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REKOMMENDERAS

Tvättpulvret “R[^EN“ 
är bästl 

ÄlsSip-iicliTÄliriliÄrliy&Go. 
GÖTEBORG.

Fröken Olga Andersson

LV. HEIPHDEH8E
Etabl. 1835

GÖTEBORG

Specerier, Delikatesser, Vii och 
ttr Mim Koiserverade litaeie

alla slag, för såväl finare som enklare 
måltider. Leveranser till hushåll, båtar, 
restauranter och marketenterier utföras, 
hvarvid ombesörjes anskaffning af allt 
som erfordras. Förslag och prisuppgifter 
lämnas. Bästa varor! Billigaste priser!

Butiker:
Korsgatan 16. Södra Vägen 8. Vasagatan 7.
Tel. 1389,5318. Tel. 4310. Tel. 1715.



[guis Roederer Varuhuset VOLLMERS-MEETHS, Göteborg.

Sensationell 5Korsettnyftet!
Carte Blanche.
Grand Vin sec.
Brut & Extra Dry.

tfe*
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(f. d. Göteborgs Gnskïlda Bank)
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och emoffager genom sin

till förvar samt fill förvalfning.
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Salta varmbad året om.

värdepapper och 
andra handlingar

31:sta läsåret. Höstterminen börjar den 
17 augusti 1915. 20 akademiskt och 
praktiskt utbildade lärare.

Års- och terminskurser.
Utförlig bankkurs med övningar i alla 

bankgöromål.
Platsförmedlingsavdelning med vid

sträckta förbindelser.
Begär vårt 40 sid. illustr. prospekt.
Sommarkurs 3 maj—31 juli.

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

Norrköpings och 
Gamlestadens

Bomullsväfnader
säljas till

i

Finska badstugan 
är öppen för damer hvarje 

måndag, ö fri ga dagrar för herrar.

uthyr brandfria och dyrkfria

Depositionsfack

hvita 
kasta

Da 
spine 
fullt 
busk

D; 
mun 
senk 
purfi 
vägg 
kera 
glan

G 
var 
och 
lighi 
blän 
men

H 
kläd 
starl 
met 
och 
Mei

ilip Holmquists
Handelsinstitut

N. Allégat. 7, 1 & 2 tr., Göteborg. 
Grundat 1885. Rt. 2127 &.9160. Främsta 
och största enskilda handelsläroverk i 
landets främsta handelsstad. Egen läro- 
verksbyggnad.

Korsetten ”FURLANA” snöres fram — detta arrangement 
gör att ryggens linje framträder rak och smidig, utan de ojämnheter 

som å långa korsetter ofta uppstå nere vid snörningens slut.
• Som planchetten är placerad bredvid snörningen.bibehålles den 

fullständigt raka fronten.
Snittet för öfrigt är utarbetadt med den noggrannhet, som alltid 

är utmärkande för de korsetter vi föra i marknaden.
Korsetten “Furlana“ är tillverkad endast af extra l:ma kvalitéer och för
sedd med garanterad! rostfria aluminium-fjädrar och således tvättbar.

Garnityret är af hållbart och vackert Schweizer-broderi.
lurlana af finaste hvit Superior-Satin med 6 strumpband Kr. 10.75 
Furlana af extra fin hvit Diamant-Dräll med 6 strumpband Kr. 13.50

Till landsorten mot efterkraf 4- porto.

9/
9?
9/
9/
9/
9/ fabrikspnser med
$ högsta rabatt
9/ på hela stycken.
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(fc 
(f!
(6
W

Damast- och
Dräilsduktyg 

Lakanslärft 
Handdukar 
Bolstervar 
Percaler 
Gardiner 
Broderier 
Spetsar 
Näsdukar 
Förkläden

N. PETERSSON
Kungsgatan 28 * GÖTEBORG » Telefon 3492

Äldsta affär på platsen.
Dun, Fjäder, Tagel, Krollspint, Rörtopp,

Ylleflock o. Bomullsknopp, Träull, Kapok m. m.
i parti oçh minut.

Expeditionstid :

Söckendagar kl. 10—2.

Telefoner: Kontoret 2166, Butiken 1131.

Rikhaltigt urval af

Linne- och Bomullsartiklar.
Levererar fullständiga

Linneuppsättningar

W
97 
9/ 
97 
97
97 
97 
W 
97
97 
97
97 
e 
97 
W
97 
97 
97 
W

97
97
97
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för Hotell, Restaurationer, Sjukhus, Badhus, Ångbåtar
och Privathem samt Brudutstyrslar.

Hhtiebolaget

Göteborgs 
Bank

VarmiÉiiset å Saltholmen
rekommenderas

Telefoner: Badhuset 3150 v Restauranten 144

B. LUNDBLflDS Begrafningsbyrå
^.x 12 Kungsgatan 12

'/V Stort lager af Likkistor, Svepningar, Band, m? ro
7. Kransar och Buketter till billigaste pris :: , J^\
Order från landsorten expedieras skyndsamt.

Fina Ekkistor finnas. Rikstel. 110 45, 776 bostaden (ankn.)

ä» Almedahls Försäljnings-Magasin Kan^ataa,

bäst och billigast hos 
Bröderna W eiss 

— GÖTEBORG -----
Kungsgatan 23. Tel. 4560
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20:e årgången Redaktör och utgifoare= C. R. Ä. Fredberg 1915

Hvad sommarmorgo
nen uppenbarade.

Skiss af E. M.

C T N VACKER sommarmorgon med 
f (?) gyllene ljusflöden och prunkande 
V7 blomster i trädgården, där det 
hvita huset ligger, öfverskuggadt af hvita 
kastanjer.

Daggen gnistrade i gräset. Och en 
spindel spann långsamt och omsorgs
fullt sitt konstrika nät mellan rosen- 
buskarnes blad.

Då husets enda barn, den unge Ed
mund, vaknade vällde en ström af ro- 
senfärgadt ljus in genom fönstrets pur- 
purfärgade förhängen. Den öfvergöt 
väggarne och barnkammarens hvitlac- 
kerade möbler med en svagt rödaktig 
glans.

Gossen slöt ögonen på nytt. Han 
var ännu fången i drömmarnas värld 
och fann sig icke fullt till rätta i verk
ligheten. Det starka rosafärgade ljuset 
bländade honom. Men icke heller dröm
mens rike ville behålla honom.

Han hade godt kunnat stiga upp och 
kläda sig. Ett ögonblick kände han en 
stark lust att raskt draga på sig sam- 
metskolten och springa in till mamma 
och väcka henne med kyssar och skratt. 
Men han låg kvar i bädden.

Henrik Ahrenberg.

En bortgången Götebopgsköpman

Det var härligare att ligga och vänta 
och lyssna, tills lätta steg hördes ute 
i korridoren och dörren försiktigt öpp
nades. Då skulle han blunda utan att 
blinka, så att mamma icke märkte, att 
han endast förställde sig.

Sedan satte hon sig på kanten af 
hans säng och lutade sig ned öfver 
honom, så att hennes blonda hår föll 

ned öfver honom likt en skimrande 
slöja. Då skulle han jublande slå ar- 
marne kring hennes hals, och hon skulle 
skratta och prata med honom och hjälpa 
honom att kläda på sig som förr i 
världen, då han var en löjligt liten 
gosse med lockigt hår.

Men i dag tjänade det ingenting till 
att vänta. Inga steg hördes komma 
öfver golfvet, ingen vänlig röst önskade 
honom god morgon. Det rosafärgade 
skenet, som förut så trolskt upplyst 
rummet, hade slocknat, och det klara 
dagsljuset strömmade in.

Edmund kröp upp ur bädden, drog 
på sig sina små byxor, trädde de bara 
fotterna i de bruna lädersandalerna, 
tvättade hastigt ansiktet och tog på sig 
kolten. Han nästan darrade af otålig
het, så längtade han att få hälsa god 
morgon på sin mor.

Försiktigt smög han sig öfver golfvet 
och öppnade sakta, sakta dörren till 
hennes rum. Men allt var så tyst där
inne, icke ett andedrag hördes. Han 
sprang fram till sängen, men stannade 
som förlamad på några stegs afstånd. 
Sängen var ju icke bäddad, utan stod 
där helt prydlig med sitt hvita spets
täcke som den brukade stå om dagarne.

Han gick in i rummet bredvid, där 
modern eljes brukade sitta om morg- 
narne, inhöljd i en färgrik morgonrock, 
rikt broderad med fåglar och blommor. 
Där satt hon framför spegeln, under 
det Bertha borstade hennes hår, flätade

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

Lagermans Tvättpulver “Tomten“



2 Pingsten 1915

0 Fr STRIX, mindre söt, GULDMEDALJ punsch Sonnpnas. fl. Larsson Û LO. auldscottie...........whisky a7’“rk“a alla Esta klass
Lilla Torget 2, Göteborg. Tel.: Kontoret 2178, Butiken 9378. ALBERT ROBIN............. COGNAC restauranter.

det och lade upp det i vackra lockar. 
Men älven detta rum var tomt, och på 
golfvet låg den brokiga sidenkimonon 
hoprullad. Öfver allt stodo klädskåpen 
öppna, mammas ljusa och mörka kläd- 
ningar, hennes promenaddräkter, auto
mobil- och teaterkappor, hennes mös
sor och hattar med fjädrar och plymer 
— allt var borta.

Gossen sprang vidare, utför trap
porna, ned i andra våningen. Han ville 
ropa:

— Hvar är mamma? Hvar är min 
mamma?

Men han fick icke fram ett ord, icke 
ens ett ljud. Han sprang från rum till 
rum, ingen människa syntes till.

Taflorna på väggarne, barska mili
tärer och sköna damer, sågo med kalla 
blickar ned på honom. Möblerna stodo 
där stela och viktiga i sin prunkande 
prakt, blommorna i vaserna hängde 
med hufvudet, halft vissnade af brist 
på vatten. Ljudet af hans snabba steg 
ljöd helt ihåligt på bankettsalens blank- 
polerade parkettgolf.

Nere vid trappan till vestibulen stodo 
Bertha, kokerskan och Anton, betjänten. 
Gossen stannade och lyssnade med 
återhållen andedräkt.

— Hon gjorde rätt i att resa sin väg 
med sin hjärtans kär, sade Bertha och 
lade hufvudet kokett på sned. Hvad 
skulle hon egentligen med den grå- 
hårige majoren, som godt kunnat vara 
hennes far i stället för hennes man? 
Han kommer inte längre än till statio
nen, om han också rider sin häst för- 
därfvad. I bästa fall får han se tåget 
gå sin väg, och det nästa går först i 
eftermiddag.

— Hvad skulle det också tjäna till? 
Även om han med våld släpade henne 
tillbaka skulle hon på nytt resa sin 
kos. Hvem kan vakta lättsinniga kvin
nor? frågade Anton, i det han menande 
såg på Bertha, som skrattade högt, så 
att hennes hvita tänder lyste mellan 
de friska röda läpparne.

- Men barnet, det stackars barnet, 
suckade kokerskan och torkade sig i 
ögonen med förklädet.

Nu är den lille pojken alldeles 
ensam i det stora tomma huset, för 
majoren stannar nog inte här ute, han 
flyttar nog in till staden i sin ungkarls- 
våning igen.

— Det må han gärna göra, skrattade 
Anton. Vi ska nog göra det trefligt 
åt oss här.

I samma ögonblick rusade gossen 
fram och trängde sig emellan dem.

— Hvar är min mamma? Hvar är 
min mamma? ropade han i det han 
grep tag i kvinnans kjol. Har hon rest 
bort för alltid? Kommer hon aldrig 
mer tillbaka?

Tårarne runno ned för Berthas breda, 
godmodiga ansikte.

— Min stackars gosse, snyftade hon. 
Var bara lugn! Gråt inte så. När du 
en gång blir stor kan du ju resa till 
din mamma och stanna hos henne. 
Stirra inte på mig så! Du har ju pappa 
kvar, och vi stanna också hos dig!

Gossen gick åter upp för trappan 
och tillbaka genom rummen, samma 
stora, tomma och tysta rum, som han 
förut gått igenom.

Han gick förbi taflor, speglar, skåp 
och stolar utan att se dem. Hans läp
par voro fast sammanpressade, hans 
unga ansikte var hårdt, liksom skuret 
i hvit sten, och ögonen voro stora och 
tårlösa.

I sängkammaren stannade han och 
såg på den brokiga japanska morgon
rocken, som ännu låg på golfvet. Han 
sjönk ned bredvid den och borrade 
ned ansiktet i den. Den var så mjuk, 
så mjuk som blomblad och den doftade 
svagt af violer.

Bertha, som full af oro skyndat efter 
honom, fann honom slutligen där, sit
tande på golfvet och med torra, brän
nande ögon genom fönstret blickande 
upp mot den blå sommarhimlen.

Hans högra hand gled smekande 
öfver den mjuka sidenkimonon, som 
låg i hans knä. En liten ensam, all
varlig människa satt han där,, och av 
hans barndoms ljusa lycka fanns ingen
ting mera kvar än en brokig siden- 
kimono, som han höll i sina små dar
rande händer.

Hvarföre taga damerna så sällan lifförsäk- 
ringar? Naturligtvis för att slippa ifylla den 
kitsliga rubriken: “Försäkringstagarens ålder“.

♦

En kvinna är sammansatt af 243 ben, 169 
muskler och 369 knappnålar.

