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arnegies Porter. ßeda Cramer
67 Kungsgatan GÖTEBORG RiketeL «711

-ee. Parfymeri, Tvål, Bijouteri 
zrz=zz Gatanteri-AfFär = *3?

1914

19:e årgången Redaktor och utgiîvare: C. R. A. FREDBERG. 
Rlkstelefon 6487. Pris 15 öre

RÖK

Kiig’8 Oti Cigaretter
à 3 och 5 öre.

Ludviq Genfzel 
(vid Göteborgs Folkteater.)

ïfîiimM "RENEN“ 
är det nyaste 
och det bästa.

Stiels Säp- och HPrik Arby & Co.
GÖTEBORG.

■GüLDMEDAy 
li Luhd 1907

Ring till 1389, 5318, 1715 el. 4310

C. V. Helander & Co. 
(Firman etablerad 1835) 

GÖTEBORG.
Leverera snabbt och omsorgsfullt oöfver- 
träffade kvalitéer till billigaste priser i parti 
och minut för restauranter och hushåll:

Specerier, 
Konserver, 
Delikatesser, 
Sydfrukter, 
Viner, 
Kaffe, 
Té och Cacao m. m.

Butiker:
Korsgatan 16. Vasagatan 7. Södra Vågen 8.

0

J. W. BRATT Vin & Spirituösa Wira-Punsch WHISKY
= GÖTEBORG ' Parti och minut * torr och söt. Mc Kenneth’s X. O.
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ELQW^ERISTBAl q S^LCIALirk: ffdkiemteöSr
™ "’ - « .y-g-g-E , Står utan arvode till tjänst med råd angående *

STORGATAN 33 ARKITEKT TEL. 8741, 9055 boinredningar och beställning af möbler.

[guis Roederer
Carte Blanche.
Grand Vin see.
Brut & Extra Dry.

1904

4*
Hhtubolaget

Göteborgs 
ßanh

(f. d. Goteborgs Cnskilda Bank)

. uthyr brandfria och dyrkfria

Deposifionsfack
och emoffager genom sin

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

värdepapper och 
andra handlingar 

till förvar samt till förvaltning.

Expeditionstid :

Söckendagar kl. 10—2.

4» 4* *5fi* ifi*

Svenska Sardiner 
"FYRTÖRNET5"

Fullkomligt jämförliga med de 
bästa utländska tillverkningar.

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

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

För närvarande föras i 
lager följande märken:

“Lighthouse Brand“eiier*'Fyrtoniets“ 
dekorerade eller etiket- < 
terade Vr och '/2-lådor.

■ “Slottsmärket“ samt "Svea".
ÄilieloW Sveriges Förenade

: " C
1 l
. »■

NYHET!

'to 81^
lIleïkiolBii
Praktisk och elegant — 
absolut nödvändig för 
moderna klädningar och 
dräktkjolar med slits.

Av mere. Satin med 
fullständig -759 
sidenglans *

Av l:a Paillette-Siden
135° tßOO

Alla modefärger.

Musil Volimers-Meellis

Erik Wesslau & Co.
Kungl. Hofleverantörer

Kungsporfsplatsen
:: hörnet af Stora Nygatan ::

Lager af: ____ ;.

Sängar och Sängkläder, Sofrumsmöbler, 

Mafsalsmöbler, Möbler i allmogestil, nya 
modeller, Mattor och Barnvagnar.

Försök hvab îli 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.

gilip Holmqvists 
mMH Handelsinstitut 

s Hl Norra Allégat. 7, 1 & 2 tr. t1 Hl GÖTEBORG. Grundat 1885 
9 HBfl Rikstel. 2i 27 & 91 60. Mo- 

derna, hygieniska lokaler 
HHEm Î läroverkets egen byggnad

Främsta och största enskilda 
handelsläroverket i landets 

främsta handelsstad.

30:de läsåret. Höstterminen börjar d. 14 aug. 1914. 
Akademiskt och praktiskt utbildade lärare.

Års- och terminskurser.
Utförlig bankkurs med övningar i alla bankgörotnål.
Specialkurser i bokföring (för gross- och minuthandel, 

lantbruk m. m.), språk, stenografi, maskinskrivning 
och välskrivning.

Platsförmedlingsavdelning med vidsträckta förbindelser. 
Begär vårt 40 sid. illustr. prospekt.

Filip Holmqvist,
Övcrlärare vid Tekniska skolan i Stockholm, 

lärare vid Chalmersska Institutet.
Ledamot av Svenska Revisorsamfundet.

W Sommarkurs 2 maj— 31 juli. H

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

Specialitet:
Grafvärdar af prima svart granit. 

Nya Aktiebolaget Molléns 
Granit förädlings verk 

Göteborg1.
Kontor: L:a Torget 5 0.6. Rikstelefon 8846.
Lager och Utställning: Gullbergsbrogatan 80.

fl. LUNDBLflDS Begrafningsbyrä
12 Kungsgatan 12

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

Fina Ekkistor finnas. Telefon 110 45, 776 bostaden (ankn.)
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19:e årgången

I hlomsterrägnets Men.
En majhisforia.

3
 den gamla landeriträdgården 
hvilken låg utanför staden som 
en vacker bild från svunna 
dagar, hade Thor Berger första gången 

I se t Elsa Longberg. Han var granne 
till henne, och det var en ljus vårdag 
då hon kom ned i trädgården. Hon 
var skön som en blomma från öster
landet, hennes ansikte tjusande som 
en solstråle. Hennes svarta ögon voro 
underligt djupa, och då hon log var 
det som om dagen blef ljusare. Hon 
var barhufvad och hennes svarta lockar 

i fladdrade. En hund sprang lekande 
I omkring henne, hoppade och nafsade 

och tycktes föga böjd att lyda sin 
härskarinna. Hon bannade honom 

I skrattande, jagade honom öfver gäng
ig arne och sprang slutligen in igen, då 

det började rägna.
Äfven Thor måste lämna utkiken 

och hamna under tak. Men bilden 
। af lilla Elsa följde honom, och i alla 

hans tankar om dagen, i alla hans 
drömmar spanns ett trollnät af fina

Göteborg, Bröderna Weiss Boktryckeri 1914

Redaktör ocb utgifoaro: C. R. Ä. fredberg 1914

En af Göteborgs ledande män

Borgmästare P. Lamberg.

svarta lockar och väfdes in glansen af ny 
skönhet.

. Han såg henne rätt ofta. Då dagarne blefvo 
varmare, ledde hon dagligen en gammal herre 
där nere i trädgården. Hon bevakade alla 
hans steg, och Thor såg med afund, att den

gamle mannen var glad öfver att ha 
henne hos sig. Det var nog hennes 
morfar. En böjd gubbe i sliten rock 
och af gammaldags köpmanstyp.

— Hvem är din granne? Hvad gör 
den gamle herrn, som jag dagligen 
ser i trädgården här bredvid? frågade 
Thor en afton sin farbror, när denne 
var något kryare och händelsevis ej 
talade om “sin nära förestående bort
gång“.

— Min granne?
— Ja, jag ser dagligen en gammal 

herre.
— Såå, en gammal herre. Såå. .. 

Jag känner honom inte, skall heller 
inte känna honom, ty jag skall snart 
dö. Jag känner min bortgång är 
nära, och snart skola de begrafva en 
stackars trött man.

Thor lutade sig tillbaka i soffan 
och bet sig i läppen. Om han ändå 
ville tiga! Om han ändå ville låta 
bli att tala om “sin sista vilja“, om 
han tege!

Men han teg ej.
— Thor, sade den gamle, och sökte 

efter brorsonens hand. Hör, mitt barn, 
hör och svara mig. När skall du 
skrifva till din kusin? När jag är 
död och ej kan välsigna ert förbund?

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

Lagermans Tvättpulver “Tomten“



Pingsten 1914

Vinhandels Ü.-B. ]. fl. LflrSSOll 8 CO. aZ’sÄ“ wZy S81™,5a alla Esta klass
Lilla Torget 2, Göteborg. Tel.: Kontoret 2178, Butiken 9378. ALBERT ROBIN...............COGNAC restaurantes

Gå, min gosse, och skrif till Dorthe.. . 
Jag vill uppskjuta mitt sista andedrag 
till dess jag sett henne.

— Hvarför skall du alltid tala om ditt 
sista andedrag och ditt förestående slut! 
Har icke doktorn senast i dag sagt mig, 
att du är frisk och kan lefva länge än? 
Sofver du ej hela natten som en frisk 
människa? Ser jag ej, att du blir kryare 
för hvar dag, som går? Tala inte mer 
om döden! Stig upp och gå omkring 
i trädgården som den gamle herrn här 
bredvid !

Gamle Berger såg på honom med för
vånade, fuktiga ögon.

— Du talar sannt, sade han. Skönt 
är det, när träden blomma — det lärde 
jag, när jag blef äldre. .. I min ung
dom frågade jag endast efter frukterna... 
Jag har alltid tänkt på framtiden, sålde 
min ungdom för att få pänningar på 
ålderdomen. Jag har aldrig sett trädens 
blommor och aldrig tänkt på, att solen 
lyser för att fröjda hjärtat! Jag tänkte 
endast på att solen kommer säden att 
mogna och gifver goda år... men nu 
vill jäg sofva!

Vårdofter vällde in genom det öppna 
fönstret, och den första nattfjäriln fladd
rade där ute.

Thor böjde sig ned öfver den gamle. 
Han hade knäppt samman de bruna 
händerna, och det hvita skägget låg som 
snö öfver bröstet. Den sofvandes ande
drag hördes lugna och regelbundna och 
öfver det vissnade ansiktet låg ett ljust 
skimmer liksom återsken af en salig 
dröm.

Men plikten kallade Thor. Han måste 
utan dröjsmål resa och afsluta en affär. 
Affärerna, plikten kallade honom.

Från farbrodern kunde han resa utan 
bekymmer. Han tillfrisknade säkert och 
skulle snart kunna vidga sitt hjärta af 
fröjd inför den grönskande naturen, de 
sjungande fåglarne — de glänsande sol- 
strålarne — Thor kunde lugnt resa från 
honom.

Men han skulle också resa utan att 
ännu en gång ha sett Elsa, utan att ha 

talat med henne. De sista dagarne hade 
han förgäfves sett efter henne — och 
genom tjänstefolket hörde han, att den 
gamle herrn var sjuk.

Han skulle gärna ha velat gå dit öfver 
till grannens och öppna de portar, som 
inneslöto den flicka, som han redan 
visste att han älskade, men han fruk
tade, att husets härskarinna skulle visa 
honom bort.

Och nu skulle han resa.
*

Snart gick gamle Berger och prome
nerade omkring i sin stora trädgård under 
den varmaste tiden på dagen. Hans 
hvita skägg lyste i solen — det knarrade 
i sanden vid hans stapplande steg — och 
han var glad — han lefde ju ännu, han 
gick, han såg.

Det svällde af lif i naturen, hvita och 
ljusröda blommor slogo ut och läto sina 
vällukter strömma. Fläderbuskarne tyng
des af blomklasar, som tittade fram ur 
täta löfverk, och fåglar med brokiga 
vingar svingade från gren till gren.

Han såg aldrig den nye grannen, om 
hvilken Thor pratat, ehuru han gärna 
skulle velat se honom. Han skulle då 
ropat på honom genom häcken:

— Våra gamla ben bära oss än en 
gång — och vi vandra i majmånadens 
blommande trädgård. Vi få känna blom
dofterna och tänka ej på skörd och frukt.

Men grannen syntes ej. Endast en 
ung flicka i svart klädning och svarta 
lockar och med ett ansikte som en ängels 
gick ofta omkring i trädgården.

Slutligen ropade Berger på barnet och 
gick fram till häcken, som skilde de 
båda trädgårdarne åt.

— Hvem är du? Har trädgården där 
blifvit din, vackra flicka?

Hon strök lockarne ur pannan och 
svarade med mjuk röst:

— Ja, den är min! Är min herre 
grannen?

Hennes svar behagade honom.
— Ja, jag är din granne; bor du en

sam därinne?

— Ja, min gode morfar dog för tio 
dagar sedan, och nu är jag ensam med 
hushållerskan.

— Såå, han är död. Han gick ju 
omkring där ute för kort tid sedan, sade 
min brorson. Hur kunde den gamle 
mannen dö i denna vackra tid? Det var 
väl en stor sorg för dig? Han var väl 
snäll, din morfar?

— J$g var så fästad vid honom. Jag 
skötte honom dag och natt. Jag gick 
omkring med honom här i trädgården, 
för att han skulle få frisk luft och slippa 
bli stel af att ligga och sitta. Och nu 
har han likväl blifvit stel och kall. Och 
solen värmer honom ej mer.

Hon började gråta.
— Han var dock lycklig, som hade 

någon, som vårdade honom. Om jag 
hade någon ! Men min brorson är borta 
i affärer — och jag har ingen annan 
än honom.

