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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
John Svanljung,

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag if fotografier efter linska konstnären »rbeten,— = förlag aj finska vyer.=—

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgafan N:o 31. Telefon N:o 284.

HELSINGFOBS Utgifves hvarjp söndag,onsdag och fredag.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 19 Maj 1895

Tredje gästuppträdandet af Fru Julia Håkansson
och Herr Tore Svennberg.
(För första (6:te) gången

Bröllopet på Valéni.
Skådespel i4 akter af imfr/gr Ganghofer och Afareo B/-o-

-e/ne/-. Pri öfversättning.
I'ersonerna:

Déineter Fortunat, slottsherre till
Panésti Hr Malmström

Adéle, hans hustru Frk Berglund|
Jonél, deras son Hr Berlin. H
Aristide Notarä, slottsherre till I

Valéni Hr Ahlbom.I
Mihai Bogdan, f. d. minister . .Hr Eiégo. B
Zoe, hans hustru Fru GrundeiM
Pia, deras dotter .FrkAVidellßß
Fantasi Tschuku, statsprokuratorHHH^HH^l
Wassili (iorowé, apellationsråd H
Rémus Aldéanu, prefekt....H
Lydia, hans hustru I
Nizetti, deputerad I
Oléscu, tidningssedaktör . . . I
Moritz Gtrnnspeclit, penningmäk-^^^^^^^^B

Hr Larsson.
Hr Uggla.
Fru Bränder.
Hr Ljungberg.
Hr Wilhelms son,

Hr Castegren
Hr Swedberg,

Sanda, hans dotter . .
I'araskitza, zigenerska^Notarås^^^^^^^^^^^l

liushållerska Frk TschernichinVelie, byfogde Hr Enberg.
Constantin \ skatteböndervid /Hr Beckman.
Dragosch / Valéni (Hr Lindh.
Aléxe kammartjenare\ Jios For- /Hr Linderoos.Joän, betjent

'
/ tunat (Hr Nyström.

tlankn, betjänt hos bogdån . . .Hr Svensson.Moruzzi, poliskommissarie . . .Hr Linderoos.
G-ästeä yiskådare irättegångssalen. Gendarmer

Bönder. Bondqvinnor, Zigenare.
Scenen är iEumänien
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*) Pantasi Tschuku
**) Sanda ....

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr.kl. 10,30 e. m

MAGASIN DU NORD '""-«
Ledig annonsplats. J. H. WICKEL

VINHANDEL.

fSirraßs cPunscß
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

-& GuldmedaljIS9D. &■

SKRÄDDERIET
MATTI RINTALA.
AlexandersgatanN:o 48.

M sorterac/t lager inhemska och utländska ty-
ger tillverkas irälsittande kostymer, Mössor.

rranska Lifl

-I*o
I

N:o 4711
€xtrait d'€au de Cologne double,

trän Ferd, Miilhens iKöln, erkändsomden
bästa genom tillerkännandet af det endatörstapriset iKöln 1875.

Generalagent förFinland.
.ta S-estrin.

Helsingfors

Tore Svennberg.
Julia Håkansson

Kontor. Fabiansgatan N:o 8. Tel. 91

IHl

Julia Håkanson

(Sanda iBrullopet på Valéni")

Ikväll ochimorgonkvälluppträder den fram-
stående konstnärinnan ien uppgift som hon ej ti-
digare utfört här iHelsingfors. IGöteborg, där
fru Håkanson senast spelat Sanda har hon erhål-
lit de amplaste loford för kreerandet af denna
uppgift

<«iijmÉ*

SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 20 Maj 1895.

Fjerde gästuppträdandet
af <sfru <$ulia tJCäfiansson och

<3fCerr <£ore Svonnßorq.
För andra (7:de) gången

Bröllopet på Valéni.
Skådespeli 4 akter af Ludvig Ganghofer och

Marco Brociner.
Personerna:

Démeter Fortunat, slottsherre till
Eanésti Hr Malmström.Adéle, hans hustru Frk Berglund.