*
Ett kritiskt ögonblick i en mans lif är, när 

när han skall presentera sin blifvande andra 
hustru, en 19 års flicka, för sin tjugoåriga dotter 
i första giftet.

Så är det vär. Inunder björkens näfver 
Oroligt sjuder safvens söta vin 
Och öfver violetta grenar väfver 
Sig förårsgrönskan till en slöja fin.

Och bofinkparet har i grenens klyka 
Ånyo klädt sitt bo med skäggig laf.
Frän gamla bokar varma vindar stryka 
De läderbruna fjolärslöfven af.

Fantastiskt fépalats i hagen timrar 
Naturn af tusen hvita blom pä nytt, 
Och tornig slån vid åkerrenen skimrar 
Uti en bländhvit blomsterdrifva bytt.

I ljusa fjäderskyars glans försmulten 
Högt lärkan drillar öfver frodig vång 
Och dallrande en hvissling hörs från hulten, 
När trasten stämmer upp sin gälla säng.

Och om du tyss, hörs ej de skarpa ljuden 
Ifrån en pipa, som har toner sju?
Det är den gamle gode hednaguden, 
Skogsguden Pan, som blåser där ännu.

P.

Punktlighet fram
för allt!

En äktenskaplig scen.

P
UNKTLIGHET FRAMFÖR allt! 
sade alltid fru Lindqvist. Och 
hon hade så inpräntat denna 

grundsats hos sin man, att den blifvit 
hans andra natur.

På bestämdt klockslag steg man upp, 
på bestämdt klockslag gick man till 
sängs, på bestämda tider intog man 
sina måltider. Sålunda dinerade man 
precist klockan fem. Herr Lindqvist 
hade emellertid en dag varit borta sedan 
morgonen och kom ej hem förrän kloc
kan sju minuter öfver fem på efter
middagen. Han hade alltså kommit 
sju minuter för sent till middagen!

Fru Lindqvist lämnade sin man ej 
tid till några ursäkter. Så snart han

“Svenska Flaggan“
=-- PUNSCH =_..

“West End Club“ Whisky 
“King’s Liqueur“ Whisky 
“I. Prunier & Co.“ Cognac

Olol Fredin & Co.
:: Kungsgatan 40 ••
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SERVERING Drottninggatan 14. Tel. 9096.

kom in genom dörren började hon 
genast i sorgsen ton:

— När jag hörde det ringa, trodde 
jag det var doktorn.

— Doktorn? frågade herr Lindqvist 
oroligt; väntar du honom? Mår du illa?

Man skulle väl ha en järnhälsa 
för att kunna stå ut med sådana oregel
bundna måltider. Tror du kanske inte 
att man för öfrigt kan bli sjuk af ångest, 
då man hvarje ögonblick kan frukta 
att få höra en sådan underrättelse som: 
en droska har kört öfver er man?

Herr Lindqvist anser det vara lämp
ligast att tiga.

— Vill du kanske ha den stora god
heten och -svara mig på en fråga? fort
sätter hon.
■ — Gerna, min gumma!

Du vet, att i vårt hus punktlig
het är högsta lag. Nu skulle jag gärna 
vilja veta, om du har för afsikt att dag
ligen komma hem så här sent? Jag 
har väntat på dig en hel timma.

— Men, min gumma, du tänker väl 
inte ställa till en scen därför att jag 
kommit hem sju minuter för sent? sju 
futtiga minuter!... Jag har blifvit uppe
hållen af en viktig affär...

— Den vanliga förevändningen! Jag 
frågar alls inte efter dina affärer.

— Jag har också blifvit ombedd att 
hålla denna hemlig.

— Sju minuter, sade du. Hvem sva
rar mig för, att du ej härnäst kommer 
en vecka för sent? Man börjar med 
sju minuter och slutar med ett år.. .

— Det går väl knappast...
— Såå? Går det inte? ... Läste du 

inte här om aftonen för mig om en 
sjökapten, som reste bort och lofvade 
sin hustru att komma igen, men ännu 
inte låtit höra af sig?

— Det var en annan sak. För öfrigt 
hade han ju omkommit vid ett skepps
brott.

— Prat! Det kan hvem som helst 
säga. Du tror kanske, att jag skulle 
hålla till godo med, om du en vacker 
dag läte sätta i tidn ngarne, att du stigit 
upp med en luftballong, som sedan 
försvunnit? Nej, sådana där historier 
verka ej det ringaste på mig — lika 
litet som din historia i dag...

— Hvilken historia?
Åh, herrn kommer hem efter den 

vanliga tiden, och då man frågar honom 
om anledningen härtill, svarar han att 
det är en hemlighet... Nu vill jag ha 
reda på er hemlighet, min herre. Det 

måtte just vara en snygg angelägenhet, 
som man ej vill tala om för sin hustru! 
Utomhus kan du nog prata, men här 
hemma får man nära nog dra ut hvarje 
ord med tång.

— Jag säger ännu en gång: det är 
en hemlighet, som jag lofvat att inte 
tala om.

Ah, hvad betyder det?
Nej, nu vet du inte, hvad du 

säger, min gumma . . .
— Vet jag inte? Det är du, som 

inte vet, hvad du skall säga!
— Nåväl.. . Nej, jag kan inte tala 

om det.
— Ha, ha, ha! Visste jag inte det. .. 

O, du bedrar mig, Lindqvist!
— Men, för f-n!
— Seså, nu svär du också .. . O, jag 

olyckliga !
— Det var då också skock millio

ner ... Vill du då inte låta mig få 
ordet en gång?

— Ack, gå på du! Din slafvinna 
lyssnar ödmjukt till hvad hennes herre 
har att förkunna.

— Så hör då: en af mina vänner 
hotas af konkurs. Han har vändt sig 
till mig, och jag har sprungit omkring 
hela dagen för att genom min borgen 
afvända katastrofven.

— Nå, vidare då?
— Ingenting vidare.
— O, min Gud!... Det var då för 

väl att jag i går betalte bagaren, ty 
därigenom få vi väl kredit på bröd åt
minstone för en månad. Från och med 
i afton skall jag vänja vår son vid att 
sofva på halm, ty detta öde väntar väl 
det stackars barnet, hvars lättsinnige 
far ger bort sin förmögenhet åt den 
förste bäste skojare ...

— Skojare! Hur kan du kalla en 
person så, hvilkens namn du inte ens 
känner?

— Bah! Det kan naturligtvis ej vara 
någon annan än den där idioten Pet
tersson.

— Misstag! Det är hvarken Petters
son eller någon annan idiot. Långt 
därifrån ...

— Nå, då är det väl någon annan 
odåga, hvars namn du nog aktar dig 
att omtala.

— Hör upp...! Du skulle ångra 
hvad du sagt, om du finge veta per
sonens i fråga namn.

— Såå? Åh, det kan ej vara annat 
än en usling, en bankruttör, en skurk, 
en äfventyrare, en industririddare, en ...

— Nej, nu kan det vara nog! Om 
du då nödvändigt vill veta det: för din 
bror är det, som jag gått i borgen. 
Han har gjort misslyckade spekulatio
ner och . ..

Fru Lindqvist står som fallen från 
skyarne.

— Ack, min älskade, förlåt mig!
De båda makarne omfamna hvar

andra.
— Och nu, då allt är klart oss emel

lan, låt oss gå till bords! säger herr 
Lindqvist.

- Inte ännu, min gubbe lille!
— Hvarför inte?

Köksan har måst uträtta flera ären
den, hvarför vi i dag för en gång måste 
vänta med middagen till klockan sex. 

Herr Lindqvist sjunker ned i en fåtölj. 
— Ej förrän klockan sex?!... Och 

så har du ställt till en riktig scen, bara 
för att jag fördröjt mig sju minuter!

— Det var bara för att fördrifva 
tiden, min lilla vän ...

't/änfe på 6arnen/
CUr en dikt af Garl Snoilsky.

st1

Tänk på barnen! Bygg i vårens riken 
Upp en fredad plats åt dessa små, 
Innan de ock hamna i fabriken 
Långt från blomsteräng och böljor blå!

Bröd åt späda munnar du beskärde, 
Skolan gaf du —- men det är ej allt:
Gif nu lärkans sång kring vårgrönt gärde 
Och en fläkt af Västerhafvets salt!

Lifvets lösen är att bördor bära — 
Fast på skilda sätt — för litet hvar;
Lycklig den som får till vägkost tära 
Ljusa minnen fiån sin barndoms dar.

Låt de små få se ett skönhetsskimmer
Uti fosterjordens allvarsdrag
Innan stadens slöjd och varfvets timmer 
Kallar dem till lifslång arbetsdag!

Göteborgs Kravatt=Fabril<Sp Herrhalsdukar 
ner 22 Korsgatan 22 "WB Skjortor • Kragar • ^Manschetter
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Carlshamns Flagg-Punsch Ü
Konstnären och mång- 

millionären.
Skiss af T. v. S.

Å EN AF DEN STORA stadens 
restauranter sutto en afton två 
konstnärer.

Den ene, Perman, målade hufvud- 
sakligen för konstindustriella ändamål: 
majolikakrus, vaser, fat och koppar. 
Han hade mer snille än pengar och 
hade gifvit goda framtidslöften.

Den andre, Hellström, målade efter 
fotografier, för att lifnära sig. Det var 
nämligen, med anledning af världskri
get, ganska skralt med konstnärernas 
utkomstmöjligheter.

Om det sålunda ej var några ädlare 
grenar af konsten som sysselsatte dem, 
sluppo de i gengäld att svälta ihjäl. 
Men i alla fall hade hvar och en af 
dem en större duk på staffliet, som de 
kluddade på emellanåt, när tillfällen 
funnos och anden föll på.

Sina konstnärliga samveten tröstade 
de med den mycket riktiga tanken, att 
när en näktergal kan lifnära sig med 
maskar, kunde väl en konstnär måla 
efter fotografier eller måla porslin.

De båda konstnärerna höllo just på 
att inmundiga sitt aftonmål — lika rik
tigt vore det att säga, att de just af- 
slutat detsamma, ty det bestod blott af 
en enda liten smörgås, hvars förtärande 
ej tog lång tid i anspråk. Hellström, 
som älskade den torra själfironien, lu
tade sig tillbaka i stolen och seende 
på sitt tomma glas sade han:

— Om jag slagit mig på en mindre 
ideel bana, skulle jag nu kunnat dricka 
ett glas till...

Men Perman hörde ej på honom; 
han studerade en aftontidning och läste 
halfhögt för sig en notis, som i hög 
grad tycktes ha väckt hans intresse. I 
denna notis talades om en amerikansk 
järnvägskung, som kommit till staden 
och tagit in på det största hotellet.

“I Förenta staterna“ — hette det i 
notisen — “gäller mr Boxel för att vara 
enormt rik. Hans förmögenhet låter 
sig ej uppgifva; det säges, att hans in
komster uppgå till 200 pund i timman“.

- För tusan! ropade Hellström, ryc
kande tidningen ur vännens hand, ty 
han kunde ej tro sina öron.

Jo, det stod verkligen som vännen 
hade läst.

— Den karlen måtte föra ett härligt 
lif! utropade han.

— Den som bara hade hundradelen 
af denna förmögenhet! suckade majo- 
likamålaren.

— Nå, hvad skulle du då göra? frå
gade porträttmålaren.

Perman stirrade i luften och sade 
drömmande för sig själf:

— Resa . . . se Venedig, Florenz, 
Rom, Neapel, Palermo . ..

— Hellström nickade, men han lät 
ej hänföra sig af vännens svärmeri.

— Ja, ja, tilläde han, det vore nog 
ganska angenämt — särskildt om vi 
kunde få göra sällskap . ..

— Är det inte skamligt, att personer 
sådana som vi, konstnärer, knappt nog 
ha bröd för dagen, under det tusentals 
lättingar lefva i öfverflöd! utropade 
Perman ock skrynklade ihop tidningen.

— Ja, tillfogade den andre på sitt 
torra sätt, när man som jag dagligen 
målar sina fem oljeporträtt, borde man 
väl ha anspråk på ett mera reelt er
kännande af sina medmänniskor.

Hellströms försök att taga saken från 
den skämtsamma sidan gjorde ej det 
ringaste intryck på Perman, hvilket 
mycket oroade vännen, ty då Perman 
var förstämd, brukade han snarka hela 
natten igenom — de båda vännerna 
bodde tillsammans hvilket naturligt
vis i hög grad plågade den andre.

— Bort med denna dysterhet, som 
likt en gam fräter på din lefver! skäm
tade Hellström. Vi skulle visserligen 
kunna härda ut med litet mera ära och 
framför allt mera pengar, men vi ha 
ju hvad vi behöfva och så till vida äro 
vi ju lika goda som din mr Boxel. För 
öfrigt: denne amerikanske nabob kan 
väl inte mer än äta, dricka och sofva 
som vi — eller hur?

Perman skakade på hufvudet och 
slog askan af sin cigarr på silfverfatet, 
hvarpå det tomma ölglaset stod.

Efter några minuter skildes de båda 
vännerna åt. De hade en gång för 
alla gjort upp, att den ene ej skulle 
bry sig om hvart den andre gick. Hvar 
och en hade sin portnyckel.

Den med sitt öde så missnöjde Per
man gick ensam filosoferande öfver 
detta öde, som låtit honom födas så
som son till en underordnad tjänste
man. Hvarför hade ej han blifvit en 
amerikansk järnvägskung? Hvarför hade 

ej ödet gynnat honom lika väl som 
mången annan?

