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f â f âskafton.
<Perafius Andersson var en af stadens sig 
troende stödjepelare, d. v. s. en sådan der 
i ordets enkla bemärkelse: snobb.

Eller också om ni tycker bättre om: 
en ”fin de siècle Grill-Janne".

Han hade äran att få umgås hos en 
liten bra och hederlig borgarefamilj, hvilken 
öfversåg, samt ej något vidare fäste sig vid 
herr Serafins’ "utmärkta brister", utan med 
godmod emottog den unge mannens nedlå
tande artighet. Så var emellertid ej fallet 
med husets dotter, den glada Mary; ty hon 
hade af naturen fått bättre "pund”, och 
kunde derför till en viss grad tygla sin nerv- 
retlighet i herr Serafius’ sällskap, men nog 
fick han ändå åtskilliga gliringar.

Herr Andersson var naturligtvis alltid 
elegant klädd, men hvar hans "gentleman” 
egentligen annars satt, det visste ingen an
nan än han sjelf.

Att han trodde sig vara oemotståndlig 
hos det täcka könet, är ju helt påtagligt; 
och att Mary, den glada, drog skämtets 
vexel på hans inbilskhet, vågar jag garan
tera för.

Till denna familj, hvilken endast be
stod af pappa, mamma och Mary, blef Se
rafius inbjuden att tillbringa påskaftonen.

På morgonen till den betydelsefulla af
tonen, fick Mary emottaga följande på ett 
”påskkort” af herr Serafius sirligt präntade 
vers :
Ni, sköna fröken, min beundran eger, 
och det är verklig sanning som jag säger, 
er bild är gömd uti min hjertkiosk.
Jag går omkring liksom en äggsjuk höna, 
och väntar att ni mig nu må belöna 
för trogen kärlek med — ”en puss i påsk”.

Nog var detta väl starkt, och väl värd t 
en tillrättavisning genast, men Mary höll 
dock god min, då herr Serafius om aftonen 
med ett sjelfbelåtet leende helsade familjen.

— Att herr Andersson är poet, det 
hade jag aldrig förut haft mig bekant — 
sade Mary.

— Ah! — blef Serafius’ svar — så dum 
är jag inte. Sån"t låter man göras för en 
hacka. Men det var ju inte så illa? Hi, 
hi, hi!

Sedan herr Andersson resonerat med 
familjefadern om amerikanskt fläsk m. m., 
samt druckit några ”familjetoddar", och 
derefter på pianot klinkat "En jungfrus bön", 
blef tiden så långt framskriden, att mål- 
tidstimman var inne, hvarföre man intog 
sina platser vid bordet.

Herr Serafius satte --.ig genast bredvid 
Mary förklarande, att "kaka söker maka”,

Mary låtsade som om hon ej hörde, 
utan bjöd honom endast brödkorgen, hvil
ken han emottog sägande:

— Hur lycklig den, som får dela bröd 
med er!

— Jag för min del — svarade Mary 
— tar aldrig för mig så mycket, att jag 
anser mig kunna dela med mig åt andra.

— Såå — sade Serafius, lite förlägen, 
och tänkande på hennes femtiotusen. — 
Fröken Mary — fortfor han — ni har inte 
nämnt något om "pussen i påsk", hvarom 
jag gjorde en antydan på påskkortet.

— Var så god, herr Andersson och 
tag det sjunde ägget — blef Marys undvi
kande svar — ägg hör ju till påsktiden, och 
jag ser att ni har god aptit.

— Hur skulle man väl hafva annat i 
er förtjusande närvaro; jag skulle vara fre
stad att till och med äta upp er — sade 
Serafius i hviskande ton.

— Jaså, ni är menniskoätare, min herre. 
Jag råder er då att resa till öfverdomaren 
på Samoa; han skulle möjligen kunna få 
er på bättre tankar.

— Herre Gud — sade Serafius och 
slog Mary på ena knäet med högra handen 
- Ni är då alltid så dräpande qvick.

