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Väninnor emellan.

ir det.

Och blommornas dofter de snötos så lått 
och gurkor man » inlade» helt rått och slätt. 
B åd' äpplen och renetter 
det togs till efterrätter,
f ör att inte tala om en del blommor, ap 

hvilka jag por öfrigt ska’ be få visa 
prof på några snygga buketter.

Att samtidigt plantan och »pluntan- dra opp 
år hoistigt, men därtill jag ändå år kropp». 
Men då jag blir i hatten, 
men då jag blir i hatten,

är det inte så omöjligt, att jag sätter 
en liten rofna i rabatten.

A. G. Heinr. Trübenbach
Göteborg. Grauör & Xylografisk Atelier Kungsg 31

Anno nspris:
2 kr. pr ruta.

proc, rabatt för to ggr
» » » 25 ggr
» » » 5° ggr

En utställning hade jag invid alléen; 
ej fruktlös den var. om den också var sen!
Men djäklar i min låda,
men djäklar i min låda

tyckte jag inte, det var en, som därvid
lag fick alldeles for mycket Edda. |

Redaktör och Utgifvare:
R. W. WA LLI N

* 3;dfe Långgatan fi, GÖTEBORG 
Mottagningstid kl. 10 — 11 f. m.

mottagas utom å Expedi
tionen, Brogatan 3, Puster- 
vik, äfven af Svenska Tele
grambyråns Annonsafdel 
ning, Göteborg, 8. Hamn- 
gat. 29; Stockholm, Brun- 

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

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

O. Larmgat. 1.

GÖTEBORG
D. F. Bonniers Boktryckeri Aktiebolag, 1895

Och folk kom det massvis från Haga och 
. sta’n

och frukten var uppäten på andra dein. 
Där gratis-togs ransoner — 
säg är der väl fasoner? —

fa, dår strök med både kronärtskockor, 
sparris och stora meloner.

G
20

Utländska annonsei* 20 öre qv.-ctm.

Prenumerationspris :
Belt år 2.40 ; s/4 år l.8o;
Halft år 1.20; , år o.oo,

utom postarvodet. 
Lösnummer: 5 öre.

1895 N° 4 
(Lördagen 26 Jan.

Alma : Löjtnan| Molin är då en riktigt elak 
sinickrare.

Hedvig: Hur så? Har han sagt^dig, att du 
är vacker?

Alma : Nej, men han menade, att

Parisernyheti Trollsländebroschen ! 
endast hos Swenson & Luhr.

GOTEBORG. Sodra Hamr gatan 53. Hotel Haglund.

Mel.; »I Sorunda är jag båd’ födder och kläckt.» 

/ blommornas rike förflyter min dag. 
Hvem vandrar på rosor, om inte just jag ? 
Med kannan uti handen

i jag vattnar trädgårdslanden
och ibland kan det hända, att jag själf 

’ tar mig en liten tår på tanden.

/[ * AxeLGWblad & Co- * 
1ANUFAKTURHANDEL=KAPPMAGASI



2)en klippske betjänten.
»Se här, Emil», sade baronen till 

sin betjänt, »här har du ett bref, 
som du genast skall gå till Kors- 
bärga med till brukspatronen. Men 
du måste skynda dig. Jag vill ha 
svaret här redan om två timmar».
— »Hur skall det kunna gå», sva
rade Emil och ref sig, förläget bak
om örat. ■— »Hvarför inte? Du 
marscherar naturligtvis raka vägen 
genom skogen». — »Det är just det 
ledsamma, att jag måste igenom sko
gen, herr baron. Där håller man 
just på med en stor björnjakt. Hur 
lätt kan man inte bli skjuten!» — 
»Det rör mig inte, är du inte till
baka inom två timmar, så får du 
ditt afsked. En sådan feg karl vill 
jag inte ha att göra med . . . marsch!»
— Betjänten går och kommer till
baka om två timmar med svaret från 
brukspatronen. — »Nå», säger baron, 
»ser du, att ingenting farligt hände 
dig, man får inte vara så rädd». — 
»Visserligen», svarade Emil, »men 
säkert hade jag redan varit skjuten, 
om jag inte burit mig lite klippskt 
åt». — »Hur så? Hvad bar du då 
gjort», frågade baronen. — »Afi 
helt enkelt . . . jag tog vår gamle 
björnskinnsfäll på mig och har på 
den grund kunnat gå oskadd genom 
skogen. För jag tänkte som så : 
hvad som bara närmelsevis ser tit 
som era björn, vågar sig nog ingen 
på . . . och jag misstog mig inte. 
Hvar jag gick fram togo jägarne tvärt 
till benen.»

