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Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. 4
Pripps Restaurant. |

“Officiella Brevkort“ _•

.
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Gamla Lisebergs Restaurant
En av utställningens populäraste 

Restauranger.



T att slippa kollidera med dem, 
ar jag mig in i en tvärgata och | 
‘ gå en omväg. |
Det är tomt på vandrare. Inte 
Inga gå dessa gator vid denna tid 
I dygnet. Det var skönt inne på 
ren. Ute är natten kylig, så att 
L slår upp kragen. Mén det är så 
dlerligt klart i kväll ; över mitt hu
rl glimma och skimra de oräkneli- 
I stjärnorna över lika oräkneliga 
nniskoöden.

E. R.

Småplock.
Ett stycke bluff.

Prinsen av Wales har nyligen be- 
kt den forna stridsfronten i Frank- 
kc. Då han lämnade landet ut- 
yckte han sin belåtenhet med att 
i sett sitt incognito noggrant beva- 
t.
Dock var det en gång nära, att 
ins person en afton blev upptäckt.

Lördagen (Pirgstaft

Pingsthe
TUR 

för ångarne Marsti 
Albrektsund *

Göteborg-—Marstrand.
Från Göteborg: 

L 19/5 kl. 8,15 f.m. L 
kl. 2,15 e.m. V

kl. 4 e.m. A
S 20/5 kl. 10 f.m. M

kl. 6 e.m. L
M 21/5 kl. 9,30 f.m. A/

kl. 11 f.m. SE
Från Marstrand: 

L 19/5- kl. 6,30 f.m. V 
kl. 2 e.m. M

S 20/5 kl. 9 f.m. A
kl. 6 e.m. M

M 21/5 kl. 6 e.m. L
Äng. A'estkusten an löper Hju vik, Kaly 

sund och Björkö. /



JUBILEUMSUTSTÄLLNINGENS KRIGSHISTORISKA AVDELNING.
1. MODELL AV KUNGSPORTEN ("GAMLE PORT“) l 
GÖTEBORG MED SIN PITTORESKA GAMLA BRYGGA, 
Där denna vackra gamla stadsport på sin tid reste sig, 
ligger nu Kungsportsbron över Vallgraven mot Kungsports- 
avenyen — och. Jubileumsutställningen. — Bakom modellen 
synes en förstorad kopia av Gustaf Petels Gustaf II Adolfs~ 

byst.
2. MODELLER AV GÖTEBORGS GAMLA FÄSTNINGS
VERK, FANOR M. M. I mitten*, modeller av Carlsporten 
(närmast), av förbindelselinie med Kaponiär mellan Lilla 
Otterhälleverken och Skansen Kronan (melierst) och av 
“Drottningporten“ (längst bort). Överst hänga två gamla 

uopbådsfanor från 1710.
3. ARTILLERIPJÄSER FRÅN FORDOM OCH NUTID, 
UNIFORMER OCH HANDVAPEN. Främst: t. v. 6-punds 
svensk kanon av järn fr. 1808; t. h. Haubits av järn av 
Gardells konstruktion från Åker 1816; bakom dem: 16 cm. 
haubits, modell 1886. Paraduniformer för menige: t. v. 
Göta artillerireg.te 1827—45, t. h. Husarreg:tet Konung Carl 
XV 1870—1893, Hängande uppbådsfanor och gamla skarp- 

skyttefanor.
H. 8. D:s Utställningsfotograf Allard. — Kuiché: Gof9, obo.

■
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Det kan förefalla som en anomali, att vid jubileet 
en stad, så helt ägnad åt fredlig id som Göteborg, 
så stort utrymme ägnats åt krigshistoriska minnen

— 581 —

och militära ämnen som fallet är. För den, som 
känner det intima sammanhanget mellan krigsväsen
det och kulturutvecklingen i det hela, synes det en- 

Forts, å sid. 591.
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JUBILEUMSUTSTÄLLNINGENS STÖRSTA RESTAURANTER.

ningens restauran- 
ter med deras funk
tion till både nytta 
och nöje utgöra en 
del av det hela, som 
i många hänseenden 
kan vara av avgö
rande betydelse för 
det hela. Inom ut- 

ställningsområdet 
finnas ett stort antal 
restauranter av olika 
slag och grader, alla 

F orts, å sid. 590.
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H. 8. D:s Utställningsfotograt Allaid. KlUMs Aug. sjsurgn KiicMamt., &>9
Överst och i mitten: HUVUDRESTAURANTEN : STORA MATSALEN OCH DANSROTUNDAN.

Nederst: PRIPPS RESTAURANT.

— 582 —

Jubileumsutställ
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M I DDAG
GIVEN

' M ED A NL E D N I N G AV

GO TEBORGS S TADS 300-ÅRSJUBILEUM

DEN 8 MAJ 1923



MENU VINS
4

CONSOMME GAULOISE

SAUMON DE HALMSTAD FUME, EPINARDS ET OEUFS

QUARTIER D’AGNEAU DE LAIT AUX PRIMEURS

PARFAIT DE FOIE GRAS TRUFFÉ AU PORTO, 

CŒUR DE LAITUE

GATEAU JUBILÉ

FRUITS ET FRIANDISES

*
CAFÉ

CH. BEAUMONT 1914

NACKENHEIMER STIRN 1915

LOUIS ROEDERER, GRAND VIN SEC

G. H. MUMM, CORDON ROUGE

BOLLINGER, CARTE BLANCHE

MADEIRA, MALMSEY

COGNAC HENNESSY

LIQUEUR MUNK ☆



T A L

TAL FÖR HANS MAJESTÄT KONUNGEN

(Lands hövding von S^dow)

TAL FÖR HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN 

(Stads fullmäktiges Ordförande A. Carl ander)

TAL FÖR DD. KK. HÖGHETER 

(Landshövding von Sydow)

TAL FÖR ÖVRIGA GÄSTER 

(Stadsfullmäktiges Ordförande A. Carl ander)



)



PROGRAM
VID

Zubileumshöglidlighetezna

I GÖTEBORG
DEN 8 MAJ



KL 7—7.15 f. 111.
Klockringning i stadens ' kyrkor.

KL 7.y f. m.
Det Kungl. tåget anländer.
Klädsel Jor uppvaktande stater och kårer: 
Stor parad eller civil högtidsdräkt.
Svensk lösen sk jutes.

KL 9.30—10.15 f. m.
Te Deum i stadens kyrkor. I Domkyrkan 
reserveras plats för de Kungliga och särskilt 
inbjudna gäster.



JUBILEUMSFESTEN PÅ GUSTAF 
ADOLFS TORG.

KL io. 30 f. 111.
Representanter från andra orter, soin del
tagit i eller inljndits att bevista stadens 
mottagning den 7 maj. samt Göteborgs 
stadsfullmäktige, magistratt och drätselkam mare 
samlas å Börsen för att därifrån i procession 
tåga till Gustaf Adolfs Torg.

Stadens övriga, gäster torde före kl. 10,45 
f. m. direkt hava intagit de platser på tor
get, som till dem utlämnade biljetter anvisa.

KL IO.45 f- m-
Den Kungliga kortègen avgår från Residenset 
till Gustaf Adolfs Torg. (Fäg se bilagan).

KL ii f. in.
i. Vid H. M. Konungens- ankomst spelas 

Kungssången.
2. Första delen av Jubileumskantaten 

» Minnet » utföres.
3. Tal för staden och dess grundläggare.
4. Krans nedlägges vid Gustaf Adolfs 

staty av Stadsfullmäktiges Ordförande och 
Borgmästaren.

5. H. M. Konungeh 'nédläggef: en krans i’id 
Gustaf Adolfs staty.

Därefter sjunges nDu gamla^ du fri an.

KL 11.35 f. m.
beräknas minnesfesten på Gustaf Adolfs Torg 
vara slut och Den Kungliga kortègen åtter- 
vänder till Residenset. ( Väg sebilagån).
Klädsel: Stor parad eller .civil högtidsdräkt.

JUBILEUMSUTSTÄLLNINGENS 
HÖGTIDLIGA ÖPPNANDE.

KL II.30 f. 111.
Öppnas Ju. msutställningens portar för 
allmänheten.

Kl- 12.30 e. 111.
Stängas portarna for andra än särskilt in
bjudna och hållas stängda till kl. 1 e. m. 

KL 12.40 e. 111.
Den Kungliga kortègen avgår till Jubileums
utställningen. (Väg se bilagan).

KL 12.45 e. m'
böra alla till utställningens öppnande särskilt 
inbjudna ha intagit dem anvisade, platser.



Kl. i e. m.
i. De Kungliga anlända till Minneshällen. 
2. Landshövdingen hälsar H. M. Konungen.
3. Stadsfulhnäktiges Ordförande talar. 5
4. H. M. Konungen förklarar Jubileums

utställningen öppnad.
5. Andra delen av Jubileum skantaten

■n Löftet» utför es.
Omedelbart efter ceremoniens slut gör H. M. 
Konungen en mindre rond a utställnings-, 
området. . Alla till Jubileumsutställningens 
lunch inbjudna behagade, sa snart ceremonien 
avslutats, begiva sig till Huvudrestauranten, 
där

KL 2 e. m.
Lunch intages.
Klädsel: Stor parad eller civil högtidsdräkt.
Kl. 5 e. m.
Historiskt festtåg genom staden.

Kl. 7.30-7.30 e. m.
Samling till middag å Huvudrestauranten.

Kl. 8 e. m.
Middag.
Klädsel: Civil högtidsdräkt.





IHI U VU JD IR IE STAUIRANTIE N

Dagligen five o’Clock the kl 3—5.
Uppvisning i moderna danser av

Dansparet Miss NORMA DIXI & Monsieur RENÉ GONIAT'S. 
Miss Dixi’s toiletter från A.-B. Fr. V. Tunborg & Co., Hamng. 38, 
Stockholm, hattarna från Edman & Andersson, Grevturegatan 3, 

Stockholm.

Varje afton

STOR BAL
2 orkestrar.