I ungefär samma stil fortsatte vår hjelte 
sitt resonnemang uuder hela måltiden, tack 
vare toddarne, helan, halfvan och tersen, 
men straxt efter sedan man stigit upp från 
bordet blef han plötsligt hvit i ansigtet, som 
en — goodtemplare, och tyst som en döf- 
stum fisk.

Mary förstod att de många äggen och 
den myckna gröten, samt den präktiga äpple- 
kakan, inclusive de ofvan omtalade sprit

varorna, ej väl bekom deras gäst. Hon 
såg huru han kallsvettades, och kunde ej 
låta bli att något inpertinent säga:

— Herr Andersson känner sig visst nå
got märkvärdig?

— Nej ... jag .. . ! — och dermed bar 
det iväg på dörren med Serafius, och det 
fortare än vanligt,

Efter en stunds bortovaro inträdde han 
åter, men hur såg lian väl ut? Jo, som en 
sådan der "lergök", som man brukar fä se 
på mudderpråmarne. Hans rock, väst och 
byxor voro helt och hållet nedsmetade med 
dy och lera. På skjortbröstet kunde man 
läsa aftonens matsedel, och blankläders- 
skorna tror jag ingen skulle vilja gifva tju
gofem öre för, sådane som de sågo ut.

— Hvar i all verlden har herr Anders
son varit? — frågade familjen med en mun,

— Jo, mitt herrskap — svarade Sera
fius, och torkade sig i ansigtet med den 
leriga armen — jag kom dit ner på gården 
och der var alldeles mörkt. Jag såg ingen
ting, och så halkade jag och kom hufvud- 
stupa i en stor vattenpuss.

— Ni fick således er önskan uppfylld, 
nemligen: enpwss i påsk — sade den grymma 
Mary, och skrattade.

ÿvad ti liafta fått.
Från Frankrike: Tryffel — Champagne, 

och “underrättelse om svenska resande i 
Paris.“

Från England: Frälsningsarmén — 
Morrisons piller, och — whisky.

Från Tyskland: Geschäftsmakare — 
Kochs lymfa, och — kronprinsessan.

Från Ryssland,: Rågmjöl — Caviar, 
och — influensan.

Fi ån Amerika: Fläsk — Petroleum, 
och — John Ericsons lik.

Från Indien: Indigo — Kaffe, och — 
Kolera.

Från Italien: Musik — Sångare, och 
— maccaroner.

Från Palestina: Christus — Jordanvat
ten, och — judar samt

Frun Norge: Skaldestycken — Sill, 
samt — ovett af Björnson.
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Göteborgs Vattenfabrik & Maltdrycksaffar.
— KttKialtovget 1. — Statstelefon 921. -—

örsäljer: Utmärkta Mineralvatten, Läsk- & Maltdrycker. — Nederlag af: Bryggeriaktiebolagen Victorias & Ny Carlsbergs prisbelönta Ölsorter.
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Karl îr. Zetterman,
Opera- och Kuplettsångare, 

föddes den 13 Maj 1855.
Han började sin första anställ

ning år 1866, på Boktryckare 
Riis’ i Stockholm officin, på hvil- 
ken plats han qvarstod i cirka 
tio år. Sedermera hade han som 
typograf anställning på flera stäl
len, deribland Centraltryckeriet, 
samt slutligen som förman hos 
den i Stockholm aktade boktryc
kerifirman Isac Marcus. Vid den
na tidpunkt lärde han känna 
sångläraren Brorall, hvilken fann 
att Zetterman hade röst hvilken 
“kunde göras något utaf“.

Brovall blef hans lärare, och 
första gången Z. uppträdde offent
ligen var då Arbetareföreningens 
i Stockholm nya hus invigdes.

Nu drogs hans håg allt mer 
och mer till sången, och straxt 
derefter finna vi honom som med
lem i Stockholms Allmänna Sång
förening, hvilken då stod under 
den kände kormästaren vid Kongl. 
Teatern Aug. Edgrens ledning; 
och deltog Z. i denna förening 
såsom erkänd medlem och solist.

