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ßeda Cramer
Parfymeri, Tvål, Bijouteri 

Galanteri-Affär — - 35. 
67 Kungsgatan GÖTEBORG Rikstel. 4711

s .

Carnegies Porter.

I7:e argangen

|P^et absolut bästa

King's Own Cigaretter
Fröken Anna Rosén 
(vid Nya teatern i Göteborg).

så är det bara att ringa upp\1389, 
5318, 1715 eller 4310 efter de 
Konserver, Delikatesser och 

Viner man tycker bäst om.

Pris 15 öre.

VEDALLA SLAGVED 
——   BILLIGAST HOS — —

C. UGGLA & Co.
Telefoner 32 + 3885 * 1903 

flRS I Expedieras snabbt på sommargästers 
VL-IV.. rekvisitioner till båtar och järnvägar

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

Redaktör och utgifvare: C. R. A. FREDBERG 
Göteborg • Telefon 6487

Skall man ställa till med en finare

Frukost

KARNELLä
Fotografiatelier

Kungsgat. 31 • Telefon 9032

en lukullisk

Middag
eller en splendid

Brödet
tillverkas af

Olof Asklunds
Ångbageri-A.-B.

GÖTEBORG.



Lguis Roederer
Carte Blanche.

Grand Vin sec.

Brut & Extra Dry.
1904

Det nyaste i

Parasollet.
Modernt och chic!

Helsiden med sidenfodral och
aparta kryckor ........................... 9.00, 10.00, 12.00

Helsiden med bård..................... 6,75, 10.00

Största färgurval !

üïïÈS Vollmers-Meelhs

rfy •sfe* *5f<*
Æhtiebolaget

Göteborgs 
ßank

(f. d. Göteborgs enskilda Bank) 

uthyr brandfria och dyrkfria 

Deposifionsfack 
och emoffager genom sin

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

värdepapper och 
andra handlingar 

fill förvar samt fill förvaltning.

Expeditionstid:

Söckendagar kl. 10—2.

4» •sfc* «sfc* «&» 4» rf? 4*

Härligaste läge, med utsikt 
OFVER HAF 0CF1 SOLNEDGÅNG'» 
Mångårigt arrende till lägst 
20 KR. PER ÄR OCH TOMT MED 
INLO5MI/NG5RÄTT »=>»>.... 
U T FÖRLIG AR E PROSPEKT FRÅN 

SARO IIAKBlD.üölTBORG,?
NORRA ALLÉGATAN N:R. 6.

EGENV1UA

Eksem, Kläda, Reform 
botas absolut af 

SKIN-CRÆM 
3: 50 per burk.

Ansikts-Massös Wilhelmina Tholin
Chalmersgatan 17. :: Telefon 3934.

Varmbadhuset 
v å Saltholmen

rekommenderas!

OBS.! Salta varmbad 
året om.

Hya musikaffären
Södra Allégatan 2 B. Göteborg.

Pianostämningar utföras omsorgsfullt, mycket billigt

ÎAlla slags Musikinstrument 
finnas ständigt på lager till ytterst 
låga priser. Ett stort lager af Drag- 

fT N spel nyligen inkommet samt Tal- 
I j apparater och färska fiolsträngar. 

Jf. HN Reparationer af alla slags musik- 
instrument utföras fort och billigt.

OBS.! Gamla instrument tagas i utbyte.

Adolf Bratt & Co.
Jörsälja 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.

Trädgårds»
H föreningen
H. Jönköpings Regem:s Musikkår

(Dir. Ernst Lundquist).

Cable d’bote och 
à la Carte servering.

Grafvårdar 
af förstklassigt material ocb arbete levere
ras från rikhaltigt lager till billigaste priser.

Specialitet:
Grafvårdar af prima svart granit. 
Aktiebolaget Molléns 
Granitförädlings verk 

Göteborg.
Kontor: L:a Torget 5 o. 6. Rikstelefon 8846.
Lager och Utställning: Gullbergsbrogatan 80.

OBS.! Ett parti grafvårdar realiseras från detta lager.

fl. LUMDBLBD5 Begrafningsbyrå
12 Kungsgatan 12

Stort lager af Likkistor, Svepningar, Band, 
Kransar och Buketter till billigaste pris ::: ::: 
::: Order från landsorten expedieras skyndsamt. :::

Fina Ekkistor finnas. Rikstelefon 7 7 6.
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17;e årgången Redaktör och utgifvare: C. R. /?. FREDBERG

Kritade fönster.
En sommar- och semesterhistoria.

Af — —

©scar Pettersson, till bör
den storstadspojke, var 
bokhållare i en större en- 

grosflrma, som gjorde i kolonial
varor. Han hade kommit på 
kontoret som 16-åring och lick 
i början det ansvarsfulla värfvct 
att kopiera bref, sätta in och ta 
ut i banken, gå på posten, passa 
telefon och spetsa de unga kvinn
liga kontoristernas blyertspennor. 

Men Pettersson var också en 
mycket energisk natur. Som han 
i realskolan alltid varit n:r ett 
ville han naturligtvis också på 
kontoret komma i första ledet. 
För den skull höll han sig alltid 
framme och förstod att vinna 
både kontorschefens och gross
handlarens obetingade bevågen
het.

När de andra unga konto
risterna gingo ut om aftnarna 
för att roa sig, spatserade unga

Grosshandlaren fl. E. Seafon.

En bortgången börsarisfokpaf

1912

Pettersson hem till sin gamla 
mamma, änka efter en för länge 
sedan hänsofvon kopparslagare, 
och lade ett par kronor i en hem
sparbössa, som tronade på bor
det. Och satt han inte hemma, 
var han ute i någon handels
skola och förkofrade sig i engelsk 
och tysk affärskorrespondens.

Oscar Pettersson avancerade 
också raskt. Dygdens belöning 
kom vid hans tjugofemte år, då 
han blcf kontorschef och på 
samma gång satte fötter under 
eget bord, som giftermål kallas 
på gammalsvenska.

Hans fru var en nätt och be
haglig ung fröken, som han gjort 
bekantskap med på handelssko
lan under de mest dygdiga for
mer. Han hade tagit henne med 
hem och presenterat henne för 
modern, hvilken funnit stort be
hag i den blonda skräddardottern 
— aldra helst som hon var gam
maldags anständig, inte rände 
ute om kvällarne på restaurante!1 
och kinematografer och dessutom 
hade lite pengar att få i en 
framtid.

Deras lilla våning på tre rum

GAHNS TVÅLAR Henrik Gahns Aktiebolag
REKOMMENDERAS FILIAL ÖSTRA HAMNGATAN 10.
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Ryssjor och Nät $■1 alla slag al
Största sortiment på platsen. Billiga priser.

Sven Fraenkel & Co.
JÄRNHANDEL

32 NORRA HAMNGATAN 32 
Telefon 4 7 5 & 5 75.

med centraluppvärmning och elektriskt 
ljus var mycket nätt. Pettersson själf 
hade sparat ihop till en solid herrums- 
möbel, och lilla Ingas pappa, skräddare
mästaren, hade tagit matsalen på sin lott. 
Men sängkammarmöbeln hade de tagit 
på afbetalning.

Ett år efter bröllopet var emellertid 
Pettersson skuldfri och nu tyckte han 
att de kunde ha råd att ta sig en tjänst
flicka. Inga protesterade, eftersom hon 
ansåg att två personer godt kunde reda 
sig ensamma. Men Pettersson, som tyckte 
att han inte ville vara sämre än sina 
äldre kolleger, dref sin vilja igenom och 
annonserade efter jungfru.

En sådan, nej många kommo också 
pr omgående, och ur den kvinnliga ström, 
som cirkulerat en eftermiddag genom 
Petterssonska våningen, hade fru Inga 
fiskat upp en liten nätt tös med jätte
hatt och de finaste fasoner.

Hennes namn var Elisabeth Svensson. 
Och hon hade en hel del tillbehör, bland 
annat en fästman, som fru Inga redan 
första kvällen upptäckte i köket, då hon 
kom ut för att säga till om tövattnet. 
Det var en liten mörklagd karl, ett slags 
halfherre, med svart skäggstubb på kin
der och haka.

Fru Inga inberättade genast sin iakt
tagelse, men i liflig hågkomst af sin egen 
unga lycka i förlofningstiden nändes icke 
Pettersson utfärda något förbud mot fäst- 
mannabesöken i köket — med påföljd 
naturligtvis att den unge mannen hängde 
därute både bittida och sent, och att fru 
Inga fick ett slags förnimmelse af att de 
också hade den svartmuskige herrn i 
maten. Men blid och sentimentalt an
lagd som hon var, resonnerade hon som 
så: när man lagar mat för tre, kan man 
också laga för fyra.

Den unga frun kom emellertid snart 
underfund med att jungfrun icke mot
svarade hennes förväntningar. Hon tyck
tes anse snyggheten som ett öfverflöds- 
begrepp, vidare var hon i besittning af 
en oerhörd färdighet i att krossa porslin 

och glas, och slutligen och det värsta 
af allt : pigans utmärkta betyg visade sig 
vara en simpel förfalskning.

Då lilla Elisabeth också visade allt 
lifligare tendenser till att vara ute om 
nätterna och svår att få upp om morg
narna, då hon satt med mörka skuggor 
under ögonen och sof på en köksstol, 
fattade herrskapet Pettersson ett hjälte
modigt beslut: de sade upp pigan.

*
1 samma vefva unga Elisabeth fick 

sin uppsägelse hade Oscar Pettersson 
bestämt sig för att tillbringa sin semester 
på landet. Det var första gången han 
och Inga skulle pröfva på ett slikt nöje. 
Af en vän på kontoret hade han fått 
anvisning på ett billigt sommarpensionat, 
där det bjöds på skog och sjö och bad 
och diverse sommarhärligheter för en 
rund summa af fem kronor pr dag.

Inga, som aldrig i sitt lif legat på lan
det, tyckte att det var orimligt frestande. 
Och utsikten att komma från de dagliga 
trätorna med pigan gladde henne omåttligt.

Saken gjordes upp. Petterssons kri
tade sina fönster, packade in det nöd
vändigaste för fjorton dagars bortovaro, 
låste våningen och lämnade nycklarna 
till vice värden — en gammal hederlig 
skomakare, som bodde i källarvåningen. 
Man kunde nämligen inte veta om brand
syn och sötare ville in i våningen under 
deras bortovaro.

Elisabeth fick ferier och kostpengar — 
och så reste Petterssons. Och fru Inga 
kastade en lång, halft glad, halft vemo
dig blick på sina kritade fönster.

Nästa dag voro de midt uppe i den 
landtliga idyllen.

Ah, hvad Inga gladde sig! Hafsbukten 
låg så bedårande blå, med glittrande 
vågor, och aftnarna på verandan, när 
månen glänste öfver fjorden, voro för
tjusande. Maten var oklanderlig, och 
de andra pensionärerna voro i sådana 
samhällsställningar, att Petterssons kände 
sig ofantligt smickrade af att göra deras 
bekantskap.

Pettersson kunde med ett ord vara 
stolt öfver sin idé att ligga på landet 
under ferierna. Det var också med ett 
uppriktigt vemod de efter de fjorton 
dagarnas förlopp togo afsked af sommar- 
pensionatet och reste hem igen.

Efter en något orolig nattresa på sjön 
ankommo de till staden tidigt en morgon i 
regnväder. Fru Inga var slö efter nattens 
vedermödor o. sjösjukans kval. Och efter
som det regnade tog Pettersson en bil.

Regnvädret höll på att utplåna minnet 
af semesterns behag, och det var inte 
utan att fru Inga gladdes, när hon återsåg 
sina kritade fönster. Men när Pettersson 
i den tidiga morgonstunden bultade upp 
skomakaren, höll denne på att vid herr
skapets åsyn få ett epileptiskt anfall.

— Men i jesse namn! ropade beck- 
byxan med en oefterhärmelig stamning. 
Ar herrskapet här igen! Hvad betyder 
det?

— Ja, förvånar det er så omåttligt, 
svarade Pettersson förvånad.

— Ja, för brefvet. . . och möblerna.... 
och packvagnen, fortsatte skomakaren 
sin olycksbådande stamning.

— Brefvet och möblerna, hvad menar 
ni, karl! utropade Pettersson.