Hon lät händerna sjunka och rodnade.
— Ja, jag såg honom ofta. Han stod 

där och hälsade också, men morfar ville 
aldrig prata med honom — han ville 
aldrig prata med någon. Jag vågade ej 
tilltala honom!

Berger nickade — och drog sina slut
satser.

— En vacker gosse, min brorson, eller 
hur?" frågade han och såg oskyldig ut. 
Men hvad gagnar det, då jag ej får ha 
honom hos mig. Vill du ej komma och 
leda mig och prata med mig någon 
gång, vackra flicka? När du är så en
sam, kom öfver till mig —- två ensamma 
höra tillsamman.

Blommorna på träden blefvo allt flera, 
det unga löftet vecklade ut sig, och en 
berusande doft fyllde luften.

*

Då kom Thor en afton åter till sin 
farbror. Han var blek och allvarlig.

— Hur står det till, farbror? Hvarför 
skrifver du ej mera själf. Hvem har 
skrifvit de sista brefven?

— Hvem som skrifvit dem? Min lilla 
väninna. Så sätt dig då och öfvertyga

Skodon och Hattar
v** — M. M M M V. * — rekommenderas ■ -=

Göteborg: Torggat. 22 & 24. Stockholm: Regeringsgat. 19 & 21-
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TAPETER Intressanta nyheter
:: Största urval i alla :: 
marknadens prislägen.

Ä.-B. Engelska Tapetmagasinet
=^= GÖTEBORG. ==

dig om, att jag mår bra. Hvarför skulle 
jag ej må bra? Jag har en ny liten vän, 
som promenerar med mig och sköter 
mig! Jag är glad, att du inte har din 
kusin med. Min vän passar dig bättre 
än Dorthe. Hon är bildskön, och hennes 
kärlek vore en god affär.

Thor reste sig röd af förtrytelse.
— Tala ej om affärer, fabror, då går 

jag. Med mitt hjärta gör jag ej affär. 
Du och far, ni ha gjort affärer med huf- 
vuden och hjärtan, jag är arfvinge till 
edra pänningar och behöfver ej gifta mig 
för pänningars skull. Tala ej om din 
väninna. Hvad jag ville, är redan ut- 
rättadt.

Nu reste sig den gamle ur soffan och 
fattade sin käpp.

— Vi skola talas vid, Thor. Än ha 
vi' tid därtill. Låtom oss gå ett slag i 
trädgården — eller kom dit efter mig — 
men tvätta först af dig resdammet.

När Thor en stund därefter kom ner 
i trädgården, såg han först öfver till 
grannens. Hvar var Elsa? De blom
tyngda träden gåfvo honom intet svar. 
En doftmättad vindil svepte genom träd
gården och strödde små fina blomblad 
öfver hans kläder, öfver gräsmattor och 
gångar.

■— Hvar är Elsa, tänkte Thor, och det 
snörde sig samman i hans bröst. En 
fågel sjöng sina vackra sånger. Dess 
toner voro varma och fulla, liksom glän
ste och svälde i den sjunkande solens 
guld.

— Hvar är Elsa?
Slutligen bemannade han sig, farbro

dern väntade ju.
Han fann den gamle sittande på sin 

bänk under äppelträdet, från hvilket de 
snöhvita blombladen snöade ned och 
bredvid honom. ..

Satt ej Elsa där? Låg det ej ett dof
tande blomrägn i hennes svarta lockar, 
och blef icke fågelsången vackrare med 
ens.

Men gamle Berger reste sig. — Detta 
är min väninna, Thor. Ni känna ju 
redan hvarandra.

Sedan vände han sig om.
De båda på bänken tego och lyssnade 

på fågelsången. Blomsterrägnet föll 
mjukt ned öfver dem, och luften doftade 
af blommor.

— Jag har dag och natt tänkt på 
er, sade Thor slutligen, och när ni nu 
sitter bredvid mig gör mig glädjen nästan 
blyg. . . Jag .ville sluta ögonen och täckas 
af blommor och blomsterdoft. Hur skön 
världen är, men aldrig var den så skön 
som nu.

Elsa svarade intet, men hennes ögon 
tindrade.

Och majblomstrens blad föllo i täta, 
mjuka flockar. Fåglarna slogo sina dril
lar, och rosafärgad och ljudlös lade sig 
den första sommarkvällen öfver blommor 
och blad, varm och ljus som två unga 
människors spirande kärlekslycka.

Anders Nilsson var mycket ekonomisk. Han 
tänkte gifta sig häromsistens och vande sig till 
en förmögen granne, som hade två döttrar 
den ena lång octi vacker, den andra liten och ful.

— Du får hvilken af dem du vill, Anders, 
sade den tillkommande svärfadern ; hvilken tyc
ker du bäst om, den långa eller den korta?

— Jag tycker bättre om den langa, svarade 
Anders, men tygen till hennes klädningar bh 
mycket längre och dyrare — och darfor tar jag 
väl den korta!

Guvernanten på landet är sysselsatt med att 
gymnastisera med en af sina elever, bn förbi
gående bonde stannar förvånad och ser på, men 
frågar slutligen, hvad det var åt tösen. ,

— Hon har gymnastik, upplyste honom i all 
vänlighet guvernanten.

— Stackars lita, utropade bonden medlidsamt, 
har ho hatt dä’ länge?

En söndagsjägare, som såg en ekorre skjutas 
och falla ned ur ett träd, utbrast:

— Hvilket slöseri med krut. Endast fallet 
skulle ju ha varit tillräckligt för att döda honom!

— Hvad är olikheten mellan norske nord- 
polsfararen Nansen och en bagare?

— Nansen tog sig fram med “Fram“, — en 
bagare tar sig fram med “bak“.

V/ftembygdsoisa.
,91f Ola 9éansson.

5P
Gatans stoj och buller tränger, doft och däm- 

padt, till mig fram;
vagnar rulla, hofvar slamra under rop och 

skratt och glam.
Genom öppnadt fönster luftens ljumma flöden 

tysta gå,
och jag ser, hur solen skiner, och hur him

melen dr blå.

Framför mig på bordet ligger grått och sud
digt tidningsblad,

och jag låter tanklöst blicken ögna genom 
spalters rad.

Gamla kära byanamnen komma mig att 
tänka på

huru denna text nu läses rundt Omkring i 
stugor små.

1 sin armstol, tagelstoppad och med läder- 
öfverdrag,

där det genom skumma rutor faller än en 
smula dag,

gamling stafvar fintryck genom mässings- 
brillors tjocka glas

och de styfva arken slätar varsamt med ett 
sakta fras.

Och jag ser kring stugubordet under lam
pans matta sken

gärdens unga pigor sitta läsande — i timma 
sen,

armen kring hvarandras halsar, och på 
skrynkladt tidningsblad

bruna händers grofva fingrar långsamt följa 
rad för rad.

Och jag skönjer väggar skina kalkhvitt under 
mossig halm,

Och jag ser en ljusgrön skiftning uppe i 
kastanj och alm,

och jag hör på vida marker millioner plant- 
skott gro,

medan vårlig majdag sakta sjunker in i 
skyntningsro.

Och där slår en doft emot mig upp från 
detta gråa ark,

söt som doft från blomsterhylsor, stark som 
doft från äng och mark.

Och den enkla texten böljar rytmiskt ymnig 
melodi,

i hvars tysta svall det klingar lärkesång och 
vipeskri.

Göteborgs Kravatt=Fabril( ^Herrhalsdukar
flyttad från Södra Larmgatan 15 till W 22 Korsgatan 22 Skjortor « Kragar . Manschetter



AKTIEBOLAGET

C. U. RHODIIN & Co.
15 Östra Hamn gatan 15

Viner och Spirituösa
alla prislägen. Telefon 1336.

Per telefon.
En skälmaktig historia, som också kan 

kallas tragikomisk.

Z7\en rike grossören hvilade sig i 
*/| I en af fåtöljerna i sitt privatrum 

å kontoret i city. Han hvilade 
sig, som sagdt, och rökte en havanna
cigarr så tjock och välluktande, som en
dast kan anstå en man som tjänt ett 
par millioner.

Herr Ottokar Vinnerström hade spe
kulerat i grängesbergare och haft en 
kolossal tur; likaledes i kaffe och äfven 
på den marknaden gjort lycka. Och 
mellan schackdragen och noteringarna 
sysslade han med det angenäma nöjet 
att odla sin själ, förgylla upp tillvaron 
och sin våning så estetiskt som möjligt.

För tillfället tog konsten hans intresse 
i anspråk.

Han hade en villa ett par mil från 
staden. Den låg något aflägset från sta
tion och grannar och var alldeles ny 
och fullproppad med dyrbarheter.

Gobeliner, af hvilka hvar och en ko
stade en förmögenhet, prydde väggarn e, 
och öfver dem åter hängde moderna och 
antika målningar af högt värde. Ej 
mindre anmärkningsvärda voro skulptu
rerna, bland hvilka man särskildt blän
dades af en Venus i marmor, hvilken 
Vinnerström till följd af hennes brist
fälliga toalett höljt in i orientaliska sjalar. 
De stoppade möblerna kunde med skäl 
kallas vackra och dyrbara — öfverdragen 
voro nämligen äfven på afvigsidan rikt 
stickade — hvarför äfven de flesta be
sökande saknade mod att slå sig ner på 
dem. Vinnerström var en ytterst konst- 
älskande person. Han hade helt nyligen 
inköpt ett utmärkt arbete af Zorn, hvil- 
ket dock till följd af brist på plats måste 
hängas upp i hallen.

En sak hade han emellertid glömt: 
en direkt telefonförbindelse mellan kon
toret och villan, via vederbörliga stations- 

nät. Tänkt och gjordt: en entreprenör 
hade fått anläggningen i uppdrag och 
just i dag hade han telefonerat första 
gången med sin fru på den linien.

Vinnerström sträckte lätjefullt ut sina 
ben efter kontorsmödorna och anställde 
förmodligen, medan röken ringlade, stilla 
betraktelser öfver det angenäma i att äga 
litet pängar.

Då ringde det i telefon. Vinnerström 
svarade:

— Jaha, de’ ä* Vinnerström —- med 
hvem har jag den äran?

—- Smith, inbrottstjuf!
— Hva’ fan ! .. .
Vinnerström släppte luren i häpenheten, 

men fattade strax både mod och luren.
— Jag förstod inte riktigt, hvad ni 

sade, svarade han förvånad.
— Jag heter Smith och är inbrottstjuf, 

lät det nu helt tydligt i telefonen.
Vinnerström växlade färg.
— Stå inte och drif spektakel, utan 

säg mig hvem ni är och hvad ni vill, 
telefonerade han med uppbjudande af 
alla sina röstresurser.

— Det gläder mig, att ni tar saken 
så skämtsamt. Hör på då! Jag har 
jämte mitt folk inträngt i er villa, jag 
har bundit er fru och era tjänare, så att, 
som ni ser, allt är i mitt våld. Hör 
bara lugnt på, ty det skulle gagna er 
fan så litet, om ni ville meddela er med 
polisen. Så fort ni tillåter er en oför
siktighet, d. v. s. så fort ni lämnar tele
fonapparaten, står er villa i lågor. Jag 
har låtit införa åtskilliga bundtar hö i er 
salong och hällt fotogen på det, så att 
en tändsticka är tillräcklig för att sätta 
den röde hanen på taket. Ni ser, herr 
Vinnerström, att jag har er helt och hål
let i mitt våld.

— Olycksmänniska, mördare, röfvare! 
vrålade Vinnerström i telefonen.

— Låt oss komma till vår affär! Jag 
behöfver 5,000 kronor och om ni är böjd 
att lämna mig denna summa, skall jag 
gärna afstå från den lilla brasan och 
inte tillfoga er någon skada.

— Ni ruinerar mig, svarade Vinner

ström, ty denna fras kände han mycket 
väl från sitt affärslif.

— Ni skämtar. Ni måste ha förtjänat 
glupskt, ty kaffe är utomordentligt högt 
i pris.

— Jag vill inte, stönade Vinnerström 
i telefonen.

— Ni tvingar mig att begå en dålig 
handling. Tänk väl öfver, ty jag håller 
en tändsticka i beredskap. Ja eller nej? 
Vill ni betala?

— Låt gå då! jämrade sig Vinnerström 
i största förtviflan.

— Inom några ögonblick skall, fort
satte rösten, mitt ombud infinna sig på 
edert kontor och få summan, mot den 
lösen han skall gifva och ni sedan med
dela mig omedelbart i telefonen. Vi tar 
inte emot någon växel! Nu är klockan 
två ■— och just nu kommer vårt ombud 
in på ert kontor.

Vinnerström vände sig ofrivilligt om. 
Mycket riktigt. En oklanderligt klädd 
herre trädde in och sade, efter en kort 
hälsning:

— Jag har i uppdrag att för herr 
Smiths räkning inkassera 5,000 kronor.

