke för att neka att 
jag är skyldig honom tacksamhet för 
hvad han varit nog lycklig att kunna 
göra mig. Jag vet, hvad jag är skyldig 
honom ! Jag vet allt för väl. Och käxa
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nu inte vidare om den saken. För fan, 
man han bli uttråkad för mindre! Och 
hör se’n!

*
Två år efteråt.
Fru Pettersson talar med sin man:
— Hur kommer det sig till att An

dersson aldrig kommer hit mera?
— Hm!
— Ha ni blifvit ovänner?
— Tycker du det.
—- Jag undrade också hur det kunde 

vara möjligt- En karl som har gjort 
dig en så stor tjänst, som du borde vara 
så tacksam för.

— Det är jag också, ehuru jag för 
längesedan återlämnat honom på många
handa sätt de två tusen kronorna.

— Hm! Två tusen! Var det icke 
fem tusen?

— Fem ... fem . .. har Andersson 
sagt att det var fem?

— Nej. Du själf.
— Du behöfver icke försvara dig, kära 

Ameli. Jag vet mycket väl att An
dersson gått härs och tvärs och skrutit 
öfver det lilla som han har gjort för 
mig och förstorat det som om det varit 
en omätlig förmögenhet. En gång för 
alla vill jag säga dig en sak, Ameli! 
Och det är att jag inte kan med folk 
som hjälpa för att skryta med det. Och 
Andersson är just af den sortens folk. 
Jag kunde aldrig tro att han skulle bära 
sig åt på det sättet, annars skulle jag 
aldrig antagit ett öre .. . nej, icke ett öre 
af honom. Vet du hvad Andersson är? 
Ingenting annat än bara en så kallad 
hedersman!

Tre år efteråt.
Pettersson talar på börsen med sin 

pänningmäklare.
— Har herr grosshandlaren hört ny

heten? Andersson har stoppat.
— Så mycket sämre för honom!
— Jag trodde att herrarne voro myc

ket goda vänner.
— Vi ha varit det.
— Jag har hört grosshandlaren en 

gång förklara sig vara honom mycken 
tack skyldig.

— Tack skyldig ! Tack skyldig ! Där
för att han en gång — det var länge, 

länge sedan — lånade mig en sedel på 
1,000 kronor. Han strödde ut pangar 
till höger och vänster och gaf och lånade 
åt kreti och pleti. Jag har alltid anat att 
det skulle sluta dåligt för honom. Der 
ser man hvad slöseri leder till. Låtom 
oss inte mera tala om honom. Det gör 
mig verkligen ledsen att jag har gjort 
honom den äran att låta honom tjäna 
mig en gång!

*
Tio år efteråt.
På en middag hos millionären Petters

son vänder sig en granne till honom :
— Man har talat om för mig i dag 

att f. d. grosshandlar Andersson har dött 
i elände. Du känner ju Andersson sedan 
gammalt?

— Ja, svarade Pettersson vårdslöst. 
När det gick bakut för honom lånade 
jag den stackarn några hundra kronor 
som jag naturligtvis aldrig räknat på att 
få igen, mycket mindre fordrat af honom 
tillbaka.

Handskar
största och mest välsorterade 
lager på platsen från bästa fa
briker i in- och utlandet.

Hel- och Halfvantar, 
olika längder, i hvitt, crème 
och svart.

Handsktvätt à 25 öre paret 
ombesörjes.
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H. Bengtsson

Allmännyttigt.
Det är det egna med den årstid, som nu nal

kas, att människorna ifrigarc än annars se om 
sin yttre människa och ransaka garderoben. 
När naturen skrudar sig i nya, friska färger, vill 
människan förstås inte vara sämre.

Men vi svenskar, som äro en slösaktig nation, 
ha den lilla fåfängan att ständigt önska oss 
nytt, särskildt i klädesväg. Pinna vi ett plagg 
från fjolåret i vår garderob, som ter sig fläckigt 
och skrynkligt, äro vi benägna att hänga in det 
igen och det nya hägrar för tanken. Åtminstone 
i de allra flästa fall.

Så göra icke dansken, tysken och fransman
nen, kända som bekant för sin sparsamhet och 
sitt ekonomiska förstånd. När de syna sommar
habiten från fjolåret, fråga de sig genast, om 
den kan restaureras. Och det kan den i regel. 
Den går ögonblickligen till en kemisk tvätt- och 
färganstalt och får sig en uppfiffning. På det 
viset kan dansken och fransmannen och tysken 
gå fin och snygg i samma gamla kläder flera 
år å rad.

Hvad det sparas på detta tillvägagångssätt är 
lite svårt att räkna ut, men naturligtvis har det 
sin stora nationalekonomiska betydelse.