Sedan han så en tid sjungit i 
såväl Stockholm som landsorten, 
associerade han sig med opera
sångaren Gustaf Edman, och 
uppträdde då båda som “Glunt- 
sångare“, och emottogos med 
största välvilja i såväl Sverige 
som Finland.

Zetterman har bland annat 
också sjungit i Berns salong, 
Blanchs café, Sveasalen i Stock
holm; och nu i vinter en tid på 
Varieté du Boulevard här i sta
den, der vi funno honom vara 
en god barytonsångare med be
haglig ton, samt flärdfri i före
draget.

O

0o*3

6

Jæger
Original-Normal-Underkläder

för Herrar, Damer och Barn.
Vldinghoffs Filial, Kungsgatan 48.
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Lars Bondeson,
Varieté-sångare och vis-diktare; 

föddes af “fattiga men hederliga“ 
föräldrar i Örebro, den 4 April 
1865.

Hans rätta namn är Carl Johan 
Jansson Öhlin.

Vid åtta års ålder blef han 
föräldralös, och upptogs som 
fosterson af en torpare, hos.hvil
ken han tillbringade en tid af 
sex år. Efter detta tj enade han 
som vanlig bonddräng tvenne år, 
hvarpå han tog värfning vid Svea 
Artilleriregemente, der han efter 
genomgångna examina befordra
des till l:ste konstapel. Sedan 
han så under ett decenium ätit 
kronans kaka, kastade han utaf 
sig uniformsjackan och uppträdde 
första gången å Alhambra på 
Djurgården sorn vissångare den 
10 Febr. 1891. Han fick här ett 
lifligt erkännande af publiken, 
hvilket bevisas bäst deraf att hans 
engagement derstädes räckte i 
hela tio månader.

Som bekant, skrifver han sjelf 
sina visor; och läsaren af detta 
antaga vi hafva under vinterns 
lopp nog haft tillfälle att sjelf 
gifva sitt erkännande åt — bonde
sonen.

Lugnande.
Mamma säger till lilla Lisen, 

som bär en kruka utför trappan :
— Gå nu försigtigt, barn, och 

fall inte!
— Nej, mamma, var lugn. Jag 

håller mig; ju i krukan.

Begagnade Herrkläder
och

SKODOM
uppköpes kontant samt

Frackkostymer
till uthyrning.

13 T@Tgge.toa 13.
8. J. ANDERSON & Co.

Vis- och Romanssångaren

CARL F. ZETTERMAN.

0. P. Anderson & Sons

AQUAVIT
försäljes i minut af Göteborgs Utskänk- 

nings-Aktiebolag samt i parti vid vår 

Spritfabrik.

April-visa.
Vårmånad Itallar man April, 
och det är gräsligt till att höra, 
ty om man gräset söka rill, 
sd. skulle man allt få att göra. 
Och jag, jag har nu gjort det rön: 
Vår Herre sköter nog ruljangsen, 
så ingen blir för tidigt grön — 
Och deri ligger qvintisangsen !

Uti April man lärkan hör; 
uti April så knoppas träden; 
uti April mest folket dör; 
uti April så sår man säden.
Uti April ostadigt är
i solsken ha ti dock fått trippa; 
uti April man vanligt plär 
ju kunna plocka liten sippa.

Uti April så smälter snön, 
och nordanvindarne bedarra; 
uti April blir isfri sjön; 
uti April hvarann’ man narra; 
uti April så kuttrasju 
man ser hvar liten turturdufva; 
och i April så vet man ju, 
att man helt lått kan få en snufva.

Uti April så är man nödd, 
att vara rädd för vårens vindar, 
uti April är Bismark född, 
och Trädgårn öppnat sina grindar. 
Uti April pä Göta elf 
ju våra båtar börjat kampen; 
uti April — det vet ni sjelf — 
man löser vårrocken frän stumpen.