Under sådana betraktelser kom han 
så småningom till det hotell, där mr 
Boxel, enligt tidningens uppgift, skulle 
bo. Målaren såg på den ståtliga bygg
naden och suckade.

Plötsligt såg han portiern komma 
mot sig.

— Mr Boxel väntar er redan, min 
herre. Det är serveradt, sade portiern 
bugande.

Perman såg förvånad på portiern.
— Ni misstar er, min herre, var det 

enda han kunde framstamma.
Visst inte — jag är fullkomligt 

säker på min sak, försäkrade portiern.
— Mitt namn är Perman, målare.
— Alldeles riktigt: Perman, målare. 

Mr Boxel har redan väntat på er en 
hel kvart. Han är amerikanare och 
tycker om punktlighet.

Majolika- och historiemålaren begrep 
ej ett ord, men följde viljelös med 
portiern.

Hofmästaren kom artigt mot konst
nären och bad honom följa sig. Mr 
Boxel innehade hotellets finaste våning.

Perman klappade på dörren och ett 
sonort “Entrez!“ lät höra sig. I nästa 
ögonblick stod han framför den rike 
mannen från Förenta staterna, den man, 
som hvarje timma hade sina 200 pund 
i räntor.

Mr Boxel var en liten, undersätsig 
40-åring, hans väsen var gentleman
nens, prägladt af fin älskvärdhet, utan 
minsta spår af högmod.

Den rike mannen ursäktade sig hos 
konstnären för den tarfliga matsalen — 
som var det elegantaste rum, konst
nären sett, och upplyst af två väldiga 
gaskronor.

— På resor måste man nöja sig som 
man får det, tilläde millionären an
språkslöst.

Bordet var dukadt.
Hvilken lukullisk måltid sedan! Mel

lan faten stodo borduppsatser fyllda 
med de härligaste och dyrbaraste fruk
ter — Perman kom ovillkorligen att 
tänka på de aptitliga “Stilleben“-styc
kena i Dresdenergalleriet. Han hade 
dock aldrig förr z/z natura sett så myc
ken härlighet.

Mr Boxel tycktes ej ha lagt märke till 
konstnärens förvåning och förtjusning'

— Grip er an! sade han och satte 
sig midt emot målaren.

Denne grep också genast en väldig

Begär alltid ARBOGA Växtmargarin!



Pin g’s ten 1915 5

Groms’ Fruktviner ',<)piuiar^unsch
$<• Fylligt svart vinbärsvin. 1® EXClCIOt-COgfiOC

SPARKLING HOCH 
Naturligt mousserande fruktvin från Knuts
torp. Till salu i hvarje välsorterad Speceri
affär samt i vår butik 12 Korsgatan 12. 
Akt.-Bol. H. G. Groms & Son.

hummer. Det var länge sedan den fat
tige målaren bestod sig med hummer.

— Den som kunde äta sådant! sade 
mr Boxel för sig själf, följande med 
blicken hvarje bit, som försvann i må
larens mun.

Perman gjorde därpå ett anfall på 
ostronen. Han hade funnit sig i situa
tionen och återvunnit sin själfkänsla, 
ja, han vågade till och med räcka sin 
värd ostronfatet.

— Det vore detsamma som gift för 
mig, sade mr Boxel med ett sorgset 
leende.

— Åh, sade Perman endast och högg 
in på tryffeln — äkta, veritabel tryffel.

—- Men härpå måste ni dock smaka, 
mr Boxel, bad Perman.

Men naboben pekade blott på sin 
mage och suckade:

—- Han tillåter det ej.
— Carlsbad! ropade målaren utan 

att se upp från sin tallrik.
— Tjänar till ingenting! svarade vår 

Croesus. Min mage är ohjälpligt för- 
därfvad.

En kypare hade nu rullat fram en 
champagnekylare af drifvet silfver; i 
isen låg ett tiotal flaskor ur “änkan 
Cliquots“ källare. En annan kypare 
öppnade flera flaskor och slog i måla
rens kristallglas. Denne höjde sitt glas 
mot mr Boxel, hvilken också fattade 
sitt, som var tomt, och med ett vemo
digt leende sade: “Skål!“

— Men ni dricker ju inte, sade Per
man, ert glas är ju tomt!

— Får inte, förklarade mr Boxel.
Målaren beklagade uppriktigt sin 

värd, så uppriktigt som en person kan 
göra, hvilken njutit af den läckraste 
måltid och för hvilken det härliga skum
vinets andar börjat framtrolla en rosen- 
färgad värld. Amerikanaren var tyst, 
tankfull eller blaserad, men det tycktes 
glädja honom, att målaren gjorde be
sked för sig.

Tillfälligtvis såg han på sitt ur, ett 
med diamanter besatt kronometerur, 
som visade alla hufvudstäders tid. Per
man märkte det och reste sig genast 
upp från sin plats.

— Jag vill ej störa er längre, ärade 
herr Boxel, sade han; det är sent och 
ni vill sofva.

— Sofva! upprepade millionären 
sorgset; jag kan inte sofva.

— Försök med chloral, rådde den 
godmodige målaren, i det han fattade 
sin hatt.

— Tjänar till ingenting, min vän. O, 
dessa nerver! klagade amerikanaren.

Perman rekommenderande sig under 
försäkran, att denna stund skulle bli 
oförgätlig för honom och att han aldrig 
förr njutit af en så härlig måltid.

Då han gick ned för den mattbe- 
lagda trappan, mumlade han för sig 
själf:

En själfhjälpsföreningarnas 
målsman.

Folkskolläraren Anders Raab.

— Stackars karl — kan inte ens äta, 
dricka och sofva — det kan ändå 
vi, Hellström och jag — ja, alldeles för 
mycket — vi ha åtminstone en hygglig 
mage och präktiga nerver.

I den mest upprymda sinnesstämning 
kom han hem. Hellström låg redan, 
men han sof ej, ty han väntade att 
Perman skulle komma hem och snarka 
ut sin förargelse.

Men Perman snarkade ej den natten. 
— Han sof så tungt och så djupt som 
ett oskyldigt barn. Följande morgon 
berättade han sitt äfventyr för vännen, 
som triumferande utropade:

— Där ser du!
Se’n kom det i dagen, att amerika

naren hade en fix idé: att bjuda fattiga 
målare på mat.

När pappa och mamma flirtade,
Dialog.

^/c/XASKERAD. Bland andra sitta 
X/r På en divan en i gult siden 

vtv klädd Isabella af Spanien och 
en Carl V med hjälm på. Några steg 
från dem stå två unga i en dörr och 
prata.

Den ene af dessa är en ung modern 
flicka, målarinna. Den andre en ung 
likaledes modern man.

— Underbart! säger han. Hvilken 
vacker klädning, den faller så vackert 
utefter din kropp.

— Inga artigheter! utropar hon. Det 
behöfva inte vi. Kom mig inte för 
nära. Glöm inte, att vi för alla andra 
i dag talas vid första gången. Ingen 
får ana vårt förhållande. Åh, om man 
visste, att vi hade fört våra föräldrar 
ihop, för att de skulle bli förtjusta . . .

— Nå, hittills ha de just inte gjort 
några framsteg. De äro kalla som is 
och gäspa som fiskar, som man dragit 
upp ur vattnet.

— gjorde dock mamma så fin, 
jag friserade henne, krusade luggen, 
sminkade, pudrade och parfymerade 
henne. Alla familjepärlorna hade jag 
satt i hennes hår.

- Pappa var inte lätt att få upprig
gad. Jag hade gjort mitt bästa för att 
få honom att se krigisk ut.

— Jag försäkrar dig, mamma tar sig 
utmärkt ut, jag har visat alla hennes 
företräden och hon måste falla en all
varlig man i smaken. Hon har läst 
hela lord Byron och spelar guitarr. Hon 
har också sjungit förr — nu sjunger 
hon lite’ falskt, om det är dåligt väder.

— Pappa är just inte så mycket 
underhållande, men hans tystnad kan 
gälla som djupsinnighet.

— Ack, det som herrarne vanligtvis 
säga damerna, bevisar just inte stor 
öfverlägsenhet. Societetspladder . . . 
kärlek . . . ibland ljum, ibland hetare . .. 
de största dumhufvuden kunna nog 
prata om sådant där.

— Man måste vara litet djärf och 
pappa är så blyg.

— Det är skada.
Jag har aldrig kunnat anförtro 

honom en affär. Hans älsklingssyssel
sättning är nästan rörande naiv. Tänk 
dig, hans största nöje är att bygga

köpes fördel- A. O. GRAHN & Co. 
 aktigast hos Kungstorget 1. Tel. 850, 2150.
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fästningar af gamla korkar. Vi ha så 
många korkar i vår villa, att den helt 
säkert skulle simma ofvanpå som No
aks ark, om syndafloden komme.

— Nå, åtminstone ska inte våra för
äldrar stå oss i vägen, då vi äro gifta.

— Om de bara gå in på vårt gifter
mål.

— Jag har räknat på den tändande 
gnistan .. . Om de blott besinna sig, 
äro vi förlorade. Vårt förhållande kan 
inte längre döljas och ... oss emellan ... 
er lyx är blott ett bländverk.

— Eder också! Edra egendomar 
äro så mycket intecknade som våra. 
Vi ha hus, som inte inbringa oss något. 
Vi ta af kapitalet.

— Och trots allt detta göra vi klokt, 
om vi ta hvarandra, ty du har kraft 
och jag klokhet, du vilja och jag för
slagenhet. Med uthållighet, böjlighet 
och lite list kommer man alltid till 
målet. Du har just inga stora kun
skaper, dina åsikter äro just inte så 
fasta, men du bländar. Du skall bli 
politiker. Jag tycker bättre om en duk
tig man utan penningar än en dum 
penningsäck. Den förre blir rik och 
den andre ruinerar sig. Jag har tänkt 
noga efter — du passar mig utmärkt.

Vi två tillsammans betyda något.
— Och du skall få se att det går 

bra.
—■ Ja, vi äro mycket duktiga, det är 

säkert! (Pekar på Carl V och Isabella.) 
Vi våga endast med största försiktighet 
tala till dem om våra afsikter.

*- De äro så lättsinniga.
— Bara barnen! (orolig) Men de 

visa intet intresse. Jag tror, att Isabella 
vill gå och lägga sig.

— Men Carl V är också en stock.
— Ack om din mor intresserade sig 

för korkfästningar.
— Det kommer. Har du märkt, att 

om man sätter en äldre herre och en 
äldre dam tillsammans, så ha de nästan 
intet att säga hvarandra.

— Ja, men det kommer kanske. Jag 
räknar starkt på champagnen. Ska vi 
dansa lite ... man betraktar oss.

Han tar henne om lifvet och dansar 
ut. Under tiden har Carl V bjudit 
Isabella ett glas champagne och några 
smörgåsar med gåslefver på. De tala 
om “korkar“ och “Lord Byron“. Då 
de unga återvända, sitter Isabellas hår
klädsel på sned och kejsaren af Tysk
land och kungen af Spanien har lagt 
af hjälmen.

— Nej se . . . det är ingen synvilla. 
De se intresserade ut.

— De liksom smeka hvarandra med 
ögonen.

— Mamma slår ned sina.
— O, du min evige ... pappa blir 

riktigt lifvad.
— Vi äro räddade. Våra föräldrar flirta.

Ett" reseäfvenfyr.
Berättadt af X.

UNNAR JOHNSSON, som var 
en angenäm ung man, tjänste- 

a man och välsituerad, steg på 
tåget i Göteborg en vacker majdag för 
att resa söderut.

I kupén fick han sällskap med en 
ung flicka, som såg litet blyg ut, och 
som de voro ensamma i kupén öppnade 
Gunnar snart konversationen. Under 
samtalets lopp erfor han att den unga 
damen aldrig rest på järnväg förr, hvar- 
för han naturligtvis ansåg det som den 
naturligaste sak i världen att bli hennes 
beskyddare.

Samtalet var snart i full gång. Man 
talade hit och dit, om väder och vind, 
om det förbiilande landskapet, men det 
var inte utan att hon såg tillbakadragen, 
nästan rädd ut.

Vid den första stationen gick han af 
en stund, promenerande på perrongen. 
Strax innan tåget åter satte sig i gång 
sade hans vackra kupékamrat:

— Jag skulle gärna vilja köpa några 
apelsiner.

- Det gör mig ondt, min fröken, 
att ni ej sagt detta förut. Men jag tror 
visst, att jag har en apelsin på mig, 
sade han.

Han sökte igenom sina fickor, men 
fann ej hvad han sökte, utan istället 
ett cigarrettfodral — en hvit kartong 
— innehållande en mängd turkiska 
cigarretter.

— Min fröken, sade han skämtande, 
kanske ni behagar en cigarrett? Var 
så god?

Han räckte henne fodralet.
— Nej, jag tackar, svarade hon kort.
Hon blef plötsligt något blek och på 

en deltagande fråga svarade hon att 
hon öfverfallits af ett hastigt illamående.

— Det kommer sig af att ni ej ätit 
någon frukost, sade han.

— Vill ni vara så god och öppna 
fönstret, sade hon efter en paus; den 
friska luften skall göra mig godt.

Han öppnade det höga fönstret; hon 
gick genast fram till det och stack hela 
hufvudet ut genom detsamma.

— För Guds skull, hvad gör ni? 
ropade han.