Dessa reflexioner trängde sig på mig, när jag 
i dag gick igenom Lundby skönfärgeri och kem. 
tvättanstalt, som nu gått in i sitt tredje utveck
lingsskede. Och de gåfvo oss förhoppning om 
att vi svenskar skola bli lika goda som tyskarne, 
fransmännen och danskarne, när det gäller den 
slags ekonomi, som det här är fråga om, och 
all annan sparsamhet med, förrästen.

På den uppgiften arbeta våra kemiska tvätt
anstalter och Lundby icke minst. Men det tar 
tid, energi och pangar i anspråk.

Det är nu två år sedan vi voro ute och sågo 
på Lundby tvättanstalt och de utvidgningar, som 
då företagits. I år, då anstalten kan fira 10-års- 
jubileum, har en ny utvidgning gjorts, påkallad 
af rusningen i synnerhet på våren, då alla vilja 
ha sina plagg renoverade med detsamma. Genom 
nya byggnader, praktiskt arrangerade med rikt 
takljus och modärna maskinella anordninger, har 
anstalten vunnit betydligt ökadt utrymme.

De nyaste , och mäst fulländade maskiner, som 
finnas inom branschen, ha införskrifvits och verk
ställa den olikartade tvätten. Det är intressant 
att följa tvättningsproceduren, att se plagget 
smutsigt och fläckigt den ena dagen i en del af 
fabriken och den andra se det fraicht och ny- 
struket i fabrikens expeditionssal. Då har det 
'fått ny färg och mistat alla fläckar och alla 
bakterier — ty det är att märka att alla plagg 
desinficeras, om så kräfves.

Det kunde vara frestande nog att ingående 
beskrifva en dylik anstalt, men det förbjuder ut
rymmet. Vi nöja oss med en vädjan till allmän
heten att i allt vidsträcktare grad beakta för- 
delarne af den kemiska tvätten och färgningen. 
Det är en god och klok ekonomi. X.

AKTIEBOLAGET

Svenska Förstorings-flffärens
Utställnings- och Försäljningslokal: Vestra Hamngatan 26 — Telefon 5439

Axel Larsson
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Telefoner 6590, 3369

förstoringar
äro bäst.
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Hr Petterssons hushållerska.
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ettersson är en ungkarl, som dragit 
sig tillbaka från affärerna. Han är 

rik och icke dum.
— Hör på, Lina, sade han en dag 

till sin hushållerska, hon är en trogen 
och tillgifven tjänarinna.

— Patron är allt för god. Jag gör 
hvad jag kan för att vara patron till 
nöjes, ty jag tycker om patron.

— Jag tycker också om Lina. Och 
därför vill jag säga henne att jag gjort 
mitt testamente i går.
* — Men patron mår ju så bra?

— Ja. Men det hindrar icke att man 
tänker på ett lif efter detta, isynnerhet 
då man har förmögenhet och ingen 
familj. Jag testamenterar min förmögen
het till åtskilliga välgörenhetsinrättningar 
och till Lina.

— Herre Gud, så god patron är. Gud 
välsigne patron. Alltså skall en dag 
komma, då jag kan lefva utan att göra 
något.

— Lina får femtusen kronor för hvart 
år som jag lefver från i dag räknadt.

— Ack, goda patron, måtte Gud låta 
patron få lefva i många, många år.

— Det hoppas jag också, men jag 
tycker om att man pysslar om mig. Jag 
inbillar mig att det skall komma mig 
att lefva längre.

— Och om patron skulle lefva tio år; 
då får jag vid patrons död femtiotusen 
kronor i reda pängar?

— Femtiotusen!
— Och om patron lefver i tjugu år?
— Etthundratusen!
Lina dånade. Men hon kom sig igen 

och då fortfor hr Pettersson:

— Lina skall vårda mig väl.
— Jaa, det kan patron lita på. Jag 

skall vara som både mor och far för 
patron.

— Lefver jag länge, så ha vi nytta 
af det båda två, emedan Linas förmö
genhet för hvart år ökas. När jag en 
gång dör har Lina ändå alltid tid att 
njuta af hvad jag lämnar henne: jag är 
femtiosex år och hon är bara tjugutre.

— Patron skall lefva ända till dess 
han blir hundra år, det säger jag.

— Måtte Gud höra henne! Hvad räk
nar hon på fingrarna?

— Åh, jag bara räknade efter hur 
gammal jag skulle vara om till exempel 
tjugutre år ... då jag har hundrafemton- 
tusen kronor.

— Åh, Lina är då ännu ung och blir 
alltid gift. Lina känner mitt testamente 
och vet hvad hon har att göra.

— Ja. Jag skall genast gå till apo
teket efter kamfer.

— Hvarför det?
— Det konserverar ju så bra.

*
Två år senare.
Pettersson njuter af den bästa hälsa. 

Och Lina har fått en revers å 10,000 
kronor, betalbar vid Petterssons död.

■— Jag är mycket nöjd med Lina, 
förklarade Pettersson.