— Ja, stammade Vinnerström, på hvil
ken förskräckelsen inträngt i alla leder, 
och hämtade skyndsamt från kassaskå
pet en bundt sedlar, som han räknade 
åt främlingen och som denne värdigt 
stoppade på sig.

— Kan ni bestå mig en cigarr? frå
gade ombudet nedlåtande.

— Mycket gärna, svarade Vinnerström 
oroligt, i det han räckte den andre sitt 
cigarretui, men vill ni godhetsfullt med
dela mig lösen?

— Gör rätt och frukta ingen! Allt 
väl ombord! sade främlingen lugnt och 
lämnade med en lätt böjning på hufvu- 
det herr Vinnerström, som häpen skyn
dade till telefonapparaten och ropade:

— Gör rätt och frukta ingen! Allt 
väl ombord! Men nu ber jag er, vär
daste herr Smith, att ni godhetsfullt ville 
aflägsna er. Höet kan ni låta ligga i 
salongen, och hvad min fru beträffar. . •

— På henne skall inte ett hår krökas.

5TYR5Ö HAF5BAP MIDDAGS och
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Glöm inte, min herre, att jag är en 
gentleman!

Herr Vinnerström andades ut, lättad 
på 5,000 kronor.

Aldrig förut hade han tillryggalagt 
hemvägen med så tungt hjärta som nu, 
då han såg sig dömd att lugnt sitta i 
sin bil, medan lågorna redan kunde ha 
förstört hans villa och hans bättre hälft...

*
Ändtligen var han hemma. Och upp

hetsad af sin oro och förargelse störtade 
han emot gemålen, som han fann lig
gande i en chäslong. Hon var just inte 
något vackert fruntimmer, i handen höll 
hon en tjugofemöres detektivroman och 
oangenämt berörd af afbrottet fäste hon 
sina intetsägande blickar på den inträ
dande maken. Denne kastade sig till 
sin äkta hälfts knappt nämnvärda barm 
och försökte snyfta:

— Hvad du måtte ha lidit, stackars 
lilla dufva! utropade han den ena gången 
efter den andra.

Fru Vinnerström betraktade sin man 
med förvånade blickar och framprässade 
slutligen mödosamt:

— Hva’, har kaffet fallit?
— Kan man tänka sig! fortsatte Vin

nerström — karlarne ville ju anlägga 
mordbrand!

— Stackars gubbe! svarade fru Vin
nerström med passande värdighet, du 
har bestämdt lidit förskräckliga förluster!

— Hvad bryr jag mig om de lütnpna 
5,000 kronorna, men jag ville bra gärna 
veta, hvem karlen egentligen var.

— Hvem då, gode himmel?
- Inbrottsljufven förstås! skrek Vin

nerström otålig.
— Inte hos oss väl! svarade hans 

äkta hälft, ej mindre upprörd.
— Men karlen hade ju bundit dig!
— Mig? Du är visst inte riktigt klok ! 

utropade frun förtretad och försökte rodna.
— Ja, jag är på god väg att förlora 

förståndet! Berätta mig hvad som har 
händt här sedan min frånvaro, jag ber 
dig, sade Vinnerström.

— Det har inte händt någonting alls, 
utom att en viss herr Smith . ..

— Mycket rätt, och vidare? inföll Vin
nerström nyfiken.

— Att en viss herr Smith, en mycket 
artig ung man .. .

— Ja, det var han, nå vidare om jag 
får be! fortsatte Vinnerström.

— På mycket angenämt sätt presen
terade han sig för mig och bad om 
tillåtelse att få göra dig ett affärsmed- 
delande pr telefon.

— Och han band dig inte, och bar 
inte in något hö i salongen?

— Hvarför skulle han binda mig, och 
hvarför skulle han bära in hö i salongen?

— Skälet kan vara likgiltigt, men han 
sade väl någonting ändå?

— Ja visst, han menade bland annat 
att telefonen var en praktisk uppfinning.

— O! sade Vinnerström och glömde 
helt och hållet att sluta till den halföppna 
munnen.

Och så gick ett stort, stort ljus upp 
för honom.

ÇZingst.
5)ocel YjJallengren.

Längs hvitnande ■vall af hägg i blom, 
som söfvande dofter sprider, 
från pingstnarcissernas rikedom 
en trånande ånga glider.
Som kärlekstankar i jungfrusinn 
röda fjärilar flyga
bland hvita backarna ut och in, 
som blyga sig samman smyga.

Det är en fladdrande älskogsdans 
i doft, där majvind leker, 
i pingstdagsmorgonens fina glans, 
som soligt stilla smeker.
Som apeln snöig af knoppar står 
vid vårljust grönskande gärden, 
min själ mot bristande blomning trär 
i sol af pingst öfver värden.

För andarnas pingst och klara sol 
i majblom röster sjunga, 
när våren rest sin kungastol 
i skydd af bokar unga.
En fläkt af makt öfver jorden drar 
med sus under högblå himmel, 
och pingstsol rinner för en och hvar 
i mänskornas mörka vimmel.

En målare fick en dag be
sök af en rik bonde, som ön
skade att få måladt ett porträtt 
af sin aflidne far.

— Men jag har aldrig sett er 
far, sade målaren. Har ni någon 
fotografi af honom?

— Nej.
— Ja, då kan jag omöjligt.. .
— Ni har bestämdt aldrig sett 

kung David eller något porträtt 
af honom, och ändå har ni målat 
honom, sade bonden pekande 
på målarens sista tafla.

Detta var obestridligt, och må
laren åtog sig saken, sedan bon
den en smula beskrifvit den af- 
lidnes utseende. När taflan var 
färdig och bonden kom för att 
hämta den, fick han tårar i ögo
nen och sade :

— Jestanes, är det far? Så 
han har förändrat sig, gubb- 
stackar'n !

Del Göteborg som gått
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Kvinnoideal.
n stor fransk författare, som anses vara vår 
tids förnämste kvinnokännare, förklarade 
en gång att skönheten på grund af kvin

nans progressivt förändrade ställning i det mo
derna lifvet befinner sig pâ — en mycket väl
kommen retur.

Han förklarade vidare, att skönhet för den 
moderna kvinnan icke är hufvudsaken för att 
hon skall behaga en man, utan elegans och 
intelligens äro de härskande faktorerna.

Och vi kunna icke neka till att vi numera 
sällan beundra en kvinna därför att hon är vac
ker, utan därför att hon är tjusande. Denna 
egenskap innebär olika intellektuella gåfvor, 
hjärtats egenskaper och naturligtvis äfven kropps
lig skönhet.

Egenskapen och dess innebörd är emellertid 
olika för olika individer, och det äger ett visst 
intresse att lägga märke till den uppfattning, 
som olika män i olika land ha om de intellek
tuella, spirituella och fysiska egenskaper, som 
i deras tycke skapa den bedårande kvinnan.

Om man frågar en typisk parisare ur de högre 
klasserna om hans definition på denna, svarar 
han med all säkerhet:

— Hon är hvarken för stor eller för liten, för 
fri eller för blygsam, ej heller för dum eller för 
begåfvad ... Vi afsky ytterligheter och älska 
harmoni och proportion. Hon är glad utan att 
vara uppsluppen, kvick utan att vara sarkastisk, 
och begåfvad utan att vara pedantisk. Hon 
är elegant och förfinad. Hon förstår att klä sig, 
att röra sig, konversera och tala. Hon säger 
sin åsikt, bestämdt men tankfullt. Hon fruktar 
ingen eller intet, älskar paradoxer och är kokett. 
Hon ändrar åsikt med en förtjusande lätthet, 
hennes uttryck är lifligt och färgen på hennes 
ögon förändras ständigt.

— Framför allt äger hon charme. Charme 
är för oss allt. Man skall finna att hvarje kvinna 
med förmåga att tjusa en fransman, hon må 
vistas i salongen, på scenen eller i det enkla 
hemmet, äger denna gåfva, omöjlig att definiera, 
men för oss fransmän oumbärlig och helig. Det 
spelar ingen roll, om hon har klassiska drag 
eller ej — i själfva verket äro vi förtjusta i 
näsor, som sträfva en smula uppåt, och läppar, 
som icke ha den ryktbara formen af Amors 
båge. Vi beundra chic och charme hos en 
kvinna. Hon skall vara elegant och flott icke 
endast fysiskt, utan äfven intellektuell, lätt i 
tal och sätt, glänsande och pikant. Det är något 
luftigt öfver henne — hon glider öfver utan 
att stanna och trycka ned. Slutligen — det 
finns absolut intet manligt hos henne.

Tyskens ideal är enklare. Det enda, som 
tjusar honom, är, för att begagna en tysk no
vellists ord, “en mildt sentimental och passiv 
person, som kan laga mat“.

— Den tjusande kvinnan är en inkarnation af 
kvinnligheten, en sann Evas dotter, fin och nätt, 
möjligen en liten smula otrogen och sorglös, 
men alltid graciös, alltid en smula gåtfull och 
alltid förtjusande i ordets gamla mening — för
häxande.

Tysken “tjusas" vanligen icke så lätt af en 
kvinna. När han tillåter sig att tjusas och be
härskas af någonting, så är det musik, politik, 
affärer, egna intressen, ett behagligt lif, ett filo
sofiskt system eller en mineralklass.

Holländaren tjusas icke alls. Den typiska 
holländskan är en idealisk husmor, en trogen 
hustru och en utmärkt mor. Hennes hem är 
för henne allt, och oaktadt hon ibland talar om 
moder med lika stor passion som en engelska 
eller en fransyska, har hon intet begrepp om 
hvad som i Paris menas med elegans.

För en bildad ryss är en bedårande kvinna 
liktydigt med en sfinx. Den mest uppburna 
damen inom ryska societén beskrefs för några 
få år sedan på följande sätt:

— Prinsessan Ch— är mer än vacker, hon 
är bedårande. Hennes hår är tyngre, hennes 
hy mer genomskinlig, hennes figur smidigare 
och hennes ögon mera strålande än någon annan 
societetsdams. Hon är en mysteriets inkarnation. 
Är hon kall eller är hon varmhjärtad? God 
eller grym? Hvem kan säga det? Man vet 
aldrig, om hon är glad eller ledsen, vänlig eller 
ironisk, nöjd eller motsatsen; det är omöjligt 
att veta, hvad hon tänker och känner. Kanske 
vet hon det icke själf. Hennes leende är lika 
gåtfullt som det är förtrollande. Hon lägger 
alla män för sina fotter — kvinnorna däremot 
frukta och hata henne ...

Spaniens tjusande kvinna är en mindre my
stisk person. Hon är stark, passionerad, behag
full, och på samma gång reserverad. Hennes 
tjuskraft ligger hufvudsakligen i ögonen. De 
äro mörka, glänsande, sammetsmjuka och till 
en viss grad uttrycksfulla. Spanjorerna — lik
som morerna — tala alltid om sina ideals ögon. 
Den tjusande spanska senoran har ett fint sätt, 
är cn idealisk värdinna och besitter en outtöm
lig fond af leende godt humör samt verkar 
aldrig ledsen eller uttråkad.

Det glada Danmarks tjusande kvinna är lyck
ligtvis vacker (danskarna äro ytterligt känsliga 
för kroppslig skönhet), vidare är hon glad, mu
sikalisk, duktig sportkvinna, stor dansentusiast, 
intelligent talare och vet framför allt att styra 
och ställa för sig.

Om vi nu se på Norges ideal, finna vi, att 
Frankrikes eller Australiens tjusande kvinna icke 
skulle göra minsta framgång i vikingarnas land. 

Till och med stadsborna tänka där ständigt på 
landet, och den idealiska kvinnan är i deras 
ögon den, som älskar och förstår landets fjordar 
och fjäll, dess skogar, sjöar, floder... Hon 
skyr icke milslånga vandringar, fruktar intet 
väder, åker skidor, skridskor och kälke i timtal. 
Hon är blygsam och religiös, stor vän af barn 
och blommor — och är mycket konservativ.

Och Sveriges kvinna? Ja, om henne är verk
ligen så mycket skrifvet, att några nya super- 
lativer knappast kan uttänkas. Hon kan fö 
öfrigt ^kildras i några få ord: världens bästa.

Vår ocb höst.
Shtzz af X.

ÇA y te på landet, det stora härliga lan- 
/i I det, låg en liten by och i den byn 

,v bodde en kvinna, som ansågs för 
att vara traktens rikaste, eftersom hon 
styrde det största hemmanet. Hon ägde 
en kvarn och en stor trädgård, tvänne 
gifta söner bodde hos henne och dess
utom höll hon sig med en dräng.

Hon hade nått en rätt hög ålder, mor 
Ann-Mari, men hon kunde glädja sig åt 
en blomstrande hälsa. Hon hade bibe
hållit sig förvånande väl. Man kunde 
tro, att hon icke var äldre än trettio år.