Jonél, deras son Hr Berlin.
Aristide Notarä, slottsherre till

Valéni Hr Ahlbom.
Mihai Bogdan, f. d. minister . .Hr Eiégo.Zoe, hans hustru Fru Grunder.Pia, deras dotter Frk Widell.
Pantasi Tscluiku, statsprokurator — — — — —
Wassili (Jorowé, apellationsråd .Hr Larsson.
Kémus Aldéann, prefekt Hr Uggla.
Lydia, hans hustru Fru Bränder.Nizetti, deputerad Hr Ljungberg.
Oléscu, tidningsredaktör.....Hr "Wilhelmsson
Moritz (Jriinspechtjpenningmal^^^^^^^^^^H

Hr Castegren,
Hr Swedberg.Sanda, hans dotter . .^^^^^^^JParaskit/a, zigenerska^Notarii^^^^^^^^^^^H

hushållerska Frk TschernichinVelie, byfogde Hr Enberg
Constaiitin,} skatteböndervid /Hr Beckman.
Dragosch, / Valéni (Hr Lindh.
Aléxe, kammartjenare\hos For- /Hr Linderoos.Joän,betjent / tunat (Hr Nyström.
Janku, betjent hos Bogdan . . .Hr Svensson.Moruzzi,pqliskommissarie ...Hr LinderoosGäster. Åskådare irättegångssalen. Gendarmer

Bönder. Bondqvinnor, Zigenare.
Scenen är iRumänien.

*) Pantasi Tschuku Tore Svennberg
**) Sanda Ju/,a Håkansson

Börjas kl. ",30 och slutas omkr.kl. lO.an e m.

illsommarsaisonen ett myk-
haltigt lager af alla sina
hända specialiteter.

filthattar 10 fm)^, Silkesl\attar
och chapeau claques 20 fm)(.

>"" -I " £f < t9HIIÅ 1S! V Carl von Knorring.
■opsaknngsbofegef|f11|J||e Kontor:MichaelsgatanI.Telefon(3s7.

Ledig annonsplats. Ledig annonsplats. Ledig annonsplats.
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Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta röd-vlner, enligt kemisk analys

äkta, renanaturviner, hvilka såsom bekant använ-
das vid utländska kurorter såsom synnerligen hU-
sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,nerve-
vas numera å alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren. Centrals hus.

AXEL PALMROOS
Vlnaifäi.

Lager af finf. äkta Viner,
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

d>K- E- Ståhlberg-*- £sSy£^^S'n°* >i;
-

FOTOGRAF.-^



j» JLLIUS SJÖGREN
£ Mikaelsgatan 4. Centralt hus.

% Ylle^ och frikofvaruaffär.|
JJ vaisorteradt lagrer. Billigrapriser.**********************************

Ju/försäkringsaktiebolaget

JBifförsäfiringariJSifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

11 Hagelstams bokhandel. %
(Hotel Kamp)

specialikt
Medicinsk och teknisk literatur.

ISpikaste 'urval fransk,, tysk och engelsk literatur.|g>

Konst- och pappershandel.

■gfi.-..-.m .«. .-.m.-. ."..-..:.-..-. -"..-" .-w

1|Jäst blirilängden alltidbilligast.||
m Köp alltid en

JB X C EL8IO B"
så är Ni säker om att få en god maskin.

1895 i5jS
(Bhufvuddepoten,
I^^^^ Centralpassagen.
Sjßt Reel behandling hafva förut kännetecknat

oss och utlofvas äfven nu af
M Axel Wiklund, ii
Öp Generalagent och inne- Hj?""Felll ân <$pIihafvareafExcelsiorde- PpoteniCentralpassagen äÉ

Café Victoria

SVENSKA TEATERN.
Biljettpriserna äro

k Fmk 4Länstolar ... . . .
Parterre n:ris 33—72

■73—154 ■ 3„ » 2- 50Parterre-gaiier^^
Pfl.rt.firrfi-avantso.en

2:50
20: —

stycketals „ „ 3:50. 3:50
■ 4: —Parterre-loge

Första radens fond . .
Förstaraden
Andra radens avantscen

, 3„ 12
2stycketals

Andra radens fond
Andra radens sida, framplats^^„ „ „ öfrigaplatser
Tredje radens avantscen....

z.
—

1:50
1:50
6:

—
-i "stycketals

Tredje radens fond
sida

75
75
50galleri

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl 9f. m. - 3
o. m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagar kl
9— lo f. m., I—2 midd. samt från kl. 4 e. ro äfven-
som de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12— 3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener- j
lagges för hvarje biljett 10 procent utöfver priset.

Obs.! Biljetter kunna rekvireras per telefon
N:o 387 å tider, då biljettkontoret är öppet.