I nästa ögonblick kastade hon ut 
öfverkroppen, tydligen i akt och mening 
att hoppa af. Förskräckt högg han tag i 
hennes armar, men hon spjärnade emot.

— Släpp mig! ropade den unga flic
kan, jag skall ställa mig på gångbrädet.

Han lät sig dock ej narras af denna 
vansinniga begäran, utan höll henne 
fast med sista återstoden af sina krafter.

Ändtligen öppnades ett fönster i den 
närmaste kupén och en herre ropade 
förskräckt till vid den tafla, som tedde 
sig för honom. Han ropade allt hvad 
han förmådde på hjälp och lyckades 
till sist väcka konduktörens uppmärk
samhet.

Denne gaf stoppsignal i häpenheten, 
och flera resande kommo till.

- Han vill mörda mig! voro hennes 
första ord, då hon af konduktören för
des in i den bredvid liggande tomma 
kupén, och vid instigandet hörde Gun
nar henne ytterligare ropa: Han skulle 
springa efter mig.

Ytterligt förskräckt öfver händelsen 
och den obehagliga situationen, han 
plötsligt blifvit försatt i, sjönk den unge 
mannen ihop. Och till råga på allt 
fann han sig misstänksamt bevakad.

Hvad skulle väl flickan säga för att 
rättfärdiga sin vansinniga handling? 
Skulle hon uppdikta en roman? Eller 
var hon kanske vansinnig? ... Alla dessa 
tankar lämnade honom ej någon ro.

Sedan tåget hållit vid ett par statio
ner, nådde man nästa stad.

Gunnar hade knappt satt sin fot på 
perrongen, innan tre poliser med ut
ropet: “Där är han!“ fattade honom i 
kragen och befalde honom följa sig. 
Lik en missdådare måste han gå mellan 
poliserna, hvilka höllo honom som i 
ett skrufstäd, och fördes så till kom
missarien.

Hon berättade här skakande af ängs
lan om mötet i kupén, att hennes säll
skap varit mycket förekommande och 
att han — velat kyssa henne.

— Nej, hör nu, utropade Gunnar, 
har jag velat kyssa er?

fiodt ångrostadt KAFFE *" °““SÄ**'
:------------ B. > M 1—Telefon 886 * Telefon 886
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— Kanhända — jag vet inte — jag 
tyckte så ni var mig så nära —.

— Nå, frågade kommissarien, har 
denne herre på något sätt förolämpat 
er sedan?

Nej.
—■ Gjorde han er ej några förslag? 

.. — Nej — visst inte.
— Rörde han er ej?
— Nej.
— Hvarför ville ni då kasta er ut 

genom fönstret?
Jag blef så rädd för honom — 

han erbjöd mig allt möjligt.
— Hvad då?
— Apelsiner — och så cigarretter... 

Hvar har ni den hvita kartongen? frå
gade hon vänd till Gunnar.

— I min resrock, svarade han lugnt.
Kommissarien tog cigarrettfodralet ur 

resrocken och frågade:
— Var det den här, min fröken?
— Ja.
Kommissarien undersökte fodralet.
— Det är cigarretter.
— Det visste jag inte, svarade hon. 

Jag trodde att han ville döfya mig; då 
han bjöd mig cigarretter, höll han den 
andra handen i rockfickan, där jag för
modade fanns ett vapen. För att rädda 
mig ville jag därför kasta mig ut genom 
fönstret. Jag måste dock erkänna, att 
denne herre med all makt höll mig fast 
för att rädda mig.

Nu kom ordningen till Gunnar, som 
berättade hela förloppet.

Därmed var saken afgjord. Hvarpå 
han fick aflägsna sig.

Att taga afsked af flickan, kände han 
ej någon lust. Han sade endast:

— Att ert lif och min existens ej 
förverkats genom ert vansinniga steg, 
därför har jag endast och allenast min 
själsnärvaro att tacka.

Så slutade äfventyret, Gud vare lof, 
lyckligt, men ett är säkert: aldrig reser 
han ensam i sällskap med en obekant 
dam mera i en järnvägskupé.

Sedan barberaren ifrigt skrapat och arbetat 
under några minuter, gjorde han den vanliga 
frågan :

— Är rakknifven bra?
— Om ni inte hade sagt det, skulle jag inte 

ha känt, att en rakknif varit i mitt ansikte.
"Barberaren bugade sig, oändtligt smickrad.

— Tackar så mycket, sade han.
— Nej, fortfor kunden eftertänksamt. Jag 

skulle ha trott, att ni använde en fil.

Svensk energi.
EN SOM VILL vinna sitt mål 
skall ha en energi jämförlig 
med vår bekante landsman hr 

Louis G—ts, när denne lyckades ge
nomdriva åt sig en skadeersättning för 
en affär, som på grund af förändrade 
tullförhållanden ej längre kunde bedrif- 
vas i Paris.

Hr G. inlade först hos vederbörande 
ministern i den vanliga formen en an
sökan om ersättning, hvilken han med 
sin kända blygsamhet uppskattade till 
en half million, eller kanske det var 
en hel. Men snart märkte han omöj
ligheten att på den vägen utfå ett öre 
och han beslöt därför att taga ministern 
själf för hufvudet.

Det har berättats de otroligaste ting 
om den fyndighet han utvecklade för 
att plåga den stackars excellensen.

Han hade lyckats att en gång få 
företräde hos denne höge ämbetsman, 
hvilken med vanlig fransk betydelselös 
artighet hade lofvat att sysselsätta sig 
med affären och med snaraste ge ett 
svar.

Inom första veckan hade hr G. fyra 
gånger infunnit sig för att efterhöra 
detta. Ministern började bli rädd och 
lät tillsäga att han icke var hemma. 
Men hr G. infann sig klockan sju om 
morgnarne, försedd med matsäck, för 
att tillbringa dagen i antichambern, och 
utvisad postade han utanför porten.

När ministern gick ut, tog han fatt 
i honom på gatan, när han åkte ut, 
sprang han efter honom och ropade:

— När får jag mina pengar?
Han uppsökte ministern i dennes loge 

på operan, högg honom på järnvägen 
mellan Versailles och Paris, bombar
derade honom med telegrammer och 
bref, rekommenderade, så att de måste 
komma under excellensens egna ögon, 
skickade in nationalförsamlingens vakt
mästare med små parfymerade billets- 
doux, mutade flere betjänter och blef 
orsak till deras afskedande, när de emot 
bestämd tillsägelse släppte in hans bud
bärare

Hvar ministern gick och stod möttes 
han af de förfärliga orden:

När får jag mina pengar? Mot
tag etc. Louis G—t.

Icke ens om natten hade den olyck

lige ämbetsmannen ro, ty hans säng
kammarfönster låg ut åt gatan och G. 
hade skaffat sig ett slags lur eller ro- 
pare, hvari han flera gånger om natten 
skrek:

— När får jag mina pengar?
Ministern förlorade sömn och aptit, 

blef nervös och höll på att få gulsot 
af denna mara.

En afton, då han for hem från en 
stor fest, lutade sig hans jägare öfver 
suffletten in i vagnen och frågade med 
hemsk stämma:

— När får jag mina pengar? '
Det var G., som mot kontant erkänsla 

fått ikläda sig för tillfället tjänarens 
skepelse.

Ministern satt en kväll och tog igen 
sig i godt sällskap efter statsmannabe- 
styren vid en fin middag i en af kafé 
Anglais’ salonger; en garçon med stora 
svarta polisonger, som bjöd omkring 
ett fat, lutade sig till hans öra och 
hviskade :.

— När får jag mina pengar?
Det hade gått till på samma vis. Ja, 

det förtäljes till och med att en dag, 
då ministen satt i sitt kabinett, stack 
ett svart hufvud plötsligt fram ur kami
nen och ropade med graflik ton:

— När får jag mina pengar?
Det var allt jämt vår vän G., denna 

gång förklädd till sötare ...
Omsider alldeles tillintetgjord af detta 

krig — och efter som det på det hela 
taget ju kunde göra honom det samma, 
då pengarne som skulle utbetalas voro 
statens och icke hans egna — gaf mi
nistern tappt, och G. fick, till skänks 
kan man väl säga, visserligen icke den 
hela eller halfva summan som han be
gärt, men dock en fjärdedels.

Och det var ju vackert så!

Hvarför han var olrösflig.
Herr och fru Bruhn voro ett oroligt äkta par. 

Mer än ett år hade de aldrig bott i en våning. 
Vanligtvis flyttade de hvarje halfår, ty frun var 
aldrig nöjd. Sista gången de flyttade förkylde 
hon sig, och då den nya våningen var kall och 
fuktig öfvergick förkylningen till lunginflamma
tion. Fru Bruhn dog, och djupt nedböjd följde 
herr Bruhn henne till hennes sista hvilorum. 
Vänner och bekanta sökte trösta honom, men 
han var och förblef otröstlig. Ty som han sade:

— Vad tjänar det till alltsammans? Nu skall 
hon ligga där i evighet, och jag vet med säker
het, att när någon tid har gått vill hon hellre 
ligga på ett annat ställe. Hon tyckte ju så 
mycket om förändringar!

Ströms Skodon och Hattar
-.. -..... -............ = rekommenderas =
Göteborg: Torggat. 22 & 24. Stockholm: Regerlngsgat. 19 & 21.
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En populär ô i hafs- 
bandcL

Bilder och historier från Sfyrsö.

Af C. R. A. Fredberg.

ZqÇôTEBORGAREN älskar skärgår- 
den. Det är så visst som det 

> är sagdt. När sommaren går in 
är det hans trängtan och lust att komma 
ut i hafsbandet, för att njuta af salt- 
mättadt vatten, skåda de blå, ostängda 
vidderna och höra vindarnes sus och 
böljornas dunder mot gråa klippor.

Helst far han till den stora, väna, 
härliga ö, som sedan årtionden tillbaka 
är göteborgarnes favoritö, en ö som 
fängslar honom med skönhetens hela 
makt, därför att den, olikt många andra 
skönheter, blir vackrare för hvart år 
som går.

I den ödsliga och vilda arkipelag, 
som skyddar inloppet till storstaden vid 
Göta älf mot hafvets påträngande makt 
och hvilken i dagligt tal betecknas 
Södra skärgården, bildar Styrsö medel
punkten. I fråga om storlek kan endast 
Brännö täfla.

Ön omgifves i norr och öster af 
Rifö, Asperö, Brännö, Galtö, Känsö, 
Vargö och Köpstadsö, i söder af Donsö, 
Räfön, Vrångö, Kungsö, Tornö och 
Varö. Alla dessa öar bilda väldiga 
naturliga vågbrytare åt det midt emot 
liggande Frölunda- och Askimslandet.

Styrsön är moderön för dem alla och 
har kyrka och präst, som bekant. Sedan 
urminnes tider har ett fiskande och sjö- 
fartsidkande folk varit bofast därute, ty 
Styrsö hör till den ögrupp, som i de 
gamla sagorna benämndes Brännöarna.

I fordomtima var ön liksom de andra 
öarna i bohuslänska skärgården be
vuxen af lummiga skogar, men den 
delade också de andra öarnas öde att 
sköflas af danskarne, som under de 
ständiga krigen härjade och brände. 

Det lilla af skog, som undgick detta 
öde, lade den stora sillfisketidens patro
ner under tranpannorna, med påföljd 
att det blef öde land och öde klippor.

Det tog hundra år och mera, innan 
ön fick något åter af sin forna gröna 
skrud. Främlingar från Göteborg, som 
älskade skärgården och speciellt denna 
ö, började med kärleksfulla händer 
draga upp späda plantor vid vägar och 
stigar, i dälder och på bergkullar, och 
i ständig kamp mot pinande hafsvindar 
reste sig så småningom ett kraftigt släkte 
af unga barr- och löfträd. Ön har blif- 
vit grön och trädbevuxen som i de 
gamla tiderna och är därför tilldragande 
för dem, som vilja ha litet grönt till 
omväxling med de blåa och gråa fär
gerna.

Nu ligger det ett säreget behag öfver 
Styrsö.

Den luftiga och på samma gång 
solida restaurantbyggnaden gör ett kon
tinentalt intryck. Den lummiga grön
skan i dalsänkorna och de kraftigt spi
rande furorna, som klättra upp för berg-

Gamla bryggor vid Sfyrsö.

: k ' \

Från Styrsö Tånge.

Sfyrsö restaurant.

I4. 
i

:K’■

I^äW«******'
«NtesSÄ ■••■a

■iir ï '*

Strandväg på Styrsö.

■

Göteborgs Ångbageri
Kungl. Hofleverantör 

2:dra Langgatan 15 och 17 och dess filialer.

Order expedieras 
till landsorten ::

Alla sorters mjükt & hårdt bröd- 
Särskildt framhålles

Spisbröd och Delikatess-
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Direktören H. Hammar.

Till ”Sveriges” sjösättning.

1: s*

åsarne, smeka ögat och ge pittoreska 
inslag i panoramat.

Bergstigarne inbjuda till promenader, 
som ingalunda äro enformiga. Rätt 

som det är lysa hafvets blåa flikar ge
nom berglundarnes små gläntor och 
här och där på bergens afsatser har man 
en hänförande utsikt öfver öar och 
holmar och speglande vikar och sund.

Följa vi den allmänna byvägen bort 
emot Halsvik i väster mötas vi af grön
skande ängar och böljande sädesfält.

