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ST BOKTRYCKERI 
^Kungsgatan 23, Göteborg 

utför alla slags 
^ffärstrycksakerv 

Snabbt utförande XNtt

Femtonde årgången

i» \ s>.

Piis 15 öre.

Se efter! Hvad?
Jo, att Ni erhåller af

PELLERINS Växt-margarin

Redaktör och ufgifvare: C. R. A. FREDBERG
Rikstelefon 6 4 8 7

Det absolut bästa
SRrödet

%
tillverkas af

Olof Asklunds
Angbageri-A.-B.

GÖTEBORG

Skall man ställa till med en finare

en lukullisk

eller en splendid

<& C° CHAMPAGNE B

LJtSb.I Expedieras 
snabbt på sommar
gästers rekvisitioner 
till båtar & järnvägar

Fru Lisa Håkanson
(vid Ranfts dramatiska afdeining).

alla slag billigast hos

C. UGGLA & Co.
Tel. 32, 3885, 1903

så är det bara att ringa upp 1389, 5318 
1715 eller 4310 efter de Konserver, 
Delikatesser och Viner man tycker 
bäst om.

C. V. Helander & Ge.
Korsgatan 16. Vasagatan 7. Södra Vägen 8.
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Carnegies Porter, gg PRIPPS PILSNER-ÖL rekommenderas.
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louis Reederei
Carte Blanche.

Grand Vin sec.

Brut & extra Dry.
1900

Erik Wesslau & Co., 
Kungsporfsplafsen, 
Hörnet af Stora Nygatan.

Lager at:: ■
Sängar och Sängkläder, Sof- 
rumsmobler, Matsalsmobler, 
Möbler i allmogestil, Träd- 
gårdsmöbler i flera modeller, 
Mattor och Barnvhgnar.

Obs. adresseni
Kungsportsplatsen,

hörnet af Stora Nygatan.

•t? «5^ tfc»

Hhtiebolaget

Göteborgs 
Bank

(f. d. Göteborgs Gnskflda Bank) 

uthyr brandfria och dyrkfria 

Deposifionsfack 
och emoHager genom sin 

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

värdepapper och 
andra handlingar 

fill förvar samf till förvaltning.

Expeditionstid:

Söckendagar kl. 10—2.

Seiner's snöboll eller "Electric Cloth Ball" är en stor tablett, 
framställd genom pressning av ett vitt, kemiskt pulver.

Seniers snöboll är ett oöverträffat tvättmedel för alla ljusa öm
tåliga tyger, som genom att tvättas med andra dylika medel 
lätt bliva fläckiga. Senior's snöboll användes torr 
och efterlämnar därför inga fläckar. Är utmärkt till 
tvättning av ljusa, klädningar, kappor, koftor, barn
dräkter, sommardräkter, baltoiletter, handskar, 
stråhattar, filthattar, skinnvaror, plymer, skor, 
boor etc. etc.

Det är numera onödigt att sända något till kemisk tvättning, 
detta kan lika väl utföras i hemmen och för en ytterst ringa kostnad.

VOLLMERS MODEBAZAR
Gör ett försök ! Till landsorten mot postförskott. Pris 75 öre.

Adolf Bratt & Co. 
försälja från fartyg och upplag: 

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

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

billiga priser.

Adolf Bratt & Co.
Norra Hamngatan 2.

CIGARRERNA:
Extravagant (modern façon) . ... 15 öre
Douglas ........................................ 12 „
Humbug (Sanitets-Cigarr, fin Havanna 12 „
Finess (modern façon).......................10 „
Orizaba (Havanna Cigarr-Cigarrett . 8 „

För närvarande linnes ej i Sverige finare 
liten cigarr till detta pris.

N:o 6. Cigarr-Cigarrett.......... <> „

■ ”NECKROS” ■
den 10-öres Cigarr, som i Sverige har största 

omsättningen, rekommenderas.
HELSINGBORGS CIGARRFABRIKS A.-B.

JEF NSÄNGARocfi
SÄNGKLÄDER

Största och 
lager i

rikhaltigaste
Skandinavien.

Minst femlonhundra. (1,500) sängai 
ständigt på lager.

ffögsta kValité. Billigaste priser

^ikt illustr. ka alog gratis och franko

OBS.I Alla Våra sängar äro märkta

Göteborgs Nya Verkstads 
Aktiebolag.

GAHNS 
TVÅLAR

TRELLEBORGS
GUMMIFABRIKS AKTIEBOLAG

Rekommenderar sina till
verkningar av alla slags

Gummi- och Ebonitvoror
Svenskt fabrikat

Begär offert och prover.

fl. LUNDBLflDS Begnafningsbyrå
12 Kungsgatan 12

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

Order från landsorten
expedieras skyndsamt

Fina Ekkistor tinnas. Rikstelefon 776.
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Vid forsen.
En roman i sammandrag.

(För Pingsten 1910).

|*^är Börje Hall fick inbjudning frän 
sin vän stationsskrifvaren att vara 

med på dennes förlofningsfest samma 
kväll, blef Hall så öfverraskad, som 
han öfverhufvudtaget kunde bli 
då han ju kände vännens exentricitet. 
Och festen skulle hållas just på 
samma lilla restaurant, där de-sedan 
månader tillbaka i ostörd sämja in
tagit sina måltider.

Hall såg lyckan lysa i stations- 
skrifvarens bruna ögon och sprida 
liksom ett skimmer af sommarglädje 
öfver hans eljes ganska dystra drag.

— Hvad i all världen, Josef! ut
ropade Hall. Är det ditt allvar? 
Och hvem är i så fall den utkorade?

— Jag tror knappt, att du känner 
henne, blef svaret. Det är den 
gudomligaste kvinna jag någonsin 
träffat — det är fröken Elisabet 
Svensson!

— Modisten?!

Redaktör och utgifvare: C. R. A. FR ED BERG
^1// 1910

Göteborgs stadsfullmäktiges ordf.

Grossh. Axel Carlander.

Ja, det vill säga, hon är egent
ligen konstnärinna — du förstår.. .

— Naturligtvis ...
Inom sig själf tänkte Hall: stackars 

vän, ty han kände alltför väl till 
den redan lätt grånade ungkarlens 
antändlighet inför det motsatta könet 
och den utvalda frökens intriganta 
förslagenhet.

— Nå, du kommer väl? återtog 
järnvägsmannen. Precis klockan åtta 
blir det.

Tack! Med största nöje!

Det var med en ringa grad af 
festlynne, som Börje Hall gick till 
förlofningskalaset. Han unnade, upp
riktigt sagdt, sin naive och barna- 
fromme vän en kärlekslycka med ett 
värdigare föremål. Och dessutom 
hade han ingen aning om, med 
hvilka främlingar han skulle samman
träffa.

Där uppe, i den festligt upplysta 
våningen, gick stationsskrifvaren om
kring och lyste som en hel liten 
sol af nyförvärfvad lycka, med öfver- 
svallande hjärtlighet välkomnande 
och persvaderande sina gäster. En 
hastig blick från Hall lät honom finna, 
att fästmön satt lugn och öfverlägsen

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

. Lagermans Tvättpulver “TOMTEN“
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Ryssior ni Nät at alla slag al Fiskredskap. S,Ä1C0,
Största sortiment på platsen. Billiga priser. 32 N7^eRAH4A75N&G^N 32

i ett hörn, omgifven af väninnor, och i 
fulla drag, men med reserverad uppsyn 
njöt af sin nya ställning — troligen äfven 
öfvervägande den smula afund, som mängde 
sig i väninnornas lyckönskningar.

Ty förste stationsskrifvaren var ett inga
lunda dåligt parti. Hans långa, oförvitliga 
tjänstetid berättigade hans tillkommande 
fru att när som hälst inom en nära fram
tid få styra och ställa inom en ej oförakt
lig inspektorsvåning. Och den snälle karlen 
sedan! Han skulle minsann inte knysta, 
hvad frun än önskade!

Sedan Hall aflagt sin reverens för frö
ken Svensson och blifvit föreställd för 
hennes väninnor, hvilka enligt hans upp
skattning väl utgjordes af yrkeskamrater 
eller vederlikar — tusan så söta för resten !

hördes en knackning i bålen. Där 
stod vännen-stationsskrifvaren, blek och 
nervös, men lycksalig, och höll sitt eget 
förlofningstal, ty beklagligtvis — som han 
sade — hade ingen af kontrahenterna 
några närmare anförvanter att lita till. 
Man fick själf eklatera sin förlofning. Och 
hvad betydde släkten, då tvenne hjärtan 
funnit hvarandra? Den krets af varmt 
kännande vänner, som i afton slagit vakt 
kring den unga kärleken, vore därjämte 
en borgen för framtida lycka.

Det blir ett allmänt jubel och klingande 
med de nyförlofvade. Nådigt och reser- 
veradt mottager den blifvande stations- 
inspektorsfrun hyllningarna. Inspektoren 
in spe är glad, att hans ansvarsfullaste 
värf för aftonen är öfver, och strålar ånyo 
af oförställd glädje. Han vågar till och 
med i allas åsyn slå armen om lifvet på 
sin fästmö och draga henne till sig. Det 
förra lyckas, men det senare ej. Ty med 
nypåkommen blyghet drar hon sig undan 
förtroligheten.

Under den allmänna uppsluppenhet, 
som snart gjorde sig gällande inom säll
skapet, slöt sig Börje Hall till en kvinlig 
skönhet, som han i dag såg för första 
gången. Hon var lång och yppig, med 
bruna, smäktande ögon, en känsligt teck
nad mun och cendréfärgadt hår.

Det dröjde ej länge, innan en viss sam- 
känsla dem emellan uppstod. Hon an
förtrodde Börje, att hon länge varit för- 
lofvad och snart skulle gifta sig. Och så 
kom det något oväntadt eller hur man 
vill ta det:

— Jag tycker verkligen, det är stor 
synd om den präktige stationsskrifvaren, 
att han skall ha råkat fastna vid en sådan 
en som Elisabet Svensson, hviskade hon.

— Hur så? Ni är ju hennes väninna. 
Hur kan ni då ...

— Just därför! Jag känner henne jag.
En mycket sägande blick ur de bruna 

ögonen fullbordade meningen.
Nå, men hvad är nu att göra åt 

saken? sporde Hall förvånad.
— Jo, ser ni, jag tycker så synd om 

honom, som jag sade nyss. Ni är ju hans 
vän. Ni känner ju också henne?

— Något litet.
— Men tillräckligt, antar jag.
— Hm ... ja, det är inte utan, att jag 

ger er rätt.
— Nå, är det inte då vår plikt att söka 

förhindra, att han — kanske bägge — bli 
olyckliga för hela sitt lif?

— Har man då rätt att lägga sig mellan 
barken och trädet? Och för resten 
hur skulle det låta sig göra härvid lag?

Jag vet hon har själf förtrott 
mig det att hon inte frågar efter ho
nom ett dugg. Hon vill bara till hvarje 
pris bli försörjd. Förstår ni nu?

— Det trodde jag mig förstå förut...
■— Vill nu ni hjälpa mig, så ska’ vi 

hjälpa honom. Han är visserligen kär, 
men, herre gud, hur lätt blir han inte 
det! Det går öfver, om han mister henne, 
och vänder sig åt annat håll. Förstår ni nu?

— Nej, nu får jag erkänna, att jag är 
lite efter.

— Jo, ser ni — vänta, man ser på oss, 
vi gå in i nästa rum. — Jo, ni har ju, 
kan man säga, en bättre ställning än han. 
Om ni skulle ta och slå er ut för henne, 
så skulle hon utan betänkande offra honom.

Ja, men tänk, om jag också skulle 
fastna för henne?

Hon skrattade till och blottade två veri
tabla pärlband innanför purpurläpparne. 
Hall blef genast med på hvad som hälst.

— Jag skall arrangera saken, bara ni 
lofvar hjälpa mig, lofvade hon huldt.

•— Jag lofvar!