Ja, så kom där då ändtligen en lång 
förklaring, huru Elisabeth för några 
dagar sedan kommit till skomakaren med 
ett bref, undertecknad! Oscar Pettersson. 
Det hade legat i ett annat bref, ställdt 
till pigan. Och i det stod det, att sko
makaren skulle godhetsfullt hjälpa jung
frun Elisabeth med att flytta Petterssons 
möbler från lägenheten, emedan han, 
Pettersson, hade hyrt ett litet hus för 
sommaren, i hvilket han behöfde möb
lerna. Och det hade skomakaren gjort, 
förstås. Därefter hade en större pack
vagn kört fram och på den hade tvenne 
arbetskarlar lastat på det Petterssonska 
möblemanget.

Nu var det Oscar Petterssons -tur att 
få slaganfall. Och fru Inga kände sig 
så nära vanmakten, att hon måste gå in 
i källaren och få sig ett glas vatten.

Strix Punsch, Albert Robin 8 Co. Cognac *** samt White 8 Bold Whisky =
(mindre söt) rekommenderas.

Vinhandels-Aktiebolaget J. A. Larsson & Co., Göteborg.
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A.-B. Fredr. Ingelman S Co.
Telefon 2 301. Varorna hemköras.

VIHER och 5FIRITU05A
BATAVI A-FCIH5CH

När Pettersson återfått talförmågan, 
sade han med hes stämma:

— Har ni brefvet, ni talar om?
— Jojo men!
Och skomakaren gnodde in i källaren 

för brinnande lifvet. Pettersson gnodde 
efter. När han fick brefvet kommo några 
oartikulerade ljud öfver hans läppar 
Därpå bröt det fram stötvis:

— Jamen i himlens namn, förstår ni 
då icke att detta bref omöjligen kunde 
vara från mig? Tror ni att en kontors- 
inänniska skrifver så uselt? 11 ur har 
ni kunnat låta dra er så grundligt vid 
näsan?

Skomakarn förstod ingenting. Man 
var en reel och godtrogen man. Och 
när Petterssons egen piga kom med ett 
bref från sitt herrskap och ville in i 
lägenheten, så hade han intet annat att 
göra än att låsa upp. För öfrigt fran- 
sade han sig allt aesvar.

Det var förfärliga ögonblick för Pet
terssons. Det värsta var nästan, då de 
kommo upp i sin tomma lägenhet och 
togo förödelsens styggelse i ögnasikte. 
De kritade fönstren lyste spökaktigt i 
regndagerns matta, ljus.

Det fanns inte så mycket som en stol 
att sitta på. Allt var borta. De tre 
rummen ödelagda — allt stulet, till på 
köpet vid ljusan dag och med assistans 
af den betrodde väktaren. Under det 
fru Inga begrät sitt ödelagda hem fattade 
Oscar Pettersson det hjältemodiga be
slutet att genast anmäla händelsen för 
polisen. Huruvida denna skaffade det 
förlorade tillbaka förmäler inte historien, 
med hvilken jag endast velat belysa en 
ny sida af det moderna storstadslifvet.

På bröllopsdagen.
Svärmodren till sin måg: —• Nu är det vik

tiga steget taget, min älskade son. Jag hoppas, 
att du hädanefter skall afhålla dig ifrån att 
begå några dumma streck.

— Ja, kära mamma, jag lofvar, att detta skall 
blifva det sista, svarade mågen.

Ocirafton.

sc1

Oårens dagar, solskensdagar, 
ffvnopp på björk ock saft i fur, 
"Dårens koäkkar, oemödskoäklar, 
Ock sordin på oäckt natur.

Så, du outsägligt kära,
Så, du lilla oännen min, 
ffoppets stunder, soårmodsstunder 
Så ock komma i mitt sinnl

Ock jag toi far, ock jag koppas, 
fffoppas, att den sol som far 
ffringa skall en molnfri sommar, 
fjusa nätter, ljusa dark

Här Hisings-Johan räknade ägg.
Gamle Johan brukar leverera ägg till fru 

Pettersson och har en dag nu i konserverings- 
tiden på våren med sig en hel laddning. Han 
håller utanför Petterssons bostad, och hon kom
mer ner. De hälsa med ömsesidigt välbehag 
på hvarandra, ty Johan är både treflig och språk- 
sam, ibland allt för språksam.

— Har ni ägg i dag, Johan?
— Ja, min fru. Jag har just fått tio tjog.
— Äro de friska?
— Det vill jag lofva. De äro så friska som 

om jag själf lagt dem.
— Jag skall taga fem tjog. Räkna här i 

korgen.
—- Jaha, frun lilla. (Han räknar: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10.) Ni kan vara säker på att de 
äro friska. Hur befinner sig er son nu för tiden? 
Hvad han måste ha vuxit!

— Ja, han har fått plats på en bank.
— Hur gammal är gossen?
— Han är aderton år.
— Verkligen? Aderton år och har redan lön 

(räknar) 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, och hur 

mår er fröken dotter? Hon måste ha vuxit sedan 
jag såg henne.

—■ Hon är för länge sedan gift.
— Hur tiden går! Och har hon barn? Hur 

gammal är hon redan? Hon borde vara om
kring . . .

— Trettiotre.
— Trettiotre (räknar) 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43. Hvem skulle tro att ni har 
så gamla barn. Ni ser ju ej ut vara mer än 
fyrtio år själf.

— Dumheter, jag ser att ni vill smickra mig. 
När man blir femtiotvå år gammal så . . .

— Femtiotvå! Hvem skulle tro det! (räknar) 
53, 54, 55, 56, 57. Jag ber er följa med när 
jag räknar, så att det inte blir något misstag — 
59, 60, 61, 62, 63, 64. Ah, hvad det är varmt 
i dag! På en så’n här dag känner jag att jag 
börjar bli gammal. Jag har inte lång tid på 
mig nu mera. Men ni härstammar från en gam
mal familj. Er far var ju sjuttio år när han dog?

— Sjuttiotvå.
— Det är ålder det, (räknar) 72, 73, 74, 75, 

76, 77, 78, 79 . . . och er mor? Hon måste ha 
varit en skönhet i sina dagar. Ni påminner 
mycket om henne. Jag tror, att hon var minst 
hundra år, när hon dog?

— Nej, hon var endast nittiosex.
— Nå, vackert så, (räknar) 96, 97, 98, 99, 

100, se där 100 friska ägg — och här ett par 
ägg på köpet, i händelse jag missräknat mig.

Gamle Johan gick sin väg. Ett par dagar 
därefter sade fru Pettersson till sin man:

— Jag är rädd för att vi få afskeda Mathilda. 
Jag är säker på att hon stjäl mjölk och ägg, 
och i synnerhet ägg, ty jag köpte dem i förgår, 
och nu finnes knappast hälften kvar. Jag stod 
där och hörde gamle Johan själf räkna dem, 
och det var fem tjog.

Våra jungfrur.
€n liten nutidaatudie.

x^m allt skall gå bra här i världen, 
(C, J måste det finnas endräkt. Detta

" därför, att den ena människan icke 
kan undvara den andras hjälp.

Mellan författare och förläggare, skåde
spelare och teaterdirektörer, arbetare och 
arbetsgifvare borde råda enighet och sam
verkan. Men just motsatsen inträffar. 
Freden mellan dessa parter liknar oftast 
ett xapenstillcslånd och i hemlighet rustar

_____________________________ _ __________ ______________________

Göteborgs Kravatt=Fabril( P Herrhalsdukar 
===- -= 1=5 södra Larmgatan 15 -r-== Skjortor • Kragar • Manschetter
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man sig å ömse sidor för att vid första 
lägliga tillfälle kunna upptaga striden.

Gäller nu livad här sagts i allmänhet, 
så gäller det i ännu högre grad om för
hållandet mellan fruar och “jungfrur“.

De fruar skola sannerligen vara snart 
räknade, som äro fullt belåtna med sin 
Mari, Augusta, Johanna, Stina, Britta, 
Anna eller hvad de nu heta dessa köks- 
féer. Och fråga vi “jungfrurna“, om de 
äro nöjda med sina platser, eller råka vi 
åhöra en konversation mellan tjänste- 
andarnc — hvilka i de flesta fall äga 
en mycket ledig och lättflytande tunga 
— så nog få vi höra herrskapets “lof“ 
sjungas i många tonarter.

Huru mången modern son eller dotter 
höra vi icke sucka öfver, att de icke 
varit nog försiktiga “i valet af föräldrar“! 
På alldeles samma sätt hör man jung
frurnas ack och ve öfver att de icke vid 
valet af herrskap sett sig bättre för och 
att frun i huset icke förstår att rätta 
sig efter sina köksors och kammarpigors 
hugskott och egendomligheter.

Det gamla ordspråket: “ingen man är 
stor inför sin kammartjänare“, skulle man 
mycket väl kunna ändra så: “inför sin 
jungfru är ingen fru stor“. Ty tjäna
rinnan, som har tillfälle att skåda sin 
herrskarinna i négligé, icke blott hvad 
beträffar toiletten, utan äfven karaktären, 
och som känner hennes hemligheter - 
hvilka kanske icke alltid tåla vid dags
ljuset — förlorar begripligtvis lätt respek
ten för “nådig frun“, och af bristen på 
respekt framkväller sedan såsom ur en 
grumlig källa allt skvaller, alla tvister 
och alla skandaler, hvilkas skådeplats 
brukar vara förlagd inom husets fyra 
väggar — eller till och med någon gång 
till rådhusrätten.

En god del af skulden till det spända 
förhållandet mellan herrskapet och jung
frun bär helt visst det förra. Det finns 
nämligen fruar som icke kunna vänja sig 
att äfven hos en tjänarinna skatta männi
skovärdet och som behandla sina knähun
dar vida kärleksfullare än de människor, 
hvilkas tjänster de ständigt taga i anspråk.

Till och med inom de s. k. bildade 
klasserna finns det fruar, som genom sin 
omåttliga häftighet, sitt eviga käxande 
och grälande och sitt brutala sätt för
bittra de stackars flickornas lif, döda den 
sympati dessa kanske en gång haft för 
dem i hvilkas bröd de äro, och, då de 
sått tvedräkt, få skörda hat.

De förmögna, bildade och förnämare 
kretsarne borde följa grundsatsen: “no
blesse oblige“, men det sker icke ofta. 
Och kanske ligger just i detta förhållande 
en orsak till att “jungfrun“ just icke är 
någon älskvärd eller mönstergill repre
sentant för den s. k. underklassen.

*
Det förtjänar anmärkas att den kvinn

liga tjänstepersonalen inom medeltidens 
målarkonst är på ett ganska smickrande 
sätt representerad.

Sirliga kvinnliga tjänsteandar syssel
sätta sig där i hvälfda kök, uppfyllda 
af den blankaste och kostsammaste atti
ralj, med förträffliga frukter, sällsynt 
villebråd och fina viner och öfverträffas 
i idealitet endast af de stolts jungfrur, 
som sitta med lutan på balkongen och 
stirra in i molnen eller mata dufvor eller 
låta kyssa sig af fåglar eller spegla sig 
i metallspegeln eller kamma sitt hår eller 
kredensera bägaren åt riddarne eller hafva 
andra nyttiga medeltidsgöromål för sig.

Hvad det herrskapsfolk som då lefde 
måtte varit lyckliga och väl uppassade ! 
Den beklagansvärde svensken i det tju
gonde århundradet kan däremot knappast 
tro sina egna öron, om han får höra 
talas om de nuvarande tjänstflickornas 
naivitet. De utmärka sig tvärtom för 
sin totala brist på naivitet.

Det är otroligt huru raffinerade de 
blifvit. En tjänstflicka är nu — med 
några få berömliga undantag — redan 
tidigt förtrogen med alla ränker och 
kabaler, hemskvaller och gatuskvaller. 
Är hon ung och vacker och därtill kokett, 
så förstår hon att draga vissa husfäder 
inom sitt nät, ja till och med att be
härska husmodern, nämligen om hon 
lyckas insöfva hennes svartsjuka.

Hon tager med ett ord kommandot 
öfver huset, och det är på långt när icke 
alltid som hon äger så mycken smidighet 
och diplomatisk takt, att hon gömmer 
sin järnspira under en yttre ödmjukhet.

I de nygiftas hem gör hon sig redan 
oumbärlig för den unga frun och när 
familjen ökas, tyranniserar hon barnen.

Med storstadsbefolkningens starka till
växt på de senare åren stiger äfven 
“jungfruns“ betydelse. Hon vet, att herr
skapen täfla om att få henne i sin tjänst, 
och det är merendels hon som föreskrifver 
villkoren och väljer hvilken familj hon 
skall lyckliggöra.

