
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. 
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och 
kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att 
OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör 
man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. 
Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books 
are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always 
visually compare it with the images to determine what is correct.

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20������������������������������������������������
21

22
23

24
25

26
27

28
29

C
M



Lo snu ITT ITT er .> o i* e .

Redaktör och Utgifvare:
R. W. Wallin

3:dje L&nggatan 5, GÖTEBORG 
Mottagningstid kl. 10 — 11 f. in.

GÖTEBORG
I). F. Bonniers Boktryckeri Aktiebolag, 1895

Prenumerationspris : 
Helt år 240; 8/4 år i.so; 
Halft år 1.20; V* år o.eo, 

utom postarvodet. 
Lösnummer: 5 öre.

Veckoblad.

Annonspris:
2 kr. pr ruta.

10 proc, rabatt för lo ggr
15 » » » 25 ggr I
20 » » » 50 ggr

Utländska annonser 20 öre qv.-ctm.

Annonser
mottagas utom å Expedi
tionen, Brogatan 3, Puster- 
vik, äfven af Svenska Tele 
grambyråns Annonsafdel 
ning, Göteborg, B. Hamn- 
ga t. 29; Stockholm, Brun-

kebergstorg 2; Malmö, 
Östergatan 26 ; Helsingborg, 
Järnvägsgatan 15 ; samt af

8. Gumælii Annonsbyrå 
(Nya Annonsbyrån), Stock
holm, Drottninggatan 2; 
Skandinaviska Annons
byrån, Ö. Hamngatan 18, 
Göteborg och Göteborgs 
Tidn.- och Annonsbyrå, 

Ö. Larmgat. 1. .

1895 N? 5
Lördagen 2 Febr.

Jllustreradt Humoristiskt
Expedition : Brogatan 3, Pusteruik, öppen kt. 11—2 midd.

Parfy rc|. »Se här Storm, sade kaptenskan leende, 
här ser ni dessa Haskorna ined välluktande Stämmer!

Humoresk.

»Nå min fru, hvad tyckte ni om min 
kalfaktor Storm, som hjälpte er med att passa 
upp vid balen», frågade löjtnant Stubin vid 
den frukost, kaptenen inbjudit honom till. 
»Hur bar den långe krabaten sig åt?»

»Åb, jag var mycket tillfredsställd med 
honom», ljöd svaret. »Det var endast ett, 
som inte behagade mig . . . hans stöflar luk
tade så styggt tran.»

»Du har i det fallet en mycket finkänslig 
näsa, min gumma», inföll kaptenen.
' I detsamma anmälde betjänten gardisten 
Storm, som sökte löjtnanten i ett ärende.

»Bed honom komma in Johan», befallde 
frun betjänten ; men fortsatte vänd till her- 
rarne: »Jag har en idé, som skall göra Storm 
till en karl med smak för bättre saker än 
den vederstyggliga tränen. Jag vill skänka 
honom en flaska af mina parfymer. Han 
skall själf få välja . . . jag är nyfiken att 
få se hans tycke. »Emma, ropade hon till 
jungfrun», tag hit brickan på matbordet och 
ställ alla mina parfymflaskor från toiletten på 
den .. . och kom sedan hit in med alltsamman.»

Befallningen blef genast utförd.

A. G. Heinr. Trübenbach
Göteborg. Atclicr Kungsg. 31.

vätskor. Jag skänker en af dem åt er . . . 
ni får välja ut, hvilken ni vill.»

Gardisten grep beslutsamt den ena efter 
den andra af flaskorna och förde dem under 
allas spända uppmärksamhet till sitt icke just 
vackra luktorgan. Men alltjämt skakade han 
endast afböjande på hufvudet.

»Ni svärmar alltså inte för violer, rosor 
och liljekonvalje», sade frun skrattande. »Men 
fortsätt».

Nu fick Storm fatt i en rätt stor flaska, 
tog omsorgsfullt ur korken och böjde sitt 
tänkarhufvud djupt ner öfver henne Då 
spreds med ens som ett solsken öfver hans 
ansikte . . . och han lyfte den väl fyllde 
buteljen högt i vädret.

»Ack nådig fru kaptenskan, då tar jag 
den hår flaskan . . . för denna parfymen 
tycker jag bäst om. »

Från de båda herrarnes läppar ljöd ett 
homeriskt skratt. Det var också alltför ko
miskt att se på, hur lång i synen den vackra 
kaptensfrun blef i hast.

Men så föll hon också i att skratta och 
ropade till pigan: »Emma då . , . hur kunde 
du låta konjaksflaskan till frukostgroggen stå 
kvar på brickan?»