Kvällen annandag Pingst gingo Börje 
Hall och den nyförlofvade Elisabet Svens
son liksom åtskilliga kvällar förut — 
på ensliga stigar och hviskade förbjudna 
hemligheter i hvarandras öron. Börje 
hade, mellan det han sviktade af manlig 
svaghet, hunnit under dessa promenader 
få tillräcklig inblick i den lilla sluga, 
egoistiska kvinnans tankevärld. Mycket 
kände han ju förut genom hennes “vän
inna“, den yppiga brunögda, och som 
han trodde sig kunna fuller väl stafva och 
lägga ihop, hade han bepansrat sitt hjärta 

utan att han dock upphörde att spela 
den på förlofningskalaset öfverenskomna 
komedien.

De hade, utan att möta någon människa, 
kommit till en liten landsvägsbro, som 
ledde öfver en strid fors, inhägnad af 
bugande pilar.

De stannade, lutade sig mot broräcket, 
och utbytte ömma frågor och svar. 1 lan 
hade fattat hennes ena hand och fingrade 
förströdt på den ring, han kände där.

— Ah, sade hon med kväfd lidelse i 
tonen, du känner på ringen? Om du 
visste, hvilken outhärdlig boja den nu är 
för mig!

Han drog ringen af hennes finger.
Då är det bäst, att vi kasta den i 

forsen, sade han.
Hon flög honom om halsen och hviskade:
— Älskade, om du ville det!
Han gjorde en vidlyftig gest. Forsens 

brus öfverröstade fallet af den lilla tingesten, 
som för öfrigt hvilade i lugn och ro i 
Börjes ficka.

Dagen därpå drog sig Börje Hall ur 
spelet, förvissad att ha gjort sin vän sta
tionsskrifvaren en utomordentlig tjänst.

Patent.

Hafre- 
Mjöl.

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

Gyllenhammars Barnkraftmjöl 
gör barnet friskt och kraftigt.

Patent.

Hafre- 
Gryn.

VLUUAZ
reumatism och gikt äro 
2NHAMMARS pat. Hafre- 
>ch Hafremjöl utmärkta.

Gyllenhammars Barnkraftmjöl:
* li friska, sjuka barn

bli friska.
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ÖVCIwh«! West Enb Cltlb Whiskv- OlofFreiJGl.
Han hade nämligen lämnat ringen, ej till 
honom, men till sin medsvurna, den präk
tiga Venus med det cendréfärgade håret 
och de pärlhvita tänderna. 1 ton åtog sig 
alla vidare besvär.

En månad efteråt eklaterades stations- 
skrifvarens förlofning med den yppiga. 
Hon hade inte alls varit förlofvad förut, 
som hon sagt.

Hall svor en dyr ed att aldrig mer 
lägga sig mellan barken och trädet. Eden 
beledsagades af orden:

— Ah, I kvinnor!
Adolf Bergstrand.

j»

Bn jungfru vandrar öfver grönan äng, 
det doftar fjärran och det doftar när.
Den jungfrun vandrar till sin hjärtans kär. 
Dä Majus luckrar hagens örtasäng, 
en jungfru vandrar öfver grönan äng.

Mot väster vandrar hon, där sol gätt ned 
och röda rosor stä i himlens rand.
Sju slag af örter bär hon i sin hand, 
sju sära formler signa hennes led 
i villsam afton sedan sol gätt ned.

Nu ar den fagra tid, dä blomstrens tal 
i skog och mark blir större dag för dag, 
dä Herrens öga ser med välbehag 
till minsta kryp i jorderikets dal 
och Herrens ande gläds ät deras tal.

Krist signe oss i denna sälla tid 
och skänke lyckan ät vår hjärtans kär, 
att liksom ängen gräs och örter bär 
mä i värt hjärta spira vårens frid

■ Krist signe oss i denna sälla tid!
Emil Kléen.

En mystifikation.
6n JMalmo-biötom.

vilken Malmöbo af den äldre eller 
|v#l äldsta generationen minnes ej den 

C lustige rådmannen Anders B., sta
dens privilegierade Münchhausen och 
upptågsmåkare ? Otaliga äro de “spek
takel“ han satt i scen och de mystifika
tioner han anordnat, och som prof både 
på hans förmåga och tidens smak vill jag 
berätta följande sannfärdiga händelse som 
timade på 1830-talet:

På uppmaning af B. och några andra 
muntergökar lät utgifvaren af Malmö 
Allehanda trycka ett särskildt exemplar 
af bladet, hvari det berättades, att läns
veterinären hofqvartermästaren L. blifvit 
utnämd till riddare af Dannebrogsorden. 
L. hade kort förut på uppdrag af kron
prinsen Oscar fört några svanor som 
present till danske konungen. Det exem
plar, i hvilket ordensutnämningen stod 
omtaladt, tillställdes L., som blef utom 
sig af glädje och på uppmaning af spek- 
takelmakarne tillställde ett hejdundrande 
kalas på Ficks värdshus. Åtskilliga skålar 
tömdes naturligtvis för den nye riddaren.

Följande morgon kom L. till Ficks för 
att med tillhjälp af besken och sillsallaten 
drifva ut kopparslagarne. Till hans stora 
förvåning tackade ingen af vännerna 
honom för gårdagens gille.

— Rätt lustigt i går, sade han slutligen. 
Vi drucko bara kanske något för häftigt.

Icke hvad jag vet, svarade en lustig 
kurre.

— Jo, jag känner det jag, försäkrade 
L. med mycken öfvertygelse. Men så blir 
man heller icke riddare hvar dag.

— Hvad menar bror? frågade spjufvern 
Anders B. så allvarsam, som om han 
skolat fälla en dödsdom.

— Du höll ju själf högtidstalet till mig 
i anledning af min utnämning.

— Har du blifvit riddare?
— Visst tusan har jag blifvit riddare ! 

Det var ju därför, vi läto det gå så 
friskt undan i går afton.

— Det vet jag icke om.
- Är du förryckt? Min utnämning 

stod ju i “Allehanda“ i går.
Det har jag icke sett, svarade B. 

med samma orubbliga lugn.
Som en rasande rusade L. bort till 

tidningsbordet och grep gårdagens num
mer af Allehanda för att visa den oefter- 
rättlige tviflaren, hvilken han trodde ha 
fått en släng af en viss tråkig åkomma. 
Han skulle peka på uppsatsen om ordens
utnämningen; men han kunde icke finna 
ett ord därom. Han vände tidningen på 
alla sidor, läste den igenom från titeln 
till tryckningsorten, men ej ett ord om 
hans utnämning till Dannebrogsorden 
kunde upptäckas.

— Bror har nog drömt hela historien, 
inföll slutligen en af vännerna.

Drömt! skrek hofqvartermästaren. 
Har jag kanske också drömt att jag 
bjöd på bålar i går afton så länge nå
gon orkade svälja? Har jag drömt att 
kalaset kostade mig femtio riksdaler? 
Fick du kanske icke dessa penningar af 
mig i går afton, bror Fick?

— Det är komplett misstag, svarade 
Fick med väl spelad förvåning! detta har 
bror bestämt drömt.

Drömt! skrek L. Drömmer jag 
kanske också att jag har de fasligaste 
kopparslagare?

Hvar tutade du då någonstans?
Här. här, här! dundrade L. och slog 

näfven i bordet så glasen hoppade.
Ingen kunde dock erinra sig det ringa

ste af hvad som passerat, och trots alla 
L:s protester kunde tilldragelsen icke för
klaras på annat sätt än att han drömt; 
ty det tidningsexemplar som innehållit 
ordensutnämningen var bortpraktiseradt, 
och han fick aldrig mera i någon tid
ning se, att han blifvit utmärkt med nå
gon ordensstjärna.

Han visste slutligen ej hvad han skulle 
tro om saken; men hvad han aldrig 
kunde förklara var tillkomsten af kop
parslagarne.

G.

Göteborgs Kr<lVatt=Fabril( Sp Herrhalsdukar
15 Södra Larmgatan 15 —— = Skjortor o frågor o Manschetter
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Gn seger.
Berättelse.

XT'S et är helt enkelt omöjligt, sade 
I Olivia. — Olivia i sitt långa må- 

larförkläde med ärmar, arbetande 
på sin tafla, var alltid en intagande syn, 
men Olivia med sina vackra ögon glän
sande af stridslystnad var någonting 
underbart. Också betraktade Mark henne 
med en fästmans högsta grad af för
tjusning.

— Omöjligt, återtog han lugnt och såg 
sig omkring i hennes artistiskt inredda 
atelier, ett omöjligt förslag är ett sådant, 
hvars möjlighet ej kan bevisas. Men 
sedan vi blifvit gifta, skola vi visa att 
det ej är omöjligt, och till på köpet vara 
belåtna med det.

— Mark Berger, sade Olivia, om jag 
förstår dig rätt . . .

— Du förstår alla mina innersta tan
kar, älskling! Men hans undfallenhet 
hjälpte ej.

— Du önskar, sade Olivia, att jag ej 
skall måla några taflor mera, sedan vi 
blifvit gifta.

— Nej, inte det, Olivia! Men inte 
måla mera för allmänheten.

För hvem då?
— Kanske ibland för en och annan 

vän och så för mig. För mig! Jag älskar 
dig och dina taflor mera än hela den 
öfriga världen. Hvarför skulle du då ej 
måla dem alla åt mig. Jag skall inreda 
ett särskildt galleri för dem. Olivia, när 
vi bygga vårt hus.

— En sådan idé, hånade Olivia. Nej ! 
Hon lade ifrån sig sin målarkäpp. Hvar- 
enda en af mina taflor representerar ar
bete. Och dessutom en massa pengar 
som undervisningen kostat. Och nu, bara 
för att jag skall gifta mig, skulle jag måla 
taflor och kasta bort dem. Hon hade 
svårt att ej — för 50:de gången minst 
■— påminna honom om att hennes båda 
taflor “7 drömmar“ och “ Vattenmelo

ner“ verkligen blifvit mottagna på den 
just pågående utställningen.

— Kasta bort dem, upprepade han 
förebrående.

— Ja, just det, sade Olivia med en 
axelryckning, ehuru ett litet leende något 
mildrade intrycket däraf. Hon hade dess
utom — i parentes sagdt — alltid en färg
klick på endera kinden. Det här är en 
principfråga för mig. Jag vill att mitt ar
bete skall inbringa mig hvad det är värdt.

— Och min kärlek skulle ej uppväga 
det?

— Men mina taflor, fortsatte hon — och 
som hon ej kände sig så alldeles säker på 
sin sak, yttrade hon sig litet bestämdare 
än hon annars skulle ha gjort — de hafva 
sitt värde, sitt försäljningsvärde.

— Nåja, hvad deras värde beträffar, 
så vet du ju, Olivia, att allt hvad jag 
äger blir ditt, alltsammans. Och det var 
just ett ganska kraftigt argument, ty hvad 
han ägde var ett ansenligt arf, som huf- 
vudsakligen bestod i järnvägsaktier. Oli
via, sade han bönfallande, det skulle 
plåga mig så, att min hustru för pengar, 
som hon ej alls behöfver, skulle måla 
taflor åt hvem som helst.

En sådan dumhet — så envis han 
var!

— Jag är inte din hustru — än, 
mumlade hon och betraktade uppmärk
samt ett hånleende gipshufvud med en 
rysk hatt på.

Han vred sig där han satt.
— Och inte skulle jag heller vilja be 

dig blifva det, om våra åsikter äro så 
motsatta hvarandra.

— Dina åsikter, upprepade hon. Säg 
då lika gärna dina •— dumheter.

Från och med detta blef ordväxlingen 
i en hast, med en orkans förödande 
snabbhet, allt häftigare och starkare. Otå
ligheten öfvergick till förbittring, förebrå
elser växte ut till anklagelser, högmod 
och ofördragsamhet blåste som isande 
fläktar öfver alla varmare känslor. Och 
innan Olivias kinesiska klocka hade hun
nit en kvart längre, slogs porten igen 
med en duktig smäll — och Olivia stod 

där ensam, med brännande kinder och 
kallt hjärta, och stirrade på sin vänstra 
hand, som ej länge bar den ring, som 
förut glittrat där. Och gipshufvudet hån
log som vanligt.

Under de följande tio dagarne kastade 
sig Olivia i en hvirfvel af artistlif, såväl 
arbete som nöjen. Hon gick dagligen 
till utställningen och såg på “Vattenme
loner“ och “I drömmar“ och sökte upp 
de vänner hon kunde få tag uti. Hon 
påbörjade fyra nya taflor. Hon deltog 
i tebjudningar i ateliererna och gjorde 
själf en sådan. Konsten! Det var nå
gonting upphöjdt, något oändligt! Den 
upptog hjärta och sinnen och bannlyste 
alla lägre, lumpnare känslor.