— Och jag med patron.
— En sak har jag blott en anmärk

ning att göra mot. Och det är maten. 
Den är inte så bra och så rikligt till
tagen som förr. Min förmögenhet till
låter mig att äta godt och dricka godt. 
Intet knussel!

— Det är inte bra för patron att 
stoppa i sig så mycket läckra saker. Och 
att dricka sedan! Det är häller inte bra. 
Jag bjuder till så godt jag kan att tjäna 
patron och ändå klandras jag.

— Seså, det var inte illa menadt.
— Och för att bevisa patron hur rätt 

jag har, så läs dödsannonserna i tid
ningarna . . . men inte strax på maten, 
det är häller inte bra. Om patron läser 
dödsannonserna, så finner patron att de 
flästa döda, som inte äro bara barnen, 
så är det gubbar af patrons ålder som 
lefva för godt. Var säker på att de alla 
skulle lefva än, om de inte hade lefvat 

så godt. Ack go’a patron får jag en 
gång femtiotusen efter patron, så skall 
Gud veta att jag har fått knoga och 
taga vara på patron för att få dem! 
Patron är så oförsiktig!

*
Fyra år därefter.
Pettersson blir sjuk, får lunginflamma

tion, Lina är förtviflad och vårdar sin 
husbonde med största tillgifvenhet. Hon 
är som en mor för honom och lämnar 
icke ett ögonblick sjukrummet. Tack vare 
denna vård blir Pettersson åter frisk. 
Men de svåra vakor Lina utstått har 
undergräft hennes hälsa. Hon blir sjuk 
och dör åtta dagar därefter.

Pettersson söker nu en ny hushåller
ska, som han ger samma villkor som 
Lina.

Också en födkrok.

— Procentaren Svensson har fått slag 
och är död.

— Hvarför kallar du mannen pro- 
centare? Han lånade aldrig ut några 
pängar.

— Men han var ju ombud för flera 
procentarepatroner?

— Så sade han! Men jag vet ingen 
som han någonsin skaffat ett lån för ett 
öre. En gång behöfde jag själf pängar 
och skref till honom några rader med 
begäran att han skulle komma upp till 
mig. Det gjorde han.

Han affekterade att vara mycket rätt
fram.

— Jaså, herrn har också behof af 
pängar! För att lefva undan litet... 
men det angår mig icke. Man kan icke 
hindra en karl att vara karl. Hur myc
ket behöfs det? Hvad sade herrn? Ett
tusen? Det blir ju bara en munsbit. 
Herrn behöfver tiotusen kronor! Säg icke 
nej! jag är icke född i går, jag. Herrn 
är min man — jag tycker mycket om

SUfred Slgrell ;
50 ëstra 3£amng atari 50 •

Strumpor, Tröjor, Kalsonger, 
Jægerskjortor m. m 

för Damer, Herrar och Barn till Giltigaste priser.
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Godt ångrostadt
KAFFE

A. BERGS Kaleiinilel
2:dra Långgatan 26.
= Telefon 886 =

Cenfral = 
Automaten 
rekommenderas.

JERNSAHCAR OCH
SftHGKAÄDER

Största och 
lager i

rikhaltigaste
Skandinavien

{Vlinst femtonhundra (1,500) sängai 
ständigt på lager.

Jdögsta kValité. Billigaste priser.

JRikt illustr. katalog gratis och franke

OBS.I Alla Våra sängar äro märkta

Göteborgs Nya = 
Verkstads Aktiebolag.

herrns utseende — och herrn skall få 
de tiotusen! Och jag håller alltid ord . . . 
alltid.

Nu började han hosta förskräckligt.
— Det är min andtäppa. Nu ger sig 

icke hostan om jag ej dricker något, 
litet vin till exempel.

Glad öfver att få de tiotusen kronorna, 
slog jag upp mitt finaste Bordeauxvin 
och bjöd honom.

— Det är icke dåligt det här vinet- 
Alltså tiotusen kronor! Är det tids nog 
om herrn får dem i morgon? Affärer 
skall man icke söla med. Var då nere 
vid stationen i morgon bittida så fara 
vi med bantåget till Alingsås. Min för- 
lagsgifvare bor där och vill vara när
varande, då vi underteckna reversen, 
efter som det icke är någon borgen.

Han drack ur buteljen och gick.
Följande morgon köpte jag biljetter åt 

honom och mig och vi foro till Alingsås. 
Han var ganska underhållande att tala 
med. Hvilken person man än nämnde, 
så hade han reda på, hans förmögenhet, 
hans förflutna, hans familj, hans ställ
ning, slägt och vänskapsförhållanden. 
Och vanligen tilläde han:

— Honom har jag en dag skaffat ett 
lån pä tiotusen ... tjugutusen ...