Uppträdande av dansartisterna EMY ÅGREN—KAY REINERS 
samt dansparet Miss Norma Dixi & Monsieur René Goniat’s 

Ågren—Reiners parisertoiletter gåva från 
Cognacfirman Hennessy & Co., Cognac, 

samt Munk= Likör, Fecamp,

Emy Ågren-—Kay Reiners repertoir:

Faun & Nymfen.. Catalani

Danse Espagnole.. Moszkowski

Sailor Boys dance.. Hornung

Danse Serieuse. . . . Peterson?Berger

Reveries Galantes.. E. Gillet

Les Marionettes .. L. Delibes

Fantasie Espagnole Moszkowski
CENTRALTR., STHLM. 23 .





PROGRAM
FÖR

INGENIÖRSDAGEN
I GÖTEBORG DEN 8 AUGUSTI 1923.

KL 10. Samling i Kongresshallen å Utställningens nöjesfält.
Föredrag:
ÖVERINGEN1ÖR, FIL. DR IVAR SVEDBERG:

» Betingelserna för utvecklingen av svenskt näringsliv. »
FIL DR GUSTAV DALÉN:

» Några synpunkter på valutafrågan och dess inverkan 
på vårt näringslivs

KL 1. Lunch å Nöjesfältets restaurang, mitt emot Kongress
hallen.

KL 3. Besök å utställningen. De, som så önska, kunna erhålla 
sakkunniga ciceroner i följande avdelningar: 
industrihistoriska avdelningen (Löjtnant Althin), 
kommunala avdelningen (Stadsingeniör Lilienberg), 
sjöfartshistoriska avdelningen (Kapten Traung), 
konstindustriella avdelningen (Intendent Wettergren), 
skogs- och trävaruutställningen (Forstmästare Hansen), 
exportutställningen (Intendent Miltopeus).

KL 7. Middag å Huvudrestaurangen; efter middagen bal. Civil 
högtidsdräkt önskvärd. I priset ingår även vin och 
kaffe med avec samt entré till danslokalen.

Ingeniörsdagens marskalkbyrå är inrymd i Chalmerska insti
tutets kemiska avd., ingång från Vasagatan, och hålles öppen 
måndagen den 6 och tisdagen den 7 aug. kl. 10 f. m.— 6 e. m.; 
onsdagen den 8 aug. kl. 8 f. m.—6 e. m.

Placeringskort till middagen avhämtas i Kongresshallen ons
dagen den 8 aug. kl. 9,30 f. m.—3 e. m.

Avgiften för deltagande i ingeniörsdagen är kr. 30:— för 
medlem av något av ingeniörsveckans möten samt kr. 32:50 för 
övriga herrar. För dam är avgiften kr. 25:—. I dessa avgifter 
äro inberäknade såväl lunch som middag.



FÖRTECKNING ÖVER INGENIÖRSVECKANS
I GÖTEBORG KONGRESSER OCH 

MÖTEN, AUGUSTI 1923.

Svenska Kommunaltekniska föreningen.........  den 6, 7
Nordiska Väg- och vattenbyggarmötet ......... „ 6, 7, 9, 10
Svenska gasverksföreningen ........................... „ 6, 7
S. J. byggnaders Ingeniörsförbund ................. „ 6, 7
Sv. Ensk. Järnvägars Ingeniörsförbund ......... „ 6, 7
S. J. Ban- o. Maskiningeniörsförening ......... „ 6, 7
Chalmerska Ingeniörsföreningen .................... „ 7
Sv. Konsulterande ingeniörers förening.......... „ 8
Åttonde Allmänna Svenska Kemistmötet ...... „ 9, 10
Andra nordiska ...........................................  „ 9, 10, 11
Värme- och sanitetstekniska kongressen ...... „ 9, 10
Telegrafverkets ingeniörsförening ................ „ 9, 10
Sv. pappers- och cellulosaingeniörsförening... „ 9, 10
S. J. Ban- o. maskininspektors- samt under- 

ingeniörsförening  ...  „ 10, 11
Svenska Uppfinnareföreningen ........................ „ 10, 11

Varje kongress eller möte ordnas av sin bestyrelse. Del- 
tagare i kongress erhåller genom dess bestyrelse specialprogram 
för mötet samt ett för hela ingeniörsveckan gemensamt märke, 
som bland annat berättigar till fria spårvägsresor, samt kan ge
nom denna bestyrelse dels rekvirera inträdeskort till utställningen 
till betydligt reducerat pris dels även beställa bostad under uppe
hållet i Göteborg.

Mötesdeltagarna erhålla inträdesbiljett till utställningen med 
nöjesfältet, gällande tre dagar, för Kr. 3: —, fyra dagar för Kr. 4: — 
etc. upptill 14 dagar för Kr. 14:—; inträdesbiljetterna äro person
liga och skola vara försedda med fotografi (pass- eller amatörfoto).

Ragnar Orstadius Boktryckeri, Göteborg 1923



INTRÀDESKORT
TILL

GÖTEBORGS STADS

JUBILEUMSMIDDAG
TISDAGEN DEN 8 MAJ 1923 KL. 8 em.

å Jubileumsutställningens Huvudrestaurang, Ingång ‘B.

Plats bör vara intagen II. 7.45 em.





INTRÄDESKORT
till

Gustaf Adolfs torg den 8 maj 1923
kl. 10,45 fm.

Torget av. stances kl. 10,ts jm.

Gäller endast för tillträde vid hörnet av 
Östra och Norra Hamngatorna och för plats 
inom inhägnad n:r 2.







Kungl. bordet
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PLACERINGSPLAN
VID

M I D D A G

GIVEN MED ANLEDNING AV

GÖTEBORGS STADS 300-ÅRSJUBILEUM

DEN 8 MAJ 1923
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UTSTÄLLNINGEN 

GOTEBORG

PROESS DoRE





CONSOMMÉ DE VOLAILLE EN TASSE 

PAILLES AU PARMESAN 

HOMARD EN BELLE-VUE

TRUITE DE RIVIÈRE FROIDE AU CHAMBERTIN

DARNE DE SAUMON FROID PARISIENNE

OEUF MOLLET À LA GELÉE À L'ESTRAGON 

CÔTE DE BOEUF FROIDE À LA GELÉE

NOIX DE VEAU PIQUÉE GLACÉE 

LANGUE DE BOEUF À LA GELEE

JAMBON DE SCANIE FROID JARDINIÈRE

TERRINE DE POULARDE TRUFFEE

TERRINE DE GIBIER S:T HUBERT

TERRINE DE VEAU ET JAMBON À LA GELEE 

JAMBON CRU À L'ITALIENNE

FILET DE PORC ROTI AU JUS

CHAUD FROID DE GELINOTTE EN BELLE VUE

PATE FROID STRASBOURGEOISE

SALADE DE LAITUE - COEUR DE ROMAINE 

SALADE DE POMMES DE TERRE 

SALADE DE LEGUMES

COMPOTE DE FRUITS ASSORTIS

VINS

BORDEAUX BLANC - GRÄVES

CAFE ET LIQUEURS

once



A.-B. E. RYSTEDT LITO, GÖTEBORG.

UTSTÅ LLNIN G STEATER N
varje kväll 

UTSTÄLLNINGSREVYN



LUNCH à Kr. 1: 75

Smör, Ost, Sill

Kalvsauté med Kantareller

LUNCH à Kr 3: 50

Ägg i Låda med Njure
Vittling med Champignoner

Kalvsauté med Kantareller 
Fläskkotlett Lyonnaise 

Biff Lindström
Kallt blandat Kött, Potatissallad

Rabarberpaj

MIDDAG à Kr. 3:

Hummersoppa

Gratinerad Piggvarfilet

Glacecompott

RYSTEDTS LITO. GBG





JUBILEUMSUTSTÄLLNINGEN I GÖTEBORG 1923
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BORDEAUX
VINER.

BOURGOGNE 
VINER.

RHEN- & 
MOSEL 
VINER.

CHAM-
PAGNE.

8n intervju
om 3tfuv udr est aur an g en.

MOUSSE
RANDE 
VINER.

MADEIRA.

— Jaså, detta är alltså världens 
största restaurang, sade den unga da- 
men, som vi kunna kalla för fröken 
Stockholm fast hon heter något annat, 
och såg ut över vidderna med beund- 
rande blickar.

— Ja, svarade den unge mannen, 
som vi kunna kalla herr Göteborg fast 
han naturligtvis heter något annat, och 
gjorde en ganska självbelåten gest ut- 
över det hela. Och det gläder mig 
att få vara er värd och ciceron! Jag 
känner nämligen till Huvudrestau- 
rangen från början till slut och ända 
in i minsta vrå, så om ni skall få 
verkligt sakkunniga uppgifter till er 
artikel i Den Stora Tidningen, vars 
spalter ni förljuvar med alster av er 
välformade penna, så har ni verkligen 
hittat rätt person i mig.

— Jag är varm efter promenaden, 
inföll hon. Kan jag inte dricka något 
svalkande där ute?

De gingo ut i trädgårdsrestaurangen 
och satte sig vid ett bord. Hon be- 
ställde utan tvekan:

— Får jag en flaska Pommac.
— Bravo, jag hör att ni har den 

rätta smaken. Ni kan gott börja er 
artikel med att skriva att ni dricker 
en flaska Pommac. Då har ni näm- 
ligen funnit en god upptakt till själva 
lösenordet för er artikel: det intres- 
santaste är inte att restaurangen är den 
största i världen, ty ingenting hindrar 
att en negerrepublik smäller upp en 
mycket större — av 37:de klass — 
utan det intressantaste ligger däri att 
allt vad denna restaurang äger och 
presterar står på höjden av tidens ut- 
veckling. Det är mycket viktigt. Ni 
skriver ju ned edra artiklar på maskin. 
Vilken?

— Remington naturligtvis.
— Tack för ordet »naturligtvis». 

Ni kan också vara ganska säker på 
att det finns ett batteri av just Reminga 
ton på restaurangens kontor också. 
En skrivmaskin är en ganska kompli- 
cerad historia, som måst genomgå ett 
halvt sekels utveckling med ständiga 
förbättringar i tekniken innan den

PORTVIN.
SHERRY.