Hon var hvad man kallar ett duktigt 
fruntimmer, stor och stark, rödkindad, 
med mörkt hår och muntra grå ögon. 
Blott då hon var ond eller ledsen kunde 
en uppmärksam betraktare märka små 
rynkor kring hennes ögon och läppar. 
Enstaka silfvertrådar glänste i hennes 
rika hår.

Därtill hade hon redan stora barnbarn. 
Hon var änka sedan.tjugu år, men under 
dessa långa år af hennes änkestånd 
kunde ingen elak tunga säga någonting 
till förfång för hennes goda namn.

Hon bar sitt änkestånd .ärligt och ar
betsamt och kunde gälla som ett mön
ster af sträng sedesamhet. I hela sitt 
lif hade hon tagits i anspråk af ekono-

“Svenska Flaggan“
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miska bekymmer och moderskänslor, och 
sedan sin makes död hade hennes hjärta 
icke en enda gång upptändts af kärlek. 
Hon hade alla åren varit allt för upp
tagen af en energisk verksamhet och 
hade kanske aldrig älskat någon.

Först nu vid framskriden ålder, sedan 
de gifta sönerna arbetade med det vid
sträckta jordbruket, fann hon tid för 
sorgsna tankar och obestämda känslor. 
Likt unga flickor fattades hon af säll
samma, svärmiska stämningar. På soliga 
vårdagar satt hon ofta hela timmar i 
fullständig ensamhet, vemodig och orör
lig. Hon visste själf icke hvarför hon 
blef sorgsen och vemodig och hvarför 
hon kände sig olycklig.

*

På en ljus vårdag kände hon sig sär- 
skildt betryckt. Hon gick i sin stora 
fruktträdgård, där hon slog sig ned på 
en bänk. Trädgården låg vid stranden 
af en raskt flytande, djup liten ström, 
hvilken slingrade sig som ett silfverband 
och, glänsande i solen, förlorade sig bland 
ängarna.

I trädgården härskade en välgörande 
stillhet. De gamla träden susade efter
tänksamt, fåglarna kvittrade sakta, och 
i det yppiga, doftande gräset, hvilket 
växte i trädgården, sprungo gräshoppor. 
Hon förnam alla dessa lefnadslustiga, 
sorglösa ljud, utstötte en sorgsen suck 
och stirrade tankfullt på den lilla ström
men, hvilken slingrade sig mellan de 
gröna ängarna, och på de i fjärran blå
nande bergen. Det föreföll henne, som 
vore hon en ung varelse och som skulle 
hon i nästa ögonblick springa upp, ila 
med lätt fot öfver gräsmattorna och 
skratta af lycka och ungdom.

Hon längtade efter lif, glädje, lycka.. .
Och hon var sorgsen.
Då hördes sång vid andra ändan af 

trädgården. En ung, mjuk tenorröst ljöd 
bred och fulltonig och förenade sig har
moniskt med fågelsången, med bladens 
sus och den glada rörelsen af den silf- 
verklara strömmen.

Allt friare och fylligare nalkades den 
välklingande tenorrösten, och slutligen 
framdök bakom busken drängen Antons 
röda skjorta. Det var en kraftig yng
ling med en krusig lugg, ett lifligt, vac
kert ansikte och muntra, skälmskt blic
kande ögon. Han bar intet bälte, hans 
skjortkrage var uppknäppt, och lien låg 
stödd mot axeln. Hela gestalten strå
lade af hälsa och sorglöshet.

— Anton! ropade bondkvinnan.
— Hvad ä’ de’?
Drängen stannade och vände sig till 

hälften mot henne.
— Hvad gör du här?
— Gräset måste väl afmejas. Det är 

åtskilligt högt.
— Du är väl glad, efter som du all

tid sjunger?
— Hvarför skulle jag gråta. Det har 

jag ingen orsak till.
Anton skakade käckt på det lockiga 

hufvudet.
— Nå, så gå till ditt arbete.
Han vände sig om och gick öfver 

ängen. Då hans röda skjorta försvann 
bakom träden, ljöd den fulltoniga tenor
stämman åter genom luften.

Mor Ann-Mari såg länge efter honom 
och lyssnade till hans röst. Hon märkte 
först nu, att Anton var en mycket vac
ker yngling, att han kastade omkring 
sig blickar, vid hvilka hon kände en 
ovillkorlig sinnesrörelse. Och hennes 
hjärta slog gladt.

*

Sedan den tiden började något säll
samt att försiggå med mor Ann-Mari. 
Hon tog icke ögat från Anton, utan sökte 
efter alla möjliga förevändningar för att 
få se och tala med honom. Hennes 
sällsamma beteende och hennes förlä
genhet gent emot drängen kunde icke 
undgå hennes anhöriga. Till och med 
i byn började man att skratta och be
rätta för hvarandra, att mor Ann-Mari 
på gamla dagar förgapat sig i drängen. 
Äfven Anton smålog tvetydigt och för
ändrade sitt uppförande mot sina hus

bönder, husmoderns söner. Han upp
förde sig som vore han själf herre på 
gården.

För att förebygga skandal blef den 
gamla under någon förevändning nästan 
med våld skild från Anton och förd till 
en aflägsen utgård. Man hoppades att 
hon åter skulle komma till förnuft.

Hon tillbragte hela sommaren jämte 
två barnbarn på täppan vid den ifråga
varande gården. Hon ville inte göra 
någonting, utan nästan alltid såg man 
henne vandra omkring på ängen fram
för gården jämte två lekande flickor. 
Hon talade nästan icke med någon, utan 
var sorgsen och sluten.

Mor Ann-Mari plockade under sjna 
promenader blommor, flätade en krans 
och satte den på sitt grånande hår. Här
under sjöng den sextioåriga förälskade 
vemodiga sånger om skilsmässan från 
sin hjärtans kär.

Vacker och rörande var hon, denna 
hvithåriga Ofelia, då hon ensam irrade 
omkring på ängarna med en krans af 
friska blommor på hufvudet och med 
sorgsna sånger om försvunnen kärlek.

*

På hösten gifte hon sig mot hela fa
miljens vilja och till hela byns förvåning 
med den unge drängen.

Anton slår och tyranniserar henne, 
men hon älskar honom med en djup 
och öm kärlek.

En informator läste högt för familjens frun
timmer, hvarvid ordet katastrof tovekom. Någon 
af damerna, som icke visste hvad det betydde, 
frågade informatorn därom.

—- Katastrof, mina damer, det är... det är 
slutet, eller... eller, det vill säga änden af en sak.

Då han slutat sin läsning och steg upp, märkte 
en liten flicka att han nedkritat sin rock. För 
att på ett bildadt sätt underrätta honom därom 
sade hon, i det hon gick bort till honom :

— Herr magister! Magistern har fått krita 
på sin katastrof!

Groms’ Fruktviner '?,p“lär^unsch*r Fyllig. SV.H vinbn,.,!». Exelcior-Cognac

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. Gr. Groms & Son.
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Längedrags-Minnen.
Af C. R. A. Fredberg-.

O
L3 ter nalkas sommaren och åter komma
1 I erinringarna om hafvet, om öarna 

och holmarna och skären, starkare 
allt efter som rymden får den rätta som
marfärgen och västanvinden blir saltmät- 
tadt frisk och ljum.

Åter gripas tusenden sinom tusenden 
storstadsmänniskor af sin längtan till hafs- 
bandet, förnimbar redan när vårens för
sta vindar komma. Ty de veta ju att de 
stämningar hafvet ger kunna vara de mäst 
hänförande — hafvet i lugn med speg
lande holmar och glittrande sand, eller 
hafvet i vildt uppror, slungande gröna och 
hvita böljor med hemlighetsfulla jättekraf
ter mot bärghällarna, för att krossas och 
upplösas och ånyo samla sig till förnyad 
styrka.

Ja, de veta, att intet fängslar och stär
ker sinnena så som anblicken eller för
nimmelsen af västerhafvet och dess brutna 
kust. När västanvinden blåser stark från 
hafvet, när tången doftar och saltvatten
ångorna fylla luften med sin säregna, 
äggande vällukt, när rymdens blåa färger 
långsamt förtona i fjärran, när hvita segel 
glida som väldiga jättemåsar öfver blåa 
böljor — då, då gripes det stackars in
stängda yrvakna storstadsbarnet af en för
underlig längtan att lefva lifvet om igen, 
vore det ock marteradt af än så många 
krämpor.

Redan vid den första fjorden utanför 
älfmynningen, redan vid Långedrag möter 
oss dessa stämningar, hvilka jag med några 
fattiga ord sökt återge. Och är man främ

ling, kommer från bergsbygden eller skogs
landet, vill lära känna västkustens säregna 
natur och inte har tid att resa längre ut, 
kan man stanna vid Långedrag, ty där 
börjar skärgården, från Göteborg räknadt, 
och där afslöja sig några typiska drag af 
västkustkaraktären,

Det kan väl hända att panoramat inte 
fängslar främlingen med detsamma — men 
vänta och se en solnedgång öfver fjor-

Lektor F. T. Blomstrand.

darna eller en månskensgata genom glitt
rande vågor! Synen skall prägla in sig 
i din själ, då och då lefva upp som ett 
minne, och ständigt nära en obestämdbar, 
trånande längtan.

Det vill säga: om du har den rätta 
kärleken — kärleken till hafvet.

Det är denna längtan, som i vårens och 
sommarens tider drifver otaliga göteborgare 
ut till hafs, till skärgården. Men då det är 
knappt om tid och lifvet i den stora sam- 
hällskupan arbetar under högtryck äfven 

om sommaren, far göteborgaren, som inte 
kan komma längre ut, till Långedrag. Ty 
en dosis skärgård sluft, om än aldrig så 
liten, måste den sanne göteborgaren ha.

*

Talatta! Talatta!
Var mig hälsadt du eviga hat!
var mig hälsadt tiotusenfaldt!

Var mig hälsadt, du eviga hat! 
likt hemlandets språk dina böljor gå, 
likt barndomens böljor de glittra 
På tumlande ban . ..

Denna strof ur Heines bekanta dikt, 
hvars inledningsord också finnes åteigifvet 
på en af Långedrags klipphällar mot fjor
den, faller mig i minnet hvarje gång då 
jag lustvandrar därute och ser solens röda 
klot sjunka i hafvet eller följer den buk
tande strandlinien. Och som jag vandrar 
tränga sig minnena från den lilla bad
ortens framfarna dagar fram ...

Långedrag är inte så värst gammalt, 
som badort betraktad.

Knappt ett halft sekel!
Men långt innan det täcka strandpartiet 

öppnades för lustresande göteborgare i 
större utsträckning var Långedrag bekant 
som fiskläge, som lots- och tullstation. 
Det var det enda i skärgården som stod 
och ännu står i direkt landförbindelse 
med kusten innanför, ty liksom Fiskebäck 
och de andra fisklägena i Frölunda är det 
beläget på fastlandet. Hvad detta betydde 
under forna svåra isvintrar, då fjordarna 
voro isbelagda och sjöfarten till Göteborg 
stängd, är lätt att förstå. Trafiken frän 
södra skärgårdens öar gick då öfver Långe- 
drag in till staden.

Detta fastlandsläge hade också sin stora 
betydelse för smuggleriet i skärgården 
under förra delen at 1800-talet, ty från 
Långedrag och Fiskebäck gingo då som

Det forna Café Miramar. Utsikt från Långedrag.
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Grossh. Ferd. bundgvist.

nu landsvägar in till staden. Vägen 
förbi Hinsholmen går i bukter, med 
småvägar ned till Käringberget och 
andra strandpartier, och möter vägen 
som från Påfvelund 
och förbi Tranered 
går in till Majorna.

På dessa vägar 
gingo smugglarforor- 
na i nattens mörker 
genom Dala, förbi 
Svaleboet på Sandarna 
och öfver Sanna- och 
Banliderna vidare mot 
staden. Det hade vis
serligen sina risker, 
ty kustbevakningen, 

tullsergeanten Er
landsson på Nya varf- 
vet och andra samt 
de raske strandridarna 
voro vakna karlar. 
Men skärgårdspojkar- 
na voro också män 
med mod i bröstet 
och under lång trä
ning i den lagstridi
ga trafiken tillräckligt 
härdade för att inte 
baxna för en kula och 
inte ledsna häller att 
ge ett hugg tillbaka. 
Knifvarna och dolkar- 
na suto den tiden 
mycket lösa i skidorna, 

och listen och mannamodet gingo hand 
i hand.

Vägarna till Långedrag voro ända in på 
1880-talet illa beryktade. Värsta bitarna 
voro Sanna- och Banliderna, där socker- 
bruksdrängarna och slöddret från Major- 
nas krogar höllo till och trakasserade de 
vägfarande.