Ur Feinrich Feines
outg'ifna »Buch der Lieder».

Öfuersatt af EINE.

I.
Vår värld är dum, vår värld är blind;
yzzrhufvuden regera;
på dig, mitt lilla »schönes Kind», 
jag tänker jämte flera.

Ty jag är dum och jag är blind 
hvarannan kvart på året, 
men du förstår mitt »schönes Kind» 
hvar stund att vara fåret.

II.
När jag i dina ögon ser, 
jag känner ingen smärta mer; 
jag finner mig så nöjd och glad, 
som om jag fått ett romerskt bad.

Det äfcinig, som invid ditt bröst 
jag åtgrvunne mod och tröst, 
när etter tusen steg och mått 
den, nya blödningen du fått.

Kasärnblomma. — För tusan karl . . . ni spärrar 
ju upp munnen lika förvånad som en doktor, när medi
cinen har hjälpt.

Inte afundsvärdt. — Studenten (sedan han ånyo 
fått ett ficklån): Du är ändå min egen ende onkel. 
— Onkeln: Tyvärr!

Dräpande. — ' Jungfrun (i tjänst hos en mycket 
girig fru; till hökaren): För 5 öre socker, 5 öre kaffe 
och för 2 öre kanel. — Hökaren: Nå så, ska ni kanske 
ha stor bal i kväll?

v

b

Han: Låt ingen märka, att förhållandet oss emellan 
är kyligt.

Hon: Då är det väl bäst, att du tar pälsen af dig.

Öfningsexempel. — Läraren: Låt oss antaga Fritz, 
att din pappa går in på ett spisställe och låter servera 
sig sex korfvar och han så själf äter upp fyra . . . hvad 
får du då? — Fritx: Skinnet, för det kan inte pappa 
få ner.

Antydningsvis. — Förste kontoristen: Tänk dig, jag 
har vunnit 500 kronor på lotteri. Hvad skulle du i 
mitt ställe göra till en början i ett sådant fall? — Andre 
kontoristen: Först skulle jag låna dig 100 kronor.

Xit i spelet!
Härom kvällen kom lektor Pyta- 

goras hem så förnöjd, att hans lilla 
Sussi fann sig föranlåten, med sitt 
vanliga smil infalla: »Nu har du 
allt varit ute och fått dig en. . . — 
»Nej, se det har jag inte», svarade 
lektorn och smålog. — »Jo, det har 
du», sa Sussi, »för du ser så be
låten ut, som när du fått ämne till 
en ny del af din världshistoria». — 
»Det är just, hvad jag har», menade 
P. och gnuggade händerna förnöjd. 
»Här har min själ blifvit lif i spelet, 
lilla Sussi. Här börjar göras riktig 
världshistoria på nyåret, ska du tro».

Casimir Périer har tuggat på frans
männens skarpa ovett, tills det börjat 
smaka som simpel stångtobak och 
då spottar han ut hela smörjan och 
ger skrikhalsarna en god dag. Det; 
gör han nästan rätt i. Nu har man 
satt Faure vid rodret och man kan 
vända på bladet och börja med ny 
rubrik: Får — gå! Ty länge dröjer 
nog inte, innan han också får gå.

Att sympatierna för republiken ( 
ska växa i Norge under ./'huretiden 
ligger i sakens natur. Så på andra 
sidan Kölen kan man ock vänta lif 
i spelet. Till en början ha norska 
damerna petitioneråt om att få spö- 
och prygelstraffet återinfördt i sitt 
oroliga hemland. Där har man som 
historieskrifvare fina ämnen irlDun- 
dersökningar : om pryglets fördelar 
på olika kroppsdelar, om det fina i 
bestraffningen med fina spön och om 
prygelstraffets lämplighet att utdelas 
parvis d. v. s. mellan två och två. 
Och sedan den tacksamma tillämp
ningen på dagspolitiken : om fördelen 
af stryk på utvecklingen af »norska 
frågan» eller unionskonfliktens lös
ning på ny väg . . . spövägen. Som 
sagdt, detta enbart ger rikt stoff.

