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^NNONSERI
* puck

mottagas utom å Expedi
tionen, Brogatan 3, Puster- 
vik, äfvcn af Svenska Tele
grambyråns Annonsafdel- 
ning, Göteborg, S. Iiamn- 
gat. 29; Stockholm, Brun-

kebcrgstorg 2 ; Malmö, 
östergatan 26 ; Helsingborg, 
Järnvägsgatan 15 ; samt af

S. Gumælii Annonsbyrå 
(Nya Annonsbyrån), Stock
holm, Drottninggat. 2 och 
Göteborgs Tidn.- och An
nonsbyrå, Ö. Larmgat. 1.

Veckoblad.

1895 N°3
Lördagen 19 Jan

GUTEBORG
D. F. Bonniers Boktryckeri Aktiebolag, 1895

Redaktör och Utg ifvare: 
R. W. WA LLI N 

3:dje Långgatan 5, GÖTEBORG 
Mottagningstid kl. 10 — 11 f. m.

20

Utländska annonser 20 öre qv.-ctm.

Expedition: Brogatan 3, Pusteruik, öppen k t. 11—2 midd.

Annonspris:
2 kr. pr ruta.

proc, rabatt för lo ggr
» » »25 ggr
» » » 50 ggr

Prenumerationspris :
Helt år 2.40; s/4 år 1 .so ;
Halft år 1.20; */* år o.oo, 

utom postarvodet.
Lösnummer: 5 öre.

Jllustreradt Humoristiskt

Konstigt.
Literaturen konstig är; 
bäst den döms ut som 

pessimistisk 
och icke längre lifskraft bär 
i världen som naturalistisk, 
den nu trots dräpande kritik 
vill hämta lif i symbo-lik.

Delikat fråga.
Väninnan: Din tant är ju 

så sjuk? — Systerdottern : Ja, 
jag kan bereda mig på allt. 
— Väninnan : På allt? Hur 
mycket äger hon då?

Från kasärnen.
— För hundra gubbar. . . 

om den store Darwin hade 
kännt er, skulle han påstått, 
att människorna härstammade 
från er, rekryt Bomb.

Han var i paradiset.
Stärmodern: Jag kan inte 

förstå dig . . . hvilken gift karl 
bar inte haft en svärmor? — 
Svärsonen: Inte Adam. — Stär- 
modern : Han var ju också i 
paradiset.

Antagligen.
En andans man med kal 

hjässa: Tro mig min herre, 
det ges en försyn ! Hvart enda 
hår på vårt hufvud är räknadt.
— Herm: Då tycks ers hög- 
vördighets hår ha varit för
sedda med fort-löpande nummer.

Ett barn af sin tid.
Fadern: Kan du räkna bra, 

lilla Ida? — Ida: Ja visst! 
Fråga mig du bara. — Fadern: 
Om man har åtta procent och 
tar fyra till, hvad blir det 
då ? Ida : En oekrareprocess.

Lämpligt.
Fotografen: Om ni vill ha 

ett vackert kort, så måste ni 
se belåten ut: tänk på något 
trefligt, till exempel er fru. — 
Kunden: Min herre, jag har 
nyss låtit skilja mig från henne.
— Fotografen: För all del, 
tänk då på . . . skiljsmässan.

Sanningen är ofta besk, där
för är den för mången en god 
medicin.

En verksam kur.

Doktorn: Nå, har frun punktligt följt mina förordningar , 
ätit helt litet och inte smakat några viner?

Patienten: Ja, herr doktorn, sedan jag fick er räkning, har 
ingenting annat stått mig öfrigt.

A. G. Heinr. Trübenbach
Göteborg. Orauår & Xglografsk Atelier Kungsg. 31.

^arisernyheti Trollsländebroschen !
endast hos Swenson & Luhr. bS.Vhér"«"«

GÖTEBORG, Södra Hamngatan 53. Hotell Hhglund. M * Axel Gillblad & Co. * VT
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Alltid bra för något
Den tjocke skomakaren Klumpström spatserar med 

sin vän skräddaren Pilkvist öfver fältet. Det dröjer 
emellertid inte länge, förrän skomakaren som vanligt 
börjar drifva med skräddaren för hans magra figur. »Hvem 
vet . . . den kan alltid vara bra för något», säger skräd
daren och 1er. De komma så fram till en äng, där bo
skapen går i bet. Den tjocke skomakaren måste just då 
nysa rätt duktigt och drar fram sin stora, röda näsduk. 
Men detta retar så upp en stor tjur, att denne i vild 
fart sätter efter de båda handtverkarne Den smale 
skräddaren räddar sig snart nog på det viset, att han 
kryper emellan stängerna i gärdslet, men den tjocke 
skomakaren kan inte ens komma igenom grinden.