Hon bestämmer sig därvid hufvudsak- 
ligen efter det minsta möjliga besväret, 
om det finns vattenledning eller vedbod 
strax till hands som befriar henne från 
att bära ämbaret eller veden uppför 
trapporna, om det finns särskild jungfru
kammare, där hon kan slumra och drömma 
i ro och hafva sin egen toalett, om må- 
nadskarlen springer ärendena, så att hon 
själf slipper, om hon ostördt kan få taga 
upp till sig sina vänner och traktera 
dem med herrskapets bästa kaffe o. s. v.

Emellan fruns och hennes klädedräkt 
är det föga skillnad, och hon skulle ej 
vilja sticka näsan utom dörren i schalett, 
utan hon måste hafva hatt för säsongen 
med blommor, ax och plymer och anser 
sig berättigad att af främlingen tilltalas 
med frökentiteln.

Och märkvärdigt är det att se, huru 
hastigt hon aflägger de rustika vanorna 
från Getapulien och Vestergyllen, för 
att i sin tur spela dame, vifta med para
sollen, gå på teatern och låta bjuda sig 
på baler med ty åtföljande konversation 
och kurtis.

Snart är den tarfliga hembygden för
gäten, och skulle hon någon gång komma 
dit på besök, så låtsas hon icke längre 
komma ihåg namnet på sina förra läse- 
systrar och favorithusdjur.

*
Trots den hyggligaste och försiktigaste 

behandling och trots alla lönetillägg och 
“naturaförmåner“ uppsäga pigescherna

A.-B. Carl Johnsson
* Kungstorget N:o 2 • Göteborg *

Säljer billigast och bäst Gardiner, Möbeltyger,
Mattor, Filtar, ReselTekter o. Barnvagnar.

Spécialité: -—
Linoleums-Mattor och Vaxduk.
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I IINRRV SKÖNFÄRGERI och KEM. UUINUL) I TVÄTTANSTALT, Göteborg
(Kungl. Hofleverantör)

Kungsgatan 44. — Skanstorget 8. - ----— 2:dra Långgatan 10.
__________________ • Billigt och utmärkt arbete. _______________

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

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

Magasin: Kungsgatan 17.

ofta sin tjänst under de obetydligaste 
och frivolaste förevändningar och befin
ner sig emellanåt på fullt nomadisk och 
ambulatorisk fot. De ses ofta gå ut och 
in på annonskontoren.

“Jungfrun“ är med detta frihetssinne 
i hjärtat naturligtvis mycket lättretlig. 
Hn förebrående blick af frun, en ironisk 
anmärkning af herrn, fästmannens flytt
ning till en annan stad äro tillräckliga 
för att bringa hennes begär efter ombyte 
till handling.

Om herrskapet dröjer att villfara hen
nes önskan, förfogar hon öfver en till
räcklig arsenal för att kunna tvinga dem 
därtill. Hon saltar soppan i köket ända 
till halsbränna, herrns böcker och papper 
kastar hon om hvarann, tallrikar och 
koppar slår hon af ovårdsamhet i tusen 
bitar, gasen låter hon strömma ut i kö
ket, hon ger snäsiga svar, och när intet 
annat hjälper — kommer hon inte hem 
om natten.

Man är nödsakad att låta henne flytta.
Fruarna äro emellertid glada att finna 

en ersättning för den flicka som förlupit 
dem och flickan är glad att finna ett 
logis hos någon fru, då sparslantarna 
tagit, slut, ingendera är kinkig eller an
språksfull.

Men detta är blott “en ögonblickets 
situation“. Knappt är förlägenheten 

glömd - och den glöms 
på några dagar - så 
återtager naturen sin 
rätt. Huskriget be
gynner och efter ett 
par månaders ständigt 
stigande bitterhet åt
skiljes man för fem
tionde gången för att 
genom lof va samma 
illusioner och deras 
bittra upplösning.

Sommarbilder från Särö.
en sydländskt yppiga ön i Göte
borgs närhet, som sköljes af 
Kattegatts vågor och omsusas

af dess friska vindar, är så känd och 
så ofta beskrifven, att inte ens den fanta
sirikaste kåsör kan finna några nya be
hag hos den väna badorten.

Otaliga pennor och penslar ha målat 
Särö skönhet på papper och dukar — 
alltifrån Viktor Rydberg och Pelle Ek
ström ned till pennfäktare och kladdare 
af lägsta kvalitet — med den påföljden 
naturligtvis, att Särö blifvit utropadt 
öfver allt landet som “Västkustens pärla“.

En af öns förste skild
rare för ett halft sekel 
sedan var Vilhelm Bäck
man, den bekante för
fattaren till “Sjöjung
fruns sagor“, hvilken en 
tid var bosatt i Göte
borg som telegrafassi
stent. Som författare 
är han af ett äldre släkt
led väl bekant företrä
desvis för sina älskliga 
sagor i H. C. Ander
sens maner, hvilka nu 
kanske tyckas föråld
rade, men otvifvelak- 
tigt satte de ungdom-

Säröbild 1.

liga känslorna på 1850- och 60-talen 
på spänn.

Då Bäckman skildrade Särö, var bad
orten inte så förfinad som nu, men den 
var mondän nog att mottaga sommar
gäster från Sveriges kungaborg. Det är 
också från tiden för Oskar den förstes 
besök här, eller närmare bestämdt året 
1857, som han skrifver nedanstående, 
hvilket vi åtcrgifva som lämplig text till 
Säröbil derna här bredvid.

■ *
I första början har öns natur haft föga 

vackert att framte. Visserligen ser man 
gröna buskar i de stupande bergslutt
ningarna, men låtom oss allenast gå förbi 
bädhusräckan med sitt slammer i den 
långa korridorens dörrar och icke tänka 
på de krämpor, man häri söker skölja 
af sig. Låtom oss blott gå vidare endast 
ett halft tjog famnar, och vi skola känna 
oss bättre tillfreds.

Villan där nere vid ån, som samman
binder två hafsinskärningar och genom 
en bro förenar Särö med Släp — i 
detta sommarhus, kringsvept af en väf- 
täcknad till skydd för solen, är inrättad 
en tillfällig telegrafbyrå, hvars tvenne 
trådar befordra snabba ilbud, när de 
anlitas.

Dock är det icke hit läsaren bör led
sagas, ty här synes allt tämligen flackt 
och vegetationsfritt. Nej, vi göra en sväng 
till vänster och gå upp för en backe, som 
långsamt kröker sig, och hastigt befinna 
vi oss midt i Floras ljufliga ängder.Säröbild II.

21 GRANDS PRIX 
och 

Heders-
DIPLOMER
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Èopc Optima ***, Whisky V. O., Punsch Torr “Riks“
rekommenderas. * Aktiebolaget Barth:d Dahlgren.

Väldiga ekar kasta cn bred slagskugga. 
På högra sidan förnöjer oss grosshandla
ren B. Dahlgrens sommarpaviljong genom 
sin enkla, rena byggnadsstil och den 
odlingens trefnad, som råder rundt om
kring. Ett af de höga, glada fönstren 
står öppet ocli man till och med skådar 
in därigenom öfver en frisk gräsplan 
samt varsnar oljemålningar inom för
gyllda ramar. Lyckliga de, som ha råd 
och sinne att sammanpara skön konst 
med skön natur!

Fortsätta vi härifrån ängen fram, på
träffa vi snart till vänster familjen Dick
sons “Maison de campagne“. Detbehöfver 
knappast sägas, att detta icke ger den sist
nämnda sommarpaviljongen efter i behag.

Följa vi sedan cn väl anlagd gång
stig, benämnd Dicksonslta vägen, allt
jämt i zigzag uppåt, komma vi först till 
en bänk vid en tvärbrant klippvägg, där 
vi kunna hvila en stund. Denna plats 
heter af oförklarlig anledning grottan.

Ändtligen äro vi på spetsen. Vi ha 
nått en ansenlig höjd. Nedifiån dalen 
höra vi musik. — — —

Efter lyckligt nedstigande och ytter
ligare foitsatt vandring ha vi inom kort 
på vänster hand och alldeles invid vägen 
en hel sträcka småbyggnader. med gaf- 
larna packade in på hvarandra. De bilda 
sålunda i rät linea en militärisk front 
emot den förbigående och äga just ingen
ting landtligt inbjudande. Å gånglägg
ningen utanför förstugor och fönster sutto 
dock flera af det lilla samhällets be- 
byggare och syntes rätt belåtna med 
sin värld.

Nu äro vi snart vid den s. k. herre
gården, ägarens till Särö residens, ett 
gult trähus med höga fönster och små 
rutor, omgärdad af en stenmur, innanför 
hvilken växa krusbärsbuskar och frukt
träd. Här serveras äfven table d'hôte, 
likväl endast för badgästerna och de 
resande. —-------

Där borta, sedan vägen svängt ett 
stycke åt höger, ligger drottningens pa
viljong, ett hvitt slätstruket tvåvånings 
trähus med segeldukstak öfver fönster

flustret, som intager hela husets längd. 
Här bor den kungliga familjen, hans 
majestät på nedre botten och de öfriga 
en trappa upp. — — —

Från det kungliga köket, en rödfärgad 
huslänga, höres ett stekande och fräsande, 
som kan komma det att vattnas i munnen. 
Hvitklädda kockar, med nattmössor öfver 
hårstriporna, visa sig i dörröppningen 
framför sina respektive stekspett eller 
puddingkastruller. — — —

Härefter bär det af åt höjden. Vi 
begifva oss upp till lusthuset å den högst 
belägna punkten på hela ön. Vår stig 
leder oss i ganska branta krökningar 
genom löfrik småskog. Ekarne i dalen 
följa oss i det längsta med sina toppar, 
men de bli slutligen efter. Och så ha 
vi nått lusthuset.

Det är en rotunda, byggd på bergets 
hjässa, med fönster it alla väderstreck 
samt stolar och bänkar för de besökandes 
bekvämlighet. Första gången man kom
mer hit och skådar ut öfver nejden, 
måste man vara en mycket lugn natur, 
för att icke hänryckt bryta ut i känslo
samma utrop.

I taflans fond synes hafvet, kringslu- 
tande landskapet med en bred, ljusblå 
halfbåge. Mångfaldiga hvita segel af- 
teckna sig mot horisonten, liknande hvalf- 
dörrar, som leda in åt själfva himlen. 
Röken af en ångbåt, hvilken längesedan 
blifvit osynlig, sväfvar ännu som en 
molnfläck, och skären sträcka ut sina 
långa ryggar för fiskmåsar och sälar att 
hvila på. Emellan oss och hafskusten 
breder sig en vidsträckt mark med lum
miga, sammanflätade kronor. För att 
komma dit, må vi med försiktighet arbeta 
oss fram öfver skrofliga berg med gapande 
afgrunder. — — —

Då vi nedkommit på den farbara vägen 
igen, finna vi å en trädstam ett så lydande 
anslag: I dag förrättas predikan vid 
Stora Munkekullen. Det är domprosten 
Wieselgren, den inspirerade talaren, som 
här förklarat dagens text. Skada att 
att just nu är gudstjänsten slut. Vi ha 
kommit för sent att deltaga i andakten.

Vägen dit fram till Munkekullen böljar 
redan af den återvändande församlingen. 
En vagn, inneslutande prins August, 
prinsessan Eugenie samt några hennes 
hofdamcr rullar därifrån och viker af 
åt drottningens paviljong. — — —

Oförmodadt öfverraskarh m:tkonungen 
genom sin och drottningens ankomst i 
vagn till ångbåtsbron. Det var en tafla 
af rörande effekt, att se den af sjuklig
het djupt lidande monarken bemöda sig 
att visa ett glädtigt ansikte för det om
kring honom tätt sammanskockade folket. 
Alla hufvuden äro af vördnad blottade. 
Alla stå där tysta och dellagande. 
Kungens milda, uttrycksfulla ögon äga 
väl ännu kvar sin glans, men äro mattare, 
liksom solen vid sin nedgång en vacker 
höstkväll. Han för den darrande handen 
till sin blå, civila mössa, vänligt hälsande 
åt alla sidor. — — — Någon bredvid 
oss gör den anmärkningen, att så skulle 
icke Frankrikes kejsare och Neapels 
tyrann våga sig in ibland sina “trogna 
undersåter“. — — —

Sedan den kungliga vagnen rullat sina 
färde, fästes vår nyfikenhet vid cn gam
mal fiskare, som inför ett talrikt audi
torium berättar, huru han icke sällan 
hugnas med nåden att få ro hennes kung
liga höghet prinsessan Eugenic, därunder 
hon ibland sjunger för honom små vis
stumpar, hvilkas melodier han för sina 
uppmärksamma åhörare söker erinra sig.

— Hon är så munter och inte alls 
högfärdig, förklarar han.