COGNAC & 
EAU-DE-VIE. 

LIKÖR.

LIKÖR.
PUNSCH.
WHISKY.

BRÄNNVIN. 
DIVERSE 
VINER.

BARDRINKS.

MALT
DRYCKER. 
MINERAL
VATTEN. 
DIVERSE

- 3 — REGULATIONS
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LIQUORS 
AND WINES.
DÉBIT DES
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ALCOOLIQUES 
ET DES VINS.



BORDEA UXVINET
Bästa måltidsdryck, o Aptitgivande, hälsosamt och stärkande. 

Angenämt till smak och bouquet.

I kommit upp till toppen. Och efter- 
i som toppen är Remington så finns 
I den här. Konsten att göra läskedrycker 

är gammal. Men den har måst genomgå
I många experiment och svårigheter in- 

nan den resulterat i Guldus och Pom»
I mac, som trots sin ungdom utgöra 
I toppen på utvecklingen. Tack vare 
I att de äro framställda enligt senaste 
I amerikanska metoder. När vi komma 
I längre in i ämnet skall ni finna att 
I hela världen samarbetar för att åstad- 
I komma de bästa varorna. En skriv- 
I maskin består av många olika delar 

och material, som komma från värl- 
i dens alla hörn och kanter, en flaska 
I Pommac också, och ett stort nät av 
I mänskligt arbete över stora delar av

(Y

POMMACTORNET PÅ UTSTÄLLNINGEN.

jorden är dagligen och stundligen 
engagerat för att kunna skänka er och 
mig samt några andra människor den 
bästa skrivmaskinen, den bästa läske- 
drycken och det bästa av allting annat. 
När allt kommer omkring tror jag att 
världen allt ifrån Adams tid haft till 
sin huvudsakliga uppgift att träget 
och ihärdigt arbeta upp produktionen 
till en nivå som lämpar sig för Huvud- 
restaurangen. Denna restaurang är 
sålunda världsutvecklingens egentliga 
mål.

— Då är den ju lika med lycksalig- 
heten, skrattade hon. Ni talar verk- 
ligen övertygande som en advokat. 
Sådana bruka som bekant aldrig över- 
drival

— Ni får se själv. Vi går in och 
äter middag!

Då de sutto vid bordet beställde 
han smörgåsbord och tog sedan upp 
temat igen:

— Ni behöver inte kasta blickarna 
längre än till bordet som ni sitter vid 
för att finna början av min bevis- 
kedja. Redan bordduken är ett kapi- 
tel för sig. Ni har kanske inte rest 
så mycket, men jag som har flackat 
över största delen av jorden — man 
är ju född i en handelsstad — vet att 
borddukskulturen inte är mycket att 
skryta med i andra länder än Sverige 
och Frankrike. I övriga länder träffar 
man i regel på linne av sekunda kvali- 
tet, och till och med i ett annars så 
prydligt land som Nordamerika får 
man på första klassens restauranger 
se borddukar med hål i och trasiga 
servetter. För att nu inte tala om syd-

— 4 —



BORDEAUX
VINER.

REGULATIONS 
FOR SERVING 
OF ALCOHOLIC 

LIQUORS
AND WINES.

N:o

1
2

RÔDA BORDEAUX VINER.
Médoc .. . ...........................

1/1-but. 1/2-but. 1/4-but.
BOURGOGNE 

VINER.

RHEN- & 
MOSEL

4.50
6.—

2.50
3.25

1.40
S:t Emilion............ . ..........................................

3 1914 Ch. Pomys......................... slottstappning 6.50
VINER.

4 1914 » Beaumont, J. Calvet & Co..................7- | 3.75 ............
5 1913 » Giscours, J. Calvet & Co. .. . ...............8.— 4.25 — CHAM-
6 1914 » Lagrange ...................... slottstappning 8.— PAGNE.
7 1914 » Brane-Cantenac .. ........ » 8.50
8 1911 » Pavie .. . .......... . ........ . . . » 10.— MOUSSE
9 1914 » Latour ............................. » 10.50 RANDE

10 1913 » d’Issan............................. » 12— VINER.
MADEIRA.11 1914 » Haut-Brion ................. » 12.50

12
13

1887
1908

»
»

Haut-Bailly ...................
Margaux.................... . . .

»
»

14 —
i 20— PORTVIN. 

SHERRY.
14 1909 » Haut-Brion ................... » 25.—
15 1899 » Margaux .. . . . ............... » 28.—
16 ' 1878 

i » Ausone .......................... » | 30— COGNAC &
17 1895 » Haut-Brion ............ . . . . » 30.— EAU-DE-VIE.

LIKÖR.

LIKÖR.
PUNSCH.
WHISKY.

VITA BORDEAUX VINER. BRÄNNVIN. 
DIVERSE
VINER.

23 Graves Ordinaire .......... 4.50 2.50 1.40
24 Graves ............................... . . . 5.— 2.75
25
26 1913

Haut Sauternes......................
Ch. de Rayne- Vigneau .... slottstappning

7.—
9.—

3.75 1
BARDRINKS.

27 1911 » Suduiraut .............. » 10.—
28 1914 » Yquem .. ........... . .......... » 16- MALT

DRYCKER.— _____________ 1 i MINERAL
VATTEN.

.....—___ ____ L1
1

DIVERSE

DÉBIT DES
BOISSONS 

ALCOOLIQUES 
ET DES VINS.



Bourgognevinet

<4I (/0.9 
st 
me Dh bee

Ädelt, beryktat och 
uppskattat.

Kraftigt, fylligt och 
blodgivande.

Ett vin i svenskens 
smak.

Skördefolk
i Bourgogne.

ligare länder, där borddukarna skulle 
se ut som schweizerostar om de vore 
något ljusare i färgen. Men i Sverige 
ha vi prima linne, det äro vi kända 
för, och vad Huvudrestaurangen be- 
träffar kan ni som ett plus anteckna 
att alla duktyger, servetter och hand- 
dukar äro levererade av Holma-Hel- 
singlands linspinneri och väveri i 
Madängsholm.

— Hör, nu börjar musiken — ett 
vackert ackompagnemang till edra lov- 
sånger, skämtade hon.

— Naturligtvis, eftersom det är ett 
förstklassigt kapell och framför allt en 
förstklassig flygel. Jag skulle just 
övergå till att säga några väl valda 
ord om tallrikarna och det övriga 
porslinet, men ni har naturligtvis redan 
till er glädje märkt att det är Gustafs- 
bergs ypperliga fabrikat. Maten sma- 
kar bättre då den serveras till konst- 
närlig musik, men den får också ett 
ökat värde då den serveras på konsts 
närliga tallrikar och ur vackra fat från 
en fabrik, som baserar sin lycka på 
en genom långliga tiders förkovran 
vunnen kultur. Men det är lika onö- 
digt att påpeka detta som att tala om 
för er vad en Steinwayflygel är. Ni kan 
kort och gott skriva efter min diktamen :

»Varje människa vet att Steinway- 
fabrikatet bildar en klass för sig på 
grund av sina exklusiva egenskaper: 
den speciella steinwayska klangfärgen 
och tonvolymen, den fulländade spel- 
arten och den hart när otroliga mot- 
ståndskraften». (Om Harry Persson 
kunde spela piano skulle nämligen 
bara ett Steinwayinstrument kunna 
»stå pall» för honom.)

dbolms pianomagasin 
ralen” c== Kungsportsplatsen

— 6 —



N:o 1/1-but. 1/2-but. 1/4-but.

RÔDA BOURGOGNE VINER.
34 Macon, Ph. Bouchard & Co..................... 5.— 2.75 1.50
35 Cuvée de la Boudronnée, J. Regnier & Co. 6.— 3.25
36 1916 Pommard, F. Chauvenet............................. 8.— 4.25
37 1911 Corton, F. Chauvenet ............... . . . . . ......... 10.—
38 1915 Gevrey Chambertin, J. Calvet & Co........ 10.50
39 1912 Romanée, Bouchard Père & Fils.............. 12.50 6.50 .......... -.
40 1904 Musigny, F. Chauvenet .............................. | 14.50 -..........
41 1895 Richebourg, F. Chauvenet.. . . . .................... j 15.50
42 1891 Beaune du Château, Grand Vin Grèves,

Bouchard Père & Fils........ ......................17.50

VITA BOURGOGNE VINER.
48 Cuvée de la Montagne Blanche, J. Regnier

& Co...........................................................6 — 3.25
49 1917 Chablis-Vaudésir, Bouchard Père & Fils.. 8.50 450
50 1907 Montrachet-Bouchard, Bouchard Père & Fils 12.50 6.50

BOURGOGNE
VINER.

RHEN- &
MOSEL
VINER.

CHAM
PAGNE.

MOUSSE
RANDE
VINER.

MADEIRA.

PORTVIN. 
SHERRY.

COGNAC &
EAU-DE-VIE.

LIKÖR.

LIKÖR.
PUNSCH.
WHISKY.

BRÄNNVIN. 
DIVERSE 
VINER.

BARDRINKS.

MALT
DRYCKER. 
MINERAL
VATTEN. 
DIVERSE

REGULATIONS 
FOR SERVING 
OF ALCOHOLIC 

LIQUORS 
AND WINES.
DÉBIT DES 
BOISSONS

ALCOOLIQUES 
ET DES VINS.



VACKERT ARBETE FRAN GUSTAFSBERG.

— Usch, tala inte om boxning, tala 
om något trevligtl Ni har ännu inte 
berättat ett ord om det första jag såg 
då vi satte oss — det är ju fullt av 
guld på bordetl Knivar, skedar och 
gafflar! Då jag var liten brukade min 
mor berätta om prinsar och prinsessor 
som åto med guldskedar, men jag 
trodde att det bara var sagor.