Med den stigande civilisationen har det 
blifvit bättre. Storstaden tränger ut öfver 
de forna gränserna och eröfrar trakten åt 
Långedragshållet. Landsvägen är inte längre 
enslig. Resorna äro lustresor i snabba 
spårvagnar, och färden går nu mellan ota
liga förstadshus och villor.

*

Det var på 1860-talet som spegelfabri
kören C. Michaeli i Göteborg kom på den 
goda iden att af kustpartiet därute göra 
en badort. Liksom andra förmögna göte
borgare älskade han att ha sitt egna lilla 
sommarställe och valde Långedrag, där 
han inköpte en ansenlig kustremsa.

Mellan mödorna i spegelfabriken — 
affären beslår ännu i Göteborg, fast under 
annat namn — arbetade han på anlägg
ningen därute, byggde strandskoningar och 
bryggor, planterade, uppförde badhus och 
värdshus och lockade därigenom göte-

Def gamla Göteborg

Gerda Lundequisf-Dahlström.
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borgarne så småning
om ut till den nya 
badorten.

Med trafiken var 
det klent bestäldt den 
tiden. Gamla Sjöfrö
ken och den för sin 
tid ståtliga ångbåten 
Svalan — troligen 
ångslupsbolagets äld
sta af dess nuvarande 
flotta — upprätthöllo 
trafiken med skärgår
den på 1870-talet, 
men med ordnad 
värdshusrörelse där
ute växte ångbåtsflot- 
tan. Och därmed göte- 
borgarnes kärlek till 
skärgården.

När den gamle spe- 
gelfabriköien gått hä
dan, fick han på Lån
gedrag en värdig ef
terträdare i lektorn 
F. Th. Blomstrand, 
som tog både änkan 
och badorten i arf. 
Han hade visst tidi-

wes:

Landeriet Johanneberg (vid Korsvägen.)

borensbergs Restaurant
— rekommenderas —

Middags= och
Aftonkonsert
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gare bespetsat sig på den rika göteborgs- 
mamsellen Betty Lindner — som i Göte
borgs intimare krönika genom sin girighet 
framstår som en psykologisk gåta — och 
hyrde därför en lägenhet i mamsellens hus 
vid Västra Hamngatan, hvilken han lät 
nyreparera på egen bekostnad.

Så inbjöd han den snåla mamsellen att 
bese våningen. Hon blef naturligtvis mäkta 
förtjust och sa’ i sin öfversvallande glädje:

— Ja, vet lektorn, nu är här så fint 
och vackert, så nu får jag allt höja hyran!

Hvilket hon också gjorde.
Den gode lektorn, som i mångt och 

mycket var ett original, ägnade all den 
tid, han hade öfrig från de pedagogiska 
mödorna på katedern i Göteborgs latin
läroverk, sin publicistiska gärning i För
posten och de politiska striderna i press 
och på valmöten, åt sitt kära Långedrag. 
Ett skarpt matematiskt hufvud hade han, 
men de uppgifter han föreläde lärjungarna 
kunde endast de skarpsinnigaste lösa. Och 
därför sökte de mindre matematiskt sluge 
göra pinan kort under den gode lektorns 
timme, hvilket lär ha gått så till att de 
som hade godt om pängar bjöd honom 
på karameller och konfekt. Njutandet af 
dessa godsaker blef sedan hufvudsak, lek
tionen en bisak.

Ja, så säges det...
Därute på Långedrag bodde lektorn, där 

anlade han vägar och byggde murar, od
lade köksväxter och blommor, arrangerade 
en liten parkanläggning och framtrollade 
på så sätt i lä för vindarna en liten oas 
mellan klipporna.

Blomstrand var en kärngubbe. Hvarje 
dag tog han sig ett kallt bad i Långedrags- 
hamnen, äfven när det var vinter och isen 
låg. Och för det mästa vandrade han den 
långa vägen in till staden, utan uppehåll 
läsande sina tidningar. Men han var mäkta 
konservativ — som det ju anstod en af 
S. A. Hedlunds på sin tid argaste veder
sakare — och kunde aldrig förmås att 
rifva ned någon af de gamla byggnaderna 
på Långedrag, hvarken Miramar eller bad
husen, hvilka slutligen blefvo både för 
skröpliga och för trånga för den allt lifli- 
gare freqvensen.

Han tänkte kanske, han som så många 
andra, att det låg en viss poesi och gam
maldags hemtrefnad öfver det åldriga som
marvärdshuset med sin lilla trädgård, sin 
långa, öppna veranda mot fjorden och de 
trefliga bersåerna och krypin’en här och 
hvar.

Lektor Blomstrand dog på Långedrag i 
januari 1892 vid sextioåtta års ålder. Ett 

tiotal år ännu fanns gamla Miramar, som 
just inte hade mer än namnet gemensamt 
med det berömda lustslottet vid Adriatiska 
hafvet; men hösten 1903 brann värdshuset 
och en mera imponerande restaurations- 
byggnad uppfördes på en dominerande 
klippa vid fjorden.

Småhistorier.

Svenskar i Köpenhamn.
En trio svenskar — en mycket glad trio för 

resten — gjorde för några år sedan ett besök 
i Köpenhamn och roade sig af hjärtans grund, 
såsom våra landsmän ju för sed hafva, när de 
gästa “Kongens By.“

Så skulle de en dag äta middag hos Vivel, 
den bekanta restauranten utanför Tivoli. En af 
de svenska herrarne skulle därvid partout tala 
danskä med betjäningen, ehuru hans kunskaper 
i “det heroiske Sprog“ voro mer än skrala både 
hvad uttal och ordförråd beträffade. Slutligen 
skulle man beställa dessert. Vår danskrådbrå- 
kande landsman åstundade glace, hvarför han 
vände sig till kyparen och formulerade sin be
ställning sålunda:

— Opvarter! Jeg må spise en Isenkrämmer!
Hvar och en, som vet att “Isenkrämmer“ be

tyder så mycket som järnkramhandlare, kan 
tänka sig med hvilken bestörtning kyparen be
traktade den kannibaliske svensken.

Hjortsberg och aborren.
På 1820-talet satt den berömde skådespelaren 

Hjortsberg en vinterafton på Kastenhoffs källare 
och spisade en aborre, som icke föll honom i 
smaken. Då han emellertid icke hade lust att 
meddela sig direkte däröfver med värdinnan, 
fru Feldtman, hvilkens barskhet han, såsom en 
daglig kund, ofta erfarit, företog han sig i stäl
let ett halfhögt samtal med aborren. Detta 
väckte uppmärksamhet bland de kringsittande 
gästerna, och snart var fru Feldtman där och 
frågade :

— Hvad är det nu igen, som herr hofsektern 
sitter och spektaklar med?

— Ursäkta, jag talar vid aborren.
— Nå, hvad är det frågan om, kantänka?
— Ah, jag bara frågar honom, om han har 

någon reda på gubben kamrern, som gick ner 
sig för fjorton da’r se’n.

— Och hvad skulle fisken svara?
— Hur tusan skall jag kunna veta det, säger 

han; jag som icke har varit i sjön på tre veckor.

Ett göteborgskt herresäte.
Ur Johanneberg-s krönika.

ominerande på sin höjd vid Korsvägen, 
midt i en landtlig trakt som storsta
den ännu ej eröfrat, ligger det gamla 

landeriet Johanneberg. Det ligger invid stadens 
knutas, så att säga, och snart är väl dess saga 
all. Ty just nu har man begärt, att åtgärder 
från stadens sida måtte vidtagas för utläggning 
af den nya Johannebergsgatan, så att bebyg
gandet af en del af dessa landeriområden kan 
företagas.

Hvad själfva landerihöjden, där hufvudbygg- 
naden ligger, beträffar, är man väl ännu oviss 
om dess framtida bestämmelse. En gång ville 
man lägga ett sjukhus där, senare har det i en 
stadsplanetäflan utpekats som framtida utvärds- 
hus och i öfverensstämmelse därmed drog direk
tör S. Petersen å Lorensberg i härnad för ett 
Tivoli därute, hvilket han utan gensägclse vore 
rätte mannen att organisera och sköta. Och 
slutligen ifrågasätter museistyrelsen platsen för 
ett framtida konstmuseum.

Det skall bli intressant att se, hvilket af de 
två senare alternativen som segrar till sist.

Tillsvidare ligger gamla Johanneberg där i 
sin idylliska ro. De flesta göteborgare känna 
det nog. En ärevördig allé leder dit upp från 
Södra vägen och i skuggan ligger manbygg
naden med sina öppna och öfverbyggda veran
dor, sina fasader åt allén och Korsvägens myn
ning och sin breda inkörsport, som öppnar sig 
mot trädgården bakom.

Härinne möter man en gammaldags treflig 
herrgårdsidyll : åldriga men väl bibehållna uthus, 
ett dufslag, en trädgård med prydnads- och 
köksväxter, som nu stå i blom och i saftig 
grönska, en af åren sliten och illa medfaren 
trappa, som leder öfver underliga terasser ned 
för berget mot den lummiga parken.

Det gamla landeriet lär ha fått sitt namn 
efter en handlande Johannes Andersson, som 
innehade Johanneberg i 1800-talets början. En 
annan Andersson, kommerserådet, innehade 
Liseberg vid samma tid, men om dessa voro 
släkt, vet jag inte. Efter Andersson nämnes 
som ägare göteborgsköpmanncn Sven Anders 
Bressander — född 1769, död 1842.

Denne Bressander fick sin dotter bortgift till 
den Röhsska göteborgsdynastins grundläggare, 
storköpmannen Wilhelm Röhss, men själf var 
han en köpman af mera blygsamma mått. Han 
hade nämligen en bod vid Kyrkogatan inne i 
staden.

En annan måg till Bressander var mantals-

KflRNELLS Fofografiatelier
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2;dra Långgatan 15 och 17 och dess filialer.

Order expedieras 
till landsorten ::

Alla sorters mjukt & hårdt bröd.
Särskildt framhålles

Spisbröd och Delikatess-Knäckebröd.
kommissarien Per Wengberg, hvilken sedan 
öfvertog Johanneberg. Och efter honom kom 
förre landshöfdingen i Halland Claes Ludvig 
Virgin i besittning af stället, där han bodde 
sedan han nedlagt öfverståthållarskapet på 
Halmstads slott och där han också dog 1850.

Under de sistnämda ägarncs tid förskönades 
stället ansenligt, terrasserna anlades, lusthus 
byggdes, likaså de förr så vanliga spiraltrap
porna upp i träden. Träd planterades och sköna, 
sällsynta blomster odlades. Under Virgins tid 
fördes ock stor stat därute med lysande fäster, 
då göteborgssocietetens ungdom trådde dansen 
i herrgårdens salar.

Emellertid var det inte alltid så fridfullt där
ute. Södra vägen stryker ju förbi alldeles nedan
för, och midt emot i hörnet af Korsvägen låg 
förr i världen en gammal krog. Slödder och 
pack passerade här dagligdags förbi från och 
till krogarna utanför Getebergsäng, och mjöl- 
nardrängarna, som körde här förbi med sina 
foror, voro inte mors bästa barn. Krönikan vet 
också att förtälja att Johannebergs ägare, An
dersson, en gång öfverfölls i hemmet och måste, 
för att rädda sig, ta sin tillflykt till en källare, 
där han utsvulten måste hålla sig gömd i ett 
par dygn.

Och när tullupploppet bröt ut den 9 novem
ber 1847 drog en stor folkmassa ut till Johanne
berg för att få tag i landshöfdingen, general- 
befälhafvaren i tredje militärdistriktet grefve 
Löwenhjelm, hvilken för tillfället gästade Virgin.

Oaktadt en af stadens tidningar gjort all sin 
flit att försöka betaga nämnda grefve hvarje 
hårsmån af allmänhetens sympatier, torde, be
rättar Fâhræus i sina minnen, väl den oroliga 
hopens afsikt endast ha varit att uppstämma 
någon kattmusik; men då i hvarje fall det skulle 
ha varit ett don quixoteri att vilja ensam hålla 
stånd emot en upphetsad folkhop, hade han, 
varskodd, vid larmets närmande, den klokheten 
att på en omväg, Danska vägen, begifva sig 
åter till staden, så att den utvandrande skaran 
fick återvända med oförrättadt ärende.

På senare åren har Johanneberg bebotts af 
göteborgsfamiljen Stade och âges nu af Göte
borgs stad. C. R. A.

Dans och blommor.
Novelette af A. Q.

“Française!“
Smattrande fanfarer ljuda; paren resa 

sig upp, ordna sig- i rader, salen företer 
en skön, växlingsrik bild.

— Hvilka skola vi ha till vis-à-vis 
hr doktor?

Doktor Brandt såg förlägen ned på 
sin älskliga lilla dam.

— Fröken Rosa, jag vet verkligen 
inte. Bestämmes det på förhand?

Hon skrattade lätt.
— Ja, vanligtvis; men det gör ingen

ting. Vi ska väl finna rätt på ett le
digt par. Bror Hans, vis-à-vis?