Men där kommer cn puttelkrämare 
från Kungsbacka eller Masthugget. Han 
har cn hel svärm fruar, madamer och 
mamseller omkring sig. Sällskapet kon
verserar med hög röst om de enskildaste 
saker. Mannen låter höra, att han åker 
i egen kalesch — för ingen del skulle 
han vilja vara tillsammans med kreti 
och plcti.

Han har brutit af en ofantlig eklöfs- 
ruska, hvarmed han fläktar flugorna ifrån 
sig. För att riktigt kunna njuta afton
svalkans behag, går han barhufvad.

Patent.
Hafre
gryn 
och
-mjöl

Det går så lätt att arbeta, när 
man till frukost fått GYLLENHAM- 
MARS patenterade Hafregryn och 
Hafremjöl. Delikata! Närande!

Tillverkas under läkares kontroll.

Patent.
Hafre
gryn 
och
-mjöl

Har ni en gång försökt, så vet ni 
att intet kan ersätta GYLLENHAM- 
MARS patenterade Hafregryn och 
Hafremjöl, då det gäller att skaffa 
barnen det bästa möjliga.



PINGSTEN 1912 7

Groms’ Fruktviner Mj* H
==ä= alla slag ----- "

Naturligt mousserande fruktvin från Knutstorp. 
Förvaras liggande och serveras vid källartem- 
peratur 4* 12°. Till salu i hvarje välsorterad 
Speceriaffär samt i vår butik Korsgatan 12 
Akt.-Bol. H. G. Groms & Son.

Frun yttrar sin harm öfver att ha sett 
kungens kockar så grufligt misshushålla 
med smöret, och madamerna underrätta 
hvarandra om hvem den eller den i män- 
skovimlet månde vara.

— Se bara på rike A . .., den skuld
satte B., och jungfru C. — har hon 
också tåsat sig hit o. s. v.

Mamsellerna mönstra ungherrarna:
— Är inte han bra vacker och schang- 

til? säga de om en.
— Skam så ful ! säga de om en annan.

Småhistorier.
Den märkvärdiga hälje= 

flundran.
Kapten Folke Folkeson lät sig aldrig 

förbluffa. Han hade för vana att be
rätta de underbaraste historier, som blefvo 
ännu underbarare därigenom att han van
ligen glömde bort i slutet hvad han sagt 
i början.

— Jaså, gubbar, ni ha inte hört när 
jag tog- häljeflundran?

Han sitter bredbent på sitt däck med 
en krets af lyssnande vänner omkring sig.

— Jo, don må ni tro var inte go’ å 
tas mc’. Det var oppe vid Lofoten, vi 
låg ute i en båt, ett par norska gutter 
å jag. Så drar det i refven, så jag tror 
att själfvaste sjöormen har fastnat. på’n. 
Det drar värre än en maskin, och innan 
vi vet ordet af, så ä’ vi bogserade ett 
par mil till hafs. Än gick det under 
å än gick det öfver, det vara bara att 
följa mc’. Men gaf oss gjorde vi inte, 
å när vi slutligen hala’ opp’en öfver 
relingen, så var det förbistra mej en 
pjäs så lång som en timmerstock och lika 
tjock också. Det var den värsta ål jag 
sett i alla mina dar.

— Häljeflundra, menar du?
— Hvem tusan har talt om hälje

flundra?

— Jo, du började med att det var en 
häljeflundra?

— Sa’ jag verkligen det?
— Ja, ta mej katten gjorde du inte det!
— Ja, då var det naturligtvis en hälje

flundra.
— Som såg ut som en timmerstock?
Kapten Folke genmälde fullkomligt 

oberörd:
— Ja, hva’ tusan skulle det annars 

varit för märkvärdigt me’na?

Humoristisk logik-
Goldenstein, den store klockskojaren, 

hade sålt ett ur till Kalle Blomqvist, 
den store handelsresanden. Så träffades 
bägge herrarne ett år därefter i en järn
vägskupé på resa söderut.

Så fort Kalle fick syn på Goldenstein, 
slog han sig ned bredvid honom och 
började:

Det var förbaskadt bra, jag fick 
tag" i er. Kommer ni ihåg, att ni sålde 
en klocka till mig förra året för 25 
kronor?

— Tja, jack känna herrn igen. Vilja 
herrn kepa nytt ur af mig, kanske? 
Varsgo, hier ha vi en så gut glocke ...

— Nej, tack så mycket! Ni lurade 
mig på den förra affären, då ni påstod 
att det ur jag köpte var af guld.

— So! Fara det icke af kuld, då?
— Nej, det var så tusan heller. Det 

var bara förgylld koppar och det visste 
ni nog.

— Mein Gott, parc fergild kopper 
säger herrn. Ett så dirbart ur af pare 
fergild kopper, det er icke möjligt.

— Hvarför skulle det inte vara möj
ligt, om jag får -fråga.

— Nej, då schkulle den fabrikant ha 
loret både mig und er. Er tror jag 
man kan lore på en ur, aber midi
s’ gebt nicht, svarade Goldenstein 
öfverlägset.

Amerikanskt frieri.
Mr. Webster j:r, en lika excentrisk 

som rik amerikansk gentleman uppvak
tade oupphörligt en ung bländande skön
het vid en af New-Yorks teatrar med 
dyrbara prof på sin beundran, under 
förhoppning att därmed intressera den 
sköna för sin person. Detta lyckades 
äfven så till vida att hon gjorde sig 
noggrant underrättad om sin tillbedjare 
och framför allt om hans ekonomi. När 
hon i dessa punkter erhållit tillförlitliga 
upplysningar afvisade hon emellertid helt 
tvärt den enträgne kurtisören. Böner 
och hotelser mäktade ingenting uträtta 
och i sin förtviflan skref den unge till- 
bedjaren helt oförsiktigt en vacker dag 
till don dyrkade följande dumma och ut
nötta fras: Blott ett enda ord från edra 
läppar skall göra mig till den lyckligaste 
bland dödlige.

Nu, ändtligen, svarade missen:
— Ni skall få det vid — altaret!
Den unge millionären förstod genast 

piken, tog ögonblickligen sitt parti och 
svarade i sin tur:

— All right, jag skall komma!
Ett par dagar senare voro de unga 

tu — ett.

Fyndig replik.
En ung man presenterade i ett sällskap en 

sin vän och rekommenderade honom därefter 
med orden: Han är inte så dum som han ser ut!

— Nej, det är enda skillnaden oss emellan, 
inföll genast den som blifvit föreställd för säll
skapet och klappade hjärtligt sin vän på axeln.

tilädjande.
Lille Tom (till systerns nyaste fästman):
- Ska’ du inte gifta dej snart med Annie, du?
Fästmannen: — Jo, jag vill hoppas det. Om 

Annie tycker som jag, är hon inte vän af långa 
förlofningar.

Tom: — Nej då, alla hennes förlofningar ha 
alltid varit mycket korta!

-7F~

“Svenska Flaggan“
== PUNSCH ==

“West End Club“ Whisky 
“I. Prunier & Co.“ Konjak

Oloi Fredin & Co.
Kungsgatan 40
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Från teatern

V

■ M
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:

pel nya Göteborg.
Ett par bilder från Södra uä^en.

Ht
C- B- /t- Fredberg.

■ XZX''" gamla, sällsynt luftiga färde- 
*'| 1 leden söderut, som benämnes 

v Södra vägen och som en gång 
i tiden var den enda förbindelseleden med 
staden åt detta hållet, har under det 
senaste årtiondet totalt bytt gestalt. De 
gamla kojorna i Vassnöden bortom Lo- 
rcnsberg, hvilka jag i föregående årets 
Pingsten afbildade, ha lämnat rum för mon
däna storstadshus, och af de gamla bygg
naderna i början af vägen, midt emot 
Konserthuset, återstå endast ett par.

Senast gick det gamla Kallska huset 
snedt emot I licksonska palatset all värl
dens väg. Ni mins det nog litet hvar. 
Låg det inte riktigt inbjudande med sitt 
höga, brutna tak, sin vackra plantering, 
i hvilken sekelgamla popplar högtidligt 
sträfvade mot höjden, och sitt lilla täcka

En gammaldags Göteborgsbild

ii

äss» vÆsf***â

■

«iSSi

Västra Hamngatan fordom 
(hörnet af Kungsgatan).

ifråga om alla kvarteren utefter Park
gatan, och är alltså lika stort som det 
bredvid liggande Hambergska, hvilket 
anses vara ett af Kungsportsavenyens 
stiligaste hus. Det har också samma 
arkitekt, herr Otto Dahlström, och det 

Fröken Hilda Borgström. är på några smärre, afvikningar när ut- 
fördt i samma stil.

lusthus innanför staketet? 
Den nuvarande omgifningen 
stämde visserligen inte rik
tigt öfverens med husets fy
sionomi, men jag gissar att 
det tog sig riktigt landtligt 
idylliskt ut, när en gång, före 
avenyens tillkomst, Kallens 
berömda trädgård sträckte 
sig vida omkring.

På den gamla Kallska 
grunden reser sig nu en 
större modärn byggnad, luf
tigt livit, fri och vacker och 
så pass stilfull, att jag, ehuru 
ifrig anhängare af det gamla, 
nästan försonar mig med 
bytet. Det nya huset är 
uppfördt i öfverensstämmelse 
med den förordning om lik
formighet, som är gällande

Från Hisingen I

K

■
ill M

Det inre af Björlanda kyrka.

*

Med denna senaste omge
staltning kan man säga, att 
det gamla 1 anderiet Marief red 
är totalt utplånadt. Namnet 
var karaktäristiskt för detta 
vackra ställe, hvilket under 
det förflutna seklet hade 
skilda ägare, tills detsamma 
af änkan efter engelska för
samlingens pastor, Scott, år 
1867 öfverläts till staden 
mot villkor att hon erhöll 
friköp af två kvarter vid 
Kungsportsavenyen å till
sammans 81,ooo kv.-fot och 
rättighet att behålla det 
gamla trähuset vid Södra 
vägen.

1 lärefter kom, som bekant, 
avenyterrängens bebyggan
de, ett storartadt led i den

Göteborgs Ångbageri Order expßdieras A1Iasorters mjLllkt^M1årclt bröcL 

2:dra Långgatan is_och 17 och dess filialer. tui lanåsorten.. Oellkätess-Knäckebröd.
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Fröken Irène^Jansson 
(vid Nya Teatern).

Från teatern

liB

»it

utveckling, som under 
det senaste kvartssek
let gjort Göteborg till 
storstad. Denna ut
veckling rättfärdigar 
nu mor än någonsin 
Orvar Odds, den från 
förra årh:dradets midt 
bekante spirituelle kå
sörens, yttrande, att 
af alla svenska städer 
tinnes det ingen, som 
i sitt yttre, i hela 
karaktären, i själfva 
hållningen är så euro
peisk, som Göteborg.

När Orvar Odd fäll
de det ofvan anförda 
uttrycket om vår stad, 
vidrörde han äfvenden 

Det Göteborg som gått

SM-

T-

å .«

Gammalt hus vid Södra vägen

egentliga stadens ringa omfång, dess 
duodesformat af en stor stad.

Men sedan dess ha tiderna förändrats, 
anmärkte redan Victor Sjöberg — den 
■‘tint pomaderade krönikören från väst

kusten“, som han af stockholmarne be
nämndes — på tal om Göteborg, när han 
för åtskilliga år sedan hälsade på här 
och skref ett par rader om det Ham- 
bergska huset, som just då var färdigt.

Det nya Göteborg

C)

Nybyggnad å förra Kallska tomten (vid Södra vägen).

i

1 Karlshamns Flagg-Punsch H
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När Orvar Odd icke, fortsätter Sjöberg, 
kunde komma längre än till Trädgårds
föreningen och Nya allén, när på andra 
sidan om den senare höjde sig en rad af 
visserligen smånätta, men dock skäligen 
obetydliga villor och landthus, så utvidgar 
sig den dag, som i dag är, just utmed 
denna allé en alldeles ny stadsdel som 
vuxit upp lika hastigt, som Vesterbro i 
Köpenhamn och Östermalm i Stockholm.

Annu i slutet af 1840-talet fanns, där 
nu en af de praktfullaste — om icke 
rent af den praktfullaste — stadsdelarnc 
i vårt land reser sig, endast trädgårds
täppor och en ofantlig betesplats, kallad 
Hasselblaclska ängen efter ägaren till 
ett litet landtställe, Annebcrg, som då 
låg längre bort i fonden af ängen invid 
en hög, skogbevuxen bergsplatå.