— Dikten blir verklighet ibland, 
och verkligheten är stundom unders 
barare än dikten. När chefen förHuvud- 
restaurangen blev erbjuden Dirigold- 
bordbesticken trodde han också först 
att guldglansen bara var dikt eller 
med andra ord en tunn plätering som 
snart skulle vara borta. Men sedan 
han associerat sig med sin husfru på 
Hasselbacken och företagit en lång 
tids noggranna prov fann han den 
underbara verkligheten, nämligen att 
Dirigold inte är en vanlig legering 
utan att dess olika metaller genom en 
kemisk process uppgått helt och hållet 
i varandra och bildat en helt ny me- 
tall, vars egenskaper göra den särskilt 
lämplig just till bordbestick. Man kan 
till och med äta ägg och lutfisk utan 
att metallen blir anlupen. När sedan 
kemister ytterligare bekräftat Dirigolds

hållbarhet och månadslånga prov visat 
att den är lättskött vid diskning och 
putsning samt chefen till slut tagit i

BLANDNINGSMASKINEN READ.

—

— 8 -



N:o 1/1-but. 1/2-but. 1/4-but.

RHEN« & PFALZ VINER.
55
56
57
58
59

60
61
62

1919
1915
1917
1917
1917

1913
1911
1915

Rauenthaler, Crescenz: H. Brockhues .... 
Nackenheimer Stirn, Deinhard & Co........ 
Oppenheimer, Maas, Nathan & Co. ...... 
Forster Riesling, Deinhard & Co................  
Niersteiner Kranzberg Auslese, Cresc:

Sander...................... ....................... . ...............
Rauenthaler, Deinhard & Co............... . . . . .
Königsbacher, D. Leiden .......................... . .
Dürkheimer Feuerberg, D. Leiden (För- 

nämt fylligt vin).......................................

4.50
6.—
7.—
8.—

9.—
10.-
12.—
25.—

2.50
3.25
3.75
425

RHEN- & 
MOSEL 
VINER.

CHAM
PAGNE.

MOUSSE
RANDE 
VINER. 

MADEIRA.

PORTVIN.
SHERRY.

.......

-------------------------- ----- ---------COGNAC &
................................ ------.......................-.................. ........................... EAU-DE-VIE.

LIKÖR.

68
69
70
71
72

1913
1919
1917
1917
1915

MOSEL« & SAAR VINER.

Scharzberger, Marckx ....................................
Trittenheimer Spätlese, P. J. Valckenberg.. 
Königsmosel, Maas, Nathan & Co......... 
Moselblümchen, Deinhard & Co........... 
Brauneberger, D. Leiden..............................

5.—
6.■—
7—
7.50
8.-

2.75
3.25
3.75
4.—

—......

LIKÖR. 
PUNSCH. 
WHISKY.

BRÄNNVIN. 
DIVERSE 
VINER.

73
74

1913
1913

Berncasteler Doctor, Deinhard & Co........
Berncasteler Rosenberg, » ....

14.—
15.—

BARDRINKS.

MALT
DRYCKER. 
MINERAL-
VATTEN.
DIVERSE.

* - 9 —
REGULATIONS 
FOR SERVING 
OF ALCOHOLIC 

LIQUORS 
AND WINES.
DÉBIT DES 
BOISSONS

ALCOOLIQUES 
ET DES VINS.



CHAMPAGNEN
Upplivar den trötte och ger den svage krafter. ° Ingjuter hos 
den nedstämde nyit mod. o Festens bästa glädjespridare.

betraktande att modellerna äro synnerv 
ligen vackra och att varan är ett nytt 
svenskt fabrikat och ett vackert prov 
på svensk uppfinnareförmåga tvekade 
han inte en sekund längre, utan be- 
ställde hela uppsättningen av bord- 
bestick från Dirigold.

— Det är alltså inte bara morgon- 
stund utan även middag och supé 
som har guld i mun numera, inflikade 
hon med tankfull röst.

— Man är inte tvungen att vitsa 
för att man är i Göteborg, men det 
är tillåtet.

Under tiden hade vaktmästaren plan- 
terat ut ett vackert smörgåsbord, bro- 
kigt som en griinewaldduk, över bordet, 
och som herr Göteborg var tvungen 
att hålla jämna steg med utvecklingen 
måste han genast kasta sig in i ett 
kortare föredrag om Toledo vågen.

— Smörgåsbordet, min nådiga, är 
nte bara en traditionell svensk finess 
utan också ett mosaikarbete för köks- 
personalen av mycket tidskrävande 
art. Sammalunda är det en mycket 
kinkig historia att laga mat för en 
kundkrets på upp till 3000 personer. 
Om allting gjordes för hand kan ni 
vara säker på att köket skulle behöva 
vara lika stort som hela matsalen, men 
lyckligtvis finnas modärna hjälpmedel, 
och de bästa är Toledovågen och Reads 
blandningsmaskiner. Av dessa märken 
finnes flera olika typer. Med tillhjälp 
av Toledo tungviktsvågen på 500 kg. 
som är så konstruerad att man ögom 
blickligen då man lagt varan på den 
kan avläsa både dess vikt och pris, 
uppväges i en handvändning all mat, 

som serveras här. Fullkomligt epok- 
görande är den nya Reads blandnings- 
och köksmaskinen, som är en mycket 
framstående tusenkonstnär. Den utför 
lika mycket arbete som tio människor i 
det den blandar till deg, vispar ome- 
letter, smet och grädde, tvättar potatis 
och grönsaker, silar soppor och såser, 
maler kött och kaffe och gör mycket 
annat som kallas för tungt och tids- 
ödande arbete. Denna genialiska ma- 
skin arbetar både dag och natt inom 
denna restaurang, och kan vem som 
helst få se maskinen, när den arbetar 
här inom restaurangen.

— Borde inte några praktiska och 
teoretiska studier i brännvin vara lämp- 
liga just nu, inföll hon. Vaktmästa- 
ren hade just satt fram den lilla pärlan.

— 10 —



REGULATIONS
FOR SERVING 
OF ALCOHOLIC 

LIQUORS
AND WINES.

N:o 1/1-but. 1/2-but. 1/4-but.

CHAMPAGNE.
80
81
82
83

1915 Louis Roederer, Brut .. . ........ magnumbut.
1906 Louis Roederer, Brut.............................
1911 Louis Roederer, Brut...................... . . ........... .

Louis Roederer, Extra Dry.. magnumbut.

48.—
28.—
27—
46.—

14.25
13.75

84
85

Louis Roederer, Extra Dry ..........................
Louis Roederer, Grand Vin Sec .. .............

23—
23.—

11.75
11.75

............ CHAM- 
PAGNE.

86
87
88

1911
Louis Roederer, Carte Blanche .. ........... . .
G. H. Mumm & Co., Cordon Rouge ....
G. H. Mumm & Co., Cordon Rouge ....

22.—
27.50
22.50

11.25 .............

MOUSSE-
RANDE

89
90

G. H. Mumm & Co., Goût Américain .. 
G. H. Mumm & Co., Cordon Vert.........

24.—
21—

12.25
10.75

VINER.
MADEIRA.

91
92 1915

G. H. Mumm & Co., Grand Crémant....
J. Bollinger & Co., Brut, Extra Quality..

21.50
23.50

11— PORTVIN. 
SHERRY,

93
94

J. Bollinger & Co., Brut .. ............... . ..........
J. Bollinger & Co., Dry Extra, magnumbut.

22.50
45—

95 J. Bollinger & Co., Dry Extra................... 22.50 11.50 ............. COGNAC &
96 J. Bollinger & Co., Carte Blanche ........ 21.50 11— EAU-DE-VIE.

LIKÖR,98 Heidsieck & Co., Monopole ...................... 17.— 8.75
99 1911 Moët & Chandon, Brut Impérial.......... 20.— 10.25 —

100 Pommery & Greno, Cachet Sec, Drapeau LIKÖR,
Américain.......... .............................. . . . . ........ 19.50 10.— PUNSCH.

WHISKY.
—

BRÄNNVIN.
— DIVERSE

VINER.

BARDRINKS.

MALT
DRYCKER,

......... MINERAL
VATTEN.
DIVERSE

DEBIT DES 
BOISSONS 

ALCOOLIQUES 
ET DES VINS.



— Naturligtvis. Brännvin är en 
idealisk uppfinning, nota bene svenskt, 
norskt och danskt brännvin. Gymna- 
stik och brännvin av högsta klass är 
nordens särmärke framför övriga natio- 
ner. På denna restaurang får man 
inte bara de gamla kära svenska mär- 
kena som redan våra förfäder välsignat 
allt intill tredje och fjärde led, utan 
även den bästa norska och den bästa 
danska akvaviten. Jag har själv rest 
från Norge över Atlanten i sällskap 
med Löitens, och bättre sällskap kunde 
jag inte ha. Den bevarade mig från 
alla sjölivets faror och var en god 
vän i allo. Vad det danska bränna 
vinet beträffar så vet ni att det helst 
bör heta Aalborgs Taffelakvavit. Var= 
för den är så god och omtyckt är 
ingen hemlighet — den har sedan mer 
än 75 år tillbaka framställts i staden 
Aalborg på Jylland, och hela tiden 
enligt samma metod. Det mesta här 
i världen försämras, men Aalborgs 
akvavit är alltså lika bra som för 75 år 
sedan, och det är detsamma som ett gott 
betyg. Också har fabriken sålt cirka 
125 millioner flaskor under dessa år.

— Om man talar om det för en 
senegalneger så tror han väl att det 
inte finns en nykter människa i Norden.

— Fint brännvin är inte så farligt. 
Skål! Ah!

(Nu låta vi de unga människorna 
äta smörgåsbord i lugn och ro. Det 
som tillhör flirtens kapitel är ju för 
övrigt privatangelägenheter, som vi 
knappast ha rätt att återge, varjämte 
vi icke ha lust att göra denna vin- 
lista till en tjock bok om 300 sidor.)

För soppan och desserten beställde 
de en halva portvin, Castle Invalid. 
Namnet låter litet skröpligt men vinet 
är utmärkt.