-^arisernyheti Trollsländebroschen !
endast hos Swonson & Luhr.

I GÖTEBORG, Södra Hamngatan 53. Hutell Haglund,

.1 9 II '( IL 

ti 111

1,1 l*' jdÉIää
»W:

Den åkande (till kuskén): — Mån’ han bor 
däruppe?

Kusken (missuppfattar): — Ja, jag ser det.

M* Axel Gillblad & Co. x-
ANUFAKTURHANDEL = KAPPMAGASI



på.

Valhalls

men de äro nu

an-

B. T.

Minns du en dag, när i soffans home 
du satt, där du ofta suttit. tillförne; 
med b lo 11 ad t hufvud du drömde i söl'n 
i sammetsjackan och luftblåa kjoVn.

0 minns du min enda vackraste docka, 
jag vågade dig till att rodna locka, 
jag vågade utan allt f örbehåll 
att kyssa parkens förledande >troll».

Min olycka var det, ty då jag miste 
all egen vilja . . . nu är jag den siste, 
som skulle "önska ett »troll-» få fatt, 
så framt ej än på den soffan — du satt.

Och om det än ej mera båtar 
att samlas omkring centerns bord, 
det duger likväl än i Nord 
att hatva centerbord i båtar.

Och säga än vårt lands skribenter, 
att center icke som parti 
mer finns, de skola slagna bli, 
när här vi minna om dissenter.

Lager-
Dricka

BRAGES 
Iskällar - 
Dricka

En lycklig kari.
A: Hvad Ivarson ändå 

var en lycklig karl. — 
B: Hur så? — A: Be
sinna, han hade en lif- 
försäkring på 20,000 kr. 
och dog en månad innan 
bolaget inställde sina be
talningar.

I centermän, om. Herren sändttér • 
så varen fasta i det hopp, 
att en Decemberdag går opp, 
då lön er gifs som stjärnpresenter.

V. Alman

Till “Centerr]“.
I ej någon utväg veten, 
eder »grupp-» skall blifoa stor;

I sin ordning.
— Min fröken ! Ni har 

som ersättning för dikten, 
som jag skref åt er, 
skickat mig en hårlock, 
men som jag ser, var 
den inte af ert hufvud. 
— Alldeles i sin ordning. 
Dikten var ju inte häller 
af ert hufvud.

BRAGES 
IskäiJar- 
Dricka

Nu är det vinter och kallt och kulet.
men minns du en dag, då det ej var mulet, 
då lindar och björkar doftade skönt ' 
och gräset lyste i parken så grönt

Parforceryttarinnan : Hvad tittar du så på, Pelle 
Jöns? Har du någon »groda» i bakhåll? —

Pelle Jöns: Fram med ridspöet, miss Ella . . . . 
annars kan det inte »slå till» i slutbalansen.

Om
hur
i spetsen sätten en major, 
så ha ni strax major-i-teten.

Lager-
1 Dricka

Det omedvetnas 
filosofi.

— »Helena, din fäst
man vill tala med dig 
i telefonen». — »Hur ser 
jag ut mamma . . . sitter 
min hatt rätt. . . och hur 
är det med luggen?»

Vid domstolen.
Domaren: Ni är 

klagad för att ha stulit 
två kor. Hvad har ni 
att svara därpå?

Den anklagade: Jag 
vill påpeka som mild
rande omständighet, att 
den ene var bara en oxe.

t-

Betänkligt.
A: Hvarför vill ni egentligen lämna 

vår stad, herr doktor? Ni har ju 
haft en mängd patienter.

B: (läkare): Ja, 
tyvärr alla döda.

Hälst det.
— Hvilket öl dricker ni egentligen 
hälst?

— Det som man »bjuder»

Annonsera 

?u‘cx 
Billigt pris
2 kr. rut.
10 % f. to ggr

Snobbar emellah.
— Tänk dig, Max for i tredje 

klassens kupé. — Äsch . . . bristande 
klassmedvetande.

Fördelen
af att annonsera 
i ett till om fånget 
mindre blad är 
f&taglig, 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 Jörsvin-

erbjuder därför 
storre Jorde lar 
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.

Oväntadt svar.
Läkaren: På hvilket organ har 

min kurmetod gjort största invärkan 
hos er? Patienten: På portmon- 
näen.

Expedition:
Brogatan 3

Valhalls

Minns du?

Ä ■■

'Pol cirkus.

0

En lyckad kur
eller

Ett sätt att skaffa sig god aptit.
(Från vår specielle meddelare).