»Ser du» — ropar då skräddaren skadeglad — »nu 
ville du nog gärna varit lite magrare!»

Uelegram —
till PUCK.

Moraliska nivån faller.

Köpenhamn i görningen. — Oerhördt! Man tänker 
utvidga Klasslotteriet. Rysligt nog gå affärerna lysande 
år efter år. Man vet inte, hvar man skall göra af alla 
pängarne. Funderas allmänt på att ta Sverige till hjälp.

Köpenhamn lite senare. Utvidgningen är beslutad. 
Man befarar, danska folket går en moralisk ruin till 
mötes. Sverige har lofvat i så fall stå bi.

Patron Brosig får »dåndimp».

Tröstlösa i skymningen. Patron Brosig, som arbetat 
alla sina dar på att höja svenska folkets moral och där
för röstat emot alla lotteriförslag, har i dag vunnit Kr. 
2 och 50 öre som tilläggsvinst på Köpenhamnslotteriet. 
Fick dåndimpen och kolade af. Hans sista ord voro : 
»Sa’ jag inte att alla pangar, som strömmar ut till lotter 
. . . di kommer tillbaks som . . . vinster!

» Köpen hamnsgrin».

Köpenhamn vid nachspielet. 200 lotterikollektörer, 
samlade kring bålen, ge tusan i resolutionen från »Stu- 
dentersamfundet» om »grinförbud» och instämma enhälligt 
i ett kolossalt GRIN åt Sverige och de dumma sven- 
skarne enkannerligen den världsberömda svenska lotteri
moralen. Man kalkylerar vid småborden och planlägger 
nya geschäft på basis af svenska lotteriföretagsskräcken.

Det jobbas!
Köpenhamn i (lagningen. 1,500,000 

lotteribref med prospekter afgingo öf
ver Öresund i dag till Sverige. En 
extra båt har beställts för samma 
laddning på middagen. Pappers- och 
kuvertfabriker och tryckerier arbeta 
vildt på att kunna leverera nödigt 
material för grannlandskampanjen.

Ny himlakropp i kikaren.
Stockholm, lite för sent. En stjärn- 

kikare har i natt observerat en ny 
himlakropp, som liknade en tombola. 
Den sväfvade länge öfver hufvud- 
staden, liksom den hade stark lust 
att slå ner där. Men då kom en 
gammal anti-lotteri-riksdagsman gå
ende och fick sikte på honom Strax 
tog »kroppen» bals öfver hufvud till 
flykten ner emot »Sundet» till. Stor 
jäsning bland lotterivännerna. Men 
gudskelof — svenska moralen är 
räddad.

Af egen erfarenhet.
M.; Det är rysligt svårt att in

kassera pängar. — B : Har ni för
sökt det? — Nej. — B: Nå 
hvaraf vet ni, att det är svårt då?
— X: Andra ha försökt det hos 
mig

Kvinnor vilja nog gärna bli fruar, 
men hälst fortfarande hållas för 
flickor.

Fräckt,
Krogvärden (uppbrusande): Så oför- 

skämdt! Ni har inte ett öre på er, 
säger ni, och har ändå suttit här 
och ätit harstek och oxsvanssoppa!
— Spisgästen: Skulle jag kanske 
för er skull bli — vegetarian.

Det otroligaste.
Till en ledig redaktörsplats vid 

en nyhetstidning, som redigerades på 
klatscbmanér, anmälde sig tre herrar 
som sökande.

»Mina herrar», sade ägaren, den 
af er, som kan skaffa mig den otro
ligaste notisen får platsen.»