— Lilla syster; upptagen!
— Ellen har ni?
— Ja, kära Rosa, för länge sedan.
De vandra vidare. Förgäfves, intet 

par står att få. Rosa börjar se ledsen 
ut; men snart öfvervinner hon den lilla 
förtrytelsen, då bon ser doktor Brandts 
förtviflade min.

— Det gör ingenting, säger hon; vi sitta 
och prata i stället. Det är lika trefligt.

De stiga uppför den breda trappan. 
Där uppe är svalt och skönt, och man 
möter blott några få icke dansanta per
soner. De taga plats och skåda öfver 
balustraden ned till salen.

En stund sitta de sålunda tysta. Dr 
Brandt inandas med välbehag doften från 
Rosas blombukett. Denna framtrollar 
för hans inre syn en scen från ett par 
somrar tillbaka, när den lilla, älskliga 
Rosa var hans elev i flickpensionens 
högsta klass.

Det var en varm middag; i skolrum
met rådde en egen, halft kväfvande för
stämning, som hvilade såsom med cent- 
nertyngd på den annars muntra flickska- 
ran. Han var lärare i botanik och man 
höll på med växtbestämning; entonig lät 
hans röst, trött liksom elevernas.

— Fröken Rosa, hvad håller ni på 
med? Kallas det för botanik?

Han hade gått bort till henne. Hon 
höll på att binda en bukett af ängsblom
morna, enkel men skön darrar den mel
lan hennes fingrar. En doft från blom
morna stiger upp mot honom, och flickans 
ögon bedja så vackert om förlåtelse.

Men han är och måste vara sträng, 
annars vore respekten för den unge lära
ren borta.

— Ni får till i morgon uppsätta en 
skriftlig berättelse öfver hvad vi i dag 
genomgått; detta till straff.

Snyftande af blygsel sänker hon huf- 
vudet ned mot de små händerna.

Ett lätt skratt når doktorns öra. O, 
ja, det är sannt, han är ju ej ensam!

Men hvad ska’ man säga till en ung 
dam så här på en bal? Egentligen hade 
han föresatt sig att i dag framställa en 
allvarlig lifsfråga till Rosa — men tyvärr 
fattades honom nu mod därtill.

Då får den lilla ett infall.
— Vet ni hvad, herr doktor; vi ska’ 

hålla en botanisk lektion: ni är förresten 
skyldig mig ännu en lektion.

Han drar sig ofrivilligt något åt sidan.
— Hvad menar ni?
— Jo, titta lite ned. Här under oss 

är en äng, på hvilken blommor och gräs 
vagga för musikens vind. Där t. ex. 
Lonny Raden, den personifierade vall
mon ; hvart hon än kommer, för hon frid 
och ro med sig. Där Lissi Braun, tusen- 
skönan, så älsklig och blyg, utan stolt
het, utan fåfänga och dock —- den klo
kaste af alla. Där borta i hörnet har 
ni Warnocks döttrar, en hel förgätmigej
bukett.

Det glada skämtet drar honom med 
sig.

— Men nu, herr doktor, passa på! 
Nu börja vi med zoologi. Det är her- 
rarnes tur. Ser ni där borta Hcrkules- 
skalbaggen, som högtidligt stoltserar om
kring liljekonvaljen? Där är den lilla 
lysmasken, som håller sig i närheten af 
den blyga ljungblomman! Löjtnant Ra
den svärmar som en fjäril omkring hela 
förgätmigej-buketten i kapp med den 
stora flugan.

— Och hvad är då jag i edra ögon, 
frågade doktor Brandt sakta, nästan 
ohörbart.

Hon lutar hufvudet på sned.
—- Ack, ni är mycket klok.
— Ja, jag vill gerna vara det åtmin

stone; därför studerar jag.
Hon suckar lätt.
— Vet ni hvad ni liknar? Jo, ett

PATENT
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Cognac Optima ***, Whisky V. O., Punsch Torr “Riks“
rekommenderas. ♦ Aktiebolaget Barth:d Dahlgren.

bi, som samlar det bästa, som finnes hos 
blommorna och för det hem till sig.

Sista turen i françaisen pågår nu där
nere. Det åskådande paret reser sig 
och går framåt pelargången. Rosas hand 
hvilar lätt på doktorns arm.

— Men jag har ännu ej fått något 
namn själf, säger hon. Hvad är jag?

— Ni? Ack, fröken Rosa, när jag 
ser på. ci', tänker jag alltid på den 
lilla smultronblomman, så frisk, naturlig, 
älsklig. ..

lian afbryter sig tvärt.
Så stå do där i den klart upplysta, 

människotomma Vestibülen. Då ser hon 
sakta upp till honom; han blickar in i 
hennes strålande ögon, ser de friska läp- 
parne, och innan hon vet ordet af, har 
han kysst henne.

— Det är biets rätt, att uppsöka den 
skönaste blomman. Rosa, lilla älskade 
Rosa, vill du bli min?

Hon nickar, och den gamla skälmen 
leker i ögat, då hon svarar:

— Du får till i morgon uppsätta en 
berättelse för min mor öfver hvad vi i 
dag genomgått på botaniktimmen; detta 
till straff.

Till porträtten.

Borgmästare P. Lamberg.
Den Lambergska släkten är en af vär stads 

äldsta, med anor från 1700-talets Göteborg, där 
dess medlemmar trädt i förgrunden på olika 
områden: administrationen och embetsmanna- 
verlden, kyrkan, vetenskapen och handeln.

Dess för närvarande främste märkesman i 
Göteborg är, som bekant, stadens handels- och 
politiborgmästare sedan 1912 efter borgmästaren 
H. Lindbäck. När Lamberg utnämndes hälsades 
valet med allmän tillfredsställelse, ty få af sam
hällets offentliga personer äro så uppburna som 
han. Med ett lefvande intresse för sin stads 
utveckling och dess olika samhällssidor är han 
tillika den skarpsinnige juristen, som under sin 
tid som domare lade i dagen en mindre van
lig förmåga och i det fallet erinrade om våra 

uæ< ^omare * det framfarna Göteborg. Reda 
och fart och lif äro de utmärkande dragen i 
Lambergs embetsmannagärning.

Hvad han verkat för det musikaliska lifvets 
höjande i samhället är allmänt bekant. Där som 
annorstädes har han gripit in med sin initiativ
förmåga och sin organisatoriska talang.

Peter Lamberg är född här den 12 febr. 1857. 
Efter afslutade studier antogs han 1881 till no
tarie i Göta hofrätt och höll vidare fem lagtima 
ting, innan han inträdde i tjänstgöring 1883 hos 
rådhusrätt och magistrat i Göteborg. Här har 
han tjänstgjort som polisnotarie, stadsaktuarie, 
sterbhusnotaric m. m. och blef 1898 stadsnotarie. 
Därefter rådman, utnämndes han, som sagdt, 
1912 till handelsborgmästare. Dessutom har han 
varit och är sekreterare i flera styrelser.

Ledamot af Drätselkammaren sedan 1904 och 
nu dess vice ordförande är han som få väl för
trogen med stadens drätsel.

Grossh. Fet’d. Lundqvist.
Den 17 maj kunde firman Perd. Lundqvist 

& Co. fira halfsekelsjubileum.
Som bekant är denna firma den afgjordt främ

sta i Göteborg inom bosättningsbranschen och 
har för denna sin framstående ställning i första 
rummet att tacka affärsgrundläggaren, herr Perd. 
Lundqvist, som verkligen lagi i dagen en god 
del af de gamla göteborgska köpmansviljornas 
okufliga energi, framtidsblick och oerhörda ar
betsförmåga.

Det är med anledning af jubileet tillräckligt 
ordadt om firman och dess män. Här kan det 
vara nog att till bilden foga en hjärtlig lyck
önskan att den jubilerande köpmanspatriarken 
må få njuta en fridfull ålderdom och att hans 
verk under sin nuvarande insiktsfulla ledning 
må gå en ännu mera lysande framtid till möte.

Gerda Lundequist-Dahlström.
Göteborg räknar ju bland sina här bofasta 

medborgarinnor landets största tragedienne, men 
det är sällan vi få se henne på scenen. Men 
när hon uppträder är det en stor högtid.

Så var det också i våras, när den berömda 
skådespelerskan efter lång bortovaro framträdde 
på Nya teatern och gjorde en bravurroll i ett 
eljest skäligen enkelt stycke en dramatisk 
25-öres-detektivroman. Och publiken strömmade 
till i massor för att ånyo njuta af fru Lunde- 
quist-Dahlströms gripande och själfulla konst, 
hennes sällsamt vackra stämma.

Om fru Lundequist-Dahlström och hennes 
tcaterbana ha vi, och många andra, tidigare och 
utförligt skrifvit, hvarför dessa rader kunna vara 
nog till bilden af konstnärinnan i Mary Turners 
gestalt.

Harriet Bosse.
Säsongens största evenemang i dramatiskt af- 

seende vid sidan af fru Lundequist-Dahlströms 
gästspel på Nya teatern var Dramatiska teaterns 
besök i Göteborg — det första på många år. 
Ensemblen presenterade sig på Cirkus-Teatern 
å Lorensberg, som var lika treflig som under 
operagästspelet och öfverraskade med en för
träfflig akustik, hvilken lät äfven det talade 
ordet komma fullt till sin rätt.

Den afgjordt främsta i ensemblen var fru 
Bosse, den framstående konstnärinnan, som med 
sin Eliza i Pygmalion lade göteborgspubliken 

för sina fötter. Det var en lysande dramatisk 
prestation, intelligent och själfull — ett nytt 
bevis på denna konstnärinnas öfvcrlägsna indi- 
vidualiseringsförmåga.

Arthur Alftan.
I Ranfts tournée, som gästade oss i våras 

med “Borgmästarinnan“, presenterade sig på 
nytt en gammal bekant göteborgare, skådespe
laren Arthur Alftan.

Denne framåtgående skådespelare, som är 
födde här, började sin teaterbana hos August 
Lindberg och har sedan berest landsorten, i 
många år hos Selander. Senast har han varit 
fäst vid Intima teatern i Stockholm, där han 
framgångsrikt spelat en mängd roller, och är 
nu engagerad vid Vasateatern.

Herr Alftan är en god och intelligent skåde
spelare, som göteborgarna med nöje erinra sig 
i ett flertal redbart gjorda uppgifter. Framför 
allt talar han väl och kan i det afseendet stå 
som ett föredöme för många.

Ludvig Gentzel.
1 Folkteaterns sällskap har herr Gentzel arbe

tat sig fram till en aktningsvärd ställning och 
räknas nu bland truppens mest populära. Han 
förfogar öfver en viss torrolig komik, som alltid 
slår an, och en betydande förmåga att sjunga 
kupletter. Naturligtvis har han gjort en mängd 
revyfigurer, och i andra afseenden erinra vi oss 
senast hans Jan Anders i Geijerstams stycke 
och hans bra gjorda Perissard i Den okända.

Ludvig Gentzel kom till teatern 1905 och 
har berest landsorten med Lindbladska och Olin- 
ska sällskapen, hos hvilka han företrädesvis 
odlat lustspelet och operetten.

F.

Gyr nastikläraren : — Det finnes ingenting, 
som utvecklar kroppsstyrkan och förlänger lif- 
vet så bra som gymnastik.

En skolpojke: — Men våra förfäder hade ju 
ingen gvmnastik.

— Ja — hvad blef väl också följden! Äro 
de inte döda allesammans?

Bitquit Cognac.
Crofts Portvin.
Cockburn Whisky.
Heidsieck & Co.
(Champagne Monopole)

Långedrags Restaurant soHsfXu'"
=----  = REKOMMENDERAS - - OBS.! Kombinerade bad- o. iniddagsbiljetter.
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Ell offer lir kvinnoemancipatioiien.
Humoresk.

ru Petterson, som ilr medlem af 
Föreningen för kvinnans politiska 
rösträtt och en väldig kvinnosaks- 

kvinna, hade börjat hata sin man, för 
det han ville att hon mera skulle ägna 
sig åt den husliga härden. Och efter 
ett svårt husligt uppträde drog hon ho
nom utan vidare inför rätta — för van
vård af makarnas barn.

— Förstår jag er rätt, började doma
ren vänd mot fru Pettersson, anklagar 
ni er man för mordförsök mot barn, 
rent af.

— Nå, inte precis det, svarade fru 
Pettersson. Ser ni jag . . .

- En minut bara — tillåt mig för
klara saken, utropade hr Pettersson. Sa
ken förhåller sig på följande vis: Vi ha 
ett barn, som är ett och ett halft år 
gammalt, och så ha vi också tvillingar, 
som äro två månader gamla. Små herü
ber båda två. Sin mors uppnäsa och 
mina ögon och mitt älskvärda utseende.

— Hans hår också, hr domare, sade 
fru Pettersson. Hans röda hår.