Till exempel nu detta med Mark 
Berger. Olivia sade sig själf med järn
hård beslutsamhet många gånger om da
gen och under många sömnlösa nätter, 
att Mark Berger och allt hvad som rörde 
honom var henne så absolut likgiltigt, 
att det bara var tröttsamt att tänka på 
det.

Så hände det sig, att den tionde da
gen därefter en välfödd herre, som för 
öfrigt nog ej lutade mycket åt konsten, 
kom att bredvid henne i spårvagnen göra 
följande anmärkning till en annan:

— Det ser ut, som om F. och T.-järn- 
.. vägen gått ikull. Den inställde sina betal
ningar i går.

F. och T.-järnvägen, Marks järnväg! 
Olivia köpte genast en tidning. Jo, det 
var sännt. F. och T.-järnvägen hade 
stoppat, och om den börsmatador, som 
förorsakat dess fall, framkastades mer 
eller mindre tydliga vinkar. Men Olivia 
brydde sig ej om några detaljer. Själfva 
hufvudsaken var nog för henne.

Hon gick hem och satte sig i mörkret 
i sin atelier. Mark ruinerad ! Mark, som 
alldrig vetat hvad det ville säga att vara 
fattig. För hennes sinne upprullades en 
serie bilder, tills hon ej stod ut längre. 
Hon såg honom stå där ensam, utan 
vänner, såsom vanligen dens öde är, som 
förlorat sin förmögenhet. Hon såg honom 
sälja sina hästar, lämna sin klubb. Hon

“MUSt“ och “MjÖd" Münchenn^ryggeriÆ^
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Öfre delen af Viktoriagatan förr (se ait. å 6.e sid.)

såg honom flytta från sitt eget hus till 
ett litet rum på ett inackorderingsställe. 
Såg honom bärande färdiggjorda kläder 
och gamla omodärna hattar.

Mark! Hennes Mark! Nej, han var 
ej hennes längre. Men hvad betydde 
det! Hennes kvinnohjärta blödde af med
lidande. Om han visste, hvad hon tyckte 
synd om honom ! Om hon kunde hjälpa 
honom på något sätt! Hon gick upp och 
ned i rummet och rosorna, som hon äm
nat måla, fingo vissna i den dyrbara 
vasen.

Och midt upp i alltsammans bragte 
henne morgonposten ett meddelande, att 
"T drömmar“ och “Vattenmeloner“ voro 
sålda — sålda båda två — och betal
ningen för dem var innesluten i brefvet. 
Det kortfattade meddelandet innehöll dess
utom, att köparen tyckte om hennes 
taflor och ej skulle hafva något emot att 
förvärfva sig flere.

Olivia viftade segergladt med växeln, 
men brast sedan plötsligt i gråt- Det 
var dels af tillfredsställd stolthet, men 
också för en ännu kärare orsaks skull- 
Hon tvekade ej längre utan torkade bort 
tårarna, endosserade växeln och inneslöt 
den uti en liten blyg biljett till Mark. 
Sprang så ned och lade den själf i bref- 
lådan.

Detta var klockan nio. Klockan två 
blef någon insläppt där nere, spänstiga 
steg hördes i trappan, steg som Olivia 
så väl kände och som kommo henne 

att stå stilla med klappande hjärta och 
återhållen andedräkt. De kommo raskt 
närmare och dörren öppnades af en kraf
tig hand.

— Mark! flämtade Olivia.
— Olivia! Och på något besynner

ligt sätt hade han på ett ögonblick öfver- 
flyttat den blåa färgklicken, som just då 
prydde Olivias kind, till sin, och blom
man i hans knapphål krossades ohjälp
ligt. Hvad han sade måtte varit på något 
främmande språk, så obegripligt var det.

Olivia gjorde sig sakta fri.
— Jag kunde ej låta bli att skicka den, 

stammade hon, och du — du måste 
taga emot den. Min stackars gosse, jag 
är så ledsen — så ledsen.

— Gud signe dig, min älskling! Menat- 
du den där F. och T.-historien? Ser du, 

för att säga sanningen, Olivia, så hat- 
jag ej förlorat någonting. Inte ett öre. 
Jag anade oråd och sålde mina aktier 
redan för sex månader sedan, fastän jag 
förstås ej pratat om det.

— Ah ! sade Olivia, och hon hade litet 
svårt att finna sig till rätta. Hade jag 
vetat det, så . . .

— Jag är glad, att du inte gjorde det. 
svarade han, tänk, så bra det var för oss! 
Han ämnade igen attackera hennes färg
klick, men hon undvek honom.

Hon samlade sina trupper, och med 
en liten triumferande blick sade hon:

■— Ser du, jag har fått sälja mina taf
lor — båda två.

— Inte illa!
— Och den som köpt dem vill ha flera.
— Det bevisar att han förstår sig på 

hvad som är bra.
Nu var det afgörande ögonblicket.
— Och det är mycket troligt, att jag 

kommer att få afsättning för mina taflor, 
framkastade hon försiktigt.

— Naturligtvis, medgaf han, till stor 
förvåning för henne, att segern var så 
lätt vunnen. Nå om nu denna samma 
person skulle vilja ge dig sysselsättning?

— Ja, jag förmodar att han är en gam
mal rik samlare, sade Olivia muntert.

— Det är möjligt att så är, Olivia, 
medgaf han litet tankfullt, jag tror ej, att 
jag skulle bry mig om, ifall du sålde 
till honom. Det är han, som fört oss

il

Det äldre Landala (se art. å 6:e sid.)

Ströms Skodon och Hattar
===== re ko m m e n cl eras. —— 
Göteborg: Torggatan 22 & 24. Stockholm: Regeringsgatan 28
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tillsammans igen, och det är jag honom 
tacksam för.

— Jag också, hviskade Olivia.
— Kanske han kommer att köpa allt 

hvad du hinner med?
— Ah nej, kanske ett eller två styc

ken till.
— Men du skulle i alla händelser ej 

neka honom, om han ville det? eller 
hur Olivia? Han är ju vår vän.

— Ja. om han skulle vilja . . .
— Lofvar du det?
-r- Ja, det kan jag tryggt lofva, sade 

hon skrattande, det kommer ändå icke 
att hända. Jag är ingen Zorn.

— Jo, men det vill han, det försäkrar 
jag dig. Han tycker tusen gånger mera 
om dina taflor än om Zorns.

Hon stod där mållös. Nu förstod hon.
— Mark, sade hon med matt röst, 

var det du, som köpte taflorna?
— Olivia, kunde jag väl låta någon 

annan köpa dem? frågade han. Tonen 
var ömt vädjande, men blicken skvallrade 
om en skamlig segerglädje. Nej då skulle 
jag letat reda på honom och slagit ihjäl 
honom. De äro mina, Olivia — mina!

Olivia visste ej hur hon skulle kunna 
stå ut med hans segerglädje. Men hur 
det var, under det mäktiga inflytandet af 
den älskades ömhet och den lugna käns
lan af hans starka arm, var det henne 
möjligt att känna resignation t. o. m. efter 
ett så grundligt nederlag.

Ingenting kvar?
Mamma (till sin lille son): — Hvad sade 

pappa, när han fick se att jungfrun slagit sönder 
lians pipa?

Skall jag utelämna de fula orden, mamma?
Ja visst.
Då blir det ingenting kvar att tala om.

Dräpande motivering.
Utställningskommitén skrifver, att den 

måste afvisa min tafla “Spindel i sitt nät“ på 
grund af bristande utrymme.

EU par bilder från Landalafrakten.
^|jen främling, som promenerar på

Iy Viktoriagatan eller Engelbrekts- 
gatan och ser Tjänstemanna

kvarterets idylliska villastad på slutt
ningen af Landalaberget eller Hassel- 
bladska ängens mera vräkiga än fina 
stenpalatser, anar knappast att därofvan- 
för ligger en hel stadsdel af ungefär 
samma typ som Annedal och Majorna.

Emellertid kan han, om han en afton
stund ställer sig i en af de båda stråk
vägarna, som leda dit upp, snart få klart 
för sig detta. Ty då myllrar en oaf- 
bruten människoström uppför de branta 
backarne, och människornas utseende och 
hållning, dräkternas öfvervägande tarflig- 
het och de tunga, trötta rörelserna ge en 
aning om att rikedomen icke har sina bo
pålar däruppe på högplatån mellan berg- 
kammarne. Aningen slår in. Landala- 
staden är ett arbetaresamhälle af det 
typiskt göteborgska slaget.

För stadens egna innebyggare är na
turligtvis Landala numera ganska kändt, 
men det är inte så värst länge sedan 
Landalabergen och Brandtdala var en 
fullkomligt okänd terräng, åtminstone 
för det stora flertalet i den inre staden. 
Man visste ju att det bodde folk i Flygarns 
Haga och i Skojarbackens närmaste om- 
gifningar, men bergen ofvanför i söder 
voro ungefär lika väl eller lika illa kända 
som Central-Afrika före Livingstone och 
Stanley.

Man hade ju heller ingen anledning 
att söka upp dessa trakter. Åtminstone 
hade upptäcktsfärder åt detta hållet en 
viss risk för folk med snygga gångkläder.

Pöbel och pack af samma ras, som 
ännu med en viss förkärlek håller till i 
Landala utkanter, härjade nämligen väl
deliga förr i världen på Skojarbacken, 
i Brandtdalabergen och Landalaskogen, 
och den krallfulle polismannen A. F. 
Flygare, som var en stor pamp i det 

eller honom uppkallade Flygarns Haga, 
beläget å nuvarande Vasaplatsen, hade 
fullt upp att göra med att hålla styr på 
packet.

Vid denna tid, vi kunna ju säga på 
1850- och 60-talen, var den nuvarande 
Viktoriagatan som lätt sitt namn med 
anledning af vår nuvarande drottnings 
första landstigning på svensk jord, hvil- 
ket som bekant skedde här i Göteborg — 
en liten obetydlig väg, hvilken slingrade 
sig upp efter Landalaberget.

Tjänstemannakvarteret var ännu icke 
påtänkt till bebyggande. Bolanderska 
plantaget vid Vasagatan låg ännu kvar 
i all sin lummiga fägring och på Hassel- 
bladska ängen förde kor och får ett 
trefligt friluftslif.

Det var år 1883, som Landala och 
Gibraltar herrgårdar med tillhörande im- 
pedimenter officiellt införlifvades med 
Göteborgs stad. Dessförinnan hade 
emellertid Landalabergens sluttningar 
börjat bebyggas dels med Göteborgs 
sparbanks och Robert Dicksons stiftelses 
arbetarebostäder af sten, dels med en- 
och tvåvånings trähus, hvilka ännu kunna 
skönjas i det äldsta Landala.

Stiftelse- och sparbankshusen funnos 
i två grupper ljusröda stenhus, omslutna 
af en ram af fruktrika trädgårdar, som 
sträckte sig en bit uppåt sluttningen. 
Och öfver det hela dominerade, som en 
grå stenjätte, den gigantiska vatten
reservoaren, hvilken färdigbyggdes 1871.

Till denna sunda och delvis ganska 
vackra trakt förläde staden år 1884 sin 
fattigvårds- och arbetsinrättning, sedan 
den gamla vid Drottningtorget blifvit 
bristfällig och otidsenlig. Denna bildar 
snart sagdt ett samhälle för sig häruppe, 
men inrättningen torde ändå nu befinnas 
för liten. När ett samhälle utvecklas, 
växer fattigdomen.

Landala är nu ett tätt bebygdt sam
hälle och staden eröfrar det ena området 
efter det andra bortåt Buråshållet

C. R. A.

Garanti- & Nattvakts-Aktiebolaget i Göteborg
Kontor: Plantagegatan 7 .............= Telefon 6630 till mycket billiga priser-
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Hor fruntimmer säga "ajö".
Humoresk.