Uti April är gikten svår 
att sig med- reumatism förena; 
och att det börjar att bli rår 
det kännes mycket väl i bena.
Till slut jag säga eder vill 
en sak, som också har sitt värde: 
att uti månaden April 
en piga — flyttar tjugofjerde!

C»

Jæger
Original-NormaKUnderkläder

för Herrar, Damer och Barn.
Vldinghoffs Filial, Kungsgatan 48.

På källaren.
Första gästen (en arbetare): 

“Herms ansigte förefaller så be
kant. Ursäkta, men hvad heter 
herrn?,*

Andra gästen (med sublimt för
akt för den som vågat tilltala 
honom); “Drummel!“

Första gästen: “Jaså, men 
skulle jag också kunna få veta 
förnamnet?“

I Amerika.
— Ja, — suckade en nyblif- 

ven enka — vi äro mycket olyck
liga. Stackars John var utan 
arbete en lång tid, och när han 
fick en god anställning, så dog 
han.

— Hvilken anställning hade 
han? — frågade en väninna.

— Jo, han var anställd vid 
ett Menageri och fick 20 dollars 
i veckan för att sticka in sitt huf- 
vud i lejonets gap, två gånger 
om dagen. Det var allt hvad 
han behöfde göra. Det var allt 
bra hårdt att han skulle dö.

— H var af dog han då?
— Lejonet bet hufvudet af 

honom.

Precis.
Herr Pettersson: (visande sin 

förstfödde son för den besökande 
vännen:) Hvad säger du om den?

Herr Andersson: Kors så lik 
lian är sin pappa.

Herr Pettersson: Jaså, du tyc
ker det?

Herr Andersson: Ja, han har 
ju hvarken tänder eller hår; pre
cis som fadern.

mailto:T@Tgge.toa


ILLUSTRERAD PÅSKTIDNING.

I xx f 1 u. e xx s a xx
Visa af Lars Bondeson.

'Än visa jag sjunger, hvars make ni aldrig 
har hört,.

Fast det den behandlar, ju hafver er alla be
rört.

För denna, jag rill nu milt hjernkontor länsa 
Och sjunga, så rackert om rysk influensa, 

Men mins du ej den, 
(lör ej annat, min run, 

Bara nys!

Från Ryssland den" sam öfver Bottniska vi
ken till oss, 

Och utan förklaring hon började grundligt att 
slåss.

Bild' fattig och rik fick den maran erfara, 
Och minst uppå näsan hon brukade spara. 

Uti hvarje hus 
Kief hon in bums, bardus.

Jojo men.

Doktorerna bråka sin hjärna, men finna ej 
Z>o(,

Förty influensan regerar ju ock deras klot.
Här hjelper ej plåster, ej Boltziihanddukar ;
Bå,d drottning, och tiggarekäring hon slukar 

Och sitter så still, .
Så pass länge hon vill, 

Uti, kran.

För mindre man kan ju bli galen och mager, 
ci. tjock,

1 y bara man talar, det jämt uti näsan slår 
lock.

Man nyser beständigt, man plågas af fukten, 
Af Ljunglöf rens “etta" man knappt känner 

lukten.
Om prisen man tar,
Får den ej stanna gVar 

En minut.

Dock ginge väl an, om hon komme och droge 
för hin,

Men hånfullt hon skrattar och vänder oss ryg
gen med grin.

1 kroppen hon lämnar kvar giftiga piller, 
Som bilda till sommarn kolerabaciller.

Förskräckligt det blir, 
Uti magen det svi’r 

Alla re’n.

När ryssen fått Finland jag trodde han se’n 
varit nöjd,

Men äfven för Sverge han tycks vara hågad 
och böjd.

Och. for att nu ingen skall makt ha attkufra’n.
Sa skickar han hit den förb—e snufvan.

Hela verlden hon tar, 
Sen hon döfvat en hvar 

Med sin pest.

l'.u nysning har jämt, icke sant? varit tecken 
Ull godt,

Men den, som har spått det, har visst uppåt 
T„ , väggarna spått,

lui) nysa, ju alla lång dagen i ända.
’ 'kull delta till lycka och välgång väl lända.