Bergsplatån finnes kvar, men är nu 
omgifven af vackra byggnader och leende 
planteringar. Ty man har i den nya 
stadsdelen icke strängt hållit på endast 
med täta husrader bebyggda gator, man 
har äfven, och särskildt, lagt an på om
växling- med öppna platser och plante
ringar.

I början af 1860-talet anlades den första 
af de många gator, hvilka nu korsa hvar
andra i den nya stadsdel, som sträcker 
sig mellan den s. k. Mölndalsvägen ut
med Gamla allén å ena sidan och de 
gamla göteborgska förstäderna, Hagorna, 
å den andra sidan.

Hade Sjöberg — också han, som be
kant en spirituell kåsör — fått lefva, 
skulle han nog blifvit förvånad öfver de 
storstadsmått Göteborg tar i våra dagar. 
På vi en ny uppsvingsperiod, få vi nog 
bevittna, huru det närmaste området 
söder om Lorensberg och Vasakyrkan 
inom kort eröfras af byggnadsspckula- 
tionen.

Men vi återvända till Södra vägen och 
det nya hus, af hvilket vi ge en bild i 
årets Pingsten. Dettas företrädare bildade 
en gång medelpunkten i den Kallska 
trädgården, hvilken ägdes af en assessor 
P. G. Kall, för mer än ett sekel sedan. 
I det offentliga fyllde han värfvet "som 

rådman i Göteborgs magistrat sedan 1780, 
satt i rätten o. s. v., men i privatlifvet 
var han ifrig hortikultör och ägde träd
gården här, hvilken sträckte sig en god 
bit omkring det gamla huset, ända bort 
mot Dittmerska plantaget, där det vackra 
Wijska huset nu är beläget.

Det var i den gamla goda tiden, då 
svin och nötkreatur i brokig blandning- 
rotade och betade på Exercisheden, midt 
emot allén, och stadens månglare drefvo 
kommers i salustånden på samma hed.

Här i den vackra trädgården gick gamle 
Kall och odlade sina rära blomster, som 
knappast funno sina likar i denna staden, 
och här drog han upp lifskraftiga plan
tor, hvilka i framtiden skulle skänka 
svalka och skugga åt mångtusen lust
vandrande i våra alléer. Kall var näm
ligen god vän och anhängare af Olof 
Wijk, kommerserådet, och stred vid hans 
sida för förverkligandet af dennes älsk- 
lingsplan: Nya allén.

Af de mer än tusen almar, som stå 
i alléernas fyra rader, skänkte assessor 
Kall ej mindre än hälften.

Längre fram, på 1800-talet, kom detta 
område i engelsmannen Barclays ägo — 
den förste af den bekanta göteborgs- 
familjen Barclay, som här dref köpen
skap i stor stil.

Smekmånaden slut.
Hon: — Vet du, att hos Mrs Clarke pästod 

dom i går kväll, att Mars skall vara den olyck
ligaste månaden att fira bröllop under. Så säger 
ett gammalt skrock!

Han: - Äh, prat! Vi gifte ossju i Novem
ber, vet jag!

En fin pik.
Länsmannen: — - Nå, käre Jan Jansson, hur 

står det till med rättvisan här på orten?
Bonden (aftagande hatten): — Det ä’ la som 

förr, små tjufvar bli fast, men för de stora tar 
man af sig hatten.

Stormsoalan.
Sritt efter Sfotgcr SDraekmarm.

Det säges, att stormsvalan aldrig får ro 
Och aldrig kan dö, lära sjömännen tro. 
Hon hatar det trygga, det stilla och milda, 
Men älskar sitt haf, det brusande vilda.

Sin ensamma väg genom rymden hon går, 
Att följa med andra ej vingen förmår.
När sjömännen skynda att bärga och refva, 
Och masarna fly, ej ses stormsvalan bäfva.

När hafvet är tyst, som det tänkte på svek, 
När solstrålen döljer i molnen sin lek,
När stormarne brusa och stängerna bräcka, 
Ses stormsvalan hän öfver böljorna sträcka.

När hafvet och döden de sluta förbund, 
Gä fartygen under och stöta på grund, 
Och när allt det stolta i djupet försvinner 
Än stormsvalan kvar öfver vägen man finner.

Hvar stormsvalan häckar ännu ingen vet. 
Hvar boet är bygdt är en hemlighet.
Du hemlösa fågel, ack, vill du mig följa 
Mot frihetens land frän den fridlösa bölja!

€n mystisk gäst.
Skiss af F>.

x~yamle Peter såg ut genom skänk- 
( rummets låga fönster i den gamla 

gästgifvaregården. Så kastade han 
blicken på det af rök svärtade dalauret, 
som hängde mellan en osande fotogen
lampa och ett oljetryck af landets konung. 
Han vände sig därpå till hustrun, som 
gäspande satt framför kakelugnen.

— Hör du, mor, sade han, därute har 
redan den svarta natten bredt sig öfver 
jorden. Klockan är bestämdt redan tio, 
visaren däruppe tyckes mig bestämdt 
peka så. Jag tror inte, att det kommer 
hit någon mer i kväll. Det är så godt, 
att vi stänga och gå till sängs.

profva 
ocb 

jämför Swalandcrs Kaffe Dricl<es numera i hvarje hem.
17 Kungsgatan (hörnet af Magasinsgatan 12)
samt i Swalanders Kaffehandels filialer. ::
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— Nej, far; hvem kan veta, om inte 
ännu någon resande kan komma här 
förbi, på hvilken vi kunna göra oss en 
liten räkning på ett par kronor. Inte 
kan du vara säker på, att ingen kommer 
ännu. Så tycker åtminstone jag.

— Välan då, sade han eftergifvande, 
satte sig vid disken, tände ånyo sin pipa, 
och började sakta gnola på en visstump.

Tio minuter senare inträdde en bred- 
axlad man i skänkrummet med en täm
ligen ohöflig hälsning, tog plats vid det 
långa bordet i rummets midt, och frågade 
i befallande ton:

— Kan man få nattlogis här?
Det värda äkta paret mönstrade med 

kännareblick främlingen och de kommo 
till den slutsatsen, att på den där fot
gängaren var inte mycket att förtjäna. 
Efter litet funderande förkunnade Dorotea 
från sin plats nedåt den plats vid bords
ändan, där främlingen satt:

— Ja, vill Ni sofva på bordet eller 
på golfvet? Annars ha vi ingen plats.

— Nåja, nog har jag under mitt lif 
legat mjukare än så, men det finns väl 
ingen annan råd! genmälde främlingen 
buttert, i det han aftog kappa och päls
mössa.

Dorotea hade emellertid börjat titta 
nogare på honom, och beklagade för sig 
själf, att hon så öfveriladt gifvit honom 
löftet att få öfvernatta där. Den främ
mande hade nämligen ett mörkt och hem
lighetsfullt utseende.

— Far, sade hon emellertid till sin 
man, i det hon reste på sig; det är tid 
att gå till sängs. I kväll kommer då i 
alla fall inte någon anständig gäst mer. 
— Och det är skada på oljan, tillfogade 
hon med en blick på den från takets 
midtpunkt nedhängande lampan.

— Du har rätt, mor; det är verkligen 
skada. Jag ska’ släcka den.

Främlingen satt kvar på sin plats utan 
att röra på sig. Dorotea sade litet mali
ciöst god natt till den ovälkomne gästen, 
samt gick därpå in i den innanför varande 
kammaren.

— Jaha, sade Peter, nu, min kära 

lampa, har du allt lyst länge nog; nu 
ska’ vi göra, så att det blir natt.

— Hör på, gästgifvare, begynte i det
samma plötsligt främlingen; jag är hung
rig som tio vargar! Ha’n I något att äta?

Fader Peter visste inte riktigt, hvad 
han skulle svara; för att få lite tid till 
eftertanke låtsade han, som om han ej 
hört riktigt.

— Äta — var det så Ni sa’, frågade 
han slutligen.

— Ja, — äta . . . Men jag säger Er 
så godt först som sist, att några pengar 
har jag inte på mig; jag har mistat allt 
hvad jag haft.

— Mistat? . . . . Hm . . . . Det var 
skada!... Och Ni vill äta? Och alldeles 
utan pengar?

Främlingen höjde vid dessa ord huf- 
vudet och sände värden en obehagligt 
gnistrande blick, så att denne for till
sammans.

— Vänta . . . vänta litet, min vän. Jag 
skall väl i alla fall fråga mor, framstam
made gubben. Det kan ju hända, att 
det finnes något litet, några munsbitar.

Så stultade han in i kammaren och 
berättade för sin hustru, livad främlingen 
sagt, och hur han sagt det, — samt 
framhöll därvid, att det vore vågadt att 
reta en så misstänkt gynnare, så mycket 
farligare som drängen ej vore hemma. 
Gubben röstade därför för att sätta fram 
åt den främmande åtminstone biöd och 
ost. Men Dorotea kallade sin äkta man 
en ynkrygg och fortsatte lugnt att kläda 
af sig.

Darrande gick gubben tillbaka ut i 
skänkrummet och upplyste i en ton af 
uppriktigt beklagande främlingen om, att 
i hela huset funnes ej ens en enda bröd
bit. Men då sprang denne förbittrad 
upp och började att med öfver bröstet 
korsade armar, skenbarligen upprörd, 
vandra fram och tillbaka, följd af rädda 
ögonkast från den darrande gästgifvaren. 
Till sist stannade han framför honom, 
ryckte honom sakta i det långa skägget 
och framgnisslade mellan tänderna:

— Välan, då gör jag hvad min far 

en gång gjorde i ett dylikt fall!
Värden bleknade och vågade ännu en 

sakta invändning:
— Men då det inte nu finns något, 

så . . .
— Då skaffar man något från när

maste gård, gamle narr! Man skaffar, — 
annars sker det, som min far en gång. . .

— Nå, nå, vän, brusa inte upp så 
där! afbröt honom gästgifvaren. Jag vill 
än en gång fråga min gumma, — kanske 
finnes ändå någon utväg!

Främlingen ropade efter gubben, då 
han lämnade rummet:

— Men det måste vara något godt, 
kom ihåg det, gubbe! Skall jag nu i 
alla fall sofva skralt, så vill jag åtmin
stone äta godt!

Gubben skildrade för sin gumma den 
hemlighetsfulle främlingens hotande be
teende.

— Min Gud, min Gud, — om jag 
bara visste, hvad det är hans far gjort 
och som han ideligen syftar på! Antag
ligen har han mördat någon snål värds
husvärd eller tuttat eld på hans hus! 
Mor, mor, det blir intet annat råd, — 
du måste upp och slakta en höna och 
steka den riktigt väl åt den där land
strykaren!

Dorotea stönade och pustade.
— Du har rätt, far! Men oj, oj, oj, — 

hvarför stängde vi inte tidigare!
Fader Peter skyndade tillbaka ut i 

skänkrummet.
— Lugna er nu, käre vän, sade han 

med ett försök att vara fryntlig. Det 
skall skaffas mat, det skall brassas och 
stekas, och allt skall bli bra!

— Godt! genmälde främlingen något 
vänligare och tog åter plats vid bordet. 
Gubben värdshusvärden betogs emeller
tid nu, då den egentliga faran kunde 
anses vara öfver, af en liflig åtrå att 
veta, af hvad slag det där mystiska 
månde vara, som landstrykarens far hade 
gjort; men främlingen inlät sig ej i något 
samspråk.

En stund förflöt under tystnad, en 
otreflig tystnad. Ändtligen kom Dorotea

C? I Göteborgs populäraste VELOCIPED
* * y * 1 B B B Svensk tillverkning B B B

Stark, elegant och lättgående. Sorteradt lager af tillbehör och gummi för alla slags velocipeder.
■■ ALFR. OHLIN & Co., Göteborg, Norra Hamngatan 34. Telefon 4183. —■
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han värdshusvärdens hustru ... ja, just 
hustrun, du! Nå ... var det inte klokt, 
att vi beslöt oss för att hellre uppoffra 
hönan?

— Jo, jo visst far! sade Dorotea 
rysande. I män ären nog i alla fall 
klokare än vi dumma kvinnfolk!

Men gästgifvaren stod och tittade ut 
genom fönstret i den riktning, som den 
hemske gästen följt, och muttrade och 
svor för sig själf...

inbärande med en skönt doftande stek, 
önskande, med ett försök att le vänligt, 
främlingen smaklig måltid och försvann 
så åter.

Den främmande lät sig maten väl 
smaka.

Men hela den natten fick det äkta 
paret ej en blund i ögonen; så plågades 
de af nyfikenhet. —

Andtligen grydde morgonen. Gäst
gifvaren var ej sen att stiga upp och 
väcka den sofvande gästen.