ZV"Xct är besynnerligt sa lang tid två 
zl» ) fruntimmer behöfva för att ta al- 

sked af hvarann. Så vida inte en 
man är kvinlig till sin natur, så gör lian 
hvad han skall, utför sina åligganden och 
ger sig af. Ett fruntimmer däremot går 
till väga på helt annat sätt. Då hon häl
sar på en väninna går det till ungefär på 
följande sätt :

— Mycket brådtom! Jag kan inte 
vänta en minut — skriker hon till jung
frun, soin går in och säger till frun att 
komma ut.

Frun kommer.
Söta Jenny, hur mar du? .Jag 

sprang- bara in på ett ögonblick för att 
se till dig, efter jag' ända gick förbi. Men 
jag- har inte tid att stanna. Jag- har sa 
förskräckligt mycket att uträtta: den 
eviga maten förstår du, och sa skall 
August ha handskar och hängslcn. Och 
till på köpet är jag tvungen gå till 
Vollmers och få mig en ny hatt. — Ajö.

Ilur är det med barnen? Hur mår 
din man? När kommer ni och helsa på 
oss? — Ajö! - Gustafssons barn ha 
messlingen, sa det är bäst inte gå nära 
det huset. Nej. nu är jag verkligen 
tvungen att gå.

Hon är halfvägs ute genom dörren, men 
ropas tillbaka af Jenny.

Du har inte sett min nya blå kläd- 
ning?

Nej — utbrister den intresserade 
gästen. Den är väl bra söt! Visa mig 
den. Men jag- har verkligen inte tid att 
stanna länge. — — —

Och så gä <le in i sängkammaren, och 
den nya blå dräkten tas fram. Det drar 
en halftimme att syna och beundra den. 
fastän ägarinnan redan användt mer än 
hälften af de senaste fyrtioåtta timmarnc 
till att beskåda den. Men hon upptäcker 

alltid nya synpunkter att se den ifrån, 
när hon får någon att diskutera ämnet 
med. 1 )en blå dräkten undersökes från 
alla sidor och i alla veck. Man pröfvar, 
hur den tar sig ut i mörker och i ett- 
dussin olika slags belysningar. IIvarje 
tum af tyget guides och strykes. I )en 
tages på, hänges upp. I äggos ihop, ses 
på afstånd. profvas under kappa och för
sökas pa alla andra möjliga och omöj
liga sätt.

Plötsligt ser den besökande pa sitt ur.
— Bevare mig- — utropar hon för

skräckt — jag hade ingen aning om att 
jag- stått här så länge. Jag hinner aldrig, 
hvad jag skall. En kyss och så adjö.

Ännu en gång ger hon sig af och har 
nästan hunnit ut i förstugan, då hon ut
brister:

I Ivar i alla dar har jag- gjort af min 
portmonnä? Tänk, om jag tappat den.

Naturligtvis vänder hon om för att se 
efter den. Det är en varm dag och båda 
damerna söka, med en sådan ifver, att de 
bli alldeles förbi af trötthet och värme. 
Ingen stol far sta på sin plats. De krypa 
under sängarna, genomsöka alla vrår och 
skaka den blå klädningen så att den är 
färdig att gå i stycken. De vända upp 
och ned de utdragna ladorna och gå från 
rum till rum, där dc ha varit, och där 
de icke ha varit. Men intet resultat.

Slutligen tvärstannar portmonätapper- 
skan och säger: — Ah, hvad jag är dum! 
När allt kominer omkring, så har jag' den 
ju ända här i min ticka.

( )ch sa skall hon ga igen. Men när 
Jenny ser, hm- hon star och torkar sin 
fuktiga panna med näsduken, kan hon 
inte lida tanken, att hon skall gå ut i 
solhettan på det viset. Hon måste stanna 
och dricka ett glas körsbärssaft.

Nej det är omöjligt.
— Ja, men nu är det ju ändå så sent. 

Inte hinnor du någonting i dag, inte.
Hon ser på klockan.
— Min Gud, hon är ju snart två. Ja 

du har nog rätt. 1 )et är inte ens värdt att 
försöka i dag. August får väl hjclpa sig 
tills i morgon.

Och så dukas det fram saft och tårtor, 
och när den främmande damen slutligen 
kommer ned på gatan märker hon, att 
hon varit sysselsatt med att säga ajö nä
stan hela förmiddagen.

jMargits visa.
(Ur “Lars Qathenhjelm“). 

öS

Ringen, alla vackra klockor ringen, 
Gyllne toner flyn kring sjö och strand, 
Flyn som fågeln på den lätta vingen 
Hän till fjärran land!

Sjungen, alla vackra klockor sjungen, 
Att han kommer i sin längtans lust, 
Innan sista tonen är förklungen 
Öfver hemmets kust.

Sjungen, medan solens strålar glöda, 
Att han kommer uti sommarns stund, 
Innan alla blomstren äro döda 
1 den gröna lund.

Sjungen linden, som i hagen blommar, 
Hälsen alla ängens klockor blå 
Och förkunnen, att till nästa sommar 
Skall mitt bröllop stå.

C. R. A. Fredberg.

* Arboga Margarin fortfarande bäst! *
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Marstrands societetshus för femtio år sedan.

Från Sveriges Madeira I.
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Sveriges Madeira
för femtio år sedan.

(Af en gammal krönikör.)

är en sommarstad, 
.rf som angenäm. Sling- 
gator, vådliga backar, 

grönskande trädgårdar och promenader! 
På ena sidan den djupblå hafsviken, på 
den andra klipporna, ett stelnadt haf. 
Och högt öfver det hela reser Karlstens 
fästning sina väldiga massor, stolt blic
kande ned på det så kallade Kléenska 
verket, en dyrbar, men för fiender föga 
farlig byggnad på öns södra del.

Längst, försvunna äro nu de dagar, 
då Marstrand var en af Nordens rikaste 
och yppigaste, men beklagligen äfven 
mest sedefördärfvade och gudlösa städer. 
Stadens mera blygsamma glansperiod 
återkommer nu årligen med badgästerna. 
Med förnöjsamhet och en högt drifven 
själfuppoffring bereda sig invånarne på 
densamma. Jag hörde talas om en 
änkefru, som om vintern bor helt allena 
i sina två ägande gårdar, men under 
badterminerna med undergifvet sinne 
uppehåller sig i ett skjul, dold för främ
mande blickar genom ett framför in
gången fäst skynke.

Likt flera af våra småstäder saknar 
staden gatunamn. Man har visserligen 
i ett par fall sökt afhjälpa denna sken

bara brist — men huru? Så läser man 
t. ex. på en knut namnet Rådstugugatan ; 
men fåfängt söker man på den något 
rättvisans tämpel. Däremot, huru trefligt 
och hemmastadt låter det icke, då man 
i matrikeln öfver badgästerna finner sina 
vänner bo t. ex. i Styfverts gård, Brömse- 
gården, Ästrandjka huset, Tornviken, 
hos Jonsson vid torget o. s. v.

Att vara en välordnad badgäst är inga
lunda någon så lätt sak, som den må
hända föreställer sig, hvilken aldrig för

sökt det. Mångfaldiga äro omsorgerna 
och sommardagen hinner med möda till. 
Den sitt kall troget uppfyllande bad
gästen måste promenera före och efter 
baden; än väntar honom segelslupen, 
för att låta honom i förening njuta af 
hans båda hälsomedel, hafsluft och hafs- 
vatten; än skall han ut och fiska; än 
mana honom aptiten och klockan i 
förening att icke försumma måltids
timmen; än är väderleken sådan, att 
den gör en bergvandring nästan till 
en plikt. Lägg härtill konserter och 
baler och dessa ljufva angelägenheter, 
utan hvilka hvarken någon brunns- eller 
badort kan finnas till; ty vattnet ensamt 
gör det visserligen icke.

Säg sedan, om icke allt detta samman- 
lagdt bildar ett rätt vackert Marstrands- 
arbete?

Man har sagt, att lifvet i Marstrand 
skulle vara stelt. Ingenting kan vara 
mera ogrundadt. Marstrands egenskap 
af landtlig stad, med fritt utrymme, 
grönska och promenader talar i och för 
sig tillräckligt däremot.

Låtom oss för en gång göra rättvisa 
äfven åt en badhusdirektion! Den i 
Marstrand har visat sig öm om alla 
bergklättrare genom de vägar, den i 
korsande riktningar anlagt öfver Mar
strands alptrakter.

Härlig är utsikten däruppe, i lugn 
som storm. Norrut skumma de död- 
bringande Pater-Noster-skären. I deras 
omkrets reser sig Hamneskärs nybyggda 
fyrbåk.

Från Sveriges Madeira II.

_.......... M
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Marstrands hamn och Karlsten 1859.

arstrand 
lika djä

Lifförsäkringsbolaget

■ÄlMBliÄ
— ÖMSESIDIGT -

Grundadt 1887. — Sturegatan 8, Stockholm.

BALDER har för dödsfall och utlupna försäkringar 
utbetalt öfver 2,800,000 kr., dess samlade fonder och öf- 
riga för de försäkrade reserverade medel uppgå till öfver 
åtta millioner kronor.

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 förvalt
ning uppstående öfverskott endast de i bolaget försäk
rade, hvilka åtnjuta årlig vinstutdelning redan efter 
tre hela kalenderår.

Balder hade den 31 December 1909 öfver 19,000 
delegare försäkrade för 38,000,000.

Vinstexempel : En 30-årig person, som 1888 
tecknat försäkring med årlig vinstutdelning, har t. o. 
m. för år 1908 erhållit en sammanlagd vinst af 22,3 
procent å inbetalda premier.

Årsvinsten har för en del försäkringar redan hun
nit upp till öfver 42 proc, af deras resp, årspremier.
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Fru Gerda Lundeqvist-Dahlström.

Partilager vid filialen i Göteborg Östra Hamngatan 10, Telefon 2181

CiAHMC välluktande LIAllll^J Maltinktur
S— (i flaskor à 1: - kr.)

* „ för konservering af kläder, stoppade möbler, mattor och gardiner m. m Användes 
' bäst med en vanlig rafraichisseur. Kan utan minsta risk sprutas på det mest

V tu r ölntål‘ga tyg- Obs- den behagliga lukten, hvarigenom denna maltinktur bestämdt
MUI skiljer sig fr. likn. preparat. Försäljes i Parfym-, Tvål-, Kemikalie- & Speceriaffärer
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Från Sveriges Madeira III.

Nålsögat.

Jag gjorde en gång en utflykt till den 
vidtkringblickande fyren. Jag fann en 
liten enslig klippa, med ett ytinnehåll 
motsvarande en vanlig gårdstomt. På 
denna bodde tre familjer; en stackars 
ungkarl, som annars utgjorde fjärde 
man, hade brutit benet af sig och var 
på lasarett i Göteborg. Det gjorde ett 
nästan smärtsamt intryck att se små 
barn sittande på de nakna berghällarne, 
med kläderna flygande för vinden och 
i den djupaste okunnighet om hela den 
omgifvande världen.

Ungefär midt på Marstrand befinner 
sig S:t Erilcs grotta, 24 fot bred och 
30 fot djup. Få torde de badgäster 
vara, som icke någon gång besökt 
henne och lyssnat till de sägner, som i 
folkminnet knyta sig vid stället. Under 
något af de många angreppen på fäst
ningen skall hon hafva tjänat en del af 
stadens inbyggare till tillflyktsort.

Icke långt därifrån ligger Nålsögat, 
egentligen en lång och smal bergsremna. 
Såsom teckningen visar, lära mer och 
mindre fetlagda badgäster här under
stundom anställa försök, hvilka — enligt 
sägen af färskare datum — för en och 
annan icke aflupit utan fara.

En fara af annat slag, men icke 
mindre hotande, är på ett särdeles fyn
digt sätt öfvervunnen. Stadens gatlägg
ning är särskildt lämplig för benbrott; 
en vanlig fotvrickning vore i de flesta 
fall en oundviklig följd af dess begag Husparti vid Allmänna vägen.

nande. Men" från allt detta räddas man 
genom Trampen.

Trampen utgöres af stora stenar, ofta 
så stora, att man på dem med bekväm
lighet kan taga ett par steg och tvenne 
personer mycket väl mötas. Denna 
tramp ligger stundom midt på gatan, 
då inga åkande här förekomma. Men 
om man måste gilla sättet att för jäm
förelsevis godt pris göra gatorna gång
bara, måste man rent af beundra själfva 
benämningen. Huru ursprungligt svenskt 
låter icke detta tramp? Det skall ock 
ständigt lända det marstrandska språk
sinnet till ära.