»Godt», sade de, och den förste 
började: »IX. umgås man med tan
ken på, att kalla fabrikanten Wash- 
muth, uppfinnaren af de allbekanta 
’liktornsringarne’, till hedersledamot 
af hälsovårdsnämnden».

Den andre fortsatte: »På toppen 
af Sulitelma ha stararne börjat 
häcka». Men den tredje tilläde helt 
kort: »En student behöfver till flytt
ningen en stor möbel vagn».

Han fick platsen.

Träffande.
Damen (i järnvägskupén); Den här 

kupén är för damer. — Resanden 
(i begrepp att stiga in): Jag är ock
så för damer, skulle jag tro.

Brefko rt.

Göteborg i januari 1895.
Phy Baja! Mitt lilla gryn!

Fjärran jag dröjer i Valhalla salar, 
liar fått anställning hos direktör Ranft 
och går och »tittar snedt» på ett nyårs- 
spex : »Ännu lefva de gamle gudar», 
som är förbåldt roligt. När tiden är 
inne, klämtar jag på en brandring, men di 
säger, han är »dålig». Det är då, när jag 
liknar herr Wikström, som var en bra 
Säfvedalsbonde för något år sen. Phy 
Thusan . . . han är här! Du vet Ja
panesen, som skröt af, att han var oöfver- 
vinnelig. Men förste kvällen, han fick 
se dansösen i »Kalfaktorn», var det slut 
. . . . han var besegrad, han som alla 
andra. Isaksson spelar »den objudne 
gästen» och är lika bra »i hatten», som 
när han uppträdde i Handelstidningen, 
säger folk. Den afritade sitter här uppe 
på hörnet, som du ser, och fungerar 
som claguc, färdig till nya pantlekar. 
Men sin vana trogen, »knycker» han en 
starkt förgylld träkubb med skaft på, 
som skall vara Thors hammare. Då , 
far jag upp från knackbordet och ger 
mig af i sällskap med Lavén, en åsk- I 
ledare och brooakten. Vi tar med spår
vägen och efter som jag är sugen, bjuder ' 
Heimdal på »svalebo» och ostron Vi 
far till Trädgården, men klockan är öf
ver elfva, så vi får inte så mycket som 
en whiskytoddy en gång. Emellertid 
stöta vi på en Janne, som heter By- | 
ström, som »dödar konsten» i sällskap : 
med ett par Varietédamer. Men då är 
också Tiden inne. Han har en båts
hake på sig, tycks det och hugger med 
den en herre, som, trots restauranten 
är stängd, vill pimpla »grekiskt landtvin» | 
i smyg bakom kulissen. Nu är det fär- j 
digt, må du tro. Pål-Petter drifves i 
landsflykt till Palestina, och Näktergalen 
vid Korsoägen blir så skrämd af, att 
herr Unge liknar en Pansarskräddare, 
att den i sällskap med en Guldfågel 
ger sig af och söker en .frihamn.

Mitt lilla gryn, Phy Baja ! Under tiden 
är jag så beskedlig och snäll och be
undrar bara en vacker Fjäril ifrån 
Bäby och några små finfina Blommor. 
Men just som jag håller på att upp
värmas af en liten Solstråle, kommer 
den åbäkige gamle Gustaf Adolf och 
pratar på vers så både .lean Sandberg 
och Knallen och allihop bli förskräckta 
och knalla i väg. Och Isaksson, som 
delvis bor under golfeet, fast han går 
genom taket, far sig för att köra upp 
en byst på scenen, men hvem den till
hör, vete fåglarne, för ingen står på den. 
Då tänker en viss stor man: de ä la 
min ! Men när han stiger upp på den, 
ramlar ridån ner. Sedan kommer det 
roligaste. Alle man bli »inklappade» af 
publiken, men damerna af oss aktörer.

Din kines
Phy Phuling.

OBS.! ~ W " KUPLETTER NYÅRSPJESEN

V\>7û>

>• 'jjol ‘i 

i Vi-'.