— Nu är det tid att fortsätta färden, 
karl! sade han, betydligt modigare än 
dagen förut.

Främling-en reste sig från golfvet, där 
han legat, tvättade sig, bad om en sup, 
och skyndade till dörren, så fort han 
sväljt supen. Men i dörren stannade han:

— Det var sannt, kära far, sade han, 
I ville kanske veta, hvad min far gjorde, 
då man inte ville ge honom något att 
äta på ett värdshus. Jo, det Dar mycket 
enkelt, lian lade sig med knorrande 
mage att sofva... Det nar allt! Farväl!

Och därmed var han försvunnen ...
Gästgifvaren stod som förstenad. I 

detsamma uppenbarade sig Dorotea, ännu 
i nattkostym.

— Nå, skynda dej nu, Peter och be
rätta, hvad det var som den här hemske 
gästens far gjorde, då man ej ville ge' 
honom något att äta!

Gubben kliade sig bakom öronen.
— Hvad han gjorde, frågade du? ... 

lim ... Jo ... han ... han tände eld på 
värdshuset... jaha, tuttade eld. .. all
deles som jag trodde! Och så mördade 

Ett gammalbags gatuhörn.
Något om Västra Hamngatan.

| )jär Göteborg beslutade fylla kanalerna,
I /. som genomskuro Västra Hamngatan och 

södra delen af den Östra, fanns det cn 
och annan gammal göteborgare som skakade 
betänksamt på hufvudet. Ty det är oriktigt, 
mente man, att så genomgripande förändra en 
stadsbild, oriktigt framför allt ur historisk syn
punkt.

Resonnemangct är alldeles riktigt, men det är 
skillnad på kanal och kanal. Skulle man exem
pelvis vilja anlägga attentat mot Stora Hamn
kanalen och Vallgrafven, skulle utan tvifvel hela 
Göteborg resa sig till försvar för dessa vatten
drag. Men västra och östra hamnkanalerna voro 
inte älskade af stadsborna, de voro för trånga 
och allt för inklämda för att ge vackrare lif åt 
stadsbilden, de voro ohygieniska, ty vattnet 
rann trögt och var förskräckligt smutsigt. Och 
så voro de obekväma för trafiken.

De hade nu spelt ut sin roll och voro dömda 
att försvinna. Och inte är det skäl att klaga 
på bytet, när man ser den vackra och förnäma 
storstadsboulevard, som nu går fram i city istället 
för den gamla kanalen — en boulevard solid 
och gedigen som det höfves de stora finansernas 
stråkväg, bank- och försäkringspalatsens gata.

Det är efter den igenfyllda kanalen Västra 
Hamngatan har sitt namn. År 1681 ledde endast 
två träbryggor öfver kanalen, förbindande hvar 
sin hälft af Kungs- och Kyrkogatorna, seder
mera, i slutet af 1600-talet och början af 1700- 
talet, tillkommo ytterligare tre broar, däraf två 
af sten med hvälfda öppningar.

I den gamla tiden, då de små trähusen vände 
gaflarna mot gatan, var västra hamnkanalens 
strandbäddar trädplanterade i likhet med de 
andra kanalerna inom vallarna, men vid 1802 
och 1804 års stora eldsvådor ströko de 130 år 
gamla träden med, liksom alla trähusen i kvar
teren däromkring. Idén med trädplantering på 
gatorna, som gör sig så bra, utnyttjades alltså 
redan i stadens barndomstid.

Man kan göra sig en föreställning om Västra 
hamnkanalens och de parallellt med densamma 
löpande Västra Hamngatornas utseende då man 
erfar, att kanalen allmänt kallades “Lorthamnen". 
Kajerna voro miserabla, delvis nedrasade, och 
utan tvifvel påskyndade den lefnadsfriska och 
obändiga skolungdomen från det i Vallgatu- 
hörnet liggande gymnasiet förstörelsen. Ty den 
hade ingen annan lekplats under rasterna än 
Västra Hamngatan. År 1856 kläddes emellertid 
kajerna med huggen sten, och i slutet af 1850- 
talet ombyggdes broarna och ersattes med järn
konstruktioner.

Efter de stora eldsvådorna utfärdades i början 
af 1800-talet förbud mot uppförandet af trähus, 
men stenhusen som uppfördes voro ganska 
oansenliga. Vid de större gatorna sågs ett 
enstaka hus till tre våningars höjd, men två 
våningars hus voro mera allmänna. Man kalk- 
rappade husen, så att de sågo ganska grådaskiga 
ut; därefter blef gult modefärgen. Oljemålning 
var emellertid en okänd lyx. Bakgårdarna an
vändes ofta till upplagsplatser för tegel och 
gammalt trävirke, men här och där sågs en 
liten trädgård bakom husen.

Det är från ett tidigare skede på 1800-talet 
vår bild å åttonde sidan i denna tidning för- 
skrifver sig. Det gamla hus, den återgifver, var 
en företrädare till det nuvarande Hammarbergska.

F.

Ett par Hisingsbilber,
En gammal kyrka.

/ andringar på Hisingen ha alltid sitt in- 
\/ tresse, isynnerhet nu i vårens tid, då 
Z lundarne knoppas och fälten bli gröna 

och majdagern faller sällsamt fager genom him
lens blåa flor. Landskapet är lifligt och väx
lande, bygden historisk med gamla gårdar och 
gamla tempel.

De sistnämnda äro icke vidare sevärda ur 
arkitektonisk synpunkt, men de äro anmärk
ningsvärda på grund af sin ålder. De äldsta, 
exempelvis Lundby gamla kyrka, Tufve och 
Björlanda, äro ytterst enkla ifråga om både ex- 
och interiörer och påminna i det afseendet om

(jodt ångrostadt K A FF F A'™„®®L^aX^ndeI
------------------------------------- 11111 1 1_> Telefon 880 4. Telefon 886
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LINDELLS Klädeshandel _ Damdräkffyqer
(vid Grönsakstorget) 24 JL. J Hcrrkostymtygep

Öckerö gamla kyrka, som mer liknar en ordentlig 
potatiskällare än ett gudshus. Men det är inte 
alltid pä den inre och yttre kyrkliga ståten 
andakten beror.

Vid mina ströftåg på Hisingen har jag af- 
bildat de gamla templen och presenterar i årets 
Pingsten en interiör från Björlanda kyrka, hvilken 
bild återfinnes å tidningens åttonde sida. Det 
är, som man ser, en gammal landskyrka af 
Bohustyp här vid kusten. Man ser det gamla 
epitafiet, som hugfäster minnet af någon ädel 
välgörare, och i taket hänger det obligatoriska 
skeppet, som någon godhjärtad sjöman riggat 
upp i sysslolösa stunder, för att gifva det till 
en templets prydnad.

Björlanda kyrka är i sitt nuvarande skick om
kring 175 år. Hon tillbyggdes nämligen år 1734, 
består af ett långhus med tresidig korgafvel och 
får sitt dagsljus genom sju fönster. Predikstol 
och altare äro skäligen enkla. Det sistnämndas 
förnämsta prydnad är en oljemålning, förestäl
lande nattvardens instiftelse och Jesus på korset, 
hvilken skänktes redan på 1600-talet af domaren 
i orten, Hoofgard. Denne har ock fått sin graf- 
plats i templet samt ett pompöst epitafium, upp
satt midt emot predikstolen och försedt med 
följande inskription:

Hcer under huilier Aerborne oc Velforneme 
Mand Eric Andersson Hoofgard Sourren Skrif- 
fer oc Hreradsdomare offver Nårske Hisen, 
met sin kjera Hustro Erligh oc Gudfruktig 
Kjerstin Pederdotter som heensoffuit i Herran 
1669 hennes ålder 47 år, han hensoffuit 1671 
Ætatis 52.

På epitafiet afbildas Hoofgard med hustru 
och fyra barn.

En annan af ortens domare hvilar i koret, 
enligt inskriptionen på en grafsten, upptagande 
hofrättsrådet Stjerncreutz, född 1739, död 1814.

Som af detta framgår tjänstgjorde kyrkan 
under norsktiden, men att hon är betydligt äldre 
bevisa en del katolska antikviteter, hvilka ännu 
bevaras i templet. De intressantaste af dessa 
äro en gammal dopfunt af sten, med särskild 
reservoar för vigvatten och med ett krönt män- 
skohufvud på skålen, samt ett rökelsekar af brons, 
prydt på locket med ett drakhufvud.

Vidare finnas ett fragment af ett gammalt 
altarskåp, en egendomlig kista för upptagande 
af församlingens kollekter samt ett par ståtliga 
altarljusstakar af mässing.

Kyrkan saknar torn, men i dess närhet på 
kyrkogården står en gammal hederlig klock
stapel af den häfdvunna typen, där två klockor 
kalla Björlandaborna till gudstjänst och ringa 
dem till ro i den idylliska griftegården.

En Rambergsbild.
Den på sextonde sidan i årets Pingsten åter- 

gifna illustrationen afbildar västra sidan af det 

mäktiga Ramberget med den nyanlagda Karla- 
vägen. Parken däruppe står nu i vårens första 
ljusa fägring och är en sevärdhet för alla fri- 
luftsälskare, alla som tycka om en okonstlad 
natur, bergspromenader och fria synvidder.

Terrängen nedanför berget, åt norr och väster, 
är idealisk för egnahemsbyggare, och att man 
insett detta framgår däraf, att byggnadsverksam
heten där är ganska liflig.

Den åsyftade bilden visar en bit af den ny
anlagda Karlavägen, hvilken svänger omkring 
berget i väster och norr, begränsande en vacker 
bergsluttning, hvilken vi hoppas aldrig må be
byggas.

Genom den nyligen färdigbyggda Karlavägen, 
som går från Regulusgatan ruridt Kcillers parks 
västra och norra sluttningar, har en ringlinie 
rundt parken erhållits. Den vackra, högt öfver 
älfven (29 meter öfver stadens 0-plan) belägna 
för bebyggande synnerligen lämpliga slätten 
väster om Ramberget har blifvit tillgänglig för 
byggnadsverksamhet. 2 villor äro redan under 
uppförande. Vid början af Karlavägen äro två 
moderna landsh.-hus under byggnad. Ett mera 
landtligt och det oaktadt centralt (10 min. från 
Göta älf och ångbåtsbrygga) och friskt beläget 
byggnadsområde torde vara svårt att uppleta i 
Göteborg. /_

Till porträtten.
Arthur E. Seaton f.

Med denne köpmansaristokrat bortgick en 
representant för Göteborgs stora tid i senare 
delen af 1800-talet, en nobel medlem af den 
handelskår, som icke blott förstod att tjäna 
pangar utan ock använda sina krafter till sam
hällets tjänst.

Han tillhörde en af dessa kraftfulla släkter, 
som från främmande länder tillförde den stora 
handelsstaden friskt blod och nya merkantila 
uppslag, släkter som skapat rikedomar, men som 
också djupt känt rikedomens förpliktelser. Under 
sådana förhållanden må man inte undra på att 
de spelat en ganska framträdande roll i sam
hället. Och att de främmande släkternas med
lemmar, isynnerhet i andra och tredje led, fullt 
och helt känt sig som svenskar, därpå har man 
flerfaldiga bevis.

I likhet med andra män af engelskt ursprung 
hade Seaton sinne för all sköns hortikultur, för 
jakt och landtbruk, och hans insatser för Slotts
skogens utveckling och landtbrukets förkofran 
på hans domän Aspenäs äro vältaliga vittnes
börd därom.

Hilda Borgström.
Sveriges mest framstående comedienne är 

beteckningen för denna skådespelerska, hvilken 
i våras tillsammans med den oförbrännelige åttio-

Det bästa beviset
på att

Essbes Cacao
är omtyckt och gärna användes som hushålls- 
dryck, är att vi på några få år lyckats blifva 

de största importörerna
af Cacao, hvilket framgår af nedanstående utdrag 
ur Officiella Import- och Exportlistan för år 1911.

CACAO:
A.-B. Sjölin & Bergh............................. 18,901
A.-B. Svensk Express.................................12,542
Axel Bergmark & Co. ......................... 9,875
Otto Bengtson.......................................... 6,978
C. Leon Bergh ..................................... 3,025
J. Andrén ................................................ 2,865
Franska Konfektfabriken......................... 2,405
James Lundgren & Co............................. 2,200
Iwan Wåhlstedt ..................................... 1,259
Kooperativa Förbundet ......................... 1,242
Hakon Th. Dahlén ............................... 1,100
Albin Ekner ......................................... 1,100
Öfriga importörer..................................... 4,959

Aktiebolaget Sjölin & Bergh
GÖTEBORG

Ensamförsäljare för Essbes Cacao.