— Innan vi gifte oss, brukade hon 
alltid säga, att det var kastanj ebr un t. 
Men sak samma! Hon gick till sin poli
tiska förening. Jag stannade hemma 
med barnen — tre stycken, hr domare! 
.Jag har inte tre armar. Då två af dem 
skrek, måste jag lägga ned det, som var 
lyst, och bära de båda skrikhalsarna 
Då började den, som jag lagt ned, att 
ge hals, och jag måste ta’ upp honom 
och lägga ned en annan, som nu i sin 
ordning tog i. Jag försökte att bära 
den ene på ryggen, men det gick inte. 
Han föll ned och slog näsan i golfvet. 
Tänk er min ställning! Den var kinkig. 
Jag var nästan tokig. Och till på köpet 
hade jag bara två diflaskor, och medan 
de båda tvillingarna fingo mat, gaf den 
tredje till riktiga indiantjut.

— Kunde han inte suga på tummen? 
frågade domaren, som själf var gift och 
började bli intresserad.

— Min hustru tål det inte. Hon har 
absolut förbjudit barnet att suga på tum
men! Jag föreställer mig, att Nero under 
sina värsta dagar aldrig gick så långt.

— Historic! ha glömt att tala om hans 
beteende i den saken, sade domaren.

■— Just så! Nåväl, jag gick på, så 
godt jag kunde, då en pojke kommer 
in med ett bud från min hustru, att fru 
Lundström, föreningens vice ordförande, 
behöfde bli af med sitt barn, medan hon 
konfererade mod don hemliga komitén; 
en stund därefter kommer en poliskon
stapel in med fru Lundströms barn, för 
att jag skulle ta hand om det. Det var 
fyra. Hr domare, om den fruns unge 
växer upp och ger sig till missionär, så 
kan han tala till hedningarne i Afrika 
utan att lämna sitt hem. Han har en 
röst som en mistlur. Så snart han kom 
in, satte han i med ett gallskrik, och 
de andra barnen följde med af pur 
sympati.

— Det var otäckt, sade domaren.
— Otäckt! Ja, då! Men jag är en 

beskedlig karl och stoppade den ena 
tvillingen i en vagga och gungade den 
med högra foten, och jag stoppade den 
andra i en annan vagga och gungade 
den med vänstra foten; därefter satte jag 
Lundströms pojke på det ena knät oeh 
Kalle på det andra, och medels en in
vecklad rörelse med mina ben höll jag 
alla fyra i rörelse på en gång. Förstår 
ni? Nåväl, just som det höll på att bli 
tyst, kommer konstapeln in igen med 
sekreterarens unge. Fru Lundström hade 
skickat honom, emedan sekreteraren höll 
på att skrifva protokoll, och bad, att 
jag skulle se efter honom under tiden.

— Sof han?
— Nej, det gjorde han inte! Nu vill 

jag inte öfverdrifva saken, hr domare. 
Jag skall begagna så milda uttryck som 
möjligt. Men jag skulle djupt misstaga 
mig, om det finnes någon gatumånglare i 
världen, som kan åstadkomma något dy
likt, som' sekreterarens pojke med sin 
vänstra lunga. Han skrek och väsna
des till den grad, att han höll på att 
skrämma lifhanken ur mig. Genast kläm
de Lundströms unge sta’, och de gåfvo 
oss en duett. Strax därefter föl lo våra 
tre in i korus och — ja, med ett ord, 
föreställ er, att ett helt barnhus mod 
ens skulle få ondt i magen, och ni kan 
göra er en föreställning om oväsendet!

— Kunde ni inte få lugn genom att 
sjunga för dem?

— Nej, ni skulle inte ha hört en bas
trumma i rummet.

— Nå. hvad gjorde ni?
— Jag gaf den ena af tvillingarne 

vår familjebibel och lade ett gammalt 
lexikon bredvid den andra till att leka 
med. Därefter sprang jag nedför trap

pan, för att skaffa litet mjölk åt dem 
allesammans. Då jag kom upp oeh inte 
hade mer än två diflaskor, så tömde jag 
en flaska Ziwertz’ Vegetal som min 
hustru brukade använda . . .

— Det gör jag visst inte! utropade 
fru Lundström.

— Och en butelj med hårolja. Jag 
hälde mjölk i dem oeh i en gammal flaska 
mod smärtstillande medel, borrade hål i 
korkarnc oeh bar dem rundt. Då jag 
kom till tvillingarne, så hade de bibeln 
oeh lexikonet midt på bröstet, och de 
voro alldeles blå i ansigtet — för tungt, 
hr domare! Jag måste taga upp dem 
och hålla dem en stund under vatten
ledningen, för att få lif i dem, och då 
jag kom tillbaka igen, så fann jag Lund
ströms pojke i spasmer till följd af hår
oljan, och sekreterarens hade sväljt kor
ken, och det andra barnet såg ut, som 
om det inte tyckt om håroljan. En minut 
därefter kom min hustru och sekretera
ren och fru Lundström och körde ut mig. 
Jag vet inte, hvad som sedan hände, 
men jag tror, att det var den gamla 
Lundströmskan som satte i hustru min, 
att jag velat mörda barnen.

— Målet afskrifves, sade domaren, 
och herrskapet Pettersson aflägsnade sig.

Men frun har skaffat sig en barnjungfru.

Fru Harriet Bosse.

Till Dramatiska teaterns gästspel

Köp ARBOGA Växt-Margarin!
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COGN AC :yv. A. 0. GRAHN & Co.
Kungstorget 1. Tel. 850, 2150.

Tre bilder.
Från gamla Göteborg och Stockholm.

Från Otterhällans sluttning.
Sydvästra sidan af Stora Otterhällan 

har på de senaste åren undergått en 
genomgripande förändring. På den plats, 
vår bild å femte sidan visar, har upp
förts den imponerande Melinska kartong
fabriken, och på sluttningen mot gamla 
Surbrunn leder en ny gata, Ingeniörs- 
gatan, vid hvars ena sida champagne
firman Millé & Co. sprängt in kolossala 
källarhvalf i flera våningar, där produk
tionen af dess ypperliga fabrikat försig

går efter rationella franska metoder och 
af äkta fransk drufva.

Där Melinska fabriken står låg på en 
afsats ett litet nätt hus med trädgård, 
hvilken en gång utgjorde den äldste 
Keillers, varfsgrundiäggarens, tusculum. 
Afven här lade han i dagen sitt meka
niska geni genom anläggningar af spring
brunnar och andra trefligheter. När stor
staden ryckte in på Otterhällan voro de 
gamla hagarnas saga all.

Ett par gamla Stockholmsställen.
Stora Essingen känna de flesta stock

holmare till. Den ligger utanför Gröndal 
och Långholmen och är bekant för sin 
vackra natur och sina härliga utsigter. 
Det forna värdshuset, hvilket vi afbilda 

å sextonde sidan, var förr i världen 
ofantligt besökt af glada sommargäster 
ur alla samhällsklasser.

Då lägrade sig muntra grupper med 
matkorgar och kantiner öfverallt på gräs
mattor och bärgsklintar under trädens 
skuggande kronor, och här gjordes en 
och annan Bellmaniad, när Nordens Ana- 
kreon var därute med sitt glada följe.

Ett annat gammalt Stockholmsställe, 
beläget inne i staden vid Observatorie- 
plafl och mycket gouteradt isynnerhet i 
midten af 1800-talet, var BernHarclsberg. 
Från Norrtullsgatan erbjöd det, med den 
gamla väderkvarnen bakom, en pittoresk 
anblick och generation efter generation 
af glada stockholmare hade roligt där 
åt musiken och fortunaspelet och andra 
lustigheter.

penomobilerna
Eleganta vagnar med mjuk och behaglig gång, 
s s Vana och tränade chaufförer, b s

OBS.! våra billiga faxor. 25 proc, billigare än den vanliga automobiltaxan.
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För jämförelse hänvisa vi till nedanstående vägsträckor och priser:

Drottningtorget till Keillers park................ Kr. 1: 10
„ „ V:a Begrafningsplatsen .. „ 1:50
„ „ Östra „ „ 0: 90
„ „ Masthuggstorget........... „ 0: 80
„ „ Karl Johans kyrka ............. „ 1: 20
„ „ Änggården (Sjukhuset) ... „ 1:20

TELEFONER:
Lorensberg till Nya Varfvet . Kr. 1: 90 Fenomobilstationen vid Lilla torget ........ . 8604

)) Långedrag „5:- „ Hvitfeldtsplatsen . . 8624
Mölndal ........■■ „ 3:- Garaget .................................... 3333
Kviberg ........ „ 1:80 Kontoret ................ 9686
Slottsskogen . .. „ 0:90 8644

Trafik-Äktiebolaget FENOMOB1L.

Småbitar.
Portvakten i ett mycket osnyggt hus klistrade 

upp på väggen vid nedersta trappsteget ett pla
kat, hvarpå stod skrifvet:

“ Var så god och torka af fötterna."
En okynnig gosse skref fortsättning: “innan 

ni stiger ut på gatan.“
-4K-

Tanten (på besök hos sin väninna och hennes 
man, säger under soupén till deras lille son):

— Nå, min lille vän, hvad skall du en gång 
bli?

Gossen: — Mamma säger alltid, att jag blir 
alldeles samma ynkrygg som min far!

En skollärare ville, då han förklarade liknel
sen om den gode herden, framställa sig som 
herde för barnen. — Om I, små barn, ären 
mina små får, hvad vore jag då?

Det oväntade svaret lydde: — Ett stort får!

I en tidning läses:
“En ung, kraftig slaktarepojke, som kan an

vändas till hackning och korffyllning, får genast 
plats."

-tk-

Vid en familjemiddag uppstår det oenighet 
om skilnaden mellan några olika soldatuniformer.

Herrn i huset: — Den saken ska vi strax få 
klar. — Elin, be köksan komma in!

Grafskrift öfver en bränvinsadvokat:
Det goda han gjorde, det gjorde han illa;
Det onda han gjorde, det gjorde han väl.

{jod t ångrostadt

M. BERGS Kaffehandel
26 Andra Långgatan 26

Telefon 8 8 6

J. Martin Johansson
JUVELERARE

Torggatan 20 :: Telefon 5 215

Vackraste Förlofningsringar
och passande presentartiklar.

Rök SiBial Dc=== utmärkt turkisk cigarrett 
à 3 öre utan munstycke.
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LINDEMARKS
BARNGARDEROBE

29 Östra Hamngatan 29

Goss- 4 Flickkläder
Specialitet ——

WETTERGREN’S =
BARNKONFEKTION

Alltid välsorterad! lager af
Eleganta

Skodon
till billigaste
priser • uti

Hildur Sjöbergs Skomagasin
Södra Larmgatan 11 :: Telef. 8552.

A.-B. Nordiska Musikaffären.

Itaikappmtor och Shifvor 
af olika fabrikat, största lager på platsen. 
Dubbelspelade 25 cm grammophon- och 
odeonskifvor från kr. 2: — pr styck. Skif- 
förteckningar gratis.

A.-B. NORDISKA MUSIKAFFÄRENS
Specialaffär i Talapparafer & Skifvor.

Drottninggatan 27 .". Kungsportsplatsen 1.

BRÖDERNA WEISS 
BOKTRYCKERI
Kungsgatan 23 Tel. 4560 

REKOMMENDERAS

Restaurait ANGLAIS
Skeppsbron 5 & 6.

Spécialité:

Frukosttrickor o. GåMilar à Ï5 öre
(Bröd, smör, ost, sill, varmrätt, 
:: kaffe, mjölk eller öl.) ::

RÄTTEGÅNGAR
Inkasseringar

BIL U G ÖDE M ; GÖTEBORy

Anitoib Restairant
MARSTRAND

öppnas för säsongen den 6 Juni.

Ny regim. - Förstklassigt kök.
3NE~ Servering på verandan mot hafvet 16

Fredr. Landelius.

AUTOMATEN
15 Södra Hamngatan 15

GÖTEBORG.

park, åt hvars förskönande dir. S. Petersen upp
bjuder all sin förmåga. Parken står nu i den 
fagraste försommargrönska, och från estraden 
bjuder den populära italienska orkestern på en 
lika fin som liflig och medryckande musik.

Engelska Tapetmagasinet erbjuder för säsongen 
den rikaste kollektion af tapeter i de elegan
taste och mäst konstnärliga mönster.

Utvärdshusen ha allmänt öppnat sina portar.
I Trädgården, som alltjämt står under fru 

Svanfeldts insigtsfulla ledning, konserterar under 
lifligt bifall Norra skåningarnas musikkår med 
en väl vald repertoar.

Å Långedrags restaurant, där herr C. F. 
Nehls som förut till publikens belåtenhet för 
spiran, musicerar ett solistkapell under dir. Jens 
ölendes anförande. De populära kallbadhusen 
öppnades Kristi Himmelsfärdsdag.