En annan benämning, som förefaller 
skämtsam nog, bäres af en gata, hvilken 
egentligen består af tvenne branta backar, 
en uppför och en utför. Hon kallas 
Dygdens stig, eller på folkets språk 
Döjdens väj. Att vandra Dygdens stig, 
i vintertid, med isbelagd tramp, måste 
vara pröfvande nog.

Då jag ofvan sade, att inga åkande 
finnas, kan det synas som om jag för
gätit — hästen. Nej, ännu äger Mar
strand, eller rättare Karlstens fästning, 
kvar sin springare, ett under för hela 
det uppväxande släktet. Visserligen är 
den icke nu densamma, som förlidet år; 
hästen är död — lefve hästen!

Men nere vid hamnen ligga de be
vingade hästarne — Marstrands vackra 
flottilj af segelslupar. Deras förare äro 
mönster af kallblodighet och säkerhet. 
För en krona i timmen låta de sina 
kunder känna all sjömanslifvets sällhet 
och sjösjuka. Och när man sedan gått

Från det gamla Majorna.

i land — med hvilken aptit går man 
icke till bordet!

På Alphyddan, Marstrands förnämsta 
värdshus, mådde man som en kung; 
och där “smakte mjödet kungen“, för 
att tala med Runeberg. Luften var så 
stark, mänskan är så svag och vinerna 
på Alphyddan voro präktiga. Allmän 
var belåtenheten med vår omtänksamme 
och humane värd; hans förträffliga fru

Sveriges förnämsta tragiska skådespelerska
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För Resor och Utflykter köpas alla slags 
Reseffekter, Korgar, Filtar, Bärremmar m. m. m. m. 

bäst och billigast hos

A-ß £ad Johnsson
-= 2 KUNGSTORGET 2 —

intog genast alla människor med sitt 
rättframma sätt och sina träffande ord. 
Den, som varit nog lycklig att erhålla 
plats på verandan, med grönska och 
haf för ögonen, frisk luft, läckra rätter 
och dito vin för strupen, kunde icke 
undgå att med en känsla af beklagande 
tänka på de stackars själfätame. Så 
kallades, med en kanske nog samman
dragen benämning, de som intogo mål
tiderna i sina hem.

Sedan tiden för denna lilla skildring 
från den idylliska vestkuststaden är 
mångt och mycket därute förändradt, 
Marstrand är en mondän badort, men 
all världens flärd och onatur skall aldrig 
kunna fördärfva denna lilla pärla af äkta 
bohuslänsk färg och fägring.

pjud en gång till!
Skiss af p.

L-Ivad det var lör cn härlig dag!
1 1 Då unga frun öppnade dörren Iran 
den kvafva, halfskumma sängkammaren 
slog solskenet bländande emot henne. 
Ett fönster var öppnadt i salen, och vår
luften strömmade in så frisk och ren. 
Hon kunde inte längre gå och ordna vid 
frukostbordet utan maste bort för att 
draga in några riktigt fulla andedrag; 
sticka hufvudet utom fönsterbågen för 
att få riktig, ordentlig uteluft.

I limlen var alldeles klarblå, utan några 
moln. Det blåste en frisk, mild vind, 
som ristade grename på de nyutslagna 
lindarna midt emot, bakom muren. Män
niskorna nere på gatan sågo gladare 
ut än vanligt, riktigt som om de gingo 
i feststämning; och det var nog inånga, 
som funderade på att få komma ut och 
se litet mera af vårgrönskan på denna 
välsignad! vackra dag.

Nu gick dörren upp pa nytt, och in
nan hon hunnit komma in i rummet igen, 
satt hennes man redan vid frukostbordet 
och mönstrade rätterna. Där fanns både 
ägg, rökt tunga, skinka och fint kaffe- 
bröd. Betydligt rikare matsedel än van
ligt. Och dessutom tronade där en stor 
bukett af guldvifvor, hvitsippor, pärlhya- 
cinter m. fl. af vårens unga barn.

I lon kom leende och stolt för att njuta 
af hans öfverraskning. Och så blef hon 
neddragen, kysst, smekt och lofprisad.

Ja. det måste ju vara litet festligt i dag 
på deras bröllopsdag, den tredje i ord
ningen.

Det var en treflig liten måltid, afbru- 
ten af kyssar och erinringar om, hur det 
var då . . . och då . . . Man kom riktigt 
upp i cn jubelstämning. Och slutligen 
lutade han sig- intill henne och half- 
hviskade:

— Hör du Gerda, vet dn hvad vi 
gör? - 1 eftermiddag gar jag' och tar 
en vagn, och så kuska vi ut någonstans 
långt bort, så långt som möjligt och äta 
en liten lin sexa. Säg' liten, hvad säger 
du om det?

Hon spratt till af glädje. En sådan 
där festdag- hade i flera veckor lekt henne 
i hagen, men som hon var en förståndig' 
och ekonomisk liten husmor och visste, 
att man inte hade några kapitaler aflagda 
till extravaganser, så besinnade hon sig 
genast.

■— Käraste Allred, utbrast hon, hvad 
tänker du pa? Det skulle bli rysligt dyrt 
Inte ha vi råd till det!

All. prat! Vi ha ju sa godt som 
inte roat oss det allra minsta på sista 
månaden. Och du kan minsann beliöfva 
komma ut litet.

— Inte skall du göra det för min 
skuld, Alfred. VI kunna ju gå ut och ga 
litet, så få vi frisk luft ända?

— Ja, som dn vill — svarade han 
litet kallt, vecklade upp tidningen och 
satte sig' att läsa. Och så var det inte 
mera fråga om den saken.

Men Gerda kunde inte låta bli att 
tänka på den. Hon hade ändå trott, att 

han skulle vara mera envis, litet mera 
angelägen om att värdigt lira den viktiga 
dagen, och hur det var, kände hon sig 
smått sårad öfver, att han så där hastigt 
kunde komina ur den glada stämningen 
och sitta där och läsa sin gamla tidning. 
I lon väntade, att han skulle titta upp och 
fråga henne en gång till, men hon vän
tade förgäfves. Han satt där med näsan 
öfver tidningen, ända tills han var tvun
gen att skynda sig i väg till kontoret.

— Ajö. liten sade han vänligt.
Ajö. Han fick en kyss, men den 

var inte så varm som den förra.
När han kom hem till middagen, hade 

hon emellertid arbetat sig in i ett gladare 
humör. Hon hade öfvertygat sig sjäif 
om, att han nog ändå skulle öfverraska 
henne på något sätt. De andra årsda
garna hade de ju haft så gladt och ro
ligt. Hvarför skulle de då inte ha det 
i dag? För nog' höll han lika mycket af 
henne nu som då?! Ja, det gjorde han.

Hon tog' emot honom på det hjärtliga
ste. Och så talade hon om, hur löfven 
slogo ut, och hur vackert det måste vara 
utat landet, och undrade hur Slottsskogen 
såg ut, och hvar det kunde vara mest 
utslaget.

Men slutligen tystnade hon. Hennes 
Alfred tycktes inte alls intressera sig för 
naturen i dag. Han kom oupphörligt in 
pa de mest hvardagliga ämnen, på. bank
affärer och tidningsnytt. Och så steg' 
man upp från bordet och lade sig att 
sofva middag' precis som om det varit 
en vanlig dag. Inte det ringaste tecken 
till någon öfverraskning.

Och när man kommit upp igen och 
druckit sitt kaffe, tog han på sig hatt 
och rock, klappade sin lilla fru, och un
derrättade henne om, att han skulle gå 
bort cn stund. Men till sju skulle han 
nog vara igen, och om hon då vore klädd, 
kunde man gå ut och gå några slag i 
Trädgarden. Sedan kunde man möjli
gen köpa något godt i en charkuteribu- 
tik och gå hem och äta kväll, ty hemma 
hade man det ändå allra bäst. Det höll 
han med henne om. Och så gick han.

Restaurant-1
Cigarrerna I

à 25 öre -----------------
à 2o „ rekommenderas.
à 15 ,, -----------------

Eqmonf Westerberg, 
GÖTEBORG.
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lundby SKÖNFÄRGERI och KEM.
TVÄTTANSTALT, Göteborg

Kungsgatan 44. —' Skanstorget 8 ■■ — 2:dra Långgatan 10.
Billigt och utmärkt arbete.

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

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

Magasin: Kungsgatan 17.

Gerda satte sig att sy med feberaktig 
ilver. När han ville ha det som en van
lig dag, sä skulle det väl vara så.

Men under tiden tänkte hon både hit 
och dit. Och så började hon räkna ut. 
hur myckel den där vagnen och sexan 
skulle ha kostat. Visst blef det dyrt, 
men inte sa farligt heller, när det bara 
var för en gång, och man annars sparade 
så mycket. Ilvarför kunde han inte ha 
frågat henne en gång till. Men det hade 
inte varit hans allvar, lian gick nog 
nu och var glad öfver, att ha pengarne 
kvar i fickan. Det var inte längre så 
noga, med att vara glad och lira en så 
betydelsefull dag' som deras bröllopsdag. 
Nej, det var slut med det.

Och så släppte hon arbetet och kastade 
sig i soffan, där hon låg och grät och 
snyftade.

Ringde det inte?
Jo. Hon rusade upp och torkade ha

stigt sina ögon. Någon kom in.
Ah, det var ju Alfred som redan var 

tillbaka.. Och skamsen öfver sina röda, 
ögon, böjde hon sig ned öfver sömnaden 
lör att dölja det obehagliga förhållandet.

Men han tog' den ifrån henne, drog 
henne ned i soffan och började fråga: 
— Var hon ond pa honom? — Nej. - 
Var hon ledsen da? — Nej. — Jo litet. 
b'y en sådan stygg unge, som sitter och 
surar (ill i ensamheten. Men nu var hon I 
tvungen att bli glad igen, livad skulle 
man kunna hitta på för att få henne vid 
godt humör? Ville hon höra en liten 
historia? — Ja, det ville hon. — Na, 
så ska vi väl ta fram en då.

Det var en gang en socken nere i 
Gmåland, där man ännu höll fast vid det 
gamla, goda sättet att stärka vänskapen 
mellan kyrkoherde och hjord medelst små 
presenter frän den senare, en liten ost 
då och dä, en säck profmjöl m. m., allt 
citer rad och lägenhet.

Så blef prostinnan en dag' utkallad i 
köket. Det var en stor duktig grebba 
pa tolf år, som kommit med ett par 
•jog ägg från mor sin, gumman pa Kullen.

— Ah, det var ju riktigt präktiga 

ägg, det här. sa' prostinnan. Ilelsaoch 
tacka. Sitt ner nu, Greta, sa ska du fa 
dig en kopp kaffe.

— Nej, jag tackar, sa' Greta.
— Prat, visst ska du ha det. Det 

är bade godt och varmt.
Nej. jag tackar, sa' Greta.

— Ah. du rår nog- me’et. Du har 
lang' väg hem.

— Nej, jag tackar, sa’ Greta.
Nå, da kan jag' inte hjälpa det, 

kära barn, sa" prostinnan och började 
lägga in äggena i skafferiet. Men så får 
hon höra snyftningar, och när hon vän
der sig om står Greta och torkar sig i 
ögonen méd afvigsidan af handen.

— IIvad i alla dar går at dig, kära 
barn, utbrast hon förskräckt.

— Goa prostinnan, snyftade Greta, 
bju’ mej en gang te'. Mor sa' att jag 
inte skulle få. ta emot förr'n ve’ fjärde 
trugningeu.

Historien var slut och de sutto tysta 
bada två. ( lerda sag ner på sina händer 
och tycktes vara litet generad.

— Na, frågade han. ska ja bju' dej 
en gång te"?

— Hvad menar du? Hon sag' upp, 
leende och villrådig.

Han reste sig och drog' henne med 
sig, slog' armen om hennes lif och kysste 
henne och innan den kyssen var slut, 
hade de kommit fram till fönstret.

— Titta ut. Gerda.
Hon sag' ut. Därnere pa gatan vän

tade det allra ståtligaste och elegantaste 
hyrkuskekipage, man ville önska sig.