?u’eK 

Billigt pris 
2 kr. rut. 
10 % f. 10 ggr 
15 % > 25 » 
20 % » 50 »
Expedition: 

Brogatan 3

Valhalls
Öl

Valhalls
Öl

BRAGES 
Iskällar- 
Dricka

BRAGES 
Iskällar- 
Dricka

Valhalls

Lager- 
Dricka

Valhalls

Lager- 
Dricka

Fördelen
af att annonsera 
i ett till oDi fÅiigct 
mindre blad är 
/»Atagiig, enär 

hvarje annons å 
dess sidor genast 
ådrager sig läsa
rens uppmärk

samhet och ej 
såsom i de stora 
dagbladen, (hvil- 
ka ock med skäl 
kallas pappers

drakar) — 
bland hvars an
nonsmängd så 

godt som hvarje 
annons försvin- 

""?U6K 
erbjuder därför 
storre för delar 
för herrar Annon- 
sörer än någon 
annan Göteborgs
tidnings särdeles 
som den genom 
sin omsorgsfulla 
typografiska ut
styrsel ger an
nonsen all den 
prägnans och ele
gans. som gärna 
kan begäras.



Q^nmalan.
Wetterten & Kerber
Bok- & Konsthandel

Göteborg
Södra Hamngatan 21 

ombesörja skyndsamt och bil
ligt in- och utländsk 

Journal-Literatur.
Rikstclcfon 12 62.

Sin-gers
Öriginal~5ymaskiner 

blefvo på världsutställningen i Chikago af prisdomarne 
erkända såsom de bästa i världen och erhöllo
—54 första pris,

Således den största utmärkelse, som tilldelats för 
Symaskiner. Säljas i

SINGERS FILIAL, Göteborg, Korsgatan 16.

■ Gas Ml us. t
Nutidens bästa och 

billigaste belysning.

A. J. G. BISSMARCK&Co.
Agenter.

GÖTEBORG.

Göteborgs Pås-
och

Kartongfabriks
Bokbinderi

rekommenderas
9 Södra Larmgatan 9, 

(vid Grönsakstorget). 
Statens telefon 4 83.

Å Sveriges billigaste Skämtblad (Lösnummer 5 öre)

PUCK
som utkommer hvarje vecka kan 
prenumereras å alla postanstalter 
i riket.

Lösnummerförsäljare samt pre- 
numcrantsamlare sökas å alla or
ter. God provision. Profnummer

Pris för helt kvartal

60 öre
jämte 20 öre i post

grads. arvode.

Prenumeration för Göteborg sker bäst å postkontoren.

Bryggeri-Aktiebolaget
PUCK får härmed ■pre

sentera sig för
den ärade allmänheten och
rill med detta nummer för
söka angifva sin karaktär. 
Elegant och fin till det yttre, 
rill han till det inre framstå 
som en vän, den man med 
nöje studerar, inte mindre för 
hans rent glada sidor än för 
hans tydliga vilja och önskan 
att risa sig som bärare af 
något värkligen godt och till
dragande. God ton rill han 
bevara så -i ord som bild.

O O KRONOR

r.

URARTER GRATJS, 

EJ FRANKO. ■

Börs- 
Caféet

Offl MM
Skjortfabrik

samt

fabrik för

Dame- och Herr-

Underkläder.

Norra Hamngatan 
midtför 

Brunnsparken 
rekommenderas.

Rekommenderas.

2:dra Långgatan 2 

GÖTEBORG.

»Spetskulor» anser han ej 
lämpligt afskjuta i våra freds
tider, men han rill fresta på, 
hrad en och annan bitande 
»snärt» kan duga till.

PUCK rill roa med le
kande och ud

digt skämt. För sin text på
räknar han bidrag af glada 
vitxmakare och hans bilder- 
galleri kommer att förses med 
växlande och säkerligen om
tyckt innehåll så i original- 
teckningar som rackra porträtt.

PUCK rill ej slå på 
trumma för sig;

tycker inte om stora bravader,
men ett tror han sig dock 
kunna berömma sig af: att vara 
den billigaste rolighetsmini- 
ster i Norden. Och det är
ju inte illa alls — i våra 
pänningfattiga tider.

PUCK utkommer hvar- 
je vecka, så ut

styrd som nu, från 1895 års
början. Kostar endast 5 öre
lösnumret eller 60 öre för 
helt kvartal. — Prenume
rera genast så att alla num
mer må bekommas ordentligt.

Redaktionen.