Bitvis är vägen kantad af öfolkets 
boningar, och de hus som inte ligga 
i flock och i en röra äro pittoreska 
punkter i de många leende och färg
rika taflorna, som naturen rullar upp 
mellan bergen. Än är det röda fiskar
stugor, än mera förnäma herrskapsvillor.

Det hela ger intryck af välstånd, 
solidt och landtligt välstånd, med en 
anstrykning af förfining och kultur. 
Hvilket sistnämnda naturligtvis beror 
på inflytandet af de många årens bad- 
gästlif på Styrsö. Göteborgs mera väl- 
situerade medelklass söker sig nämligen 
med förkärlek dit.

Fisket, framför allt det stora sillfisket 
på 1880- och 1890-talen, landtbruket 
och badgästerna har gjort öfolket väl- 
bergadt. Och det är heller inte så litet 
själfmedvetet. Särskildt fiskarbefolk
ningen på Styrsö Tånge är ett nack- 
styft släkte, som i stolt medvetande om 
sin själfägande fiskeflotta och sina hus 
och sina goda förtjänster inte krusar 
för någon.

Varfsingeniören 0. Medelius.

Till ”Sveriges” sjösättning.

Ur den äldre Styrsö-krönikan.

Om man ställer sig väl med de gamle 
därute, kan man locka ur dem en och

På Stora teatern af J. C. flndresen vid festföreställningen den 3 Maj,

Fondmålning öfver ”Sverige”

______ '

borensbergs Restaurant ^iddags=och
--------- rekommenderas  . AftonRonsert
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TAppTpD Rikt och smakfullt A.-B. Engelska Tapetmagasinet
X Utval --------- 22 Västra Hamngatan :: Göteborg.

annan historia från det stora lurendreje- 
riets dagar och en och annan sägen 
från dansktiden,

En af dessa handlar om en våghals 
och en ogudaktig sälle vid namn Jon 
Rimardson, som tjänte under danske 
kungen. Han var själen i många djärfva 
äfventyr och hans död blef lika våld
sam som hans lefnad.

Vid ett tillfälle, då Jon var till segels, 
hände det sig att det stack upp en 
skrikande storm. För att blidka denna 
kräfde högre makter ett människolif 
och Jon måste kasta tärning med kam
raterna på båten om lifvet. Då hände 
sig att lotten träffade Jon, som genast 
bekände en mängd grofva synder, med 
den påföljd att han genast kastades 
öfver bord.

Det ligger något af vikingalynne i 
denna sägen, detta hårda lynne, som 
är ett karaktärsdrag hos folket på skär
gårdsöarna.

Kristendomen, som omsider gjorde 
sitt intåg äfven här, mildrade sederna. 
Ön fick sin kyrka, oansenlig visserligen 
och af samma typ som de äldre kapell
kyrkorna i skärgården. Men hon gör 
sig bra och pittoreskt, där hon ligger 
landtligt och fridfullt på sin höjd, om- 
gifven af de dödas grifter och den 
gamla solvisaren, hvars gyllene punkt 
visar hvad tiden lider.

Templet hör inte till de mest last
gamla. Det byggdes 1732, men på 
goda grunder kan det antagas, att 
öborna på Styrsö och angränsande 
öar dessförinnan hade ett annat kapell, 
utan tvifvel af trä.

Den som tog initiativet till den nu
varande kyrkan skall ha varit en amiral 
Mårten Tygen Ankarhjelm, som där
igenom ville förebygga öbornas lifsfara, 
när de på helgdagar, då inga guds
tjänster höllos på Styrsö, foro öfver till 
gudstjänsten i Frölunda. Han ville ha 
egen bättre kyrka på ön, egen försam
ling för Styrsö och omgifvande öar och 
på ön bosatt präst. Amiralen och hans 
familj förvärfvade också en tids patro- 
natsrätt öfver församlingen.

Enkel och anspråkslös som hafvets 
egna söner är templets inre. Altartaf- 
lan, som är mycket gammal, föreställer 
nattvardens instiftelse och frälsaren på 
korset. Och predikstolen, hvitmålad 
med förgyllda lister, har på sidorna de 
fyra evangelisterna i träskulptur.

Många minnen från äldre tider, som 
knytas till Styrsö, äro ganska mörka. 

Fast med ett och annat rödt inslag i 
den mörka väfven. De intressantaste 
äro de från lurendrejaretiden i början 
och midten af förra seklet.

Under utöfvandet af det laglösa handt- 
verket utbildades ett oförväget, vildt 
och hänsynslöst släkte, som i flera år
tionden låg i öppen fejd med kronans 
män härute vid kusten.

Ön blef mest namnkunnig i luren- 
drejeriets annaler därigenom att där var 
bofast en af kustens djärfvaste och mest 
förslagna smugglarfamiljer. Den rykt
baraste af denna var Öbergskan på 
Brätten, som hon i dagligt tal benämn
des. Det var en kvinna med ruter i, 
en som tydligen aldrig skulle gått i 
kjolar, och hon beskrifves som en myc
ket tilltagsen, fintlig och hårdhändt 
käring, svår att tas med, då det gällde.

Hon är en af de mest framträdande 
figurerna i de otaliga lurendrejarehisto- 
rierna från denna tid. Dag och natt 
var hon ute på färd mellan Styrsö och 
Göteborg, och sällan kom hon med 
tom båt upp till staden. Hundratals 
knep hade hon för sig, för att bringa 
lasterna i säkerhet, och för det mesta 
gick hon sig klar.

På Styrsö-Tånge, det egentliga fisk
läget på Styrsö, har sedan gammalt 
funnits tullbevakning. Den tiden luren- 
drejeriet blomstrade i skärgården fanns 
här, meddelar en minnesgod gamling, 
en tulljaktuppsyningsman vid namn H.

Han var en i sin tjänst mycket nitisk 
man, som icke sparade sig själf eller 
sin båt då det gällde att ta reda på 
någon smugglare och hans gods, hvar 
han än förstuckit detsamma. Säkert är 
att alla vrår och vikar på Känsö och 
Styrsö-Tånges stränder med kringlig
gande öar af honom allt som oftast 
blefvo grundligt genomspanade, och de 
beslag som han alltemellanåt gjorde 
voro icke få.

Under dessa förhållanden kan man 
förstå, att denne tullnär ingalunda var 
af skärgårdsbefolkningen som värst 
älskad. Fruktad var han däremot så 
mycket mer, och säkert är, att om 
öborna, åtminstone de mindre renhå
riga bland dem, kunde komma åt att 
spela honom ett spratt, de icke läto 
tillfället gå förloradt.

Så hände sig en gång, att då jakt- 
uppsyningsmannen var ute på spejare- 
färd med sin tullsnipa, den hårda blåsten 
gjorde någon skada på seglen, så att 
vår man skyndsammast måste ta sin 

tillflykt till ett litet skär i Rifö ränna, 
för de i skärgården hemmastadda väl 
bekant under namnet Gulddisken.

Han steg upp på klippan och hade 
ingen annan utväg, än att vänta tills 
dess han lyckades göra sig bemärkt af 
någon förbiseglande, som kunde taga 
honom och tullbåten med sig. Lång 
var hans väntan, men slutligen fick han 
sikte på en större, väl bemannad snipa, 
som från ett närliggande sund styrde 
kurs mot Gulddisken.

Den främmande båten roddes med 
skarp fart och nalkades hastigt. H. tog 
då af sin långa svarta sidenhalsduk och 
begagnade den som nödflagga, viftande 
med densamma så mycket han kunde 
för att göra sig bemärkt. Båten, som 
observerat signalen, styrde ned mot skä
ret, men då den kommit så pass nära, 
att rorsmannen, som var den nämhda 
Öbergskans man, skeppar Öberg, kunde 
urskilja hvem den nödställde var, lade 
denne tvärt om rodret och utropade:

- Hal ut gossar, vi få akta oss, för 
si han har hissat karantänsflagga!

Hvarpå båten, som var en af traktens 
snabbaste smugglaresnipor, med god 
fart styrde bort från det farliga grann
skapet — nu så mycket säkrare i manöv
rerna som besättningen säkert visste 
hvar de hade sin farlige vedersakare.

Men på Gulddisken fick tullnären 
stå i flera timmar signalerande efter 
hjälp.

Detta är en historia. Och jag skulle 
kunna berätta ännu flera från den 
vackra ön i hafsbandet, om inte tid
ningens starkt begränsade utrymme lade 
hinder i vägen.

Två irländare hade just kommit till London, 
gingo in på en restaurang fcr att få något att 
äta. På bordet stod bland annat en senapsburk, 
och då Pat aldrig sett senap förr, tog han en 
sked full och stoppade i munnen. Om ett ögon
blick började strida tårar rinna ned öfver hans 
kinder.

— Varför gråter du, Pat? frågade Mike för
vånad.

-- Jo, jag kommer just ihåg, att det i dag är 
precis ett år sedan min farbror hängdes hemma 
i Irland, svarade. -Pat.

Under tiden hade äfven Mike hunnit inmun
diga en sked senap, och nu började tårarne 
rinna också ned för hans kinder.

—- Varför gråter du, Mike? frågade Pat del
tagande.

Jag gråter för att inte du blef hängd på 
samma gång som din farbror, sade Mike.

Cognac Optima ***, Whisky V. O., Punsch Torr "Riks“
rekommenderas. * Aktiebolaget Barth:d Dahlgren.
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I ÅNfiFDRÄfi^ Sin Sear-telmmLMllULJJllMUU är öppen för säsongen

Middag’S- och Afton- 
Konsert

under anförande af Musikdirektör Paul Rockstroh.
Ohs.! Ok!
Telefon 144. Tel. Långedrag 28.

Till porträtten.

Henrik Ahrenberg f-
En köpman af den gamla storstilade göte

borgska typen gick med Henrik Ahrenberg ur 
tiden. Sin verksamhet på handelsbanan utöfvade 
han i det mer än sekelgamla köpmanshuset 
Ekman & Co., där han vunnit inträde 1870 och 
där han var samtida med den noble Johan Jakob 
Ekman, stadsfullmäktiges förre ordförande, och 
senare med husets nuvarande chef Johan E.
Ekman.

Genom framstående skicklighet och god blick 
för nya förvärfsmöjligheter bidrog han i hög 
grad till affärernas framgång och förvärfvade 
därigenom en afsevärd förmögenhet. I anslut
ning till gamla goda göteborgstraditioner skänkte 
han vid sin död till olika institutioner och milda 
stiftelser nära en half million - en gärning som 
för alla tider skall ge honom en hedersplats 
bland Göteborgs många donatorer och välgörare.

Bilderna med anledning af 
”Sveriges” sjösättning.

Om de glansfulla festligheterna i Göteborg 
med anledning af pansarbåten Sveriges sjösätt
ning har mycket Skrifvits i hela svenska pressen.

Inför det högtidliga ögonblicket, då det stora, 
genom sällspord offervillighet åvägabrakta far
tyget, som utan tvifvel blir ett godt tillskott i 
landets försvar, skulle gå af stapeln, föllo till 
och med de många motståndarne till den för- 
svarsagitation, hvilken framkallade pansarbåten, 
till föga. Och något annat var inte heller tänk
bart. När rike och välbärgade svenskar ta ett 
djupt tag i sina kassakistor och mindre välsitu- 
erade offervilligt ge en skärf för ett stort foster
ländskt ändamål, alltså utan något som helst 
tvång, borde, tycker man, till och med försvars- 
nihilisterna böja sig och — tacka till. Om inte 
för annat så för det arbete, pansarbåtsbygget 
beredt tusentals svenska arbetare.

Det säregna med detta fartygsbygge gjorde 
dess sjösättning till en fästligare högtidlighet 
än vanligt. Stapellöpningar äro snart sagdt all
dagliga företeelser i Göteborg, men denna skulle 
alla se. Hela staden var på benen. Strålande 
sol och ett öfverflöd af flygande blågula färger.

Snart sagdt hela kungahuset illustrerade fäst- 
ligheten med sin närvaroi Det blef festmåltid 
på Börsen och galaföreställning på Stora teatern, 
där publiken fick glädja sig åt .en härlig fram
tidsbild af “Sverige“, fullt utrustad och be
styckad ila fram öfver öppet blånande haf och 
genom fräsande vågor. Det var vår framstående 
dekorationsmålare J. C. Andresens fondmålning, 
hvarmed konstnären på sitt sätt velat bidraga 
till stundens högtidlighet. Målningen, hvilken 
vi afbilda i årets Pingsten, utfördes på en natt.

Det hela aflopp lyckligt och utan missöden. 
Båten gled fint och graciöst ut i sitt element, 
hälsad af tusenstämmiga jubelrop. Och de män, 
arbetsledarne, som jämte en talrik stab af skick
liga arbetare ha hedern af bygget, fingo, som 
sig borde, den ideella belöning, som kan ligga 
i en nordstjärne- och en vasatrissa.

Männen, som burit och bära det tyngsta an
svaret vid “Sveriges“ bygge och stapellöpning, 

äro direktören för Götaverken Hugo Hammar 
och varfsingeniören där Oscar Medelius.

Af dessa är Hugo Hammar den ojämförligt 
mest bekante. Han är känd som en af vårt 
lands aldra dugligaste verkstadsledare och far- 
tygsbyggare, en man som mer än de flesta 
svenskar i hans ställning förstår att sätta lif och 
fart i arbetet, och det är äfven bekant att arbets
intensiteten vid Götaverken under hans regim 
utvecklats efter snart sagdt amerikanska mått.