Då sedan fisken och köttet voro i 
faggorna blev vinfrågan ännu mer 
aktuell. Det var då herr Göteborg 
fick sin stora idé.

— När jag nu skall hålla föredrag om 
vinerna går det runt i huvudet på mig, 
ty det är ju ett kapitel mot vilket 
Sveriges Rikes Lag ter sig som en 
enkel broschyr. Men så kom jag att 
tänka på film och filminspelningar — 

fast jag är göteborgare. 
Här spelar vi just inte in 
någon film. —

— Det är väl för att 
man just inte gör det i 
London....

— Ni är förtjusande 
när ni försöker vara elak. 
Men jag skall löna ont 
med gott och ge er föl- 
jande genialiska förslag: 
ni skall skriva er artikel 
enligt filmtekniken. Antag 
att ni skall filma »en kopp 
té». Då måste ni först 
en tédrickande människa 
måste kameran bege sig 

fotografera 
och sedan
ut på språng och filma téplantager 
och téskördar och emballeringar i 
Kina, hoppa över till betodlarna i 
Skåne och ta dem från början till 
slutet, störta rätt på en ko och filma 
tillkomsten av grädde samt till slut 
fotografera téservisens tillkomst hos 
Gustafsberg och téskedens hos Diris 
gold.

Det är mycket det, men det blir 
mera om ni tänker filma en middag 
på Huvudrestaurangen.

Nu antar vi att kameran gjort en 
närbild av oss två och vederbörligen 
genomfilmat Guldus och Remington 
och Toledo och Aalborgs akvavit med 
mera. Sedan måste den speja över

— 12



DEBIT DES
BOISSONS 

ALCOOLIQUES 
ET DES VINS.

N:o 1/1-but. 1/2-but. 1/4-but.

TYSKT MOUSSERANDE.
105 Burgef Grün Trocken.......................................... 14.-

MOUSSERANDE BOURGOGNE.
111 Moulin à Vent, J. Calvet & Co............ . 15.— ............

MOUSSE-
RANDE
VINER.

— MADEIRA.

MOUSSERANDE SAUMURVIN. PORTVIN. 
SHERRY.

117 Royal Carte Blanche Sec, Ackerman-Laurance .. 13.—

COGNAC &
EAU-DE-VIE. 

LIKÖR,

MADEIRA.
LIKÖR.

123 Medium Rich ................. pr 5 cinglas Kr. 0.50 6 — 3.25 1.75 PUNSCH.
WHISKY.

124 Fine Rich ................. . ........................................ . . . 8.— 4.25
125 Selected Fine ......................................................... 10.— 5.25

BRÄNNVIN.
DIVERSE126 Malvoisie Extra Malmsey, pr 5 cinglas Kr. 0.95 11.— 5.75

127 Finest Boal 1840, Rutherford & Co............ ... 14— 7.25 .......— VINER.
128 Bual Reserve 1848, Welsh Brothers .............. . . 15.50 8.—
129 Malvasia 1848, Power Drury & Co., orig....... . 26.50 13.50 —

BARDRINKS.

MALT-
DRYCKER.

.........- MINERAL
........ — ...........

VATTEN. 
DIVERSE

— 13 — REGULATIONS
FOR SERVING
OF ALCOHOLIC

LIQUORS
AND WINES.



hb

vinfälten i Frankrike, Spanien, Tysk- 
land och en massa andra länder. Låt 
oss ta champagnen som exempel. 
Restaurangen har champagne från spe- 
ciellt tre firmor. Vi börja med Bol- 
linger och tar en närbild av en flaska 
Bollinger, därpå en bild av den äldsta 
herr Bollinger, som startade firman år 
1829 — då få vi en smula tidsper- 
spektiv och dessutom den ärevördiga 
upplysningen att företaget varit i hän- 
derna på samma familj under hela 
seklet. Sedan ta vi en bild från en 
elegant middag i London på 1860- 
talet med Bollingerflaskor på bordet, 
och så trolla vi med bilden så att 
gästernas kläder modärniseras steg för 
steg ända fram till denna sommars 
moder — men Bollinger flaskorna stå 
kvar, ty de ha alltid varit populära i 

in

England, 
text som 
druckits i 
förrän på

Till slut kunna vi göra en 
förklarar att Bollinger inte 
större kvantiteter i Sverige 
de senaste 4 à 5 åren men 

att märket nu är ett av de ledande — 
och därpå måste kameran flyga ned 
till departementet Champagne igen, 
ivrigt fotograferande de allra bästa vin- 
gårdarna. Med ett nytt skutt på hundra 
år tillbaka i tiden uppfånga vi grun- 
daren av firman Louis Roederer och 
hans på den tiden mera primitiva vin

fabrikation samt filma sedan alla fir- 
mans ansträngningar att till denna ju- 
bileumsutställning kunna leverera en 
verkligt förstklassig champagne. Då 
man hållit på i hundra år måste re- 
sultatet bli bra. Desto säkrare som 
märket dracks i Sverige redan på 1850- 
talet. Såsom en kuriositet kunna vi 
filma den sista ryska tsarens bröllop 
i Moskva år 1895, vid vilken tillställ- 
ning det gick åt över en halv million 
flaskor Louis Roederer, och som en 
annan kuriositet kunna vi filma att 
vid Konung Gustav V första besök 
i Paris efter sin tronbestigning lät 
franska Republikens dåvarande Presi= 
dent till den officiella dinern i Elysée- 
palatset servera Louis Roederer Brut 
såsom ett av Frankrikes ädlaste cham- 
pagneviner. Vi slutar med att göra en 
närbild av den typiska Roederer- 
korken och bländar sedan upp för 
Mumm.

— Mumm? Jag trodde nästan att 
det märket var slut. Det var så länge 
sedan man hörde talas om det.

— Javisst. Mumm har nämligen 
deltagit i kriget. Firman sårades, till- 
fångatogs och ockuperades. Då kriget 
bröt ut stoppade fransmännen all verk- 
samhet vid det gamla hederliga före
taget emedan det ägdes av tyskar, och 
så länge kriget varade såg man heller 
aldrig Mumm på vinlistorna. Emeller-

^9^

Champagne
G.H.Mumm&Ce
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N:o 1/1-but. 1/2-but. 1/4-but.

PORTVIN.
135 Fine Red.................. pr 5 cinglas Kr. 0.50 6— 3.25 1.75
136 Old Red Portwine*........ pr 5 cinglas Kr. 0.70 8— 4.25
137 Castle Invalid, W. & A. Gilbey, orig............... 11.50 6.— ...........
138 1915 Vintage, Sandeman & Co............................ 13.50 7.-
139 Offley’s Duke, Offley Forrester Ltd.................... 13.50 7.—
140 Castle J., W. & A. Gilbey, orig...... »................. 15.-
141 Burmester’s Port, Vintage 1912, orig................. 26.— ............

........ ............................ .......................................................................................

-......

PORTVIN.
SHERRY..........

—

---------------- --------------------------------------------------------------------- — COGNAC &
EAU-DE-VIE.

SHERRY.
•

LIKÖR.

147 Fine*...... . ...........  pr 5 cinglas Kr. 0.50 6 — 3.25 1.75 LIKÖR.
1 148 Superior Old*** .................................................... 8.- 4.25 PUNSCH.

WHISKY.149 Amontillado............  pr 5 cinglas Kr. 0.85 10.— 525 —
150 Coronation 1911, Vintage 1865, Gonzalez, Byass

BRÄNNVIN.& Co.................................................. . 13.50 7.-
151 Pale Sherry, Garni, tappn........ . ........................... 16.— 8.25 DIVERSE 

VINER.
152 Golden Sherry V. O., Garni, tappn. ................. 18.—
153 Amontillado » » ............. . . . 20.—

......  -.................................................-........................................ BARDRINKS.
______

........ MALT-
DRYCKER.
MINERAL-

.......
1

VATTEN. 
DIVERSE

— 15 — REGULATIONS 
FOR SERVING 
OF ALCOHOLIC

LIQUORS 
AND WINES.
DÉBIT DES 
BOISSONS 

ALCOOLIQUES 
ET DES VINS.



Skörden i Charente 
(Cognac).

Befordrar matsmält- 
ningen.

Oumbärlig till kaffet.
Finaste smak och arom.—ia - 

L y

4 *

Y v -,

tid upphör ju inte en firma som star- 
tades 1820 därför att det tillfälligtvis 
kommer ett världskrig. Då kriget 
slutat inköptes champagnelagret — 
det största som fanns i världen — av 
ett franskt konsortium för en summa 
av 160 millioner. För närvarande är 
denna nya firma sysselsatt med att 
sälja ut ett lager av 81/2 millioner 
flaskor som alla producerades före 
kriget — och om man betänker att 
det dracks 80.000 flaskor om året i 
Sverige och 3.500.000 i Amerika före 
kriget, förstår man att det är en ganska 
lätt uppgift.

— Jag tycker ni filmar bara starka 
saker att dricka, men fileten som vi 
just nu avnjuter tycker jag skulle in- 
spirera er till några kameraskott även 
på livsmedelsmarknaden, föreslog den 
enligt sitt yrke onaturligt vetgiriga 
unga damen.

— Ånej, då skulle ju vår middag 
vara i minst en veckas tid. Och jag 
kan tala om en hemlighet: den artikel 
ni kommer att skriva efter mina råd 
och dåd tänker jag ta in i Huvuds 
restaurangens dryckeslista — på de 
vänstra sidorna — och där kan jag 
knappast få plats med slakteribolag, 
mejerier, hönsgårdar och August Julius, 

som levererar alla konserverna. Men 
eftersom vi äter lagad mat just nu 
kan jag ju ta er och kameran med 
mig ut i köket ett ögonblick.