åringen Gustaf Fredriksson beredde oss göte
borgare några högtidsstunder af scenisk fram
ställningskonst.

Det ligger ett rätt långt skede mellan den 
tid, då Hilda Borgström, i början af 1880-talet, 
var balettelev vid operan och artist vid Drama
tiska teatern samt innevarande tidpunkt, då hon 
står på höjden af sitt konstnärsskap. Sin ställ
ning har hon eröfrat genom ihärdigt arbete och 
den skolning hon vunnit dels vid Dramaten, 
där 1870- och 80-talens unga konstnärsadepter 
framför allt lärde sig att tala, dels hos Aug, 
Lindberg, som utan tvifvel är större som lärare 
och regissör än som skådespelare.

Det är ock ett sannt nöje att höra två sådana 
mästare i repliksägningens konst som Hilda 
Borgström och Gustaf Fredriksson sköta en dia
log. Synd bara att dessa tillfällen så sällan 
återkomma här nere i Göteborg.

Anna Rosén.
I höstas tog direktör Selander ett kraftigare 

tag för att höja Nya teatern på ett högre plan, 
och man har under det nu gångna spelåret märkt 
allvarliga ansatser för att därnere skapa en god 
folkteater. Sällskapet är på det hela taget väl 
sammansatt och står under bepröfvad ledning.

Bland artisterna på spinnsidan står fröken 
Anna Rosén i främsta ledet och har i vinter 
genom flera förtjänstfullt utförda roller doku
menterat sig som en ganska framstående skåde
spelerska. Vi erinra i det fallet om Claire Forster 
i "Den starkaste“, i hvilken roll vi afbilda henne, 
Irène i Bernsteins “Après moi“ (“Krasch“) samt 
gamla fru Hall i “John Hall“, alla utförda med 
god färgläggning och betydande individualise- 
ringsförmåga.

GUST. WIKSTRÖM
----- 25 ÖSTRA HAMNGATAN 25

Guld-, Silfver- och Juvelarbeten 
Förlofningsringar, Hederspresenter.
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Vackraste utsikt i Gbg, 4 min. ångbåtsresa 
från Residensbron—Lundby Hamngata (af- 
gång hvar 15:de minut, afgift 3 öre). 8 min. 
promenad via Kapellagatan till Parken.

Anna Rosén är ganska ung vid teatern. Hon 
kom 1906 till Selander, där hon bl. a. spelade 
en så betydande roll som Roxane i Cyrano, kom 
sä till Ranft på Svenska teatern, där hon bl. a. 
spelade Hermione i “En vintersaga“, vidare till 
Ranfts resande dramat, sällskap, med hvilket hon 
uppträdt på Stora teatern här i skilda uppgifter.

Irène Jansson.
Denna unga, älskliga skådespelerska, som nu 

i ett par spclår varit fästad vid Nya teatern, har 
i hög grad vunnit publikens sympatier genom 
sin grace och sitt behagfulla framträdande.

Hennes repertoar är ännu icke så stor, men 
de roller hon utfört ha visat otvetydig begåfning 
för scenen.

Irène Jansson började sin teaterbana vid Folk
teatern i Stockholm och kom sedan till Selander, 
där hon varit i två år. Bland hennes mera an
märkningsvärda roller här må nämnas: Olivia i 
‘Familjen Jensen“, Lolly i “Julklappen“, Gurli 
i stycket med samma namn, Ethel i “Far och 
son“, Laura i “Trons makt“, Regina i "Jägmästa- 
rinnan“ samt Constance Koskull i “John Hall".

Från och med nästa spelår är hon fästad vid 
Stockholms folkteater. „

g'

bil^a mot
Den bekante skådespel. Lars Hjorts

berg plägade i sina yngre år stundom 
hemkomma senare på aftnarna än som 
en anständig yngling ägnar och anstår. 
Sålunda råkade han en natt ej komma 
hem förrän fram på morgonsidan, och 
portvakten fann sig med anledning däraf 
föranlåten att icke öppna.

— Låt mig komma in ! bad 11 jortsberg.
— Nehej. det är för sent att öppna 

porten så här dags, svarade portvakten.
— Ah, snälla ni, öppna! bad Hjorts- 

berg bevekligt.
— Nehej! svarade portvakten barskt.
Då stack Hjertberg en krona in genom 

springan på porten, och nu öppnades 
porten genast, under det att portvakten 
yttrade :

— Nå, låt gå för en gång då!
När Hjortsberg kom in i förstugan, 

bad han emellertid portvakten gå ut och 
hämta en bok, som han glömt ute på en 
afvisare.

Portvakten gick och i samma ögon
blick passade Hjortsberg på att smälla 
igen porten efter honom.

— Här finns ingen bok, ropade port
vakten.

— Nej, det undrar jag inte på, svarade 
Hjortsberg lugnt, ty boken ligger på 
hyllan i mitt rum.

— Låt mig komma in! röt portvakten 
förgrymmad.

— Nehej, det är för sent att öppna 
porten så här dags, härmade I Ijortsberg 
med ett gäckande skratt.

— Åh, hör ni, öppna, bad portvakten 
i bevekande ton.

— Nehej! svarade Hjortsbergbestämdt.
— Men, återtog portvakten, som nu 

förstod att han gått i sin egen fälla, jag 
öppnade ju för herrn.

— Nåja, svarade Hjortsberg, stick' då 
in kronan Ni fick, eftersom det nödvän
digt skall pengar till för att komma in 
i huset så här dags.

Portvakten stack' in kronan, och strax 
öppnade Hjortsberg porten i det han 
yttrade :

— Ja, ser ni, i sådana saxar fångar 
man sådana räfvar!

Genialiskt.
I Det bekanta skånska geniet, baron 

B—t — han som en gång på tillfrågan 
förklarade “allegori“ vara honan till en 
alligator — bevistade för del år sedan 
i sällskap med sin “kvicke“ broder en 
föreställning af operan “Judinnan“.

Med fasa såg baronen den olyckliga 
hjältinnan ledas till bålet, och då omsider 
ridån gick ned öfver gräsligheten, utbrast 
han med darrande röst:

— Hurr ä’ de’ möjligt att sådant fårr 
passerrra i ett civiliserradt samhälle?

A släktens vägnar djupt skandaliserad 
öfver en så stor naivitet, genmälde den 
“kvicke“ brodern i förtrytsam ton:

— Tig, din dummerjöns! Begriper du 
inte, att när rridån gått ned, så släpperr 
di henne och brränner en korrist i stället!

Ef 1er denna upplysning gick B—t be
tydligt lugnad hem.

Främlingen: — Hör du, gosse, kan du säga 
mig, på hvilket ställe här i stad :n man mest 
låter raka sig?

Gatpojken : — Här i staden raka de sig mest 
i ansiktet.
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Fullständig jMöblering 
för

Matsal Hvardagsrum Sängkammare
(ek) (mahogny) (hvitlackering)

Kr. 1100.
Stilfulla modeller efter egna originalritningar.
B B Egen förstklassig tillverkning. B B

F\. Selander & Söner
58 Norra Hamngatan 58.

GAHNS 
TVÅLAR

B Det absolut B

Bästa Kaffet
på samma gäng det 
billigaste köpes i

Göteborgs Kaffehandel
Östra Hamngatan 39 :: Telefon 2074.

Bazar Alliance, Boden 94—95. ::

Småbitar.

fl.-B. Haralbson 8 Bohman
Klädes-, Skrädderi- och 
Herrekiperings-flffär

20 Torggatan 20 + Rekommenderas

J. Martin Johansson
JUVELERARE

Torggatan 20 :: Telefon 5 215

Vackraste Förlofningsringar
och passande presenter.

Oden's Spashin
är ej blott den elegantaste, utan hvad 
viktigare är, den starkaste. — Köp 
därför det bästa! Stort nytt lager 
inkommet. Allt slags söndrigt duk
tyg samt gardiner m. m. emottages 
+ + och stoppas billigt. + +

Symaskinsbolaget ODEN
H. E. Sandegren

Kungsgatan 10 Göteborg.

— Se där går den lycklige häradshöfdingen, 
som har gjort ett så godt parti med skräddare 
Pettersons dotter.

Hm! Det partiet förekommer mig all
deles bakvändt; härvidlag blir det ju hon, som 
gifver honom nålpenningar.

-tK~

I hettan.
Herrn: — Axel, din drummel, tycker du, att 

det passar en betjänt att vräka sig i sin hus
bondes länstol, så fort han vänder ryggen till! 
Du inbillar dig väl snart, att det är du, som ar 
herre här — dum nog är du därtill . . .

Dålig tröst.
Pastorn: Jag har hört, att er granne beklagar 

sig öfver mina predikningar och säger, att de 
äro torra.

Bonden: Dä ska’ pastorn inte bry sej om. 
Se, grannen härbredvid ä’ en så’« där pratma- 
kare, som alltid gör sej till ett språkrör föi 
annat folk.

Från skolan.
En gosse hade tillfogat en annan gosse skada 

genom att kasta något på honom. Då läraren 
grälade på honom och begärde få veta, hvad 
han hade kastat på den andre gossen, ursäktade 
han sig med, att det blott var vatten.

— Vatten! utbrast läraren förbluffad. Vill du 
inbilla mig, att du kan hafva slagit honom med 
vatten?

— Ja, men det var fruset, förstås, snyftade 
gossen.

Notiser.
I Filip Holmqyists handelsinstitut börjar höst

terminen den 16 augusti.
Lorensberg, det minnesrika gamla utvärds- 

huset, som under dir. Petersens energiska och 
uppslagsrika ledning blifvit ett slags tivoli i 
finare stil, står nu rustadt för säsongen och har 
bl. a. prydts med den vackra Venusbild, som 
förut stått på det gamla Sahlgrenska husets gård.

För närvarande spela Götarna under dir. Lof
grens skickliga ledning.

Trädgårdsföreningens restaurant har från 1 
maj öppnat sina portar, och parken står nu i 
sin fagraste vårskrud. För närvarande spelar 
Jönköpings regementes musikkår, hvilken den 
1 juni aflöses af Lifgardets till häst musikkår.

Selanderska möbelexpositionen, Norra Hamn
gatan 38, förtjänar alltid ett besök af dem, som 
vilja se något utsökt stilfullt och elegant i möbel- 
väg. 1 fråga om växlande stilarter, konstnärligt 
och gediget utförande står denna firma afgjort 
bland de främsta i Norden.

Gahns parfymer i dess olika sammansättningar 
kunna utan gensägelse täfla med de förnämsta 
utländska. I fråga om dessa alster kan man 
med skäl säga, att man inte behöfver gå öfver 
ån efter — luktvatten. Gynna det svenska!

Det är en nationalekonomiskt riktig sats att 
exportera natursmöret och inom landet använda 
så mycket margarin och växtsmör som möjligt. 
I synnerhet har satsen fog för sig, när man har 
att tillgå ett så ypperligt fabrikat som Pellerins 
nya växtmargarin, hvilket ifråga om arom och 
delikat smak knappast kan skiljas från det 
bästa natursmör.

Drick Swalanders kaffe i Pingst!

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

Hvarje dag 
färskt småbröd med delikat smak 

kan man få med tillhjälp af 
GOOD A JÄSTMJÖL.

Säljes öfverallt i burkar à 10, 25 och 75 öre.
Sten Sjögren & Co., Göteborg.

Hemming Sjöbergs Speceriaffär 
framhålles som en af de mest 
- - välsorterade i staden - - 

Spécialité: Säsongens Nyheter.
GÖTEBORG :: KUNGSGATAN 40

Rikstelefon 3424.

N. PETERSSON
Kungsgatan 28, Göteborg 

Telefon 3492. 
Äldsta affär på platsen.

Dun, Fjäder, Tagel, Krollspint, Rörtopp, Ylleflock 
::: och Bomullsknopp, Träull, Kapok m. m.

i parti och minut.
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ÇÇJ borensbergs Restaurant
===== rekommenderas. —....... -

ÿliddags= och 
Aftonkonsert

Fröken finna Rosén 
(vid Göteborgs nya teater).