Nå, hvad säger du?
— Min söta, goa, stygga lille man. 

bju’ mej en gang te'.
Och det gjorde han, ty han var en 

hygglig' och bra ung' man, som inte alls 
tyckte illa om att fira sin bröllopsdag.

En

Den, som vill studera stockholmslifvet, 
kan ej finna en bättre observationspunkt 
än Hasselbacken. Sön- och helgdagar 
skall han där få njuta den intressanta 
anblicken af en storstads befolkning i 
brokig blandning. Den högättade gref- 
vinnan bord om bord med sömmerskan 
eller “jungfrun“ — gardesofficern nästan 
sida vid sida med den anspråkslöse 
handtverkaren.

Denna samhällslagrens blandning före
faller här som den naturligaste sak i 
världen — det ena kotteriet tar ej notis 
om det andra, hvar och en sköter sig 
själf. Det hvilar sådana dagar, kan 
man säga, en fläkt af demokratisk anda 
öfver Hasselbacken.

Och hvardagarne! Då är publiken 
mera exklusiv, men inte mindre intressant 
att studera. Då ser man här mer och 
mindre allmänt bekanta typer ur den 
diplomatiska världen, ur regeringskret- 
sarne, från ämbetsverken, representanter 
för litteraturen,'konsten och finansvärlden, 
med ett ord en distinguerad hufvudstads- 
publik.

Behagar läsaren välja en sådan afton 
för att tillbringa “en stund på Hassel
backen“?

Det är en varm, strålande skön som
mardag. Solen dalar ned mot väster 
och förvandlar den ur de oräkneliga 
skorstenarne uppstigande röken till en 
rosenfärgad slöja, i hvilken Mälardrott- 
ningen behagsjukt draperar sig.

Gatorna äro nästan glödheta, luften 
vibrerar af värme, bullret af åkdonen, 
spårvagnsklockorna samt ångbåtarnes 
signalpipor bilda tillsammans en bisarr 
och söfvande konsert. Man kan knappt 
andas i denna af dam och stenkolsrök 
mättade, nästan öfverhettade atmosfär.

GÖTEBORGS ÅNGBAGERI
, KGNQL. HOFLEVERANTÖR

2:dra Långgatan 15—17 och dess Filialer.

Alla sorters mjukt och hårdt BRÖD 

framhålles SPISBRÖD Iti DELIKATESS KHÄCKEBROD.
Order expedieras till landsorten.
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G‘ROMS uppfriskande 
och billigt.

Svarta Vinbärsvin är pikant, fylligt,
Groms’ Fruktviner finnas hos alla välsorterade hand
lande i Södra Sverige och i en stor del af det öfriga landet

Då kommer man att tänka på Hassel
backen. Räddande tanke!

Man stiger ombord på en ångslup. 
Ah! Redan närheten af vatten verkar 
liksom en smula vederkvickande. Snabbt 
ilar den lilla båten öfver den skimrande 
lugna vattenytan och kastar upp vid 
sidorna små kaskader af glittrande rägn- 
bågsfärgade vattenpärlor.

Nu äro vi vid målet. Ett bord? Ah, 
där i skuggan! Och så något friskt 
och afkylande att dricka.

Andra gardets ypperliga musikkår 
spelar potpourri ur “Mefistofeles“. Man 
hör klang af glas, sorl af röster, och 
man försjunker i en angenäm sinnes- 
dvala under det man låter blicken följa 
de blå ringlarne af cigarröken, som sakta 
sväfva uppåt och förflyktigas.

Plötsligt väckes man af ett mångstäm- 
migt klingande skratt. Se där på veran
dan! De hvita gardinerna dragas upp 
och man ser en flock unga förtjusande 
täcka damer i eleganta, luftiga toaletter 
pratande och skämtande med kavaljerer 
i sällskapsdräkt med rosenknoppar i 
knapphålet och cigaretter mellan läpparne.

Nedför trappan till nedre matsals- 
verandan komma små kotterier, ungherrar 
och familjer. 1 allas anleten läser man 
glädje och belåtenhet. Man får redan 
på förhand aktning för Hasselbackens 
kök och vinkällare.

Se där ha vi corps diplomatique! Den 
elegante spänstige vicomten ser i dag 
ungdomligare ut än någonsin! Han ge
stikulerar och talar ifrigt med sitt säll
skap. Hvilka äro de? Vi tycka oss 
igenkänna Nederländernas representant 
och legationssekreteraren vid —ska be
skickningen med sin unga förtjusande 
grefvinna.

Skuggorna förlängas allt mer och en 
välgörande svalka efterträder den tryc
kande hettan. Bullret från staden höres 
endast som ett doft eko hit ut, men 
där nere från vägen ljuda rop, skratt 
och sorl, rullande vagnshjul, pinglande 
spårvagnsklockor. Borden upptagas efter 
hand, och allt som det lider stiger stäm
ningen, glada skrattsalvor öfverrösta då 
och då sorlet från de på snart sagdt 
alla jordens språk samtalande kotterierna 
och springvattnens plaskande.

Man erfar en oändligt angenäm känsla 
af vederkvickelse och hvila. Glada, ljusa 
drömmar gunga på tonernas vågor, be
kymren förflyktigas som den lätta cigarr
röken.

Så flammar det elektriska ljuset upp 
och öfvergjuter människorna och före
målen med ett bländande sken . ..

Men det är redan sent! På verandan 
vänta oss dukade snöhvita bord och 
uppmärksamma ganymeder. Hvad säger 
ni om en liten supé?.. . Kaffe med 
“avec“ efteråt — naturligtvis!

Och så är midnattstimmen nära. Det 
är tid att gå. Med saknad träder man 
utom portarne — med den saknad, hvar
med ökenvandraren lämnar oasen, där 
han funnit några ögonblick af hvila och 
lycka.

5ommartankar.
Kåseri af A. A.

Jag slår upp mitt fönster ...
Parken där borta är så lummigt grön, 

och morgonvinden, som strömmar hit in 
med den nyfödda grönskans söta vällukter, 
den är så sydligt varm.

Se, där kommer en fjäril, en liten, liten 
hvit fjäril den är sommarens första — 
infladdrande. Åh, vänta ... Dig skall jag 
nog fånga, du vackra barn!... Se så, nu 
flög den igen sin kos den var ej gjord 
för min studiekammarluft...

Hvar är du, vännen min, mina dröm
mars drottning med din bleka kind och 
dina sorgmodiga ögon? Du väna anlete, 
som, födt af mina tankar, skall följa mig 
i världen — i mina tankar!

Alla vedervärdigheter äro glömda i dag 
— icke sannt? — och alla hvardags- 
bekymmer begrafna. Det är sommar och 
sol, och vi skola ut! Vi skola ut, min 
vän, till doftande ängar och susande fjärd!

Djupt i skogen skola vi reda vårt bo, 
fjärran från den kalla, fåvitska världen, 
fjärran från dess larmande färdevägar.

Där är det tyst och svalt. Dit når oss 
ingen smärta, dit tränger intet eko från 
lidelsernas brottkamp. Där skola såren 

läkas, där skola vi lefva vårt stilla sommar- 
lif i glömska af alla tunga, sorgsna år!

När skuggorna falla efter somnad dag, 
då gå vi sakta - lutade mot hvarandra 
öfver skogens stig, öfver gungande barr 
ned till insjön, där valdthornet ger en lång 
vemodig signal, som upprepas i bergen.

Vi vandra, tigande som den ljusa, vind- 
lösa natten själf.

Vi stanna vid ängskanten, och med 
slutna ögon inandas vi den döfvande väl
lukten från klöfver och timotej och natt
viol ...

Och när månen glider upp bakom 
björkarne och färgar silfverhvita dina hår, 
då njuter jag dubbelt af stunden. Då 
sluter jag dig till mitt bröst, då trycker 
jag mina läppar mot din bleka panna, du 
älskade.

Och när så dagen gryr och fåglarne 
vakna, då skola vi jollra, äfven vi, och 
svärma.

Ty vi veta, att håren skola hvitna en 
dag, vi känna, att lifvet är kort och kort 
dess sommarlycka.

Men ack, jag är ensam, och du är 
blott ett tankebarn, du underliga, sorgsna 
flicka!

Du föddes af försommarens vind, då 
den smög in till mina dammiga folianter. 
Du föddes af den, och du flyr med den.

Hur förklara det?
Leo XIII mottog en gång i audiens en fransk 

dam, som i öfversvallande ordalag tackade ho
nom för att hon återvunnit sin hälsa. Påfven 
såg ytterst förvånad ut och frågade efter de 
närmare omständigheterna härvid.

— Jag har varit nog lycklig, svarade damen, 
att få en af ers helighets strumpor, och från 
den tiden lider jag icke mer af de outhärdliga 
reumatiska smärtor som förut plågat mig.

— Då är ni lyckligare än jag, svarade Leo 
leende, ty jag begagnar dagligen två af mina 
strumpor och kan ändock knappast gå.

C. A. PATERSONS
Urmakeri, Urhandel o. Optiska affär 

hörnet af Kungsgatan och Kasärntorget
ingång från Kungsgatan

R E K O M M E N D E R A S



Opera Boulevarden Frukost- och Midclagsservering. Middags- & Aftonkonsert 
Rätter ä la Carte samt Soupéer. af Konsertmästare Peder Rönn.

Göteborgsteaterns dekorationsmålare.

J. C. Andresen.

Till porträtten.
Axel Carlander.

Det har sedan gamla tider, åtminstone under 
ett sekel, varit kutym — för att begagna affärs
språk— att Göteborgs kommunalrepresentations 
främste ledande man korats bland stadens 
köpmän.

Sä var alltid en framstående och för all
männa angelägenheter intresserad köpman ord
förande i Borgerskapets äldste, den gamla korpo
rationen, som i vissa afseenden hade samma 
befogenhet som våra dagars stadsfullmäktige. 
Och från stadsfullmäktigeinstitutionens införande 
tills nu har med ett undantag ordförandeplatsen 
beklädts af utmärkte köpmän ur några af stadens 
äldste och mest tongifvande köpmansfamiljer.

Detta vidhållande af gammal god tradition 
har jag för min ringa del funnit klokt och 
riktigt, ty en stor handelsstads talan bör natur
ligtvis föras af en representant för de näringar, 
som gifva staden styrka och välstånd. Afvikel- 
sen från traditionen gjordes, då den illustre och 
rikt begåfvade professor Wijkander ställdes i 
spetsen för kommunalstyrelsen, men vid hans 
afgång återknöt man, då det gällde nytt ord
förandeval, vid gammal häfd. Till stadsfull
mäktiges ordförande utsågs nämligen gross
handlaren Axel Carlander.

Valet var godt. Grossh. Carlander tillhör 
en gammal ansedd näringsidkarefamilj, hvars 
namn gjort sig bemärkt i Göteborg för öfver ett 
hundra år sedan genom den bekante assessor 
Carlander, stadsfysikus här från 1793 till 1814. 

Till Göteborgs affärslif har namnet varit knutet 
i ett halft sekel vid pass och uppbär för när
varande, jämte det Markska, ett af landets aldra 
största industriella verk och ett af våra solidaste 
köpmanshus.

Jämförelsevis tidigt invald i kommunalrepre
sentationen, den hans fader för öfrigt länge till
hört, gjorde sig grossh. Carlander med det
samma bemärkt som en för ärendena ovanligt 
intresserad stadsfullmäktig och ryckte inom kort 
upp i främsta ledet af våra yngre kommunal
män. I en mängd styrelser och beredningar 
tog man hans skicklighet och arbetsförmåga i 
anspråk och hans ord kommo ganska snart att 
väga tungt vid öfverläggningarna i Mindre 
Börssalen.

Omfattad med allmänna sympatier och re
spekterad för sin duglighet utsågs han slutligen 
till ordförande i denna församling, hvilken post 
ju ställer stora kraf på sin innehafvare ej 
minst i dessa tider, då stadsbefolkningen iföljd 
af allmän ekonomisk depression och höga skatter 
af de ledande männen kräfver varsamhet och 
sparsamhet i den kommunala förvaltningen.