Som jag ryktesvis förnummit, att den 
kände fysikern Pietet i Genève funnit en 
utväg att bota dålig matsmältning och dy
medelst återskaffa folk en förlorad aptit 
och jag en längre tid haft fullt upp att 
göra med att »skälla ner» min husläkare, 
därför att min mage varit så envis, så 
beslöt jag, genast ryktet nådde mig, att 
fara ner till fysikern och få frågan af- 
gjord: om det är min doktor eller min 
mage, som är »dén skyldige».

Efter att ha fått undvara 3 frukostar 
och ‘2 kvällsmatar (ursäkta den språkliga 
friheten), samt efter att inte ha kunnat 
känna min ena stortå på hela 4 timmars 
tid till följd af frost och köld, anlände 
jag lyckligt och väl till Genève, där jag 
började »kuren » med en genövertoddy. 
Tån fick åter känsel, hvarefter jag upp
sökte fysikern.

»Fy-sicken», sa jag, när jag fick se 
honom, ty han hade en väldig päls på 
sig och en björnskinnsmössa, som skylde 
både öron och haka. Sedan jag framfört 
mitt ärende, sa han : »Jaså . . . jaha . . . 
ni kommer mycket lägligt. Jag står just 
i begrepp att gå in i luftklockan, den 
apparat, hvari kurerandet försiggår. Var 
så god och ta lite mer på er och kom 
sedan in till mig.» — »Är det kallt där
inne», frågade jag. — »Sådär minus 110 
à 120 grader». —- »Fy för sjutton. Jag 
är väl ingen Nansen eller Nordenskiöld», 
ropade jag till, och min nyss stelfrusna tå 
började åter sysselsätta tankarne. — »Det 
hjälper inte, mente Pietet. Vill ni få lika 
god aptit som den där hunden, som ni 
ser därute hugga för sig af en hästlägg, 
så måste ni in i »klockan».

Hundens friska aptit gjorde mig eller 
åtminstone min mage medgörlig och jag 
tog så pass på mig, att jag ungefär såg 
ut som en stake stucken ner i ett hölass. 
Så gick jag in i den omtalta »klockan», 
där det till en början kändes som hemma, 
när hustru min sparar in kakelugnsveden.

Så satt vi därinne som ett par gäss i 
en stekgryta . . . gubevars en så hädisk 
liknelse! Saliven frös i mun, innan man 
hade tänkt på att spotta ut den. Vi 
tittade bägge på hvarandra, medan kvick- 
silfret kröp ner tills det blef hårdt som 
bly. Då sa Pietet . . . »nu börjas det!» 
Jag riste i benen och tordes inte tänka 
på min stortå; det föreföll, som hon läng
tade bra starkt efter en »genéver» igen. 
Men efter 4 minuter blef det än gemenare. 
— »Hur känns det», sa fysikern. -— 
»Ungefär som när hustru min stoppar ner 
täcket omkring mig, när jag har rygg
skott. »

Så satt vi lite till.
»Hur känns det nu», sa han. — 

»Näslan som när doktorn kör en sond 
neråt maggropen till». Pietet kallgrinade. 
Så satt vi ett par minuter till ; då sporde 
fysikern igen: »Hur känns det?» — »Precis 
som när jag vill ha lökbiff* . . . men min 
gumma sätter fram stänkvälling». — Då 
skakade den lärde finurligt på hufvudet 
och sa: »Vänta bara». Men innan han 
sagdt det, sprang jag upp, så jag slog 
hufvudet i klocktaket och ropade med full 
hals: »Kypare, kypare . . . två oxkot
letter . . . nej tre, fyra, fem . . . det su
ger . . . en »snaps» . . . jag är förbi!»
— Då gapskrattade fysikern och sade: 
»Lugn, lugn min herre. Sitt ett par mi
nuter till, så kan ni äta än mera». — 
»Är ni rent tokig, skrek jag; min mage 
ropar efter mat värre än en lärovärks 
adjunkt ]>å löneförhöjning! Betänk hvad 
ni gör. Ni riskerar, att jag äter upp allt, 
hvad ni har, när jag slipper ut». — 
Pietet grinade : »Vi ha sega biffar här, 
må ni tro». Men då tog det till än värre 
att »klia i kakstaden», som man säger.
— »Hit med nyckeln ropade jag ursin
nigt . . . annars äter jag upp er lifs lef- 
vande!» — Då blef fysikern rädd och 
släppte genast ut mig. Med iltågsfart 
löpte jag in på en restaurant och förtärde 
i en blink 3 gäss, 2 harar och 4 aborrar 
utom annat, som jag inte såg, hvad det 
var i brådskan.