Nfj, prosit min bror, 
Sådant skrock jag ej tror. 

Ne-ne-men.

/)wå. måste vi alla till sist be. vår Herre om nåd, 
y ; han, emot pest ger oss fatliga syndare råd, 
h dan a för snufvan från morgon till kvällen, 

' om njssarne darra för Wiborgska smällen, 
var önskan är den, 
Att hon droge. igen

Fan ivåld.

Dock tror jag till sist att ett enkelt medel jag 
i-i ... . funnit ändå,

’m å1'!*1') (dt Ni kunra genna försöka derpå. 
Min lar sig en knorr på en liter, så käns han, 
uet hjelper naturligtvis mot influensan.

Annars döden det är,
Vid, min gud jag det svär 

Än en gang.

Bajorsgatan två.“
Mycket gerna, får gå.

“Tack, bajor!'

' TV.. . • - '

/1 ? kaserner åon härjat och ännu der bor,
1 1 skall man en stund permitteras, så blir

n .. , det; “bajor,
Gin disten vid fehle kobadit sjuttioåtta, 
Degar perbi,ssion att ga hem till si Lotta,

Göteborgs Kravatt-Fabrik 
15 Södra Larmgatan 15.

rekommenderar ett stort lager af moderna, fina och 
billiga Kragar, Skjortor och Manchetter.

Spécialité: Kravatter.
Det största och smakfullaste lager af Kravatter 

till de billigaste priser här på platsen.

SLhh a 5lcu

Blåkullafärden.
Af Lars Bondeson.

vf@)n sägen ä’ gängse, de’ veta vi ju,
Att bara te’ påska de’ lider
Då hvar å en gumma, som aldri’ blitt fru 
På kvasten te’ Blåkulla rider.
A upp genom skorsten de’ går så befängt.
A ha’ de en gång uppå kvasten sig svängt, 
Så hjelper de’ inte om spjä.lle.’ ä stängdt, 
De" vet’en se’n långlTa tider.

Nu. va’ de’ e’ käring en gäng som ra" fm, 
Bå, kritter å folk ho’ förtrolla .
A klart att ho’ då föll i smaken på hin.
Ja han fick’na nog se’n behålla,
A ho fick befallning att samla te" dans
Så mångaste hexor, som möjligtvis fans.
Â upp genom luften de’ gick då mä glans, 
Ja värre än bå’ Teller å Rolla.

Bondkomikern

LARS BONDESON.
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Glöm ej

som finnas i stort urval uti

CÅP.L 0. CAUSSOIS
SockertagMi,

Korsgatan N:o 22,
snedt emot Nybergs Jernhandel.

Obs. den nya adressen.

Kring byar å gåtor ho’ flaxa å re
A samla hop hexor te’ fästen.
A tror nå’n ho’ skämdes för att säga te’ 
Hos sj elfvaste klockar’n å pr esten.
Ho’ for öfver sockna, ho’ for öfver mon;
Ja, om ’i vill höra, å om ’i vill tron, 
På qvällen ho' hade en hel bataljon, 
Som alla satt stadigt på hästen.

Ve’ midnatt de kommo te’ Blåkulla ting, 
Ä va’ då så trötta af ridten;
Men likväl så stäldes di upp i en ring, 
À f-n han sto’ själf uti midten.
Han dansa mä’ alla i vildaste sken, 
Så svetten den lackte ä hela armén;
Men också han bjöd dem på falsupen se n, 
Som köptes hos själfvast c Smitten.

Ja, glädjen va’ stor, men den blef inte lung 
Å hör hva’ ja’ nu vill förtälja.
Den hexa, som samlat så fullt på en gång, 
Te’ hustru nu hin ville välja,
För pintorpafrua va’ gammal å, grå, 
Hoptorkad å fnurri’ de kan en förstå.
Som sagdt, han nu tänkte och grunnade på, 
Att få nå’e’ läckert te’ hälja.