— Ett kök består av en spis och 
litet grejor. Det är väl ingenting märk- 
värdigt I

— Jo, min nådiga, när det gäller 
att i bästa fall bespisa 3000 personer 
måste köket vara något ganska märk- 
värdigt. Har ni någonsin sett en spis 
söm är 15 meter lång? Jag har bara 
sett det en gång, och det var i det 
här huset. Jag skulle också gissa att 
Bolinders, som under årens lopp leve- 
rerat köksinredningar till de flesta 
hotell, restauranger, sjukhus, kaserner 
etc. i Skandinavien, inte heller sett 
någon 15 meter lång spis förrän firman 
gjorde den här. Den är helt fristå- 
ende i köket med ena långsidan mot 
utlämningen, den är 2 meter bred och 
innehåller: 12 eldstäder, 21 stekugnar 
med i golvet nedfällda kolschakt, 3 
varmskåp, 2 grillar med underliggande 
kolboxar, 2 gratineringsapparater och 
dubbla hyllor över spisen med sväng- 
kranar för varmt och kallt vatten. Den 
spisen duger nog, och ni behöver knap- 
past vara rädd för att inte bliva mätt.



— 17 —

Pr 
21/2 cl.

COGNAC OCH EAU-DE-VIE.

Ja:s Hennessy & Cie.*** ....................... ........................ ............. ....... 1.35
» » X. O. ................................................................... 1.95
» » Extra ................................................................... 2.85

J. & F. Martell *** ................................................................... 1.35
» » V. O. ................... ........................................... . 1.50
» » Extra ................................................................... 2.85

Renault & Co. Carte Noire 1868......... . . .................. ................ 2 40
J. G. Monnet & Cie. V. S. O. P........... . ........................ ............ . 1.40
N. Barriasson & Cie. Cognac Club......... . ........................................... 1.10
M. Tiffon & Cie. *.......... . . ................................... ......................... 0.85
A. Dupuy & Cie. *** ........................ . . .......... . .................. . 0.95
Grönstedts Extra ...................................................................................... 1.45

» V. O........................................................................................ 0.85

Eau-de-Vie *** .. . ............... . . . .................. . ................. 0.65

LIKÖR.

Munk-Bénédictine ............................ . ....................................................... 1.30
Cointreau Triple Sec .................................. . ........................................... 1.15
Cusenier Triple Sec (orange).................... .............................................. 1.10
Cacao Chouaô (brun), Brizard & Roger............................... . ............ 0.95

» à la Vanille (vit), Brizard & Roger.......................................... 0.95
Curaçao (grön, vit och brun), Bols...................................................... 1.05
Anisette (vit), Fockink .............. ....... . ............ . ..................... 1.05
Chartreuse (gui).......................................... . ............................................. 1.15

» (grön) ...................................................................................... 1.15

COGNAC &
EAU-DE-VIE.

LIKÖR.

LIKÖR.
PUNSCH.
WHISKY.

BRÄNNVIN.
DIVERSE 
VINER.

BARDRINKS.

MALT
DRYCKER. 
MINERAL
VATTEN. 
DIVERSE

REGULATIONS
FOR SERVING
OF ALCOHOLIC

LIQUORS 
AND WINES.
DÉBIT DES
BOISSONS

ALCOOLIQUES 
ET DES VINS.



FRANSKA LIKÖRER
Befordra matsmältningen. Oumbärliga till kaffet. Finaste smak och arom.

BOUNDERS UTSTÄLLNING AV KÖKSINREDNINGAR i JÄRNMANUFAKTURHALLEN.

SQ2N5
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— Jag blir alldeles kokhet bara jag 
tänker på en så stor historia med eld 
inuti och varma ånger ovanpå.

— Då kan det vara lämpligt att 
svalka sig med en kylmaskin. Köks- 
departementet har en utmärkt uppsätt- 
ning dylika från Aktiebolaget Kylma- 
skin i Hvellinge. Ni har naturligtvis 
inte hört talas om det förut, men det 
finns i alla fall. Och detta bolag leve- 
rerar massvis kyl- och ismaskiner en- 
ligt ammoniak- och kolsyresystem, så 
fulländade att det går historier i Hvel-

lingetrakten med omnejd att isbjörnar 
som kommit in i dessa maskiner frusit 
ihjäl och så vidare. Den glace ni just 
nu äter har en sådan maskin att tacka 
för sin existens. — Men för alla 
himmelska makter, om ett ögonblick 
kommer vaktmästaren och frågar: »be- 
hagas det kaffe?», och innan dess måste 
jag ha klarat av köket. Diskmaskin 
nerna återstå. De äro ju också aktun 
ella just nu då vi efter en god måltid 
lämna efter oss för diskning lämpliga 
fat. Ni tror naturligtvis inte att man

DRICK
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LIKÖR.
Pr 

21/2 cl.

Angostura Bitter ................... 1.35 
0.90 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65
0.65

C. L. O. C..................................................................................................
Svensk Anisette ......................................................................................

» Cacao (brun)............................ . ..................................................
» Curaçao (grön och brun) ...... . .................... ....... .....................
» Liqueur du Château ...................................................................
» Liqueur du Couvent...... . . . . ....... ....... ....... . . . . .................... . . .

PUNSCH.

Cederlunds Extra ................................. pr

1/2-but. 1/4-but.

5 cl glas Kr. 1.05 6.20 3.10
» Torr.................................... » » » 1.— 5.90 2.95
» Söt .................................... » » » 1.— 5.90 2.95

Carlshamns Extra .............................. . » » » 1.05 6.20 3.10
Grönstedts Blå....................................... » » » 1.05 6.20 3.10
Platins **** .......................................... » » » 1.— 6— 3—

Pr

WHISKY. 21/2 cl.

Black Label ................................. 0.65
0.75
0.85
0.95
0.90

Grönstedts Standard.................................................................
Spey Royal, orig.........................................................................................
Black & White, orig........... . ........................ . ..........................................
Stewart’s Finest Old, orig................... ............................. .

LIKÖR.
PUNSCH.
WHISKY.

BRÄNNVIN. 
DIVERSE 
VINER.

BARDRINKS.

MALT
DRYCKER. 
MINERAL
VATTEN. 
DIVERSE

REGULATIONS 
FOR SERVING 
OF ALCOHOLIC

LIQUORS 
AND WINES.
DÉBIT DES 
BOISSONS 

ALCOOLIQUES 
ET DES VINS.



BEGÄR LÖITENS AKVAVIT!
(NORSK AKVAVIT)

använder människor 
kraft för att diska nå- 
gra tiotusen porslin- 
och glasföremål varje 
dag... .

— Nej, man använt 
der naturligtvis ma- 
skiner som slår sön- 
der hälftenoch släpper 
igenom den andra 
hälften odiskad. . ..

— Det gör man, men inte här. Vårt 
fagra land har nämligen nöjet inom 
sina gränser hysa en fabrik med namnet 
A.-B. Alingsås verkstäder, och denna 
fabrik tillverkar något som kallas för 
»Bergströmmen» och som är den bästa 
diskmaskinen. Ehuru den endast är 
fem år gammal har den hunnit erövra 
stora delar av den svenska och ut- 
ländska marknaden från utländska 
konkurrenter, och den har bevis för 
att den inte bara sparar tid och arbete 
utan även porslin och handdukar i 
en omfattning som gör att maskin 
nen betalar hela sitt pris på ett års 
tid. Ni skulle se på då diskarna 
efter vår måltid packas i korgar och 
placeras i diskkärlet samt utsättas för

»DISKMASKINEN BERGSTRÖMMEN».

loi

vattenstrålar av olika värmegrader för 
att sedan sköljas.

— Torkas diskarna med maskin 
också?

Nu anlände vaktmästaren:
— Behagas det kaffe?
— Naturligtvis, eftersom det kokas 

med kaffemaskinen Fix, som sparar 
kostnader samtidigt som den gör kaffet 
klart och gott, men det skall vara 
något till också.

Han gav beställningen och fortsatte 
sedan sitt föredrag med nytt material:

— Jag har nästan glömt filmkame- 
ran, men nu får den inte stå i köket 
längre utan nu måste den ned och 
arbeta i Frankrike igen. Vi ha kom- 
mit till kapitlet »avec» och om det

< DRICK

g AALBORGS akvavit.
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Renat egent. brännvin
Akvavit

»

»

»

BRÄNNVIN.

O. P. Anderson 
Ödåkra............ .  
Aalborgs Taff el 
Löiten ..............

Överstebrännvin..............
Sädesbrännvin .................
Genever, Boll & Dunlop

DIVERSE VINER

Noilly, Prat & Cie., fransk ........... 
Francesco Cinzano & Cia, italiensk 
Torino, italiensk................................  
Vermouth » ........ . .......................

Pr 
21/2 cl.

0.30 
0.40 
0.40 
0.40 
0.40 
0.40
0.40 
0.40

Pr 5 cl.

0.75
0.65
0.60
1.—

— 21 —

Rosenhäger (alkoholfritt).............................................................

1/1-but. 1 1/2-but.

3— 1.75
Gravensteiner » ............................................................. 3— 1.75

1

BRÄNNVIN. 
DIVERSE 
VINER.

BARDRINKS.

MALT
DRYCKER. 
MINERAL
VATTEN. 
DIVERSE

REGULATIONS 
FOR SERVING 
OF ALCOHOLIC 

LIQUORS 
AND WINES.
DÉBIT DES 
BOISSONS

ALCOOLIQUES 
ET DES VINS.



BENEDICTINE
skulle filmas igenom helt och hållet 
skulle kameran bli tvungen att besöka 
lika många platser som det finns drop- 
par i en punschkvarting. Vilket jätten 
arbete skulle den inte ha bara med att 
föreviga Munklikörens härliga källa, 
La Bénédictine i Fécamp, en hel liten 
stad som i sextio års tid fabricerat 

"i I

denna kända och över hela världen 
uppskattade dryck. Redan de gamla 
byggnaderna med sina rikt utsirade 
detaljer och vackra partier skulle kunna 
bli ett helaftonsprogram, och med fa- 
brikationen och utskeppningen samt 
diverse siffror skulle det bli en serien 
film i sju avdelningar. En något kor- 
tare film skulle Cointreau ge upphov 
till, eftersom detta märke är betydligt 
yngre, men desto mer uppseende- 
väckande är den snabbhet, varmed den 
vunnit sin stora popularitet. Varje 
finsmakare känner till Liqueur Coin- 
treaus härliga svalkande arom. Den 
talar för sig själv.