Å Styrsö, den väna badorten ute i hafsban- 
det, har säsongen börjat under synnerligen lyck
liga auspicier. Uthyrningarna ha gått friskt 
undan, och som vanligt väntas en stark resande
ström. Restauranten står som alltid under 
herr Heribert Johnsons förstklassiga ledning.

Stora teaterns terrass, som var stängd förra 
sommaren, öppnades redan den 1 maj. Å detta 
trefliga friluftsställe, med sin lifliga utsigt öfver 
allén, konserterar Stora teaterns kapell.

Arvidsviks restaurant har för sommaren för
hyrts af källarmästare Fredr. Landelius å Coldinu- 
ordens restaurant. En hel del omändringar pla
neras, så att restauranten med dess vackra läge 
nog kommer att bli en omtyckt tillflyktsort för 
Marstrands sommarbefolkning.

Första klassens Smörgåsaffär 
och Restauration.

Notiser.
I Filip Holmqvists populära och öfver hela 

landet kända handelsinstitut börjar höstterminen 
den 14 Augusti.

Ett nytt konstverk, benämndt Dimman, har 
göteborgarne fått att glädja sig åt i Lorensbergs 

Restaurant Anglais, Skeppsbron 5 & 6, har 
kommit under ny regim och specialiserar sig 
nu på delikata frukostbrickor och gaffelbitar.

Fenomobilerna, hvars popularitet nu är fast 
rotad, gå numera äfven i nattrafik.

Fyrtornets konserver, som åtnjuta kulinariska 
kännares amplaste vitsord, bör man ej glömma 
att taga med till sommarnöjet och på utflyk
terna.

Effektiv matt-tvätt. Allmänheten kan för för
sta gången, tack vare nya maskinella anord
ningar, få till stånd en mera effektiv kemisk 
tvätt af mattor i alla storlekar, hvilka jämväl 
ute på Lundby Skönfärgeri piskas med maskin 
och där förvaras under sommaren.

ödens Symaskiner
stå odisnutabelt främst bland alla symaskiner.

Säljas mot mycket förmånliga afbe- 
talningsvillkor. 10 års garanti. 
Ensamförsälj. Symaskinsaffären Oden.

Innehafvare: Hildur Sandegren.
Kungsgat. 10. Göteborg. Kungsgat. 10, 

Stora åkta plymer
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.
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En
onrad Ström var elektriker och 
en annan Edison, om ock i duo- 
desformat. — Kärlekens elektri

ska gnista hade träffat hans hjärta, då 
han blickat in i de strålande ögonen hos 
Emma, rentieren och f. d. grosshand
laren Banmans enda dotter. Ä-fven hon 
delade hans känsla.

Emmas föräldrar hade ingenting emot 
den unge raske mannen som sin måg 
och det beslöts att förlofningen skulle 
firas i slutet af Juni på Emmas ader- 
tonde födelsedag på en sommarvilla, som 
Barrman ägde i skärgården.

Konrad hade för de utbjudna gäster
nas räkning hyrt en komfortabelt inrättad 
ångare. För att bereda både dem och 
sin älskade Emma en angenäm öfver- 
raskning hade han anlitat alla sina veten
skaps resurser; för detta ändamål befann 
sig på ångaren flera elektriska batterier 
och maskiner, hvilka på behörig tid skulle 
skänka åt mångt och mycket en trolsk 
belysning.

Middagen afåts under den angenäma
ste stämning och de många lyckönsk- 
ningsskålarne sänkte en lätt dimma öfver 
den lycklige fästmannen, en dimma, som 
så när hade förtätats till ett moln på 
Emmas vackra panna.

Några flaskor vichyvatten afhjälpte 
likväl allt och när skymningen sänkte 
sig kring det muntra sällskapet, föreslog 
Konrad, att man skulle med ångaren 
företaga en liten utflykt.

Man hade åter anländt till den ö, där 
Barrmans villa låg och ångade långsamt 
omkring den.

Konrad hade på en viss intagande 
plats vid stranden, som utgjorde hans 
fästmös älsklingsställe, låtit anbringa en

Skådesp. Arthur Alftan.

Från Ranffs turné •

med hvitt tyg öfverdragen ram, där en 
med jättebokstäfver präntad vers hän- 
tydde på Emmas dagliga besök.

Konrad hade skördat mycket bifall för 
de intressanta skådespel, han med sina 
elektriska flammor skänkte åt sällskapet 
och Emma hade låtit sitt hufvud sjunka 
mot hans spetsiga, väl ansade skägg.

Man hade kommit tätt bredvid den 
idylliska, af poesien utmärkta punkten, 
ångaren gled långsamt genom den lugna 
vattenspegeln och det elektriska ljusets 
glans försvann några sekunder för att 
åter bryta fram och bjuda nya öfver- 
raskningar.

Konrads hand grep i maskineriet och 
den elektriska ljusvågen utgöt sig med 
full klarhet öfver stranden.

Men — hade afgrundens makter här 
drifvit sitt spel? Vanmäktig föll Emma 
i sin bistert blickande pappas armar, 
mamma Barrman började snyfta och alla 
de andra sågo omväxlande än på Emma, 
än på stranden.

Hvad var det för skräckinjagande som 
visade sig?

På ett snöre hängde flere par nytvät- 
tade onämnbara, flankerade af dito strum
por, som obestridligen tillhörde Konrads 
vackra, unga fästmö, och som, huru fina 
de än voro, dock genom den elektriska 
belysningen på ett högst vanvördigt och 
närgånget sätt kommo att granskas af 

therrarnes ögon.
Ofvanför läste man den af skräck 

orörlige elektrikerns poetiska hjärtesuck:
"Från världens larm och oro skild, 
åt skönhets och åt oskulds bild, 
med fläckfri renhets tjusning prydd, 
ger denna helgedom sitt skydd.
I träden hviskar vinden öm:
stå stilla vandrare och dröm!"

Det var Marie, husjungfrun, som omiss
tänksam här hade till torkning upphängt 
sin unga härskarinnas intimaste kropps- 
omhöljen, nu sakta inför åskådarne vag
gade af zefiren.

Landstigningen försiggick under “blan
dade känslor“, där dock munterheten 
tycktes vara öfvervägande. Emellertid 
dröjde det flere dagar, under hvilken tid 
Emma var fullkomligt osynlig, innan 
den olycklige Konrad lyckades att glän
sande bevisa sin oskuld.

Om sex veckor firas herrskapet Barr
mans silfver- — och Konrads samt 
Emmas bröllop.

De genom en försmädlig slump illu
strerade poetiska raderna erhöllo en he
dersplats i Emmas täcka jungfrubur, men 
naturligtvis, utan det där andra, som 
olyckskvällen hängde rundt omkring.

Stockholms-Bilder från forna dagar

äX-E. -Mît*

Stora Essingens värdshus. Bernhardsberg vid Norrfullsgafan.



N:o 183. Messing.
Kr. 11: —.

Kompl. monterad men 
utan glödlampor.

N:o 149. Messing.
Kr. 18:—.

Komplett monterad 
men utan glödlampor

Några af våra mest omtyckta modeller
af

Elektrisk Armatur

N:o 184. Messing.
Kr. 11: 50.

Komplett monterad 
men utan glödlampa

N:o 148. Messing.
Kr. 8:—.

Komplett monterad 
men utan glödlampa

N:o 175. Höj-och sänk- 
bar. Messing. Kr. 15:50. 
Komplett monterad men 

utan glödlampa

FERD. LUNDQUIST & Co.
KUNGL. HOFLEVERANTÖR.

Rikstelefon 1684. GÖTEBORG. Rikstelefon 1684.

för

11/ 
11/ 
11/ 
il/ 
11/ 
il/ 
il/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/

Norrköpings och 
Gamlestadens

Bomullsväfnader
säljas till

$

11/
11/
it/
11/
11/
il/, u -i
\l/ fabrikspriser med
$ högsta rabatt
® på hela stycken.

di ____
dt r
di -

I Kungsgatan

d>w 
di c
$ Percaler
/jt Gardiner 

Broderier 
Spetsar 
Näsdukar 
Förkläden

Damast- och
Drällsduktyg jjj 

Lakanslärft
... Handdukar 
di Bolstervar
A Percaler

n<1 a ••

di
di 
di 
di 
di

Telefoner: Kontoret 2166, Butiken 1131.

Rikhaltigt urval af

Linne- och Bomullsartiklar.
Levererar fullständiga

Linneuppsättningar
Hotell, Restaurationer, Sjukhus, Badhus, Ångbåtar 

och Privathem samt Brudutstyrslar.

5L Almedahls Försäljnings-Magasin talg5se5ata j 
---------------------------- il/ 

11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/ 
11/

Adolf Bratt & Co.
försälja från fartyg och upplag:

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

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

billiga priser.

Adolf Bratt & Co.
Norra Hamngatan' 2.

ynMIiiisel å Saltholmen
rekommenderas

Telefoner: Badhuset 3150 v Restauranten 144

Salta varmbad året om.

Finska badstugan
är öppen för Damer hvarje 

måndag, öfriga dagrar för herrar.

Trädgårdsföreningen
vackraste platsen för

Lunch, Middag & Soupé
Norra Skåningarnas Musikkår

(Dir. A. W. Björk).

Herman Wahlberg 
Urmakeri & Urhandel 

36 Östra Hamngat. 36

GOTEBORG.

Stort lager af moderna

Vägg- & fickur,
Urkedjor, Glasögon, 

Pincenez, Kikare m. m,
Telefon 3177.

swwwwwwwwii/wii/wii/wwii/«

Î Karlshamns Flagg-Punsch 1
Nïasle " '

S. Allégat. 2 B rekommenderas.

Största lager på platsen och absolut 
billigaste priser af alla sorters musik
instrument i alla tänkbara prislägen. 

obs.! w»! TALAPPAMTffl ”LSI 
Mjuk, naturlig ton! Absolut bästa kvalitet.

Nyaste Musikaffären.



J. WALLBERG,
Saluhallen 105 och 106 
(mid t för Bazar Alliance) 

Telefon 3659.

Rekommenderar sina 
friska och dagligen 
nyinkomna varor. v

Spécialité:

Ägg, Höns, 
Kyckling 
och Vildt.

4*

Nötkol,
Antracitkol,

/ Fyrkol, Smideskol, 
Björkkol, Cokes och Torf.

Telefon 2 780 ocH 697 2.

TERRASSEN
(STORA TEATERN)

Utvalda middagar serveras från 
Kr. 1.25.

KONSERT
af Teaferkapellef fr. 3 5 o. 7 11. 

Utmärkta SOUPÉER fr. 1:sta klass kök.

Mina länge och väl lagrade VINER rekommenderas 
TEL. 6045. Vördsamt Magnus Petri.

KEMIGRAFISKA Akt-Bol

BENGT SILFVERSPARRE
ARS ET LABOR;]________ö STOCKHOLM- GÖTEBORG-

ALLM TEL 5490 RIKSTEL4258
Ä m R,|K57EL*'ä:MO —------------------------

iBklicheer
FÖR ALLA ÄNDAMÅL

I.MII.I..... .11 II............................-............-........................ ....... . ...........

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

Paris och London 1907 samt
i Rom 1909.

Viodoitvålen tillverkas endast af:

Tvål- 8 Parfymfabr. VIOLfl
GÖTEBORG.

N. PETERSSON
Kungsgatan 28 * GÖTEBORG * Telefon 3492

Äldsta affär på platsen.

Dun, Fjäder, Tagel, Krollspint, 
Rörtopp, Ylleflock o. B.omullsknopp, 

Träull, Kapok m. m.
:i parti och minut =~...■■■■-■=

Axel Nylin'

FO «1 
9

UR- och 
Optiska affär

Järntorgsgatan 8 

Telefon 4475 

rekommenderas

TRELLEBORGS
GUMMIFABRIKS AKTIEBOLAG

HÅRDGUMMI-EBONIT bbbbbbb
AUTOMOBILRINGAR PNEUMATISKA

MASSIVA BB

TEKNISKA GUMMIVAROR alla slag
• » . • , V - , — varumärke
AN VAM D YpY TRELLEBORGS ,
ALLTID \y FABRIKAT

P. A. PETTERSSON
JUVELERARE

Linnégatan 3 :: Telefon 7385.
Förlofnings- och Vigselringar. Prima bordsilfver 

i moderna mönster.
Stort urval af artiklar passande till presenter.

härliga blandningar till platsens billigaste priser

SKRÄDDERI-AFFAR

Göteborgs Kaffehandel 
Östra Hamngatan 39 - Telefon 2074. 

Bazar Alliance, Boden 95.

34 KYRKOGATAN 34

:: REKOMMENDERAS ::
Ytterst välgjordt arbete.
Goda tyger. Facila priser.

Säsongens nyheter.
OBS.I Adressent

Göteborg, Bröderna Weiss Boktryckeri 1914.