—.. ..... friska viljor. Gubben Petterqvist, som hade fint 
väderkorn, försummade aldrig att infinna sig vid 
dessa samkväm och tränga sig in i kretsen af 
sångarbröderna, hvilka han ärligt hjälpte att 
tömma bålen. Då tiden framskridit och gubben 
med en sidoblick på kaféets regulator fått klart 
för sig, att klockan var 11, reste han sig upp 
och höll följande tirad:

— Mine käre unge vänner, jag den gamle 
enstöringen har blifvit vänligt mottagen i edert 
lag. Jag har fått njuta af edert uppfriskande 
sällskap och er härliga sång, må det därför till
låtas mig att som en ringa gärd af tacksamhet 
härför se Eder, mina herrar, samt och synner
ligen på ett glas vin, ett glas godt vin, ett glas 
champagne!

Ett stormande bifallsjubel hälsade gubbensord.
— Fröken Bengta, var god skaffa oss hit lite 

champagne, riktigt god champagne!
— Omöjligt, herr Petterqvist, klockan är elfva 

och som ni vet, få vi absolut inte servera något 
efter den tiden.

— Åh, bevara mig väl, är klockan redan så 
mycket. Ja, tiden flyger, då man tillbringar 
den så angenämt som i afton. Det var då bra 
förargligt, att det skulle vara försent, jag hade 
så gärna velat se herrarne på ett glas vin, men ni 
finnen själfva att jag härvidlag ingenting förmår.

Och med ett drag af djup sorgbundenhet 
öfver det slätrakade ansiktet kilade Petterqvist 
ut i korridoren, fick på sig sin ytterrock och 
skyndade att uppsöka sitt stilla ungkarlstjäll.

Då den där bjudningsmanövern hade upp
repats några gånger, alltid med samma påföljd, 
började ungdomen ana oråd och beslöt på ett 
eller annat fiffigt sätt draga den snåle Petter
qvist vid näsan.

Stämningen på Gästis en afton var ovanligt 
animerad. Vid stora bordet hade sångarne med 
åtskilliga vänner slagit sig ner, och midt ibland 
dem satt Petterqvist på sin vanliga plats med 
välbehöflig utsikt åt sidorummets regulator. Så 
fort denne visade elfva, började Petterqvist 
kväda sin gamla visa, som slutade med en in
bjudan till hans unga vänner att dricka “ett 
glas vin, ett godt glas vin, ett glas champagne“.

Inbjudningen hälsades jämväl som vanligt 
med odeladt jubel.

Bengta inkallades och mottog Petterqvists 
rekvisition.

— Hur många buteljer ska det vara, herr 
Petterqvist?

— Det är väl bäst att ta ett helt dussin, 
fröken lilla, svarade Petterqvist, sedan han med 
en hastig sidoblick förvissat sig om att klockan 
visade två hela minuter öfver elfva.

Men döm om hans förvåning då efter en kort 
stund dörren slogs upp för fröken Bengta, som 
seglade in med en bricka, fylld med de välkända 
kalkformiga glasen. Bengta följdes hack i häl 
af en kallgrinande kypare, som släpade på en 
korg med tolf stycken präktiga “silfverhalsar“.

Mållös stirrade Petterqvist på den oväntade 
synen, och innan han hunnit hämta sig, hade 
alla tolf buteljerna uppkorkats och de talrika 
glasen fylldes af den pärlande drycken.

Under lifligt bifall föreslog Kalle Z. — den 
gemytlige första basen — i korta, men kärnfulla 
ordalag den frikostige Petterqvists skål. Meka
niskt fattade gubben sitt glas, men den härliga 
drycken tycktes icke riktigt falla honom på läp
pen. Tyst och sluten satt han där och stirrade på 
den jublande skaran, som med förvånande hastig
het svepte i sig den ena buteljen efter den andra.

— Mine herrar, klockan är elfva, herrarne 
torde vara goda och aflägsna sig, ljöd plötsligt 
fröken Bengtas manande stämma.

Petterqvist spratt upp ur sin dvala.
— Elfva! det var hon ju för en kvart sedan, 

suckade han djupt.
— Nej, för all del, herr Petterqvist, hon är 

precis elfva nu.
— Stämmer fullkomligt, bekräftade Kalle Z.
— Ja, men då går ju inte klockan rätt, kvad 

Petterqvist helt naivt och pekade på regulatorn.
— Nej, jag ser nu, att den går en hel kvart för 

fort, antagligen af ren gentilesse mot farbror för 
att den skulle lämna farbror ett tillfälle att någon 
gång infria det frikostiga löfte att se oss på ett 
glas vin. Skål, gamle hederspascha!

— Skål, farbror! instämde hela skaran.
Och farbror gjorde ett förtvifladt försök att 

småle, för att hålla god min i elakt spel.

Den förrädiska klockan.
Historiett af C. D.

A'T^'Xetterqvist hade varit handlande, 
|Gz men för flera år sedan dragit 

s*g tillbaka från affärerna och 
lefde nu ett ganska sorgfritt lif 

på räntan af sina med svett och möda 
hopskrapade styfrar.

Gammal ungkarl som han var, hade 
han just ej några större pretentioner på 
lifvet och den enda njutning han unnade 
sig var att några gånger i veckan på 
kvällkvisten taga sig ett glas och en 
enkel supé på Gästis. Med sitt kända 
födgeni lagade han emellertid så, att 
någon af hans talrika vänner var den, 
som fick bestå kalaset. Petterqvist gjorde 
visserligen min af att vilja “bjuda igen", 
men dessa frikostighetssymptomer in
inställde sig aldrig förr, än han förvissat 
sig om, att kaféklockan var 11, då, 
som han väl hade reda på, all servering 
upphört.

I X-köping, den småstad, där Petter
qvist lefde och hade sin varelse, fanns 
jämväl en sångförening, hvars elitkår 
utgjordes af en dubbelkvartett unga Keillers Park (Rambergets västra sida) Karlavägen.

Göteborg, Bröderna Weiss Boktryckeri 1912.
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Damast- och
Drällsduktyg 

Lakanslärft 
Handdukar 
Bolstervar 
Percaler 
Gardiner 
Broderier 
Spetsar 
Näsdukar 
Förkläden

55
Kungsgatan
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vv fabrikspriser med

högsta rabatt
417 på hela stycken.

Norrköpings och 
Gamlestadens

Bomullsväfnader
säljas tillLevererar fullständiga

Linneuppsättningar
Hotell, Restaurationer, Sjukhus, Badhus, Ångbåtar 

och Privathem samt Brudutstyrslar.
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KlfflE5sg5atan. Almedahls Försäljnings-Magasin
Telefoner: Kontoret 2166, Butiken 1131.

Rikhaltigt urval af

Linne- och Bomullsartiklar.

DAMERÜI
Om ni såge de långa moderna Rockarna 

till Kr. 16, 18, 20, 22
och de modärna Vårdräkterna

till Kr. 22, 25, 28, 30, 35.
Om ni såge de moderna

Bräkt- och Kapptygerna
i nederlag från Karlshamns yllefabrik som ut- 

säljes till oerhördt billiga priser:
Tyg till hel dräkt Kr. 5: 50, till lång kappa
Kr. 4: 50 i stört urval, köpte ni endast i

Olof Svenssons Kappafdelning
OBS.! Gatan, 7 Skolgatan 7. Vägen lönar sig!

Erik Wesslau & Co.
Kungl. Hofleverantörer

Kungsporfsplafsen
:: hörnet af Stora Nygatan

Lager af: ==----
Sängar och Sängkläder, Sofrumsmöbler, 
Matsalsmöbler, Möbler i allmogesfil, nya 

modeller, Mattor och Barnvagnar.

88®S8®88©SB®8S©SB

0. P. Anderson & Sons
Aquavit och 
Taffelperlan

:: rekommenderas ::

Filip holmqvist?
Handelsinstitut, Göteborg

300—400 elever årligen. 15—20 akademiskt och prak
tiskt bildade lärare. Begär vårt 40-sid. illustr. program.

Bankkurs. ===== Förnämsta Språkinstitut.
Höstterminen börjar den i6 augusti.

-ww.

Viodol-Tvålen 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.

Viodoltvålen tillverkas endast af:

Teil- 8 Parfymfabr. VIOLA
GÖTEBORG.

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

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

Z1 WERTZ’ Eftertr,
Kungl. Hoflcverantör.

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

rll

KEMI GRAFISKA Akt-Bol-

—lO STOCKHOLM GÖTEBORG
ALLM.TEL 5498 RIKSTEL.M258 

yw B RIKSTEL.aWO ------- ----------------------

1KLICHEER
Sw FÖR ALLA» ÄNDAMÅL

BENGT SILFVERSPARRE

Otto Fr. Johanson
Vid bchof af

Stämplar. Sigiller, Klichéer, Chabloner, Dörr
skyltar, Markeringsmyntsaml Trycksaker.

28 Köpmanegatan 28.

3183
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fÄkriEBQLAGE'

J.A.ÖHRNS
SKRÄDDERI-AFFÄR
+ 17 VASAGATAN 17 +

:: REKOMMENDERAS ::

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



Oskar Holmbergs Eftr.
5 Drottninggatan 5 Telefon 1814

Tapetserare- och
Sängutstyrsel-Affär 

rekommenderas

TELEFON 45 6 0

Bröderna öleiss 
= Boktryckeri = 
utför alla inom Boktryckeri- 
yrket förekommande arbeten

nn Kungsgatan QQ
ZÛ GÖTEBORG ZÜ

Teleskop-Hand koffert.

(é)

15.75 17.25

för intag-
Brun,

s. k.
Ameri- 
ka-kof- 
fert.

;.ls

Handkof
fert, brun, 
tygfodrade 
gaflar, i un

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

cm 40X29X17 45X31X18 50X32X19 55X33X19

'S

Vår hufvudkatalog med c:a 2,000 afbildningar å alla slags 
bosättningsartiklår sändes på begäran gratis och franco.

KUNGL. HOFLEVERANTÔR ................... HANDELRMÅRKE

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

Handkof
fert, hög 
öfverldädd 
med segel
duk, kantad 
med lädur, 
fodrad med 
tyg samt

Bosättningsmagasin
GÖTEBORG.

Ferd. Lundquist & Co.,

Box 
brun, 
läder
rem o. 

beslag med ögla och för lås. 
cm. 19X11X8'/1 24X14X11 36X18X15

Kr. 9.— 10.50 12.— 13.50
cm. 60X34X20 65X35X21 70X38X21

Kr. 14.65

Förskriftmässig storlek 
ning i atlanlångarncs hytter, 
med platt lock, omsorgsfullt samman- 
nitad i hörnen med förkopprade jllrn- 
nitar, försedd med 6 lister.

cm. 88X60X29
Kr. 27.— vikt c:a 12 kg.

cm. 18X25X40 20X30X50 25X35X60 
Kr?

Kr. 1.— 1.20 2.—

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

Hand
koffert, 
brun, 
med

handtag o. bärremmar af Irma 
läder, ofodrad.

cm. 55X33X10 60X34X11 65X36X12
Kr. 6.40 7.15 7.90
cm. 70X38X13 75X39X14
Kr. 8.80 9.75

£

försedd med löst fack. Messingbesl. 
cm. 60X341/1X28 65x36X30

-T

14.25
Kr. 24.75 27.—

TRELLEBORGS
GUMMIFABRIKS AKTIEBOLAG

HÅRDGUMMI-EBONIT bq oqbbb

AUTOMOBILRINGAR PNEUMATISKA
"" MASSIVA B B

TEKNISKA GUMMIVAROR alla slag
» »V VARUMÄRKE

AN VAND TRELLEBORGS
ALLTID V FABRIKAT

GAHNS 
TVÅLAR

Alla sorters

billigt
hos

ZzS^Z * 

/^V / Nötkol,

V/ Antracitkol,
•/ Fyrkol, Smideskol, 
z Björkkol, Cokes och Torf. 

Telefon 2 780 och 6972.

Svenska Sardiner
”FYRTORNETS”

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 cn utmärkt 
delikatess för smörgåsbordet, billig, och som 
födoämne särdeles närande.

För närvarande föras i 
lager följande märken:

“eiier“Fyrtornets“
dekorerade eller etiket- 
terade 1/,- och ’/2-lådor.

“Slottsmärket“ samt "Svea".
AklieMagel Swifts Fiitmlt Koiservlabiiker.

Herman Wahlberg
Urhandel & Reparationsaf fär

Östra Hamngatan 36

Rekommenderar ett 
välsorterad! lager af

Fickur, Urkedjor,
Berlocker,
Medaljonger m. m.

OBS.! Nya adressen!

J. WALLBERG
Saluhallen N:o 105 & 106 

(midt för Bazar Alliance) 

Telefon 3659.
Rekommenderar sina 
friska och dagligen 
nyinkomna varor.

Spécialité:
Ägg, Höns, 
Kyckling 
och Vildt.

Göteborg, Bröderna Weiss Boktryckeri