Medan vi äro nere på druvornas 
idylliska fält måste vi ägna en del 
uppmärksamhet åt Hennessy konjaken, 
den odisputabelt mest kända av alla 
konjakssorter. Det var för över 150 
år sedan Richard Hennessy kom till

Cognac och började sin verksamhet, 
som länt mänskligheten till så mycken 
glädje. Industrien är nu av en väldig 
omfattning. Man kan göra sig en före- 
ställning om huset Hennessys enorma 
lager, då man hör, att den årliga av- 
dunstningen genom lagringsfaten upp- 
går till c:a 700,000 liter. Det stämmer 
mig till vemod, då jag tänker på för- 
inteisen av sådana kvantiteter av detta 
härliga fluidum, druvans själ. Sedan 
övergå vi till huset W. & A. Gilbey, 
med vars wisky Spey Royal jag strax 
ämnar släcka av denna utsökta middag. 
Här uppe ha vi knappt någon aning om 
vilken omfattning dessa stora alkohol- 
levererande firmor ha och vilken över 
hela världen utbredd försäljningsort 
ganisation de äga. Bröderna Gilbey 
startade ändå 1857 med ett kapital 
på endast 2 kr. — nu finner man 
märket i Skottland och Ryssland lika- 
väl som i Sydamerika och Asien, och 
firman säljer pr månad icke mindre 
än närmare 11/2 million flaskor av alla 
slags vin och sprit. Då jag besökte 
de stora anläggningarna i London — 
redan det hus som har till uppgift 
att endast härbärgera tomflaskor är

ueur
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BARDRINKS.

Lemonades.
Kr.

Plain Lemonade.......... . ................. 1.—
Seltzer » ............................. 1.25
Egg » ............................. 1.50
Claret » ............................. 1.50
Sherry .............................................. 1.75
Fruit Extra ............................... . . . 2.50
Lemon Squash ............ ................. 1—
Orangeade........................................ 1.25

Plain Fizzes.
Gin Fizz........................................... 1.50
Silver Fizz...................... ................. 2.—
Golden » ........................................ 2.25
Royal » ........................................ 2.50
Whisky ........................................... 2.50

Mixed Drinks.
Sherry Flipp .......... . . .................. 2.50
Sherry Cobble ................. ............ 2.—
Sherry & Egg................. . ........ . . . 2.50
Port & Egg.................................... 2.50
Horses Neck ........................ ........ 3.—
Stinger.............................................. 2.25
Pousse .. .................... . .................. . 2.50
Angel Titt..................................... 2.—
Milk Shake .................................... 1.25
Milk Punch.................................... 1.50
Egg Nogg....................................... 2.50
Mamie Taylor................................ 3.50

All Kinds of Punches.
Kr.

Whisky Punch ........... .................. 2.50
Claret » ............................. 1.75
Whisky Soure ............................. 2.50
Gin » ............................. 2.50

Cocktails. -
Plain Whisky ............................. 2.50
Martini ......................................... . 2.50
Manhattan .......... . . . . . ................ 2.50
Coffee.............................................. 3 —
Suisses ........................................... 2.50
Steinway .......... ............................. 2.50

All Kinds of Highballs.
Whisky........................................... 2.50
Gin ...................... ............... ........... 2.50
Crème de Menthe...................... 2.50
Vermouth ........................ 2.25

Ice Creme Soda.
Chocolate Soda... ........ . 1.50
Strawberry » ................. ........... 1.50
Raspberry » ............................. 1.50
Cherry » ............................. 1.50
Orange » ............................. 1.50
Lemon » ............................. 1.50
Pine-apple » .......... .............. 1.50
Ice Tea .. ..................................... . . 1.—
Ice Coffee....................................... 1.—
Ice Chocolate................................. 1.25

BARDRINKS.

MALT
DRYCKER. 
MINERAL-
VATTEN. 
DIVERSE
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VY ÖVER BENEDICTINE.

ett jättehus — berättade man mig att 
om alla flaskor som firman säljer 
under ett år lades ut i rad skulle de 
räcka runt hela engelska kusten. Och 
den wisky, som firman ständigt håller 
på lager skulle räcka att fylla ett fat lika 
högt som Nelsons monument (ung. 50 
meter) och upptagande en lika stor yta 
som Trafalgar Square. Firman för 232 
olika märken, men nu tänker jag dricka 
bara ett av dem. Vaktmästarn — får 

jag en kupa Spey Royal och vatten.
— Det kan ni verkligen vara värd 

efter alla edra utläggningar, skrattade 
hon. Jag unnar er en belöning efter 
arbetets slut — nu finns ju inte mera 
att skildra och förövrigt är min an- 
teckningsbok full.

— Ni tycks inte ha hört att jag 
nämnde ordet vatten 1 Var nu god 
och tillgodogör er några visdomsord 
om vatten I Sedan är det slut.

=m27 "
- —-A " “6*
a • * q*•3 

Sam. 2 “

BLIVANDE HENNESSYKONJAK.
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Kr.

1/2-but. Stort 
glas

Litet 
glas

MALTDRYCKER.
Pilsnerdricka ................................................ . . . . ............ 0.50 0.50 0.30
Porter ............................................. .................................. 1—

» Engelsk .. . . . .............................................. ......... . 2.50
Pale Ale ........ ........................... . . . . .................................. 2.50
Ginger Ale .......................... . ............. . . ....... . ...............

MINERALVATTEN.
Ramlösa............ ................................ 0.65
Guldus .................................... . ............... ....... . .............. 0.60
Pommac....................... . . . ....... . ......... . ........................ . . 0.60
Citronil .............................. . ............................................. 0.60 —
Sockerdricka.. . ............................. .......... . ........................ 0.50
Vichy-, soda- m. fl. kolsyrade vatten.................. 0.50 ..... -.......

.............

DIVERSE.
Kaffe, extra............................................... ................................................... .

» vanligt....................................... . ..................................... .
Thé............ . ....................... . ....... . . .......... . ......... . ......... . ..................  !
Choklad .. ....... ........................................................................................... .
Saft ....................................      pr glas 272 cl. |
Bakelser, alla slag ............... ................................ . ...................................
Smörgåsar, vanliga.............. . . . ............. . .................. . ...............................
Specialsmörgåsbricka....................        . . . ................
Blandad frukt ............................................................................. . . . . . .......
Citron 1/1.......................... . ................................................... . . . . ...............

1 — 
050 
0.75 
0.75 
0.40 
0.35 
0.40 
1.25 
2.50 
0.40

MALT- 
DRYCKER. 
MINERAL-
VATTEN. 
DIVERSE
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Saken förhåller 
sig så att vatten 
är en mycket nöd- 
vändig dryck, inte 
bara om rnornarna 
utan även under 
alla tider av dyg- 
net. Av detta skäl 
ha en mångfald 
personer varit lis- 
tiga nog att starta 
fabriker för till- 
verkning av kolsy- 
rade vatten och 
läskedrycker. Här 
dominera Apote- 
karnas Fören. Vat- 
tenfabriker med en 
omsättning, som torde kunna anslås 
till dubbelt så stor som samtliga öv- 
riga fabrikers i Göteborg och hela 
Bohuslän tillsammans. Deras tillverk- 
ningar stå under ständig kontroll av 
Professorn m. m. Greve C. G. H. T. 
Mörner i Uppsala, vilket borgar för 
att det yppersta, som överhuvud kan 
framställas, tillhandahålles.

KUNGL HOVLEV.

Sedan 20 år tillbaka Kungl. Hov- 
leverantör samt vid flera expositioner 
belönade med guldmedaljer och diplom 
kunna deras fabrikater med allt skäl 
rekommenderas.

I världens största restaurang måste 
dock finnas allt och därför kan Ni,
om så önskas, erhålla kolsyrade drycker 
även från Falkens vattenfabrik i Göte-

-t).

ALKALISKA KÄLLAN I RAMLOSA.

borg, som kontrolleras av d:r Alb. 
Rubenson, och Göteborgs Nya Vatten- 
fabriks fabrikat, som kontrolleras av 
stadskemisten d:r J. E. Alén. Dyrare 
och tillhörande en särskild klass är 
Ramlösavattnet, som upptäcktes 1890 i 
Ramlösa och som sedermera blivit 
spritt långt utom de giktbrutnas och 
njurlidandes krets, ja till och med 
blivit en icke föraktlig exportvara. 
Punkt och slut. Skål!

GILBEYS WISKY TRANSPORTERAS ÖVER ANDERNA 
PÅ LAMADJUR.
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”PARAFLOR”
(NYASTE GOLVBEKLÄDNAD, 

LJUDLÖS och SANITÄR).
Hundratals av Huvudrestaurangens 

besökare hava beundrat dess vackra 
golvbeklädnad av imiterad marmor, 
även vid ingången och trappuppgångs 
arna och är det ett nöje för restaurangs 
ens direktion att taga tillfället i akt 
att lämna några särskilda upplysningar 
om nämnda golvbeklädnad.

Densamma är förfärdigad av s. k. 
plantationgummi och kallas »Paraflor» 
samt tillverkas endast av The North 
British Rubber Company, Englands 
största gummifabrik. Ett flertal firs 
mor hava försökt att imitera »North 
British Paraflor» men hava ej lyckats, 
emedan mattan är en produkt av många 
års experiment.

Några av »Paraflors» många förs 
delar äro :

man rör sig ljudlöst på densamma, 
man halkar ej,

den ligger absolut slät utan fasts 
sättning,

den är praktiskt taget outslitlig,
den är genomgjuten och kan alltså 

användas på båda sidor,
den bibehåller alltid sitt utseende och 
den är mycket lätt att hålla ren.
Om hänsyn tages till alla dessa förs 

delar, måste priset å Paraflor anses 
mycket billigt.

»Paraflor» tillverkas i många olika 
kvaliteter, färger och marmoreringar. 
Den finnes att tillgå hos ett flertal större 
firmor i Sverige samt över hela världen.