Men hvad som gjorde mig alldeles yr

i hufvudet, det var då han visade mig 
medaljens afvigsida och började räkna 
upp en hop namn som hade sagt till 
honom: “Hr Svensson, jag har pängar 
att placera! Placera dem åt mig!“

Han såg min förvåning öfver att höra 
sådana allmänt ansedda personer så där 
procenta i smyg och då sade han ur
säktande:

— Ha de icke alla en eller annan 
svaghet som kostar dem vackert! Och 
därför måste de försöka få så hög ränta 
som möjligt på sina pängar.

_ När vi kommo fram till Alingsås var 
jag på god väg att tro att hela värl
den indelas i två klasser: procentare 
och låntagare, emellan hvilka hr Svens
son stod för att utbyta reverser mot 
sedlar.

Vi kommo till den uppgifne förlags- 
mannens hus och knackade på. En 
jungfru öppnade.

— Är herrn hemma?
— Neej. Han är ute och jagar.
— Han har då inte fått mitt bref som 

underrättade honom om min ankomst? 
När kommer han hem?

— Omkring klockan 2.
Jungfrun stängde åter dörren.
— Ja, nu vet jag ingen annan råd 

än att vi gå och äta frukost och gå 

tillbaka till honom sedan, sade hr Svens
son.

Vi åto frukost. Ja*g bjöd. Man bju
der alltid en karl som har lofvat skaffa 
ett stort lån. Hr Svensson drack två 
buteljer vin. Det var dåligt vin, men 
dyrt.

När vi kommo tillbaka till förlagsgif- 
varen, blef jungfrun mycket förvånad 
att se oss ännu en gång.

— Jaså, herrarne hafva stannat i 
Alingsås, utbrast hon. Hade jag vetat 
det, skulle jag ha sagt det åt herrn, 
som när han fick höra att ni hade sökt 
honom, trodde att ni farit tillbaka till 
Göteborg med järnvägen och genast 
reste efter dit.

— Aha, nu ha vi honom, utbrast hr 
Svensson, då vi gingo till järnvägs
stationen. Han tog pängar med sig till 
Göteborg. Det är säkert.

Jag köpte biljetter för oss båda och 
betalade dem. När vi kommo tillbaka 
till Göteborg sade hr Svensson:

— Nu vet jag hvar jag skall få tag 
i honom, men dit kunna vi icke gå till
sammans. Men om tio minuter träffas 
vi igen. Tag ett enskildt rum på Grand 
och beställ middag där.

Jag gjorde så. Hvad gör man icke 
då man hoppas få låna 10,000? Snart 
kom hr Svensson:

— Vet ni hvad mitt nöt till förlags- 
gifvare har gjort, utbrast han då han 
slog sig ned vid smörgåsbordet. Han 
har lämnat pängarne åt en lånesökande 
som jag i förgår rekommenderade åt 
honom. Men det gör ingenting. Jag 
har något ännu bättre att föreslå er. 
Men låt oss äta middag först.

Vi åto middag och sedan jag betalat 
den för oss båda sade hr Svensson:

— Ni vill ju gärna ha de tiotusen?
— Jaa.
— Det är ju tiotusen? Säg det innan 

jag ånyo åtar mig transaktionen, ty det 
är lika lätt för mig att skaffa tjugutusen 
som tio.

— Nej, jag är fullkomligt belåten med 
tiotusen.

— Godt. Gör nu som jag säger. Gå 
icke ut i morgon bittida. Stanna hemma. 
Klockan elfva kommer jag med de tio
tusen . . . andra tiotusen som jag nu

Ci ROM Svarta Vinbärsvin
M M V- Groms' Fruktviner finnas hos alla välsorterade hand

lande i Sädra Sverige och i en stor del af det Ufriga landet

är pikant, fylligt, g
uppfriskande

■ och billigt.
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skall fara till Långedrag och hämta. 
Sedan en månad håller en förlagsgifvare 
dem till min disposition. Alltså i morgon. 
Det var lustigt. Jag har inga pängar 
på mig. Ge mig en tia för färden, jag 
tar en åkardroska så går det fortare. 
Vi dra af tian på min provision. Alltså 
i morgon. Vill ni ha pängarna i sedlar 
eller guld eller bådadera?

— Det gör mig alldeles detsamma.
— Godt!
Följande dag väntade jag honom 

hemma hos mig. Han kom icke. Jag 
blef förargad, icke så mycket öfver de 
utgifter som han förorsakat mig som 
att jag hade låtit lura mig af honom. 
Snart fick jag höra att han gjorde på 
samma sätt med andra som vände sig 
till honom för att få lån. Han lefde på 
dem en à två dagar och höll ingenting. 
Det var hans yrke.

Flera månader efteråt råkade jag ho
nom händelsevis i en trappa och han 
kunde ej undvika mig. Men han tog 
saken lugnt och utbrast fryntligt:

— Det blef inga pängar för herrn. 
Min förlagsgifvare hade hört sig för om 
herrn. Och de upplysningar han fick 
voro otillfredsställande. Mjuka tjänare!

Epigram.
Fin och skär som morgonrodna’n, 
Strålande som sommarns sol 
Blir hvarenda liten ungmö, 
Som använder Viodol.