Men tänk ! Så kommer den Stora 
Sammanslagningen. »Slag» igen. Stor 
Sam-mara-slagning! Mellan landt- 
mannapartien . . . men ej med spö 
dess bättre. Vi ta det lugnare på 
denna Kölsidan. Men Sussi — hva’ 
tror du väl, en sammanslagning är? 
Du tänker säkert på äggröra eller 
kompott på »Allehanda» . . . gör du 
inte ? Jo ser du, det är, när dag
bladen i sina ledare kan plädera så 
här: »Ack så fägnesamt. . . nå gud- 
skelof . . . radikalism och frihandel 
äro för evigt afspisade . . . oj, oj . . 
tullfrågan är löst . . . eja, nu äro vi 
där!» Ja Sussi, det här ska bli 
tacksamma lânghufvu’n att koka 
draglim på. Och så många ämnen, 
som erbjuda sig osökt sedan. Så 
får jag mig ett kapitel om : el t gäckadt 
»borgmästareparti» eller de 30 i

Annonsera 

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

Brogatan 3

Valhalls
Öl

Valhalls
Öl

BRAGES 
Iskällar- 
Dricka

BRAGES
Iskällar- 
Dri.cka 

lYalhalls
Lapr- 
Dricka

Yalhalls
Lager- 
Dricka

Fördelen
af att annonsera 
i ett till omfänget 
mindre blad är 
fiktagUg, enär 

hvarje annons å 
dess sidor genast 

pr sig läsa
rens uppmärk

samhet och ej 
såsom i de stora 
dagbladen, (hvil
ka ock med skäl 
kallaspappers

drakar
bland hvars an
nonsmängd så 

god t som hvarje 
annons försvin-

TUCK 
erbjuder därför 
större fördelar 
för herrar Annon
söre r än n&gon 
annan Göteborgs
tidning, särdeles 
som den genom 
sin omsorgsfulla 
typografiska ut
styrsel ger an
nonsen all den 
prägnans och ele
gans. som gärna 
han begäras.

kvarn- och malströmmen; ett annat 
om : för stark centrifugalkraft eller 
en splittrad center, (som skall smaka 
som slungad brösthonung för nya 
landtmannapartiet); ett tredje om: 
»Skåningarne» på räddningsplankan 
eller Rädde sig den, som kan . . . 
agrarerna komma och så där vidare. 
Blir det inte schangtilt, Sussi? Du 
får allt ge mig era :. , så där ja. 
Det smakade som: Förlikningen i 
Stockholms Högskola.»

»Hva’ säger du, Pytte?» ropade 
frun. Är di förlikta ändtligen?» 
Lektorn grinade godt och ruskade 
på hufv’et: »Det dröjer! Det tycks 
bli ett både nytt och långt kapitel 
det där. Men du hindrar mig. . . 
jag får in och börja». — Men nu 
blef det »lif i spelet» här också. — 
»Du slipper», sa' frun. »Vi håller oss 
hällre till det här gamla kapitlet . . . » 
och så tog hon sin gubbe om halsen 
och den kvällen blef det bara en repe
tition af den välkända världshistoria, 
som börjar så trefligt . . . och slutar 
så . , . ja det beror på —

Fylax.

(Pa t entkam in en 
och dess nppfunnare.

Idéen min var säkert fin, 
jag »går igen» i en kamin; 
min släkt behöfver ej till värn 
mot undergången ta in järn 
och jag kan hoppas få en ätt, 
som får på kol sig äta mätt 
och aldrig råkar så i knipa, 
att ej den röka kan sin fifa.

u
, Betecknande.

Löjtnanten: På hvilken dag är ni 
född, konstapel Knapp, som svär så 
gement, att själfve den lede kan bli 
rädd för er. — Konstapeln: På Men
lösa barns dag, nådig löjtnant!