Prover och utförliga upplysningar 
erhållas hos A/B. The North British 
Rubber Co., Upplandsgatan 20, Stocks 
holm.

Direktionen har kommit till den 
övertygelsen, att »Paraflor» utfallit 
till allas, både gästers och personals, 
belåtenhet. Direktionen utvalde »Pa- 
raflor» för restauranten, då den ans 
såg samma vara den enda riktiga golvs 
beklädnaden och resultaten hava visat 
att valet var mycket lyckligt.
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NOTICE to strangers concerning the regulations 
in force with regard to serving of alcoholic 

liquors and wines.

In Sweden there are special restrictions in connection with the 
above and for which the Restaurant Proprietors are held responsible, 
namely:

No alcoholic drinks of any kind may be supplied before noon, 
and only to persons taking their meals. In the morning (before 5 
o’clock p. m.) only 2 small glasses (of 21/2 centilitres) are to be 
supplied, later in the day a maximum of 6 such glasses, for Ladies 
half the above quantities.

Punsch is supplied more freely than is the case with other stronger 
alcoholic drinks, and 3 small glasses of the above mentioned drinks 
may be substituted for a small bottle (1/6 litre) of Punsch.

Restaurants may, however, sell small Whisky & Sodas and 
Brandy & Sodas (called lättgrogg) without it being necessary for the 
consumer to take a meal.

Light and sparkling wines as well as Vermouth are supplied 
practically without restrictions. Sherries, Ports and Madeira (strong 
wines) may, however, only be supplied in limited quantities and in 
connection with a meal or sweets.

As a rule the entrances of the Restaurants are closed at mid- 
night. At this hour the supply of alcoholic drinks, wine and beer 
is stopped. The public is, however, entitled to remain another hour, 
during which period it is understood that all previously ordered drinks 
may be consumed.

Certain regulations have been relaxed, and if required, waiters 
can give information concerning these.

The public is requested not to expect waiters to carry out their 
duties in any manner contrary to the regulations, as they are liable 
to lose their positions if such a proceeding is at any time noticed.
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Avis aux étrangers concernant le débit des 
boissons alcooliques et des vins.

Il existe en Suède à ce sujet une réglementation assez détaillée, 
et MM. les Restaurateurs ont la responsabilité du respect de ces 
prescriptions.

Aucune espèce de boissons alcooliques n’est servie ni avant midi 
ni aux clients qui ne prennent pas de repas. Dans la journée (avant 
3h de l'après-midi) il n’est servi que 2 petits verres au maximum 
(de 21/2 centilitres), plus tard dans la journée pas au-dessus de 6 
verres d’une contenance égale, mais les Dames n’ont droit qu’à la 
moitié de ces quantités. Pour le Punsch, pourtant, les réglements 
en vigueur sont plus larges que pour les autres boissons alcooliques 
plus fortes; 3 petits verres de ces dernières boissons peuvent être 
remplacés par une petite bouteille (1/6 de litre) de Punsch.

Des grogs de whisky ou de cognac dits »grogs légers» (lätt- 
grogg) sont préparés et servis par le Restaurant sans obligation de 
commander un repas.

Les vins légers et mousseux de même que le Vermouth sont 
servis, dans la pratique, sans prescription restrictive. Les vins de 
Xérès, Porto et Madère (vins de liqueur) ne peuvent, par contre, 
être débités qu’en quantités limitées et seulement en même temps 
qu’un repas ou des pâtisseries.

En règle générale, l’entrée des Restaurants est fermée à minuit. 
Tout débit de boissons alcooliques, vins et bière, doit cesser à la 
même heure. Le public a cependant la faculté de rester dans le 
Restaurant une heure de plus, pendant laquelle les boissons servies 
pourront habituellement être consommées.

Il existe encore certaines d’autres prescriptions particulières, dont 
il n’a pas été fait mention ici. Le personnel de service fournit sur 
demande des renseignements à ce sujet.

Le public est prié de ne pas donner au personnel des ordres de 
service qui seraient en contradiction avec les réglements en vigueur, 
attendu que si quelqu’un, faisant partie de ce personnel, agissait con- 
trairement à ces instructions, il risquerait d’être révoqué de ses fonc- 
tions.
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Jättespisen i Huvudrestaurantens kök

Is

RiiI

DEN STÖRSTA SPISEN I EUROPA.

Den är 15 m. lång och 2 m. bred, innehållande 
12 eldstäder, 21 stekugnar, 3 varmskåp, 2 grillar, 2 
gratineringsapparater och dubbla hyllor över spisen 
med svängkranar för varmt och kallt vatten. Vid ut- 
lämningen finnas 5 varmbord, vardera 1,5 m. långa.

Inredningen är i sin helhet utförd av J. & C. G. 
BOLINDERS MEK. VERKSTADS A-B., Stockholm, 
som för övrigt utfört de flesta köksinredningarna på 
Utställningen.

Bolinders utställer i Järnmanufakturhallen sina 
välkända köksinredningar, som bl. a. omfatta spisar 
för alla ändamål från de minsta hushållsspisar till de 
största restaurantspisar.
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En Fraga Till Gasterna
VAD TYCKER NI OM "BORDS- 

BESTICKET” HÄR?
DET HAR GULDETS FÄRG OCH GLANS, ÄR HÅR- 
DARE ÄN STÅL, LÄTTPUTSAT OCH OBEGRÄNSAT 
HÅLLBART, OCH MÄRK DET — EFTERLÄMNAR 

INGEN SOM HELST BISMAK AV METALL.

Denna restaurang — Nordens största — använder 
för serveringen över 18,000 delar

som är namnet på denna nya metallslegering. Dirigold 
har väckt stort uppseende i skilda delar av världen.

Av lovordande skrivelser må anföras följande:

Den kände författaren och konstnären
D:r HENRY B. GOODWIN, Stockholm, 
skriver :

»Har under en månads tid vid upprepade 
provningar av ömtåliga orientaliska té- 
sorter begagnat en Dirigoldsked till jäm- 
förelse med silverskedar och därvid kunnat 
konstatera, att den för téfinsmakare vid- 
riga metallsmaken lyckligt blivit över- 
vunnen. Metallen Dirigold har dessutom 
just den så att säga parafinartade fetglans, 
som stöter vattendroppar ifrån sig, varis 
genom den genom kemisk lösning av 
metall i vätskor minimaliseras » I D:r 
Goodwins familj och vänkrets kommer 
Dirigold att införas i st. för bordsilver.

Den 27. 3. 1923.

Utställes å Exportutställn 
Detalj försäljning i butik n:o

Intyg från Husmoderns Utställning och 
Provkök säger:

»Att firman Alcometallers, Örebro, bords 
bestick använts vid Husmoderns kurser 
under ett års tid dagligen, intygas härmed. 
Det har dessutom av mig personligen avs 
provats under nära två års tid och har på 
båda hållen varit till full belåtenhet. Ingen 
nötning föreligger, det är alltjämt lika 
fräscht och snyggt samt hållbart. Ingen 
skurning av knivar behöver förekomma, 
endast vanlig putsning då och då. Då 
dessa bordsbestick visat sig vara trevliga 
och lättskötta, rekommenderas de varmt.

Stockholm i april 1923.
Thora Holm=Lundberg.»

ingen, hall 11. Tel. 5 52.
11 i Viadukten. » 11 19.
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SAMTLIGA DUKTYGER, 
SERVETTER och HANDDUKAR

TILL

JUBILEUMSUTSTÄLLNINGENS 
HUVUDRESTAURANG

ÄRO LEVERERADE AV

H O LMA-H E LS IN GLAN DS 
LINSPINNERI & VÄFVERI A.-B.

MADÅNGSHOLM
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KYLRUM MEN!
Kylanordningarna i huvudrestaurangen äro 
levererade av A/b Kylmaskin, Hvellinge. 
Förevisas för alla intresserade.
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”Medan affärsmannen sover
iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

arbeta hans annonser”
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

säger man i Amerika. Detta får sin riktiga bety- 
delse, endast om denna reklam är fullt up to date.
Beställ därför Edra trycksaker, där Ni erhålla första 
klassigt arbete till moderat pris, nämligen hos

Aktiebolaget E. RYSTEDT
GÖTEBORG

Telefoner: 16 10, 138 38

EN MIDDAG PÅ 
HUVUD.

RESTAURANGEN 
får sin rätta boquet 
om man till kaffet läser

GNISTAN
IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllUlllllllllllllllllllllllllllllll

Den pigga och roliga 

bbulevardtidningen.

BEMÄRK
MATTAN PÅ TRÄDGÅRDS-
RESTAURANGENS GOLV

PARAELOR
GUMMIMATTA

FRÅN

A..B. The North British
Rubber Company

Upplandsgatan 20 
STOCKHOLM

CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM 1923.
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Såf Gr fände bli obunden som vinden. 
Göra ord klara som solljuset

ar Qi än är, kan den porfafiva 

20nderwood- 
maskinen följa Gr för aä uppfeckna allf, vad 2i önskar 

meddela anora.

Höfeborg: Stockholm: Gävle:
Qorra Samngatan 22. Rarbnansmakaregafan 9. Köpmangatan 9.

Ring, skrin eller besök



TIVOLIRESTAURANTEN
NOTA





Gamla Lisebergs Restaurant.
Telefon 5809.

_ 
,

Största lager — Billigast.
Mattor, Gardiner, Möbeltyger, 
— Filtar, Vaxduk, Sängar, — 
Reseffekter, Barnvagnar m. m.

A.-B. CARL JOHNSSON
K ungstorg et — Göteborg.
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PRIPPS RESTAURANT

TELEFONER;

JUBILEUMSUTS TÄLLNINGEN
19 2 3

BESTÄLLNINGAR 2 68
VESTIBÜLEN 18045

BORD. DENS. Nr;

P A ■ ' 2 4 Y E R ■ 7

KR. I. -...   -
BETALA ENDAST MOT KVIT, , 4 JKNTKG FRÄN KASSAN.

»ÀM.AQOS, Siochholn,