Äkta Egyptiska handgjorda Cigarretter

“Le Khédive“
(Ed. Laurens)

Hofleverantör till H. H. Khédiven af Egypten, leverantör till Franska, Spanska, 
Italienska, Österrikisk-Ungerska m. fl. regeringar.

8 Guldmedaljer, 8 Grand Prix och Hedersdiplom, 3 gånger Prisdomare.

Fabrikens enda agenter för Sverige:
A.-B. OLSON & WRIGHT, Stockholm.

Utföra

RAMBERG&BAUER 
goteborgVï'Ço , • . - A 2., >

V, WT"

Gas-, Vatten-, Aflopps-, Ring- och Telefonledningar.
Värmeledningar, alla slag.

Vattenclosetter med och utan septic tank.
Badinrättningar med tillbehör.

Ramberg & Bauer
(Innehafvare: Axel Bålström)

Gas- och Vatfenledningsenfreprenörer.
Telefon 18 och 5612.

jVIarstrand.

Exposition 
af finaste 

Parfymerier och 
Galan ter i-A rtiklar

uti -__
SOFIE HALLBERGS

Parfymer ihandel
37 Södra Hamngatan 37

OBS. Adressen.

En gång prövadt, 
alltid an vän dt

Arboga

Alfa-Ko
Margarin

Oskar
8 Magasinsgatan 8

Elterlr.
Telefon 1814

VårRvitter.
Se, nu är våren kommen, 
Och solen lyser grannt 
På bladen och på blommen 
På äng och dikeskant.
Och hvar och en som kan det 
Han lämnar bums sin stad 
Och flyttar ut till landet, 
Till brunnar och till bad.

Och flickan hon tar på sej 
Sin sommarhatt så glad — 
Och se’n så tar hon å sej 
Och tar i sjön ett bad.
Och får hon några fräknar
I heta sommarda’n, 
Hvarenda en den bleknar
Af tvål från Henrik Gahn.

Alphyddans Restaurant öppnas för 
säsongen den 28 maj och Marstrands 
Turisthotell den 6 juni och anbefalles 
vördsamt i benägen högkomst.

Anna Öster
Innehafvare.

= OBS. = 
Lokalförän drin g.

Hotell Pensionat Öster är flyttadt till 
Södra Hamngatan 5, näst intill Resi
denset, och anbefalles i benägen håg
komst. Komfortabla resanderum. Hel
pensionärer och abonnenter emottagas på 
längre eller kortare tid. Kupongsystemet 
fortgår oförändrat. Vördsamt
Telefon 5269 Anna Öster

TAPETSERARE-, 
SÄNGUTSTYRSEL - 
och MATT-AFFÄR

rekommenderas

L. J. Wahlström
— 10 Ösfra Larmgatan 10 —

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

Kläder efter mått mycket fördelaktigt hos mig. 
Stilfullt arbete! Skickliga tillskärare!

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

OBS. Billiga priser.

Li* Sommar klint Middags- o. Aftonkonsert 
af en afdelning från 

Göteborgs Orkesterförening 
Kapellmästare Appelbom.

Diner frän kr. 1,75. 
à la carte hela dagen.

Vördsamt
C. E. NEHLS
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'P. ERICSSONS OS
„»RESENN//V5
PERICSSON SCSL,'

GÖTEBORG. ö

GÖTEBORG STOCKHOLM
FABRIK FÖR

PERSIENNER, MARKI
SER, TÄLT, PRESEN
NINGAR, HÄSTTÄCKEN
FLAGGOR, SEGELDUK

M. M.

LAGER AF

LINOLEUMMATTOR

ETABLERADE 1850

D:r James'mndmarsh^Göteborg. ÖcReFÖ SaltSjÖbad. SäSOflg JUfll—15 Sept.
Vestkustens pärla som bad- och rekreationsanstalt. Afståndet från Göteborg 1 timmas resa. Öckerö 

Saltsjöbad skall göras till Göteborgarnes älsklingstillhåll I Priser och arrangementer skola ej lämna öfrigt 
att önska! Ett besök skall besanna detta!

Förfrågningar och beställningar mottagas med tacksamhet, skriftligt, muntligt och per telefon på anstaltens 
kontor genom anstaltens antagne föreståndare Hilmer Arvidsson. Vördsamt

Öckerö Saltsjöbad, Öckerö.

Gust. Wikström
2 l/estra Hamngatan 2

Guld-, Si If ver- och Juvelarbeten.

- jNoliser -
I Filip Holmqvists handelsinstitut bör

jar höstterminen den 20 Aug.

I Göteborgs handelsskola, Karl O. Linde- 
berg, börjar höstterminen den 3 Sept.

I Trädgården spelar för närvarande Upp
lands infanteriregementes musikkår under stort 
bifall.