Förunderligt.
Fastän kodrängen på Ekebärga 

aldrig varit till sjös och knappast 
sett en båt, så är han ändå den 
allra bäste båjtXsman.

Inserat.
Ät alla vänner och gynnare, som 

ha lyckönskat mig till min tionde jHjärtlio önskan.

Bankiren: Jag skall säga löjtnanten, att hvar och en af 
minst tre döttrar ger jag åttiotusen kronor i hemgift.

äktenskapsskiljsmässa, frambäres ett 
hjärtlig! took. Kallc SHL

Tillätes.
Damen (i kupén, förtörnad öfver, 

att en herre rökar; till konduktören): 
Hör konduktörn, får man röka här
inne? — Konduktören (missuppfattar): 
Om er medpassagerare tillåter, så 
kan ni lugnt tända en cigarr.

Hrr källarmästare! Ohoj!!
I köket på hotell »Kulan» har 

man låtit uppställa en cirkelsåg för 
att skära sönder biffsteksköttet med; ' 
. . . Äte det sedan, den som kan!

l’å jakten efter lyckan befinna sig

Lätt botadt.
Du får förlåta mig, lille John, 

att steken är bränd en smula — 
sömmerskan var här. — Godt, låt 
mig få se på hennes räkning . . . så 
tror jag, att jag med ens skall mista 
aptiten.

Löjtnanten (suckar afsides): Hvarför hör inte vårt rege
mente till Turkiet ?

de flesta söndagsjägarne.

fskådligt.

Examinatorn: Ge oss en noggrann beskrifning på bölapan.
Examinanden (står tigande).
Examinatorn: Om ni skall kunna beskrifva apan, måste ni ha hennes

bild klar för er inre blick.
Examinanden (tiger fortfarande).
Examinatorn: Har ni inte en klar bild af bölapan for er?
Examinanden : Jo!



Wetterten & Kerber
Bok- & Konsthandel

Göteborg
Södra Hamngatan 21 

ombesörja skyndsamt och bil
ligt in- och utländsk 

Journal-Literatur.
Rikstelefon 12 62.

S Ir
Öriginal~5ymaskiner 

blefvo på världsutställningen i Chikago af prisdomarne 
erkända såsom de bästa i världen och erhöllo

54 första pris.
Således den största utmärkelse,1 som tilldelats för 

Symaskiner. Säljas i
SINGERS FILIAL, Göteborg, Korsgatan 16.

O^nmälati.

o

A Sveriges billigaste Skämtblad (Lösnummer 5 öre)

Bryggeri-Aktiebolaget

Börs
Caféet

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

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

Göteborgs Pds-
och

Kartongfabriks
Bokbind *ri

rekommender.
9 Södra Larmgat 

(nid Grdnsakstorget) 
Statens telefon 4 83.

15,000 KRONOR
i presenter
utdelar Ç
till* återförsäljare af
Stämplat? Sigill,

Visitkort och
Korta varor.

Omvexlande nyheter?

PRISKURANTER GRATIS, 

EJ FRANKO.
—- Norra Hamngatan 

midtför 

Brunnsparken 
rekommenderas.

Nutidens bästa och 
billigaste belysning. 

A. J. G. B1SSMAM & Co.
Agenter.

GÖTEBORG.

PUCK
- yrans. «*< »v«*..

Prenumeration för Göteborg sker bäst å postkontoren.

PUCK fur härmad pre
sentera sig för 

den ärade. \ allmänheten och 
vill med detta nummer för
söka angifva sin karaktär. 
Elegant och fm till det yttre, 
vill han till det inre framstå 
som en vän, den man med 
nöje studerar, inte mindre för 
hans rent glada sidor lin för 
hans tydliga vilja och. önskan 
att visa sig som bärare af 
något värkligen 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 utfymmer h var
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.

PUCK vill roa -med le-W Vd k kaHde ock nd_ 
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. 

PUCK 'di1 ,,jsici i,& 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 
panning fattiga tider.

Pris för helt kvartal

60 öre
jämte 20 öre i post

arvode.
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