Är herr Hammar storbelåten med den lyck
liga stapellöpningen, är helt visst hans varfs- 
ingeniör, Osrar Medelius, det icke mindre. Ty 
han bar det närmaste ansvaret. Han stod för 
anordningarne, i hvilkas finesser de utom fack
männens krets stående ha svårt alt intränga. 
Herr Medelius var uppgiften fullt vuxen och 
har med detta bygge ytterligare bekräftat att 
han är en mycket framstående skeppsbyggare 
och varfsledare.

Hans utbildning är också fullt modern. Utexa
minerad året 1888 från härvarande Chalmers som 
skeppsbyggmästare, praktiserade han ej mindre 
än sju år å skeppsvarf i Amerika och England, 
hvarefter han som verkmästare på Lindholmen 
1894 — 99 deltog i byggandet af pansarbåtarne 
Niord och Dristigheten.

Sistnämnda år flyttade han till Kockums i 
Malmö. Förste verkmästare där i sex år bygg
des under denna tid och under hans medverkan 
pansarbåtarne Tapperheten och Manligheten. 
Lindholmens varf skyndade nu att återförvärfva 
honom, denna gång som varfsingeniör, och när 
han kom dit igen stod pansarbåten Oscar 11 
under arbete. Den 1 juli 1906 fastades han vid 
Götaverken som varfsingeniör. Sedan hans in
träde där ha å det lifaktiga verket byggts flera 
handelsfartyg, fyra första klassehs torpedbåtar, 
jagaren Hugin och den nu sjösatta Sverige. 
Dessutom har under hans ledning pansarbåten 
Drottning Viktoria påbörjats.

Folkskolläraren Anders Raab.
Själfhjälpsverksamheten, det vill här säga den 

verksamhet som utvecklas i sjukkassor samt för
säkrings- och understödsföreningar, har gamla 
anor i Göteborg.

Egentligen fick den väl sin första moderna 
form genom inflytandet af de tyska Schulze- 
Delitzsch-principerna för kooperation och själf- 
lijälp och det var förundransvärdt att se, huru 
de första blygsamma föreningarne följdes af en 
mängd andra, huru sammanslutningsidéerna om
fattade allt vidsträcktare områden, huru sjuk
kassorna följdes af lånekassor och byggnads- 
föreningar samt kooperativa handelsföreningar, 
för att slutligen omfatta korporationer, byggda 
på den moderna lifförsäkringens principer till 
småfolkets gagn.

En af de största och mäst kända af de mo
derna själfhjälpsföreningarna här i staden är 
utan gensägelse Göteborgs Allmänna Understöds
förening, hvilken varit verksam här i ett antal 
är och den 31 sistlidne mars blifvit af KungL 
socialstyrelsen inregistrerad.

Då året 1915 alltså är ett märkesår i förenin
gens historia, ha vi velat afkonterfeja dess främ
ste märkesman och ordförande, folkskolläraren 
Anders Raab. Denne man har nämligen jämte 
några andra hedern af den nämnda samhälls- 
nyttiga föreningens utveckling, ty något mera 
än tio år har han stått i spetsen för densamma, 
outtröttligt och med aldrig sparad kraft, ifver, 

energi och kärlék arbetat för dess styrka och 
stadfästelse, så att framtiden för densamma nu 
är fullt tryggad.

Föreningens uppgift är att mot vissa mindre 
afgifter, hvilka kunna erläggas månadsvis, bereda 
kapitalunderstöd åt medlemmar då de fylla sextio, 
respektive nittio år och vid dödsfall före nämnda 
åldersgräns åt deras efterlefvande. Föreningen 
är mycket lifaktig och förfogar öfver betydande 
fonder.

Ordföranden, Anders Raab, som är skåning 
till födseln, har varit i folkskolans tjänst sedan 
1882 och har nedlagt mycket intresse åt studiet 
af yrkes- och fortsättningsskolorna, bland annat 
som folkskolestyrelsens stipendiat.

För sitt förtjänstfulla och målmedvetna arbete 
i den ofvan nämnda understödsföreningens tjänst 
har han rönt allmänt och odeladt erkännande.

Från teatern.
Det berömda göteborgska teaterintresset, hvil- 

ket den lika berömda teaterföreningen påstår 
skall existera i den här staden, ådagalades på ett i 
ögonen synnerligen fallande sätt under säsongens 
senaste del. Ett af den svenska skådebanans 
ypperligaste sällskap, Svenska teaterns, fick då 
spela för halfbesatt salong de kvällar, då inte 
dagskassorna uppgingo till — hundra kronor 
eller så.

Detta bekräftar på ett synnerligen illustrativt 
sätt mitt gamla påstående, att publiken i Göte
borg inte räcker till för mer än en teater. Nya 
teatern är den som haft turen i vinter. De 
andra ha gått si och så.

Därför är det nog bäst att vi tala så tyst som 
möjligt om Göteborgs brinnande teaterintresse.

De artister som voro i elden här tillhörde 
Ranfts både gamla och unga dramatiska garde 
— gamla högt värderade bekanta och unga 
lofvande krafter. Vi erinra om konstnärsparet 
Brunius, om Oscar Johansson, om Tore Svenn- 
berg och Gustaf Ranft, om Tora Teje, om G. 
Klintberg och på spinnsidan de från förra besök 
så populära Louise Fahlman och Olga Anders
son, hvilka vi afbilda i denna tidning.

De båda damerna voro charmanta som alltid: 
Olga Andersson lika strålande vacker, Louise 
Fahlman samma ypperliga karaktärsskådespe
lerska, hvars diktion kan tjäna som mönster för 
den unga skådespelargeneration, som i så be
tänklig grad försummar talets konst på scenen.

F—9‘

En mönsterpojke.
En lärare berättade en gång en roande historia 

om en viss skolpojke, som kunde glädja sig åt 
det enastående förhållandet att under elfva åts 
skolgång ingen enda gång ha varit frånvarande 
eller kommit för sent. Vid det elfte läsårets 
slut tillfrågades gossens moder, om hennes son 
aldrig hade varit sjuk.

— Jo, naturligtvis har han det, blef svaret.
— Har han haft mässlingen?
— Ja, det har han.
— Och kikhosta.
— Ja, för länge sedan.
— Men hur kan det då komma sig, att han 

har kunnat sköta sin skolgång så mönstergill?
— Jo, han har haft de där sjukdomarne under 

ferierna, blef den lyckliga moderns svar.

Hälsosamt, närande, lättsmält och välsmakande.
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Def gamla Majorna.

Till en vy från MajbepgeL
Det Majorna vi nu för tiden skåda är 

visserligen inte detsamma som min barn
doms intressanta och måleriska förstad, 
men ännu har det kvar åtskilligt af sin 
forna prägel. Ännu bjuder det på så 
många gamla gränder och vretar, småtref- 
liga hus och kojor, pittoreska hagar, backar 
och bergspartier, att barnaminnena mycket 
lätt kunna målas upp på nytt. Och än i 
dag kan målaren därute finna många sär
egna och tacksamma gammalstadsmotiv.

Så kunna vi än i dag som för trettio 
à fyrtio år sedan och för hundra år sedan 
därförut igen finna en lång krokig gata, 
som går i bukter genom förstaden, envist 
bevarande sin karaktär af småstad och om- 
gifven af förskräckligt irreguliert bebyggda, 
icke kvarter i vanlig mening, utan kaotiska 
tomtpartier, trianglar och månghörningar, 
trädgårdar, hagar och ängsmarker, hvilka 
sistnämnda stängas i söder af mörka berg
åsar.

Särskildt finna vi detta bizarreri på det 
berg, som ligger midt för Karl Johans 
kyrka och som i dagligt tal af förstads
borna benämnes Majberget.

En vandring däruppe lönar mödan. Isyn
nerhet för dem som älska originella stads
bilder.

Den moderna stadsregleringen går vis
serligen framåt också här, men det går 
ganska långsamt att få bukt på den pitto
reska oredan, att få den ordnad efter nya 
stadsplanelinier.

Där finnes ju så många underliga stigar 
och krokiga gränder, som leda upp för 
backe och nedför backe, så många småhus 
och kojor, som mellan gröna hagar hålla 
sig envist kvar på shittningarne.

Den bild som aftecknas i årets Pingsten 
är rätt typisk för kojorna, som byggdes 
förr i världen på Majbergshöjderna.

Förbi den gamla stugan leder en gata, 
som väl en gång i framtiden skall bli mo
dernt bebyggd. Och den har gifvits namnet 
Kabelgatan. Det är ett karaktäristiskt namn, 
tycker jag, ty öfver Majberget ligger ännu 
i dag en prägel af gammalt sjömanssam
hälle.

Alltsedan Ostindiska kompaniets dagar 
ha också sjömän byggt och bott däruppe 
på berget. Från de små stugorna levere
rades ett sjömansmaterial, hvilket, som be
kant, har namn om sig att vara ett af de 
bästa i världen. Den ständiga anblicken 
af älfven och fjordarne, de ståtliga fartygen, 
som kommo och gingo, arbetet på varfven 
och de spännande stapellöpningarne — allt 
var ägnadt att jaga upp pojkfantasien och 
skapa lust för sjön. Därtill kom den stän
diga anblicken af hafvet och fjordarne där
ute, ett luftigt, fängslande och tilldragande 
panorama, som häruppe ter sig så att säga 
i fågelperspektiv.

Ei hit som ital lärlismat*!.
Icke längre tillbaka i tiden än år 1905 var 

bananen en nästan okänd frukt i Sverige och 
blott en och annan gång kunde man tillåta sig 
den lyxen att äta denna härliga frukt, men ej 
använda den i hushållet.

År 1906 började emellertid en firma här i 
Sverige importera Jamaica bananer, men måste 
snart upphöra därmed och afvakta den tid, då 
allmänheten skulle komma till insikt om bana
nens utmärkta egenskaper.

Först nu har det blifvit en lifligare omsätt
ning, sedan The Banana Company Aktiebolag 
tog hand om affären och nu äro de få, som 
icke förstå den betydelse bananen har ej blott 
som delikatess utan också som näringsmedel.

The Banana Company Aktiebolag får alla sina 
bananer från världsfirman Elders & Fyffes, Ltd., 
London, som ensam ombestyr hela importen af 
Jamaica bananer till Europa. Af deras egna 
ångare om c:a 5000 registertons anlända tvänne 
regelbundet hvarje vecka fullastade med bana
ner till England.

Snart sagdt hvarje skapad varelse äter gärna 
bananer ocli människan kan till och med uteslu
tande lifnära sig däraf och dock bibehålla vigören.

När någon annan mat icke smakar den sjuke 
eller rekonvalescenten, bruka läkarne ordinera 
bananer, för vuxna som barn, och särskildt fram
hålla de att bananen skall intaga en viktig plats 
i barnens diet. “Alla skolbarn skulle dagligen 
komma i tillfälle att äta bananer1*, har en af 
Englands mest berömda läkare yttrat en gång.

Att bananer passa till dessert både vid mid
dagar och supéer vet hvar och en, men det är 
ganska få, som veta, huru bra denna frukt pas
sar till frukost. Vid frukosten som kanske är 
den viktigaste måltiden på dagen, råder i de 
flesta fall en sorglig brist på variation. Dag 
efter dag hela året om får man detsamma: Ett 
par ägg, litet kallskuret eller i bästa fall litet 
skinka med ägg. Hvar och bör söka få litet 
ombyte vid denna måltid och skall man lyckas 
genomdrifva detta, får man ej glömma bananerna.

Många kanske förvånas, när de få höra, att 
söndermosade bananer blandade med hafregröt 
smakar härligt. Skurna i skifvor och stekta 
tillsammans med skinka smaka de utmärkt och 
delade på längden och rostade kunna de med 
fördel användas till stek. Genom att rosta ba
naner i skalet får man en särdeles välsmakande 
och mycket eftersökt rätt.

Man behöfver väl knappast tala om bananen 
i dess naturliga tillstånd. De flesta äro väl 
öfverens om, att det är en af de bästa frukter 
som finnes. Det skulle därför icke vara så 
underligt, om den historia vore sann, som sä
ger, att “kunskapens träd“ var ett bananträd.

Då bananen är ätbar i hvilket mogenhets- 
stadium den befinner sig, såväl kokt, stekt som 
rå, händer det ofta, att den ätes omogen. Det 
finnes en del personer, som svärma för kart, 
men förnuftiga människor föredraga mogen frukt 
och för dem är det naturligtvis bäst, om frukten 
är fullt mogen. Jamaicabananen anses icke mo
gen så länge det finnes ett spår af grönt på skalet.

När bananen är mogen, har naturen fullbordat 
sitt verk och frukten har fått den delikata arom, 

som är så egendomlig för den. En af de vä
sentligaste beståndsdelarne i en mogen banan 
är socker och därför är den utmärkt för mat
smältningen. I omoget tillstånd innehåller den 
emellertid stärkelse i stället för socker. Stär
kelsen är osmältbar och måste därför först af 
den mänskliga organismen förvandlas till socker.

Det är emellertid ännu en sak, som hus
modern bör göras uppmärksam på. Det är 
nämligen bevisadt, att bananen, genom alla de 
goda egenskaper den besitter, är en ren väl
signelse för mänskligheten.