Efter ytterligare nio »sittningar», är 
jag nu så kurerad, att jag kan äta ända 
upp till 10 mål på samma dag, om så är. 
Men gud nåde mig, när jag kommer hem 
och hustru min ska sätta fram åt mig. 
Då får nog min stackars mage ta det 
vackert med »aptiten», annars får jag 
minsann veta af, hvad hushållskontot går 
till. Jag börjar nästan ångra, att jag 
reste hit ner. Hvad tusan ska jag med 
aptit att göra, när jag har för lite på 
sparbanken. — Jag skyndar hem till min 
husläkare igen för att få . . . min mage 
fördärfvad . . . och till min hustru . . , 
för att bli af med matlusten —-------

Bonn’ i Fasius.

Vågsamt.
— »Om du visste så vackert pastor 

N. förklarade kapitlet om kärleken i dag». 
— »Är det möjligt! Hvem kunde inbilla 
sig, att han vågade komma fram med en 
kärleksförklaring. »

Klena utsigter.
— »Mamma, se så tjock den där kar

len är. Han kommer bestämdt aldrig att 
bli salig». — »Men Oskar då, vill du 
vara tyst!» — »Vår magister har sagt, 
att vägen till himmelen är så rysligt smal 
och trång!»

177/ bordet.

w.

Lille Bengt: Mamma, har jag ännu fått mina mjölk
tänder?

Modern : Ja, mitt barn.
Lille Bengt: Då har väl pappa redan fått sina öltändert

dht praktikus.
En praktikus af första ordningen är den nygifte Afrika- 

resanden Söderkvist. Han har inte allenast förstått konsten 
att förena nöjet af en bröllopsresa med nyttan af en upp- 
täcktsresa till Centralafrika, utan har dessutom varit så fiffig, 
att han, för att kunna få njuta af sin unga äktenskapslycka 
ostörd af rofdjur och negerpatrask,

AT:

tagit med sig sin svärmor.



Wetterten & Kerber
Bok- & Konsthandel

Göteborg
Södra Hamngatan 21 

ombesörja skyndsamt och bil
ligt in- och utländsk

Journal-Literatur.
Rikstelefon 12 62.

Göteborgs Pds-
och

Kartongfabriks
Bokbinderi

rekommenderas
9 Södra Larmgatan 9, 

(vid Grönsakstorget). 
Statens telefon 4 83.

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.

Aners Gas Glöill ös. y
Nutidens bästa och 

billigaste belysning. 

À. J. G. BISSMARCK & Co. 
Agenter.

GÖTEBORG.

Å Sveriges billigaste Skämtblad (Lösnummer 5 öre)

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

Lösnummerförsäljare samt pre
numerantsamlare sökas å alla or
ter. God provision. Profnummer 
gratis.

Pris för helt kvartal

60 öre
jämte 20 öre i post

arvode.

Prenumeration för Göteborg sker bäst å postkontoren.

Bryggeri-Aktiebolaget
KWONAN-

P. ERICSSON & Co..
GÖTEBORG,

erinra för vårsäsongen om sina välkända fabrikater.

PERSIENNER.
Nytt patent 1892.

W Våra Persienner stanna automatiskt utan 
något som helst fastgörande af linorna. Flera 
betydande fördelar ernådda. Äldre persienner för
ändras mot ringa kostnad,

MARKISER
« för 

Fönster, Balkonger & Verandor 
samt Tält.

Utmärktaste materialier och konstruktion. 
Solidaste och elegantaste utförande garanteras.

Börs 
Caféet 
Norra Hamngatan 

midtför 

Brunnsparken 
rekommenderas.

oMtimälan.

PUCK
den ärade

får härmed pre
sentera sig för 

allmänheten och
vill med detta nummer för
söka angifva sin karaktär. 
Elegant och fin till det yttre, 
vill 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 visa sig som bärare af 
något världigen godt och till
dragande. God ton vill han 
bevara så i ord som bild. 
» Spetskulor » anser han ej 
lämpligt afskjuta i våra freds
tider, men han vill fresta på, 
hvad en och annan bitande 
»snärt» kan duga till.

PUCK vill roa med le
kande och ud

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

vill 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 
böljan. Kostar endast 5 öre 
lösnumret eller 60 öre för 
helt kvartal. — Prenume
rera genast så att alla num
mer må bekommas ordentligt.

Redaktionen.

PUCK