Men de kunde inte de andra rätt ha’, 
För alla så ville de åfen.
Hos pintorpafrun di’ sa’ som de’ va, 
Å ho, ble’ minsann ej belåten.
Ja ho, börja lefva, som själfvaste f-n
Den steken du ska’ allt fa mista minsann, 
Å nog ska’ ja’ taga hin håle i lan’, 
När en gång ja' fått’en i båten.

A därmä’ ho" satte i väg så de’ hven, 
Å träffade snart på dem båda.
A hin ble, så rädd så han damp som en sten, 
Den dansen han ej ville tråda.
För där ble’ ett slagsmål emellan de två:
Ja värre än slaget ve’ Brunnabäcks å, 
Den ena låg under, den andra låg på. 
Förskräckligt de va’ te’ å skåda.

Ja pintorpafrua va" gammal å seg, 
Ho’ klöste den andra å slefna;
Men ho’ va’ minsann inte heller sä. feg, 
Ho’ banka på frua å befna.
Ja frua va’ gammal å mager å torr,
Den andra had’ handskats mä’ kärringar förr, 
De syntes; ho’ slog’na i vägg å i dörr, 
Mä’ kvasten i skallen ho’ smefna.

Å ingen i skocken dem tordes ta." sär;
Ja ingen här lag kunde skipa.
A de’ skulle farken ock slåss mä’ di där, 
Då komme en säkert i knipa.
Ja båda de fingo ohyggligt mä’ drag
A ha’ di ännu inte slutat sitt slag, 
Så håller di på. mä de’ ännu i dag, 
Inte annat än jag kan begripa.
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Skrädderietablissement. »>»«4= Lager af äkta Normalartiklar.
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Varning för rödfärgade 
vedboddörrar.

ÏHet var på.den ”gamla goda tiden”, 
r»1 då den invid Göteborg liggande 
badorten Långedrag såg helt annor
lunda ut, än nu är fallet.

Det nu varande gröna badhuset in
rymde då, förutom några få badrum, 
äfven restaurationen med dess matsal 
och veranda, kök m. m., m. m., ”som 
inte så noga här kan specificeras”. 
Utrymmet under tak var således ej 
stort, men så fick man i stället sitta 
på bergsknaltarne utanför och supa 
luft och dricka punsch, samt höra på 
en musik, som man bad Gud bevara 
sig ifrån; åtminstone gjorde jag det, 
den gången jag nu menar,

Ty några tyskar sutto i en ring 
och tuta fram förunderliga ting ... 

och med takten var det ej så noga; 
godt att de icke blåste olika stycken, 
ty det vore man verkligen frestad att 
tro i bland.

Det var, som sagt, på den gamla 
goda tiden, och detta en söndag, som 
jag och en resande norrman gjorde en 
visit på Långedrag. Flera goda vän
ner till mig, som voro badgäster på

Undertecknad
har härmed äran att rekom

mendera sig hos den ärade

cd
cd
s

’S

allmänheten, som förut ej har 

försökt mitt arbete, till ett i 

allo nöjaktigt utförande af allt 

hvad till yrket hörer.

Skomakeriaffären
Wasagatan 21.

0. P. ENGLUND.

platsen, träffades, och dagen var lifvad 
och glad, så att vi ej observerade att 
sista båten för dagen redan afgått till 
Göteborg.

— Takker saa meget, — sade norr
mannen — jeg er nödt at være i Byen 
uvilkorlig i morgen klokken sex.

— Nå, ja, det går väl för sig — 
upplyste jag — men dessförinnan så 
skola vi ha en upp och nedvänd nia, 
d. v. s. en ”sexa”, innan vi ge oss i 
väg landvägen.

Sexan erhölls och afåts med god 
aptit, och ofvanpå inmundigades kaffet 
med en ”kunjagare”, hvarefter apostla- 
hästarne sattes i gång åt staden till.

Vi hada ej väl börjat vår promenad 
förr än det började att regnstänka.