Bananen fordrar emellertid något till gengäld 
och detta något är en omsorgsfull vård. Detta 
förstår man lättare, om man tänker på, att i 
frukten alltid försiggår en fin kemisk process, 
hvarvid stärkelsen öfvergår till socker. Frukten 
får därför ej utsättas för köld, ty om så sker, 
afstannar all vidare utveckling. Bananen måste 
därför förvaras på ett tempereradt ställe, får ej 
utsättas för drag och under inga omständigheter, 
äfven i det varmaste väder, förvaras i isskåp.

Tårfa på fårfa.
Löjtnant G. var bjuden på middag 

till den rike grosshandlaren K. Som 
emellertid löjtnanten blef illamående, 
sände han sin kalfaktor till grosshand
laren med återbud och anhållan om 
ursäkt för att han ej kunde infinna sig. 
Samtidigt fick kalfaktorn i uppdrag att 
hämta löjtnantens middag (naturligtvis 
från dennes inackorderingsställe).

Den något inskränkte kalfaktorn be
ger sig till grosshandlarens, där han 
träffar frun, och uträttar sitt uppdrag i 
följande ordalag:

— Jag skulle hälsa frå’ löjtnant G. 
å be om ursäkt att han inte kan komma 
å så skulle ja’ be te å få hämta hans 
midda’.

Frun, som förstår att ett misstag före
ligger, finner tillfället till ett litet skämt 
ypperligt och återsänder med kalfak
torn en utsökt middagsportion.

Återkommen hem öfverlämnar kal
faktorn med förnöjd min matportionen 
åt löjtnanten. Denne blir förtjust vid 
anblicken af en så fin middag och säger 
synbarligen mycket nöjd:

— Det var fasligt gentilt, och så ovan
ligt mycket mat du fått i dag!

— Ja, dä skulle dä väl va’, när de 
va’ kalas.

— Hvad säger du! — utbrister löjt
nanten förskräckt. Du har väl aldrig 
varit hos grosshandlarns och hämtat 
middagen!

— -I0 °-
— Åh, ett sånt nöt! Gå genast och 

köp en bukett och lämna upp till gross
handlarns fru och bed om ursäkt för 
din dumhet och säg att allt berodde på 
ett misstag. Här har du tre kronor.

Kalfaktorn skyndar åstad, köper bu
ketten och lämnar den till frun, under 
det han bugar och ursäktar sig. Vär
dinnan tar mot buketten, ber kalfaktorn
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Då sprang jag upp, försökte skrika, 
men kunde icke få fram ett ljud. Där
på rusade jag besinningslöst efter den 
objudne gästen, och —- slog mig så 
eftertryckligt i den stängda dörren, att 
jag tumlade flera steg tillbaka. Sedan 
stod jag stilla och erfor under några 
ögonblick den intensivaste rädsla jag

hälsa och tacka för artigheten och ger 
honom en krona.

— Den kostar tre, anmärkte kalfak
torn.

—- Jaså! Bed då löjtnanten att jag 
får bli skyldig resten, svarar fru K. 
skrattande.

Återkommen hem för andra gången 
slänger kalfaktorn kronan på bordet, 
öppnar sin mun och säger:

— Frun hade inte mer än en krona, 
så hon bad te få bli skyldig dom två.

En gengångare.

CTn DAG I BÖRJAN af oktober kom 
CÇv hem ^ör ät3 middag. Vid 

min hemkomst voro mina föräld
rar borta, men i det rymliga köket stod 
mitt middagsbord dukadt. Jag låste köks
dörren efter mig, och satte mig vid 
bordet med ryggen mot densamma.

Dörren till rummet var mitt emot 
mig, några steg åt höger; den var till
stängd men icke låst. Innan jag bör
jade måltiden, måste jag naturligtvis 
titta i tidningen ett tag, jag ögnade 
igenom nyhetsafdelningen, lade den 
sedan bredvid mig för att öfvergå till 
middagen men — jag gör det icke, 
jag sitter helt stilla med en obestämd, 
oroande och tryckande känsla att jag 
icke var ensam, att någon stod bakom 
min stol.

Då jag visste, att jag nyss låst dörren 
och icke hört det minsta ljud, sökte 
jag slå bort denna oförklarliga känsla, 
men intrycket blef slutligen så starkt, 
så påtagligt, att jag vände mig om.

Då såg jag en man stående på ett 
par stegs afstånd bakom mig, lätt fram- 
åtböjd och oafvändt stirrande på mig.

Han var lång och mager, föreföll 
snyggt klädd i läng, mörk öfverrock och 
med svart, rundkullad hatt på hufvudet.

Ansiktet var mycket blekt, men dragen 
voro icke bestämda, utan skiftade och 
liksom flöto ihop oupphörligt; det
samma var förhållandet med ögonen, 
de voro stora och stirrande med ett 
hemskt, på en gång ängsligt och hån
fullt uttryck, såsom hos en del vansin
niga, men äfven de växlade snabbt i 
tydlighet; det var som om en ytterst 
tunn sky af hvit ånga oupphörligt gått 
fram och åter öfver mannens ansikte.

Som jag nu satt och såg på honom 
gick han tätt förbi mig på höger sida 
och gick in i rummen, i dörröppningen 
vände han på hufvudet och stirrade på 
mig; jag tyckte mig se, att rumsdörren 
var öppen, men hade icke hört ett ljud, 
då derc öppnades. Därpå försvann han 
in i rummen.

Från Stora teatern

Fröken Olga Andersson.

känt i hela mitt lif. Jag skakade af våld
samma rysningar och darrningar, och 
en isande kyla smög sig öfver ryggen 
upp öfver nacken och till pannan, som 
liksom händerna blef alldeles iskall.

Efter en kort stund återhämtade jag 
mig dock någorlunda, utkämpade en 
väldig strid med min sunda själfbeva- 
relseinstinkt, som högljudt fordrade, att 
jag skulle fly, och min öfverdrifna själf- 
aktning, som bjöd mig att trotsa faran.

Jag gick in, fortfarande rädd, men 
besluten att kasta mig öfver mannen, 
han måtte vara lefvande eller död.

Min själskamp var fullständigt öfver- 
flödig, det fanns ingen i rummen. Jag 
företog den sorgfälligaste undersökning 
af båda rummen, men förgäfves. Icke 
ett spår efter någon obehörig stod att 
upptäcka.

Efter några dagar berättade jag hvad 
som händt mig för min mor. Hon be
rättade att hon, när hon hyrde lägen
heten, genom värden och förutvarande 
hyresgäst blifvit upplyst om, att en man 
tagit sitt lif genom hängning i denna 
lägenhet, i det innersta rummet.

Själfmordet hade inträffat ungefär en 
vecka innan vi flyttade in. Mannen 
var i lifstiden målare, och hans utse
ende, hållning och klädsel stämde full
komligt öfverens med den beskrifning 
jag gjort af min, hemska bekantskap.
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EN HEMLIGHET.
Min lille sjuke bror kom den 18 juli in på 

Adolf Fredriks Mjölkdroppe. Han vägde då 
endast 6,250 gram. Där fick han tillsammans 
med alla de andra små barnen under Doktor 
Blumenthals kontroll dagligen Gyllenhammars

Hafre-Must!
och den 31 okt. hade hans vikt gått upp till 
8,275 gram och han är nu utom all fara.

I en V2 kaffekopp varm mjölk blandas en 
rågad tesked Gyllenhammars Hafre-Must.

Omröres väl.
Kan köpas i alla speceriaffärer.
Samma pris som före kriget!

Mannen den värste.
En rösträttskvinna samtalade nyligen med en 

herre om männens och kvinnornas olika pålit
lighet.

— Kvinnorna äro absolut mera svekfulla än 
männen, sade herrn.

— Nej, svarade hon, männen äro värst. Se 
bara, hur de bedraga sina hustrur.

— Ja, skulle det göra så mycket, om männen 
någon gång narrades lite för sin hustru, in
vände han.

Suffragetten log och svarade: ■— Nej, visst 
inte. Hur skulle mannen någonsin kunna få en 
hustru, om han inte lurade?

Vi sutto samman vid vårt goda bord 
och med hvarann vi talte helt beskedligt. 
Men plötsligt blef en större oro spord, 
och diskussionens lopp blef ej så fredligt.

Ty samtalet gled in på politik, 
fondmarknadens och börsens nya kurser, 
och från min vän det kom en arg replik: 
“Du känner ej Batavias resurser!“

“Ack jo, det gör jag bättre än du tror, 
och nu, när vi omsider slutat lunchen, 
du tycker väl som jag, min bäste bror: 
Nog är Batavia den bästa punschen.“

Då ljöd i kör: “Vi. dricka bara den, 
ty hvarje annan är af oss förskjuten !“ — 
När kvällen kom, vi träffades igen, 
och mycken punsch Batavia vardt 

njuten.
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Tre ting att minnas1 Odla mycket grönsaker i år 

£> Köp frö i tid b b b b b 3 Rekvirera fröet från 0 b 

Nya A.-B.
Drottninggatan 20, Göteborg. 

Rikstelefon 1377. Begär katalog.

Försök hvab Hi vill
men ett bättre medel för 
hårets vård och bevarande än

Ziwertz Extrait Vegetal 
finner Ni ej. Till salu hos välförsedda frisörer 
och parfymhandlare samt i parti och minut hos

ZIWERTZ’ Eftertr.
Kungl. Hofleverantör.

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

Svenska Sardiner 
"FYRT0RHET5"

Fullkomligt jämförliga med de 
bästa utländska tillverkningar.

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

”Fyrtornets Sardiner” är en utmärkt deli
katess för smörgåsbordet, billig, och som födo
ämne särdeles närande.

För närvarande föras i 
lager följande märken:

“Lighthouse Brand“eiier“Fyrtornets" 
dekorerade eller etiket- 
terade x]x- och Va-lådor.

“Slottsmärket“ samt "Svea".
Feit Kiiatiiitef.

Ac eldens- Tryckeri

Gravyranstalt, Kautschukslämpet-, 1 J*11. a6!°n-*

Unica-Box e

9 Maximflaska
Ny förbättrad modell med 
stor alumin.-bägare. Håller 
drycker varma i 24 timmar. 
Rymmer 1/-2 liter. Kr. 1: 90

af äkta Unica-fiberplattor i läder- 
prässning. Billig, stark, lätt. Finnes 
i följande storlekar och prislägen:

Längd cm. Bredd cm. Höjd cm.

19 11 8 i/., Kr. 1:20
24 14 11 „ 1:35
27 15 12 „ 1:35
30 16 13 „ 1:60
33 17 14 „ 1:75
36 18 15 „ 2:-
39 19 16 „ 2:25
42 21 17 „ 2:75
45 24 20 „ 3:75
50 28 22 „ 5:25
55 30 24 . 7:-
60 32 26 „ 8:50
65 35 28 „ 11:50
70 35 30 „ 13:-

Till landsorten mot efterkraf.

Ferd. Lundquist & Co.
Kungl. Hofleverantörer

GÖTEBORG

N o H s c r.

1 Filip Holmqvists handelsinstitut, be
kant öfver hela landet för den utmärkta under
visning i det merkantila vetandets skilda grenar 
som där meddelas, pågå sommarkurser till den 
31 juli. Höstterminen börjar den 17 augusti.

I Trädgården konserterar under lifligt bifall 
Södra Skånska infanteriregementets musikkår 
under direktör Runes säkra ledning.

Lokalombyte. Aktiebolaget Lindemarks 
barnekipering är från och med i dag flyttad till 
nyinredd lokal Kungsgatan 57.

Lorensberg, detta lika minnesrika som popu
lära sommarställe, är nu pyntadt och blomster- 
smyckadt för den kommande säsongen. För 
tillfället spelar den populära italienska militär
orkestern en tid framåt och aflöses sedan af 
direktör Alb. Löfgren med Göta artillerirege
mentes musikkår. Några steg från den musika
liska underhållningen ligger Folkteatern, och 
där bjudes varieté från första maj till början af 
juni, då sommarrevyn börjar.

Engelska tapetmagasinets vid Västra 
Hamngatan exposition förtjänar beses af alla 

dem som sätta värde på konstnärliga och origi
nella tapeter. Det modernaste på området bju
des just nu.

Operaboulevarden. Denna välbelägna och 
trefliga friluftsrestaurant smyckas för sommaren 
af friska och ovanligt temperamentfulla vägg
målningar af vår framstående teatermålare J. C. 
Andresen.

Just nu bör man se om sin garderob och 
tvätta och färga gamla kläder. I rådande dyrtid 
sparas därigenom en hel del.

Vid Lundby skönfärgeri och kemiska tvättin
rättning har man börjat praktisera en i Sverige 
förut ej använd tvättningsmetod. Man har näm
ligen där inmonterat en bensintvättningsmaskin, 
där bensinen är skyddad mot antändning trots 
det att den stundom förekommer däri uteslutande 
i gasform.

Hela tvättningsproceduren försiggår i en her
metiskt sluten cylindrisk behållare. Inuti denna 
är en vridbar hålcylinder placerad. Kläderna 
instoppas i den inre cylindern och behållaren 
fylles med bensin, som genom uppvärmning 
bringas upp till en relativt hög temperatur. Ben
sinen skyddas mot antändning därigenom att 
kolsyra släppes in i cylindern. Sedan vasknings- 
processen fortskridit tillräckligt långt, tappas 
bensinen ut och kläderna torkas, fortfarande 
inneslutna i cylindern.