Å Lorensberg, där allt står skrudadt och 
fint att mottaga sommarens gäster, konserterar 
de populära Västgötarne under direktör Gustaf 
Molanders anförande. Sedermera få vi härute 
höra både Bohusläningarne och Småländingarne.

En treflig butik, riktigt uppfriskande och 
prydlig, är det Aktiebolaget Lingon inredt i Ar- 
kaderhörnet åt Södra Hamngatan. Det prydliga 
emballaget och de vackra etiketterna på Lingons 
omtyckta produkter göra sig bra j skyltfönstren, 
och stiger man in får man en uppfriskande dryck 
af Mimer eller Lingons safter.

Sommaren har dröjt, men när den kom
mer på allvar och den stora utflykten från staden 
förestår, glöm då inte af att förse förrådet med 
ett parti af lomtens“ delikata saftkräm och dess 
behänd:ga och läskande lemonadpulver!

En vacker och estetiskt tilltalande 
exposition är det Engelska Tapetmagasinet nu 
på vårsidan öppnat i sin lokal vid Västra Hamn
gatan.

Husmödrar, glöm inte af att rekvirera kaffe 
från Swalanders, när I skolen ha kafferep!

Förlo fningsringar.
Hederspresenter.

w Göteborgs Handelsskola
I största och fullständigaste handelsläroverk

Erik Dahlbergsgatan 2, Göteborg.
■ Sommarkurserna börja den 10 juni
1 Höstterminen börjar den 3 september.

Tidsenliga och i hög grad
— tidsbesparande kurser —

I Begär prospekt! Rikstelefon 3161.
Karl O. Lindeberg

föreståndare.

Alkoholfria Bords- 
och Läskedrycken

Pumila
bör ej saknas i något hem. 
Finnes hos alla välförsedda 
Handlande i Göteborg —

Telefon 1144

Till Särö, som alltjämt är och förblir väst
kustens pärla, ställa göteborgarne gärna lärden 
nu i vårens dagar. Resan dit är både kort och 
angenäm. Och stället ännu angenämare. Restau- 
ranten står som förut under källarmästare Björk
mans skickliga ledning.

Lokalförändring, Den gamla ansedda fir
man Alfred Agrell har i dagarne inflyttat i en 
ny, präktigt inredd butik Östra Hamngatan 50, 
näst intill firmans förra.

“Charlamowsky“ heter ett syperbt fruktvin, 
tillverkadt af den äfven på fruktvinfabrikationens 
område så renommerade firman H. G. Groms & 
Son. \ inet är af rhenvintyp och lämpar sig 
synnerligen väl till bordvin. "

Alphyddan och Turisthotellet i Marstrand, 
som alltjämt stå under fru Östers insigtsfulla led
ning, öppnas den förra den 28- maj, det senare 
den 6 juni.

För besökande af det natursköna Särö — na 
i sin härliga vårskrud — serveras å Särö 
Restaurant

Table d’hôte 
à la Carte

hela dagen efter rikhaltig matsedel.

Fullständig Schweiseri-servering.

För föreningar o. sällskap 
finnas lokaler disponibla.

Obs. Beställningar mottagas per Tel. Särö 22.

Louise Lundins handskaffär har i år jubi
lerat. Affären är den äldsta på platsen och en 
af de aldra bäst renommerade.

Glöm inte af H. Bengtssons Kortvaruaffär 
Husargatan 21. Se annonsen!

Fru Östers välkända pensionat har flyttat 
till Södra Hamngatan 5, näst intill Residenset.

••

4» Lyckhelms 01 rekommenderas! 4*
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Cloettas Gcild-Cacao främst af alla.

A I o1 arar.
Latad mot gråa räcken,.
Skuggad af häggcns krona, 
Hör jag från silfverbäckcn 
Porlande vågor tona.

Och hans spelande visa, 
Sjungen i vårens tider, 
Skänker mitt hjerta lisa, 
Hjertat som vefullt kvider.

Tusende daggkristaller 
Kvälldimman kring sig öser, 
Tyngden från sinnet faller, 
Smärtan sin vinge löser.

Genom tåren sig visar 
Lifvet som skön en hägring. 
Nästa timme jag prisar 
Lifvets och vårens fägring.

C. K. Ä. Fredberg.

Eli sekelgammalt göieborgsminne.
(Se bilden à 13:e sidan!) 

det nya Göteborg, hvars flotta ständigt 
kräfver nya utrymmen.

De gamla pittoreska kojorna, som lågo 
strödda i behaglig oordning på bergs- 
knaltarne, med en härlig utsikt öfver elf- 
vens växlande panorama, ha försvunnit, 
och gamlingarna, som kanske födts där 
och lefvat ett helt lif under de låga taken, 
hålla som bäst på att vänja sig vid nya 
omgifningar.

Från Teatern.

-

finna Lisa Carlson 
(som Salome).