Gerda Lundequist-Dahlström.
Göteborgspubliken bereddes i Mars månad 

ånyo tillfälle att få njuta af fru Lundequist- 
Dahlströms storslagna konstnärsskap, hvilket som 
bekant gifvit henne första platsen bland Sveri
ges få tragiska skådespelerskor. Hennes lady 
Macbeth var en sällsynt gripande, med enkla 
medel fängslande scenisk skapelse, som för 
alltid etsat sig in i teatervännernas hågkomst.

Fru Lundequist-Dahlström är, som bekant, 
numera med starka band fästad vid Göteborg 
och det inger oss hopp om att ännu mer än 
tillförne få se henne på vår scen.

J. C. Andresen.
Under det halfsekel Göteborgs stora teater 

funnits till har teatern förfogat öfver flera duktiga, 
här bofaste dekorationsmålare, af hvilka jag, 
bland de tidigare, erinrar om Kahleis, Ahlgren- 
son och Rasmussen.

Af dessa var utan tvifvel Ahlgrenson den 
mest genialiske, men fråga är om han när det 
gällde färgernas behandling och styrka nådde 
upp till vår nuvarande teatermålare, J. C. Andre
sen. Ty denne är, som bekant, en verklig 
konstnär i sitt fack, hvilken åtminstone jag 
vågar sätta i jämnbredd med stockholmarnes 
namnkunnige Grabow.

Andresen komponerar och utför sina dekora
tioner icke allenast fint och korrekt, utan han 
får öfver dem en färgglädje, en kolorit, som 
verkar bestickande och fängslande. Han tycks 
inte veta af några tekniska svårigheter, antingen 
det gäller landskap, yttre arkitektur eller inte

riörer, och hans förmåga af ljuseffekter är be
undransvärd, antingen det nu gäller sol- och mån- 
belysta friluftsstämningar, marinmålningar och 
gatuperspektiv eller gråstämda landskapsmotiv.

Detta har naturligtvis sin grund i att hans 
konstnärsnaturell spänner öfver andra vidder i 
konstens värld än teatermåleriet, fast delta nu 
blifvit hans egentliga lifsuppgift. Andresen är 
nämligen ock en talangfull akvarellist, med 
skarp blick för färgernas valörer. Så längtar 
han hvarje sommar till skog och haf, framför 
allt haf, för att färgsinnet må få njuta af en 
annan luft än den kvafva teatervindens och till
fällen ges till studium af naturen.

Det är en hel rad konstverk Andresen in- 
förlifvat med vårt dekorativa teatergalleri. De 
flesta lefva nu blott i minnet, ty ofta är det 
fondernas och kulissernas öden att målas om 
och om igen. De lefva och fängsla, i motsats 
till många andra konstalster, mest för stunden, 
alldeles som de dramatiska konstnärernas pre
stationer. Jag erinrar mig inte alla de pjeser, 
Andresen gifvit den dekorativa ramen, men 
några skall jag räkna upp: Hamlet, Cyrano de 
Bergerac, Johannes, Romeo och Julia, Axel och 
Valborg, Macbeth, Erik XIV, Fänrik Stål, Gamla 
goda tiden, Lars Gathcnhjelm m. fl. Han har 
ju målat många fler, men dekorationerna till de 
nämnda styckena äro de bästa vittnesbörden om 
hans stora mångsidighet.

Föröfrigt har A. målat en mängd dekorationer 
till Folkteatern och Nya Teatern i Göteborg 
samt till flera teatrar i landsorten.

Andresen är, som bekant, dansk,, född i 
Bogense den 11 Oktober 1865. Efter att ha 
idkat studier vid Tekniska skolan i Köpenhamn 
samt vid en målarskola, kom han till den för
träfflige danske dekorationsmålaren Karl Lund 
och arbetade på hans atelier i tio år.

Hit till Göteborg kom han första gången 
1897, då teatern restaurerades, kom sedan hit 
flera gånger för dekorativa uppdrag och blef, 
på maskinmästare Martin Carlssons tillskyndan, 
år 1899 på allvar bofast här.

3Î3EK

Malmö rådhus.

A.-B. Östlind & Almquist
Kungl. Hofleverantör — Kungsgatan 15, Göteborg

Flyglar ■ Pianinon. Orglar
toPVllLlllVXÿvx Stora guldmedaljen senast i Petersburg 1908
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Lerensbsrgs Restaurant

C. bindemark
Östra Hamngatan 29

GOSS- & FLICKKOSTYMER
KAVAJER & KAPPOR

Specialitet
WETTERCHENS = 
BARNKONFEKTION

STORT URVAL
FÖRST-KLASSIGT ARBETE

nått

största
full

andning

fe i ti

Lisa Håkanson.
Under nyss förflutna månaden har Stora teatern 

gästats af landsortens förnämsta resande teater
sällskap, sammansatt af på det hela taget goda, 
omtyckta och lofvande förmågor.

Repertoaren upptog moderna och spelbara 
stycken, den ena premieren aflöste den andra i 
följd, men hela tiden lyste torHa-rad-publiken, 
med undantag möjligen för ett par premierer, 
med sin frånvaro.

Naturligtvis har den publik, som går på 
första raden när den får något som riktigt sma
kar, den uppfattningen, att sällskapet inte anstod 
Göteborg. Men den tog fel den gången. Ty 
i detta sällskap funnos förmågor, som kunde 
anstå hvilken teater som helst. Jag erinrar 
bara om fru Olson, Justus Hagman, Victor 
Sjöström och — last, not least — fru Lisa 
Håkanson.

Nå, som bättre är existerar inte göteborgs- 
teatern på första-rads-publiken. Det bör man 
komma ihåg i framtiden, när man skall bygga 
den nya göteborgsteatern. Den existerar på de 
mindre bemedlade klasserna, särskildt medel
klassen, men denna har ju gunås inte råd att 
gå dit så ofta. Teaterintresse har den emeller
tid, det ser man vid de föreställningar och 
matinéer, som gifvas till billigare priser än 
teaterns vanliga. Då är teatern - jag talar nu 
bara om Storan — vanligen fylld från golf till 
tak. — — —

Men det är väl bäst att säga några ord nu 
om Lisa Håkanson, så att inte den ärade läsaren 
tror att jag tagit hennes porträtt bara för att få 
anledning säga ofvanstående.

Fru Lisa Håkanson har gått afgjordt framåj 
sedan vi sist sågo henne och publiken återser 
henne alltjämt med lika stort nöje. Hon har 
något af sin mors spelsätt, men fast hon inte 
på långt när hinner upp sin berömda förebild, 
bemödar hon sig mera än modern om en vårdad 
diktion. Hon än tämligen fri från manér 
jag skulle endast vilja anmärka på hennes eviga 
leende, som verkar tröttande i längden.

Anna Norrie.
Det stod en ganska skarp strid på föråret 

här i Göteborg om vår förnämsta vissångerska, 
och som vanligt ställde sig publiken i två läger, 
för och emot. Hvad man kan fastslå är, att, 
huru gärna vi höra fru Norrie, höra vi henne 
helst på en annan plats än Konserthuset 
exempelvis på teatern och Handelsinstitutet.

Fru Norrie har, som bekant, ännu inte öfver- 
gifvit scenen. Sist hon uppträdde här i Göte
borg var i vintras, då hon spelade sin gamla 
glansroll i “Den sköna Helena“, samt på vår
sidan å Nya teatern.

C. A>. A.

Notiser.
Filip Holmqvists handelsinstitut. En 

del elever vid institutet till ett antal af 115 
jämte lärare och lärarinnor företogo i April i af 
läroverket abonnerade spårvagnar en utflykt till 
Mölndal, där åtskilliga fabriker besågos.

Dylika utflykter ingå, som bekant, i detta 
läroverks program, för att göra eleverna närmare 
förtrogna med vårt industriella lif.

(Fors, å 15 sid.)

Essbes Nationalsång
(Prisbelönt svar i Essbes pristäflan).

Vårt thé, vårt thé, värt "Essbesthé" 
Sjud hett vid våra bord!
Ej finns en dryck som detta thé
För rikeman, för fattige
Mer älskad än vår dryck i nord: 
Av Essbesniärket gjord!

■ Ack! thé är härligt, skall så bli 
Blott "Essbes" man begär.
Nu kaffe vi gå stolt förbi, 
Ty "Essbesthé, det älska vi.
För oss en hälsodryck så kär 
Just Essbesthéet är!

Här är oss skönt, här är oss gott, 
Ja, nästan allt beskärt:
Se'n “Essbesthé" kom pä vår lott
Och “Essbes Cacao“ vi fått,
Vad jordiskt finns väl mera värt 
Att dyrkas varmt och kärt!

Med "Essbes Cacao" ibland
Vårt liv blott glädje är:
Ty då vi sträcka ut vår hand
Samt vinka glatt vid sjö och strand
Och jubla: Känn pä drycken här!
En “gudadryck" det är!

Hjo den 25 Februari 1910
J. W. Wahlström.

KARNELL5 Fotografiahzlier
Riksfelefon 9032 ♦ ♦ 31 KUNGSGATAN 31 44 Riksfelefon 9032
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BADINRÄTTNINGAR
för gas=, ved= eller koleldning med 
tillhörande rörledningar uppsättas af

GÖTE B OR*G -
w—,............• ' . ■ -

Ramberg & Bauer 
(liuieli. AXEL BÅLSTRÖM)

Gas- & Vattenledningsentreprenör
Göteborg .*• Telefon i8

MODERNA

MÖBLERINGAR
Utställning af ett 80-tal olika rums- 
möblemanger. Allt af egen tillverkning 
efter ritningar af egna arkitekter .'.

fl. Selander & Söner
38 Norra Hamngatan 38

4 GÖTEBORG 4*
Möbelfabrik å Gårda. Riksfelefon 852.

r--------- Ny affär. !■■■■■■

LINDELLS Klädeshandel
Q  Västra Hamngatan 24 :: Göteborg. Q 

Specialaffär i — —----- -
Herr-, Barn-, Damdräkt-, Kapp- & Ofverrockstyger

till billiga priser.
Profver sändas på begäran gratis och franco.

För vårsäsongen nu inkommet
samtliga

Nyheter i Modevaror
och Garneringsartiklar
MODE- & SIDENHUSET

HERM. MEETHS
49 Kungsgatan 49.

IN. PETERSSON
28 Kungsgatan 28 :: Göteborg :: Äldsta affär på platsen. 

Försäljer i parti och minut till lägsta priser 
Fjäder, Dun, Bomullsknopp & Ylleflock, Träull, Tagel, 

Krollspint, Kapok, Hampa och Lin.
Svenska Specialvaror i Tagel och Halfdun.

28 Kungsgatan 28 :: Rikstelefon 3492.

AXEL NYLINS
/K URAFFÄRVK 
Järntorgsgatan 6 

rekommenderas

Bland intressanta platser är onekligen Trollhättan, 
med de under vårflödet mångdubbelt starkare vatten

fallen, med den snart färdiga för 100,OOO-tals hästkrafter 
afsedda kraftstationsanläggningen, uppmärksammad långt 
utöfver Sveriges gränser, och med den påbörjade 22- 
millionerskanalen. På Grand Hotell fullständig restau
ration. Emil Carlsson.

Notiser.
Återuppbyggd fabrik. Som bekant härja

des fabriken Viola sistlidne januari af eldsvåda, 
men är nu återuppbyggd. Och sedan några 
dagar är fabrikationen af dess samtliga välkända 
artiklar återupptagen.

Föröfrigt har Violas förut moderna fabrika
tionsmetoder genom nyanskaffade maskiner ytter
ligare förbättrats och förmår därför erbjuda ett 
fabrikat, som står på höjden af hvad i denna 
industri kan åstadkommas.

Våra utvärdshus. Å Lorensbergs gamla 
välkända etablissement, som nu på vårsidan 
öfvertagits af herr Sophus A. Petersen, spelar 
en utmärkt tysk marinorkester.

Operaboulevarden utanför teatern presenterar 
sig i år med trefliga gröna stängsel, hvilka bilda 
små nätta bersåer utanför tältet. Musiken ledes 
denna månaden af den skicklige dir. Peder Rönn, 
som i juni efterträdes af ett danskt kapell under 
anförande af H. Lucien.

Långedrags stora restaurant är öppnad för 
sommarsäsongen. Musiken exeqveras af Paul 
Rockstroh’s populära kapell.