Erik Wesslau & Co.
Kungl. Hofleverantörer

Kungsporfsplafsen
:: hörnet af Stora Nygatan ::

Lager af:_____
Sängar och Sängkläder, Sofrumsmöbler, 
Mafsalsmöbler, Möbler i allmogesfil, nya 

modeller, Mattor och Barnvagnar.

Nyaste Musikaffären
S. Allégat. 2 B rekommenderas
Största lager på platsen och absolut 
billigaste priser af alla sorters musik
instrument i alla tänkbara prislägen.

OBS.! W TALAPPÂRATEN «É
Mjuk, naturlig ton! Absolut bästa kvalitet.

Gör ett besök! Vägen lönar sig!

Nyaste Musikaffären.

C. fl. Paterson Kungsgatan 13 Goda UR B Glasögon
(hörnet af Kasernforgef)

b göteborg b = lErmomcrrar =====
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LINDEMARKS
BARNGARDEROBE

57 Kungsgatan 57

Goss- 6 Flickkläder
Specialitet ■

WETTERGREN’S = 
BARNKONFEKTION

Adolf Brail & Co.l
försälja från fartyg och upplag:

Prima
Fyr kol, Antracitkol, Smideskol, 
Nötkol, Cokes, Ved, Eng. Gjut

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

billiga priser.

Adolf Bratt & Co.
Norra Hamngatan 2.

Opera Boulevarden
Obs.! Frukost kl. 10—1 e. tn. Middag kl. 
2—5 e. tn. Kväll 7—11 e. m„ kl. 2—5 serveras 
EXTRA VÅRMIDDAGAR à kr. 1.50, 2.— och 2.50.

A la carte, hela dagen.
KotlSert utföres av medlemmar ur Göte- 
-------------------- borgs Orkesterförening under 

ledning av Konsertmäst. Dubrowski.

OBS ! Nya stilfulla anordning-ar.
Vördsamt M. Petri.

Från det ögonblick då de smutsiga kläderna 
instoppas i maskinen och tills det, då de full
ständigt torra och något uppvärmda tagas ut 
igen, förflyter endast två timmar.

På denna tid har maskinen kunnat tvätta ett 
40-tal herrkostymer.

Kallebäckens vattenfabrik, som ehuru 
jämförelsevis ung redan står bland de främsta 
af landets mineralvattenfabriker, har fått en ny 
modernt inredd fabrik vid Södra vägen, där till
verkningen bedrifves med nutidens alla tekniska 
finesser. Fabriken får sitt vatten från Kalle
bäckens berömda källor utanför Göteborg.

Styrsö hafsbad öppnas för säsongen Pingst
afton.

vackraste platsen för

Lunch, Middag & Soupé
Södra Skåningarnas Musikkår

(Dir. Rune).

MUSIK
I Instrument, Strängar | 

och Tillbehör
A. TH. NILSSONS Musikhandel,

NORRKÖPING.

Violiner, Guitarrer, Zittror, Flöjter, Mässingsinstrument, 
Talapparater och Skifvor, Italienska Dragspel, 

Munspel, Sextettnoter m. m.
Priskurant gratis!

I KEMIGRAFISKA AktBol

BENGT SILFVEfiSPARRE

DAMAL

STOCKHOLM- GÖTEBORG 
ALL» TEL 5NOO RIKS7EL *4258

Långedrag. Rockstrohs populära kapell spe
lar som vanligt under sommaren.

Hans enda önskan.
En köpman blef nyligen av en yrkesbröder 

tillrådd att besöka en agent, med hvilken han 
förut icke haft någon förbindelse. Han lydde 
vinken, sökte upp mannen och mottogs högst 
förbindligt.

— Får jag visa er mina profver? frågade 
handelsresanden.

Köpmannen hade ingenting att invända, och 
från en enkel resväska plockade agenten upp 
en nästan häpnadsväckande mängd varor.

— Ja, sade den artige affärsmannen, när väs
kan var nästan tömd, nu är det bara en sak jag 
gärna vill se.

Orderboken kom genast fram.
— Tack så mycket, herr Persson, utbrast 

agenten, förtjust öfver att få öppna ett nytt konto. 
Och hvad är det?

— Jo, blef svaret, jag skulle gärna vilja se, 
hur ni bär er åt för att få alla de där profverna 
ned i den lilla väskan igen.

HILDUR SANDEGREN, Kortvaruaffär, Kungsgatan 10 
stort urval af Blusar, alla slag, Broderade klädningskuponger, Underkjolar, 
alla sorters Herr-, Dam- cch Barnunderkläder. Uppritade arbeten. 

™klnen^um^nsf^^ Hildur Sandegren, Kortvaruaffär.
Stora äkta ilymer
säljas till 14 och 15 kr. pr st.

Levereras till landsorten mot postförskott. 
Hattar ommonteras. Fina hattar i stort 
sortiment säljas otroligt billigt uti
Hildur Sandegrens Modeaffär,
Kungsgatan 10, Göteborg. Rikstelefon 6752.



16 Pingsten 1915

När def är sommar.

TAG GLÄDER MIG åt den annal- 
kande sommaren, vore den än 

F--' så varm. Jag vet hvad vintern 
är värd, vintern, då man icke kan se 
solen på långa veckor, då man fryser, 
då inga blommor finnas, inga björkar 
grönska och nästan inga fåglar sjunga.

Jag vet, hvad denna ohyggliga Göte
borgsvinter är värd, då vinden tränger 
genom märg och ben, då det iskalla 
regnet strömmar tröstlöst ner från en 
grådaskig himmel — jag vet hvad den 
är värd.

Och därför älskar jag trettio grader 
i skuggan —något mindre går ju också 
an — och därför glädes jag åt, att hela 
jorden darrar vid solens kyssar, så att 
den skälfver som en ung brud.

Jag glädes åt att ligga och se på, 
hur solen gnistrar så vackert, hur dess 
strålar smyga sig upp efter björkgre- 
narne, hur de lysa upp granarne. Jag 
förstår soldyrkarne.

Sommar efter lång vinter!
Då jag sitter här och skrifver tänker 

jag på sommaren efter lång vinter. Jag 
ser en grönskande skog, där allvaret i 
de mörka granarne afbrytes af de glada 
björkarnes ljusa stammar. Jag hör fåg-

Fru Louise Fahlman.

Från Stora teatern

lames kvitter i solljuset, ibland ser jag 
dem hoppa lyckliga i träden, fröjdande 
sig, som det anstår förståndiga fåglar, 
åt att det är sommar.

Sommar!
Under den stora granen ligger jag på 

rygg och skådar upp emot solen, hvars 
skarpa ljus silar fram genom grenarne.

Jag hör lustiga visor klinga i luften, 
kanske ingen mer än jag hör dem; så' 
gladt de ljuda ----- en hörde jag så tyd
ligt, den hade inga rim, ty sådana har 
aldrig riktigt lustiga visor.

Det var en liten fågel, som sjöng den.
“Nu är det sommar, sjöng han, och 

nu flyger jag i solskenet, jag är mätt 
och belåten och har glömt, hur jag frös 
i vintras. Här i den tysta skogen har 
jag allt hvad jag vill - här är ljus och 
skugga, och på grenen därborta, just 
den, som nu lyser i riktigt guld, sitter 
hon och väntar mig, då jag kommer 
tillbaka. Hon har vackra fjädrar och 
kloka ögon, hennes näbb är ljuflig och 
hennes kvitter är i mina öron vackrare 
än taltrastens djupaste toner, vid hvilka 
vi i skogen annars tiga. Hon har ett 
så lustigt sinne, och jag tycker, då jag 
flyger omkring i skogen, att många ha 
gjort i ordning åt sig fina bon — men 
intet är som vårt. Ty det är hennes. 
Och så vakna vi hvar morgon till ny 
glädje och sjunga båda dagens pris. 
Nu, då jag flyger omkring i den ljusa 
luften, ser jag på henne på sin gren. 
Hon sträcker hufvudet åt det håll där jag 
sjunger. Jag kommer hem, min älskade, 
jag skall flyga omkring och sjunga, men 
jag kommer hem, och då skall jag tiga 
och du sjunga. Nu kommer jag“-----

Allt det här hörde jag under granen. 
Det är ju en riktig roman.

G. B.

Från gamla Majorna.

iiïsyv
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Vy från Kabelgatan nära Mariebergs kyrkogård.



George Goulet
Champagne 1906

P. A. PETTERSSON
JUVELERARE

Linnégatan 3 :: Telefon 7385.

Förlofnings- och Vigselringar. Prima bordsilfver 
i moderna mönster.

Stort urval af artiklar passande till presenter.

tios

i!«*

Nötkol, 
I, Fyr

kol, Smideskol, Björk
kol, Cokes, Torv, Briketter.

Telefon 2780 och 697 2.

Alla sorters

EJ Det absolut B

Bästa Kaffet 
på samma gång det billigaste köpes i 

Göteborgs Kaffehandel
Östra Hamngatan 39 - Telefon 2074..

Bazar Alliance, Boden 94—95. ::

Klädningar, Kostymer, 

Mattor m. m.

Kemiskt Tvättas
utomordentligt väl i

Butiker i Göteborg:

Kungsgatan 44 
Telefon 3896.

Skanstorget 8 
Telefon 4371.

Andra Långgatan 10 
Telefon 5067.

Butiker i Stockholm:

Grefturegatan 24 C 
Rikstelefon 10670. 
Allm. telef. 21594.

Kungsgatan 62
Stockholmstelefon * 7847.

-
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W
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Butik i Norrköping:

Knäppingsborgsgatan 13 
Telefon 1032.

Butik i Jönköping:
Östra Storgatan 7 

Telefon 1194.

Butik i Borås:

Stora Brogatan 6
Telefon 668.

Vår nya patenterade Benzintvättmaskin. Den enda i sitt slag i Sverige.

A-B L UND B Y Skönfär9eri och
A. D. ■ Kemiska Tvättanstalt

Mattor piskas. Sommarförvaras, utan särskild kostnad.



 

Svea Växt
£andets förnämsta 3ïtargarin

naturliga mineralvatten meddelas

Skofteby Källa.
Nieder-Seltersvattnet, vilket anses som ett av Tysklands 
samma påträffats radium.

ANVÄMD 
ALLTID

TRELLEBORGS
GUMMIFABRIKS AKTIEBOLAG

HÅRDGUMMI-EBONIT b quid b b b

AUTOMOBILRINGAR PNEUMATISKA
........^= MASSIVA □□

TEKNISKA GUMMIVAROR alla slag

J. Martin Johansson
JUVELERARE 

Torggatan 20 :: Telefon 5215

Vackraste Förlofningsringar
och passande presentartiklar.

,t,H" Kallebäckens VattenfabrikIran ______ ____— __— ____ _________ __

■ " * Ulstrar, Öfverrockar, Kosty- 
 mer, Hattar och Skodon, 

Kragar, Rosetter samt Underkläder 

köpas billigast hos

A.-B. Haraldson & Bohman
Beställningar emottagas, l:sta klass arbete.

Telefon 6686. Göteborg. Torggatan 20.

Alkalessens
366
146
79

171
139
93

i sammansättning1 liknar det tyska

 

Ekströms Pianof abr:s
Utställning

Vadmansgatan 12, Göteborg
Telefon 10802.

(Spårvägshållplats Berzeliigatan).
Ekströms är landets äldsta pianofabrik, grun

dad 1836. Förstklassiga Pianinon och Flyglar 
till ojämförligt billiga priser. Ekströms är en
sam om att lämna 10 års garanti å sina instru
ment. Begagnade instrument tagas i utbyte. 
Profva och jämför Ekströms pianon.

Utställningsföreständaré : G. Gille.

Biliner 
Nieder-Selters
Skoftçby ..
Apollinaris...
Giesshübel...
St. Galmier

Av ovanstående jämförelsetal framgår, att Skoftebyvattnet
förnämsta bordsvatten, vartill kommer att i det-

VARUMÄRKE 

Vt/ TRELLEBORGS
V FABRIKAT

Klor
23

142
156
23

3
12

närmast

Drick för övrigt
Telefoner: Göteborgskontoret 5799 & 5242. Stockholmsnederlaget 8198. Skoftebykällan, pr Lidköping, namnanrop.

Viodoltvålen tillverkas endast af:

Till- 8 Parfymfabr. VIDLfl
GÖTEBORG.

k "g À_À_ A äF S6110111 sin behagliga smak och sina
g/r' g g g^ M JXT | g" it"*! TT matsmältningen underlättande egenska-

y y L L11 Tl/ IL pep ett utmäpkt bordsvatten. — Drucket
V mellan måltiderna påverkar vattnet

gynnsamt ämnesomsättningen, och befordrar det allmänt välbefinnande. (Uttalande av en läkare.)
Skoftebyvattnet påfylles flaskorna direkt vid källan under sträng kontroll efter att först ha genom

gått en luftningsprocess. Skoftebykällan giver pr dygn 100,000 liter vatten.
För jämförelse med några andra, som bordsvatten använda 

följande sammanställning, upptagande dessa vattens huvudbeståndsdelar:
Vattenfria salter 

496 
383 
352 
220 
159 
186

Viodol-Tvälen är, genom sin 
ypperliga sammansättning af de fi
naste ingredienser, en verklig skön- 
hetstvål. Prisbelönad med Guld
medaljer vid Hygien. Utställn. i 

Paris och London 1907 samt 
i Rom 1909.

Bröderna Weiss Boktryckeri, Göteborg 1915.