LJärom dagen gick jag ned Bläsliden i 
1 * Majorna, denna vackra gamla lid, 
som leder ner till elfven från Stigbergs- 
torget och som på venster hand skuggas 
af Gamla Varfvets lummiga och sekel
gamla träd.

Där nere håller man på med att plåna 
ut ett stycke af det gamla Göteborg.

Strandgatan skall fram där. Huj, hvad 
det spränges, bankas, pålas och timras på

Det gamla varfvet bredvid har man 
emellertid ännu inte vidrört. Ännu står 
det kvar det gamla källhuset i liden och 
den gamla klockstapeln på sitt rödmålade 
hus inne på varfvet — som minnen från 
tider, som längesedan flytt.

I sitt ålderdomliga skick erinra de gärna 
om de gamla skeppsbyggmästarncs tider, 
om Lasse Gatenhjelms herravälde, om oro 
och örlig och stolta galejor.

Kanske den gamla klockan i stapeln 
redan kallade 1700-talets varfskarlar till 
brobänkar och sliprar att timra skepp, som 
förde kanoner. Kanske ljöd klangen lika 
frisk då som i en nyare tid, då från 
varfvets sliprar sjösattes stolta skepp af 
1800-talets smäckrare typ.

Snart skall stapelns saga vara all. När 
strandgatan nästa gång tar ett tuppfjät 
mot vester, skola de gamla varfsbodarne 
rifvas och brobäckarne försvinna. Och 
stapelns klocka har för sista gången kallat 
till idog flit på det minnesrika varfvet på 
götaelfvens strand.

C. R. A.

Pörgäfoes.
Efter Paul ffartwig.

Jag redan länge här fått stå 
Och se mot hagens gröna glänta. 
Nu sjunker dimman, kväll’n blir grå, 
Och ännu får jag på dig vänta. 
Hvad lycka! Där i kvällens sken 
Mitt öga vill igen dig känna. 
Ack ännu ej! Alltjämt allen’! 
Hur mina trötta ögon bränna! 
Alltjämt allen’. — — —

0. L.

1 flickskolan.
Läraren: “Nå, hvad kallades det land, dit 

Moses förde Israels barn efter den egyptiska 
fångenskapen ?■*

Eleven: “Det förlofvade landet.“
Läraren: “Hvarför just ’det förlofvade lan

det’?“
Eleven: “Det vet jag inte.“
Läraren: “Ahjo, tänk dig blott före.“
Eleven (efter en paus): “Kanske därför att 

det gick lättare för Israels barn att bli förlofvade 
där än i Egypten.“

Pripps Pilsner re kom m en deras.

Bröderna Weiss Boktryckeri, Göteborg, isos.



Viodol
TAND - CRÈME.

S7M SÄTTA VÄRDE PÅ • 
FRISKA VACKRA TÄNDER

TVÅL& FARFY/^FABR- 
: x/ioLA : 

GÖTEBORG

P R Q F V A A.-B. ÖREBRO KEXFABRIKS
NYA

Messina Wafers
Favorit „
Congo
India „

»
»WAFERS! Grädd rån

Wilhelms rån
Pistage rån
Örebro rån

.............. DE ÄRO OÖFVERTRÄFFADE! —..

IL Börjessons Eftr. | 
rekommenderar sina "Z 

= tillverkningfar af - - r5 
I Porter — Bayerskt Öl 
§ Lagerdrieka |[ 

I Dubbelt Öl Svagdricka |
E å kärl och buteljer. å kärl och buteljer. 3 

i Rikstelefon N:o 3792 — Stampgatan 10. æ

1 en stoppe Salong, 
som äp minst femtio fot lång 
och hap bpedden, lika med längd, 
däp fås Kaffe med dopp, 
Chokolad eller Tfoé 
ocl) Smöpgås därtill, 
allt äp färskt hvarje dag. 
Lemonader af primaste slag 
o cl) billiga priser 
som vanligt har jag 
om man blott orkar 
en trappa upp 
vid Kungsgatan trettiotre, 
där är Aug. Svensons Kafé.

SKJORTFABRIKEN
Etabl. 1875

24 Östra Hamngatan 24
Rekommenderas i välvillig hågkomst.

W. SÖÜERQVIST & Co.

Carl Johansson
(f. d. Arvidssons Kopparslagareverkstad)

8 Vallgatan 8, (hörnet af Magasinsgatan)
Rekommenderar eig till utförande af allt hvad till 

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

\Beställ EDRA illustrerade 
™ -ei trycksakerochklichéer.
KEAUGRAF/SKA AKTIEBOLAGET

STOCKHOLM
MÅSTERSAMUELSG.19A

GÖTEBORG
ÖSTRA HAMNG. 18

PA

DAMER!
Köp KAPPOR, KJOLAR, DRÄKT- och 

KAPPTYGER samt DRÄKTER 

pa goda villkor 
som mot kontant, samma billiga priser. 
Nya moderna varor. Stora ljusa lokaler.