Nu var det jag som sade: — Tac
kar ödmjukast! — Ty hvarken jag, 
eller min vän norrmannen hade något 
ytterplagg med oss, och inte heller 
lade vi något hopp att kunna åstad

komma en paraply.
Komna ett stycke på vägen, började 

regnet falla med stora droppar, och 
mörkret tilltaga, så att det började 
kännas riktigt kusligt.

Trädgårdsföreningens
Bot tit »wi

och

w> -W- ''M? w NFwswwwffQ.

rekommenderas.
Vördsamt

SVEN SVANFELDT.

För Annonsafdelningen.
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Men hvar är råttan?
Den som först upptäcker hvar råttan är, 

erhaller 50 kr. genast efter anmälan hos ut- 
gif varen.
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Original-Normal-Underkläder
för Herrar, Damer och Barn.

Fabriksnederlag i

Vidinghoffs Filial,
48 KUNGSGATAN 48.

1 ett nu fick norrmannen en idé, 
hvilken han genast meddelade mig; 
och hvilken också ögonblickligen rea
liserades. Saken var nemligen den: 
på ett af en gårds uthus stod, en ved
boddörr öppen. Dörren lyftes af sina 
gångjern, placerades öfver hufvudena 
på oss, så att vi kunde gå under den
samma skyddade för det strida regnet. 
Jag gick först och min vän efteråt; 
och promenaden gick så utan något 
vidare öde, den en mil långa vägen, 
tills det började att dagas, då vi voro 
i början af staden.

Här, tänkte vi, är det väl bäst, att 
göra sig af med taket, hvilket så myc
ket hellre kunde göras, som regnet så 
godt som slutat.

\ i räknade : ett, tu och tre, och der
ived kastades dörren i landsvägsdiket, 
och jag vände mig till min vän, för 
att fråga om han var trött, men fick 
ej ett ord fram vid åsynen af honom. 
Tänk er bara: en rödrandig åsna, el
ler någonting dit åt, så såg han ut 
både fram och bak.

Som jag var något längre än min 
norske bror, och gått först under dör
ren, så hade denna naturligtvis lutat 
bakut; och regnvattnet fölaktligen run
nit den vägen. Och som nu dörren 
var färgad med Falu kända rödfärg,

Nu inkommet:
Bomullsflanellcr, Percaier, Bomulls

tyger och Printings i moderna 
mönster;

Nationalförkläden i nya mönster;
Sängtäcken, hvita, kulörta och 

vadderade;
Bordtäcken, Linnevaror, Tricot- 

varor:

Bomullsväfnader, blekta & oblekta, 
i enkla och dubbla bredder;

Bolstervar af Claes Johansons 
välkända fabrikat;

Väf- och Stickgarner i ylle och 
bomull.

Bertha Anderson,
15 Korsgatan 15.

så hade vattnet färgats rödt, och i 
långa streck runnit ner efter min väns 
rygg, der det på den ljusa kostymen 
lyste så vackert i det tilltagande dags
ljuset.

Jag vet inte huru många ”död og 
pine”, som han framläste, men det 
hjelpte inte ändå, randad var han.

Från hvem vi anekterade dörren vet 
jag ännu inte: men det vet jag att den 
promenaden glömmer jag aldrig.

En rutinerad köpman.
Bod gossen: “De korta 8-öres-cigar- 

rerna. ä’ slut, men af de långa 6-öres 
ha vi flera lådor qvar.“

Principalen: “Nå, så tag då en hvass 
knif och gör en låda långa G-öres till 
korta 8-öres.“

0 »sp

CD
CD 
53

DD
£X2 
53 
co

p 0©
p

•f © u
r cO >-j

CD

wÄml. VIDIW G S
Jæger Original-Normal-Underkläder

FI1IAL Kungsgatan 48. 
för Herrar, Damer och Bari)



6000087566

Göteborgs universitetsbibliotek



-'r;

i-'/ ;* ... ' I

' .'"V ^‘1
X . ■ ■ • ■ ' -'.I