Glöm ej vid dekorationen af Edra rum 
att besöka Engelska tapetmagasinet, som ifråga 
om tapetmönster alltid följer med sin tid.

Vill du kämpa stark och tapper 
Emot flugors ilskna hat, 
Skall du nyttja flugepapper 
Utaf Tomtens fabrikat.

När det är vår och sol’n börjar värma, 
Blir det så unket i skrubb och garderob. 
Då börjar också malen att svärma, 
Sedan den tagit sig en à la daube 
Uppå de kläder, som sparats till våren — 
Det är förargligt nog, eller hur? — 
Men du kan utplåna malen och spåren 
Med Gahnska fabrikens maltinktur.

bångedrags Stora Restaurant Paul Rockstroh’s kapell
==^3^^= Enskilda rum för beställningar. * Rikstelefon 144. Vördsamt C. F. NEHLS. — =
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Clocttas ÜULD-CACAO främst af alla.

Från gamla Majorna.
Den s. k. Allmänna vägen från Gamla Varfs- 

gatan till kröken vid Carl Johanskyrkan bibe
håller ännu sin gammaldags karaktär, men för 
hvarje år som går får den ett modernt nutids- 
drag öfver sig — det blir ständigt, för att an
vända en nött fras, nya klutar på det gamla 
klädet.

Det ena ålderstigna huset efter det andra 
försvinner, likaså de små trefna hagarne och 
trädgårdarna, hvilka gåfvo ett pittoreskt och 
småstadstrefligt behag åt den gamla förstadsvägen.

Bilden i detta nummer af Pingsten visar ett 
af de äldsta husen vid Allmänna vägen midtför 
Gamla Varfsgatan. Det ligger kvar från den 
tiden, då Allmänna vägen ännu hade hela sitt 
landtliga utseende i behåll, då det i stället för 
trottoarer fanns störa diken å ömse sidor, i hvilka 
sommartiden lössluppna grisar från grannskapens 
stior förirrat sig och rotade af hjärtans lust. 
Och fanns en öppen äng i dikenas närhet, som 
exempelvis i Hästhagen, kunde en åkande ofta 
hejdas af nötkreatur, som i flockar stängde vägen.

Det var i de idylliska tiderna för ett sekel 
tillbaka.

Huspartiet ifråga ligger vid en af de smalaste 
delarne af Allmänna vägen. Strax intill ligger 
den vidsträckta Söderlingska trädgården, hvilken 
fordom utgjorde en väsentlig del af egendomen 
Oljekvarnen. Denna ägdes i slutet af 1700- och 
början af 1800-talen af kommerserådet och varfs- 
disponenten Bagge, kom därefter i skilda ägares 
händer, bl. a. orgelbyggaren Söderlings, och är 
nu köpt af Carnegieska bolaget, hvilket utan 
tvifvel gör sig en half million på affären, hvad 
tiden lider. Där ser man nyttan af de förbätt
rade kommunikationerna i förstäderna.

Ett stycke härifrån västerut ha vi den rykt
bara Hästhagen, på höger hand från staden räk- 
nadt kantad af gammaldags hus, hvilka bevarat 
sin i det närmaste sekelgamla typ. Här funnos 
de ryktbara sjömanskrogarne med de poetiska 
namnen, hvilka icke voro annat än maskerade 
Venustempel, där sjömännen vid återkomsten 
från främmande land afplockades sina surt för- 
värfvade slantar. Mången tragedi ur lifvets natt
sidor utspelades här, och månget blad i Majornas 
krönika från denna trakt är skrifvet med blod.

Allmänna vägen, Hästhagen, Djurgården och 
andra trakter i vår västligaste förstad äro nu 
betydligt fredligare och stillsammare än förr, men 
de bli ock mera ledsamma, allteftersom småstads- 
prägeln utplånas. p.

Sveriges förnämsta vissångerska

y

Anna Norrie (i Sköna Helena).

Små utfall.
Efter Ludv. Fulda.

Af indianer, som kring ovän svärma, 
man lär den bästa krigskonst, tro du mig. 
Kan du en hel armékårs buller härma, 
tror världen att en här står bakom dig.

•x-

Åt fanders med de många språken först, 
om ni åt ungdomen vill bildning skänka! 
Den som kan snattra sju olika språk, 
kan sällan på ett enda riktigt tänka.

*

Min vän, gör icke narr åt samlardillen, 
blott det föråldrade har verklig tjangs. 
Hvad är en guldpokal, nyss fabricerad, 
emot en potta uti “renässangs" !

st-

Du söker, käre vän, en syndabock 
och finner ganska lätt din räddare. 
Om du ej trifves i din nya rock, 
så ligger felet genast hos din skräddare.

«
Det skulle bli en jämmer oerhörd, 
om alla frågor af sig själfva löstes. 
Hvad skulle då af alla brunnar bli, 
ur hvilka patenterad visdom östes?

*
/ fall ni mätte tingen med dess eget mått, 
då skulle ni icke fordra beständigt, 
att fjärilen borde flyga i högan sky 
och örnen kretsa bland blommor behändigt.

Malmö rådhus.
Bland äldre byggnader i den sydsvenska 

metropolen tilldrager sig rådhuset den resandes 
synnerliga uppmärksamhet, icke blott därför att 
det är en af stadens äldsta byggnader, ulan ock 
därför att det är ett byggnadsverk af stort arki
tektoniskt intresse, hvars verkan betydligt för- 
höjes af den på senare tiden mycket omskrifna 
midtför belägna Carl X Gustafs staty.

Rådhuset uppfördes, som bekant, 1546, då 
den historiskt bekante Jörgen Kock, Kristian 
Tyranns anhängare, var borgmästare. Rådhuset 
var också under danska tiden medelpunkten för 
hela Skånes politiska och sociala lif och var sär- 
skildt berömdt för sin vackra Knutssal.

Byggnaden, som är hållen i 1600-talets vack
raste renässans-stil, undergick i början af 1800- 
talet en grundlig förändring och ombyggdes full
ständigt under åren 1864—69 af den bekante 
Helge Settervall.

Bisquit Cognac.
Crofts Portvin.
Cockburn Whisky.
Heidsieck & Co.
Champagne Monopol

Pripps Pilsner rekommenderas.

Bröderna Weiss Boktryckeri, Göteborg 1910,
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Silllllllei Nils MS 8106 
Midtfor Bazar Alliance.

Klkstelefon 3 6 5 9.
Rekommenderar mina 

friska och dagligen 
nyinkomna varor.

Spécialité:
Ägg, Höns, 
Kyckling 
och Vildt

Pianinon, Orglar 
böra icke köpas förrän Ni sett vår stora, 
illustrerade katalog. Den erhålles kost
nadsfritt. Hög rabatt vid kontant köp. • 
Fördelaktiga afbetalningsvilkor. — 5 års 
garanti. Etablerad 1885. 14 första pris.

Utställningslokal i Göteborg 
Magasinsgatan 16 (hörnet af Kungsgatan). 

Akliei. Ä. G. Råliis Orgel- 8 Pieiti, 
Åmål.

“Prinsessan Marias Modell“
Den nya, eleganta kuvertmodellen i såväl silfver som nysilfver, hvilken 

med H. K. H. Hertiginnans af 
Södermanland medgifvande 
benämnes ”tTrinsessan 3Tïarias 
tnîodell”, har vunnit en stor
artad framgång tack vare sin

Finnes till salu 
i alla 

GULDSMEDS- 
AFFÄRER

enkla, förnäma stil.

Damer! Otroligt men sannt!
Regnkrage ’’Triumf’* 

Kr. 11: 75.
Blåa Cheviotdräkter, 

Dräkttyger,
Moderna Vårkappor och Rockar.

Serien I alla storlekar i olika mönster och 
modeller, fritt val, Kr. 22:

m[ Tillverkade af Damskräddare.
■ i Exceptionellt billiga priser. :: 

Gå genast till l_-:-____

Olof Svensons Kappafdelning
7 Skolgatan 7.

J. fl. ÖHRNs"
Skrädderi-Affär
17 VASAGATAN 17

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

FERD. LUNDQUIST & Co., Göteborg
Kungl. Hofleverantörer.

Koklådor
af bästa system, 
öfver 70 olika 

storlekar.

Elektr. ficklampor Thermosflaskor 
extra prima håller drycker varma 

från 1 krona till i 48 timmar, 
högre priser. Pris 6 kronor.

Turistbägare 
med etui 

af aluminium.
Pris 50 öre.

Prispokaler 
från 1 krona 

till högre priser.

Svenska Sardiner 
"FVHTDHHETS"

Fullkomligt jämförliga med de 
bästa utländska tillverkningar.

Våra svenska sardiner äro först lätt rökta och 
därpå inlagda i olja samt genom fackmässig 
konservering bringade till fullkomlig hållbarhet.

”Fyrtornets Sardiner” är en utmärkt 
delikatess för smörgåsbordet, billig, och som 
födoämne särdeles närande.

För närvarande föras i
lager följande märken:

“Lighthouse Brand“eiier“Fyrtornets“ 
dekorerade eller etiket- 
terade i/,- och 1 2-lådor.

“Siottsmärket“ samt “Svea“.
Akliebolagel Sveriges Finiili KoimWta

Oskar Holmbergs Eftr.
8 Magasinsgatan 8 Telefon 1814

TAPETSERARE-, 
SÄNGUTSTYRSEL- 
och MATT-AFFÄR

rekommenderas

Herman Wahlberg
i—

Urhandel & Reparationsaffär
Östra Hamngatan 50 B 

(hörnet af Kungsgatan) 
Rekommenderar ett 

välsorteradt lager af

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

0. P. Anderson & Sons 
Aquavit och 
Taffelperlan 

rekom men deras.



.it

KATALOGOMSLAG, /Nf,1 

ANNONSER AJ

StoeKHoSr

1 Göteborg Ajyva Hamngatan is

KopparfAllningar 
FOTOLITOGRAHER, 
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Eravyranstalt, Kautschukstämpel-, “E’*LlJg) Kliche- &, Chablonfabrik

(gust. Wikström

för

Damast- och
Drälldukstyg 

Lakanslärft 
Handdukar 
Bolstervar 
Percaler 
Gardiner 
Broderier 
Spetsar 
Näsdukar 
Förkläden
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Norrköpings och 
Gamlestadens

Bomullsväfnader
säljas till

55
Kungsgatan

Förlofningsringar "W 
W* Hederspresenter

Levererar fullständiga

Linneuppsättningar

25 Östra Hamngatan 25 

Guld-, SilfVer- och 
Juvelarbeten

* 
* 
417 
4P 
417
417 ....
417 , , .. . ,
<17 fabrikspnser med

Hotell, Restaurationer, Sjukhus, Badhus, Ångbåtar <}> högsta rabatt 
och Privathem samt Brudutstyrslar. * P& hela stycken.

^2atan. Älmedahls Försäljnings-Magasin
Telefoner: Kontoret 2166. Butiken 1131.

Rikhaltigt urval af

Linne- och Bomullsartiklar

Alla sorters

billigt
hos

Nötkol, 
Antracitkol,

Fyrkol, Smideskol, 

Björkkol, Cokes och Torf. 
Telefon 2780. och 6972.

Försök hvad Ni vill
men ett bättre medel för hårets vård och 

bevarande' än
Ziwertz Extrait Vegetal 

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

ZIWERTZ’ Eftertr.
Kungl. Hofleverantör.

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

ViödolTAND-CRÉME.

VIODOL
har jag att facka för mina 
hvifa, vackra tänder - - -

FILIP HOLMQVIST8
Handelsinstitut, Göteborg.

300—400 elever årligen. 15—20 akade
miskt och praktiskt bildade lärare.
Begär vårt 40-sid. illustrerade program.

Förnämsta språkinstitut, 
Bankkurs.

Filip Holmqvist, 
Öfverlärare vid Tekn. skolan i Stockholm, 

Lärare vid Chalmerska Institutet, 
Led. af Svenska Revisorssamfundet.

Elffta Kappor och Nattrockar, 
OOÔÔ Herttw, Mar m. m.

från de billigaste till extra fina i rikt 
sortiment till billigaste priser hos

L. J. WAHLSTRÖM
Östra Larmgatan 1O
Karl Johansgatan 41

Göteborg, Bröderna Weiss Boktryckeri.