Kom genast till
Manufakturafdelningen

7 Skolgatan 7.

J. A. ORHNS
Skrädderi- Affär

VASAGATAN 17
——■—■ rekommenderas. ——

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

/. WALLBERG

!

•• J 
kl

WilMflMlM 
Midtfär Bazar Alliance. 

Rikstelefon 3659. 

Rekommenderar mina 
friska och dagligen 

nyinkomna varor.
Spécialité :
ÄGG, HÖNS, 

KYCKLING 
och VILDT.

Herman Wahlberg
Maniel itli fiejtieir.
Östra Hamngatan 50 B 

(hörnet af Kungsgatan)
Rekommenderar ett 

välsorteradt lager af

Vägg- & Fickur.
Eleganta och starka Guld=Ur 
till enastående, billiga priser.

lärnvägs-flutomaten
nära Hotellplatsen.

Varma och kalla rätter.
Förstklassiga rarer.

- Låg-a priser. —........ =
Öppen hvardagar till kl. 12 e. m.

„ helgdagsaftnar „11 „

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.
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Telefon 1336.

TRYCKSAKER

>u

prd.[ut)c/quijT^

Barnvagnar 
Reskorgar 
Korgstolar

HÖSTTERMINEN 
.börjar den 20 Aug.

55
Kungsgatan

billigt
hos
4.

* 
Antracitkol, 

Nötkol, Fyrkol, 
Smideskol, Björkkol, 

Cokes och Torf.
Telefon 2780 & 6972.

inydidn iu.
(ronhusgatan.

KOH5TRUKTIOHER. 
BILL! GASTE = 
PRISER== 
EN5At1FÖR3ÄLjniM6 

FÖR GÖTEBORG 8, OMNEJD

Bröderna W
7— GÖTEBOF<<
Kungsgatan 23. Tel.

Försök tovad Ni vill 
men ett bättre medel för hårets vård 

och bevarande än
Ziwertz Extrait Vegetal 

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

ZIWERTZ’ EFTR.
Kungl. Hofleverantör.

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

A. E. Klingberg;
Korgmakare 

Kungsportsplatsen 2 — Rikstelefon 2013. 

Priserna DE BILLIGASTE i Göteborg.

Efter aflagd . -■ ■■■—

Reals kol eexa men 
eller studentexamen eller afgång från högre läro
verk för flickor bilda Institutets års- och termins
kurser en synnerligen lämplig och tidsbesparande 
fortsättning för inträde på, köpmansbanan och bank
kontor. Begär program. Öfver 200 firmor ha under 
1907 rekryterat, sin personal från Institutet. :: :: :: ::

FILIP HOLMQVIST,
Öfverlärare vid Tekniska skolan i Stockholm, lärare vid 
Chalmerska institutet, ledamot af Sv. Revisorsamfundet.

ilip Holmqvists
Handelsinstitut 

Norra Allégat. 7, Göteborg 
FRÄMSTA OCH STÖRSTA FT* 
ENSKILDA HANDELS- I 
LÄROVERKET 1 LANDETS J 
FRÄMSTA HANDELSSTAD •

Almedahls Försäljnings-Magasin
Telefoner: Kontoret 2166, Butiken 1131. 

□ Rikhaltigt urval af

Linne- och Bomullsartiklar.
Levererar fullständiga

Linneuppsättningar
för Hotell, Restaurationer, Sjukhus, Badhus, Ångbåtar

och Privathem samt brudutstyrslar. I

Aktiebolaget

Hlolinie s «on Holten

........

TRANAS
IjAKÄR

H BÄSTA ——

___ __ —________ ___

55
Kungsgatan

Damast- och 
Drällsduktyg

Lakanslärft 
Handdukar 
Bolstervar 
Percaler 
Gardiner 
Broderier 
Spetsar 
Näsdukar 
Förkläden

Uammmm ÏÏ21L — u«l “Port Arthur“, ny KLöres Cigarr. 
nlljPrijP tlORflPRl “F,orida“’ 1°-öres Cigarr, 

llwl 1 Ml BlUllMlUe Mylord, ny 5-öres Cigarr-Cigarett rekommenderas.
Finnas att tillgå hos de flesta välsorterade Cigarr- och Tobakshandlare samt * parti från

51. 3. Forsells Cigarr- & 3oßaRsfaßriRs SIRtießolag, Söteßorg.

Vin- och Spirituosa-flffär
i 3 ]Stls Crtcsonsgatan 23

(snedt emot Hpoteket Vasen)
——— rekommenderas.------ -——-—

° Onck >5 Ä *®1
o Cederlunds Caloric-punscb^j

BASTA
ISOLERING

Alla sorters

4
N 
O

Norrköpings och 
Gamlestadens 

Bomullsväfnader 
säljas till 

fabrikspriser med 
högsta rabatt 

på hela stycken.

MYLLOR

Bröderna Weiss Boktryckeri, Göteborg, i9oa.