Torsdagen den 23 Maj.

(éfärisli *&Cimmelsfäråsåag.)
Femte gästuppträdandet af Fru Julia

Håkansson och Herr Tore
Svennberg.
.För l:sta gången

CLARA SOLEIL.
Lustspel i3 akter af £. Oondinet och P. de Sévrac,

Öfversättning.

Undervisninu ipianospel m£" %anuS,
O r r St. Robertsgatan n:o 39.

Välläsning* och deklamation,
Siri von Essen.

Lärarinna vid Dramatiska föreningens teaterskola
Wladimirsg. 42 träh. p. g.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Quadrant!
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Östra Henriksgatan 13. Telefon 1866.

Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URB A IN E
meddelar fördelaktigastelif- och kapital-
försäkringar af olika slag. Särskildt må
framhållas de så eftersökta barnförsäk-
ringarna. L'Urbaine är fortfarande det
enda bolag, som meddelaruppskjutna lif-
försäkringar att vid 21 års ålder träda i
kraft utan alla förbehållredan åt barn
från det första lefnadsåret.

(Bart von iffinorring.
Kontor: Mikaelsgatan 1
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vid vägen till »Fölisön"
l/Q HQ Q POTQ rekommenderas.„K dllldlld udlu nu."

A. Ahlberg.

Leo Tolstoj och Kreutzer-
sonaten

Kreutzersonaten, ■
— ett motstycke till

Strindbergs G iftas", har på grund af
sitt „omoraliska" innehåll förbjudits i
Kyssland och äfven annorstädes. Bo-
kens hela innehåll utgör, som bekant
en berättelse af en man som, vild till
sin natur, efter en sedeslös ungdom,
gifter sig och får en familj af fem
barn och, sedan äktenskapet genom
brist på kärlek och fördragsamhet blir
olyckligt, till slut mördar sin hustru.

Förstislutet af boken omtalas Beet-
hovens nKreutzersonat", som jämte an-
nat spelas af hustrun och en ung vio-
linspelare, hvilken uppväcker mannens
svartsjuka. Något värkligt motiv för
att begagna namnet på Beethovens
härliga värk till titel för denna från
början till slut smutsiga historia, ett
af den nutida literära realismens ve-
dervärdigaste alster, kan ej uppletas
om icke det att, likt socker på fluggift,
locka läsare äfven af det kvinliga kö-
net att besudla sig med denna lektyr,
itro att innehållet rör tonkonsten eller
ett estetiskt ämne.

Såsom en episod eller parentes ibo-ken förekommer emellertid på ett parsidor ett resonnemang om musiken ochspecielt den nämnda sonaten, ett utta-

lande, som är ett komplett nonsens,
och som man har svårt att förlikamed
den resonnerandes påstående att han är
förtjust imusik. Vi kunna anföra in-
nehållet af dessa sidor, ett par af de
hyggligaste i hela boken, för att visa
hvad en författare, sådan som denna
boks, kan ha att säga om tonkonsten
och Beethovens storvärk.

De spelade Kreutzersonatenaf Beet-
hoven. Känner ni det första prestot?
Känner ni det? O, o! . . ." Han gaf
till ett utrop och var sedan tyst en
stund. En förskräcklig pjes, denna
sonat!" fortfor han. rOch just denna
del. Öfverhufvud är musik någonting
förskräckligt! Hvad är den väl? Jag
vet det ej. Hvad är musik? Hvad
uträttar den? Och hvarför uträttar
den hvad den uträttar? Det heter att
musiken värkar själsupplyftande. —
Galenskap, lögn! Den värkar, värkar
mäktigt — jag talar om mig, men

—
ingalunda upplyftande. Den värkar
livarken upplyftande eller förnedrande,
den värkar upprörande på själen. Hur
skall jag göra detta klart för er? Mu-
siken tvingar mig att förgäta mig själf
och min värkliga belägenhet, den för-
sätter mig i ett främmande tillstånd;
under intrycket af musiken tror jag
mig känna hvad jag i värkligheten
icke känner, tror jag mig begripahvad
jag icke begriper, kunna hvad jag icke

kan. Jag förklarar det för mig så,
att musiken värkar såsom gäspningen
eller skrattet: jag är icke sömning,men
jag gäspar när jag ser någon gäspa;
jag har icke något skäl tillatt skratta,
men jag skrattar, när jag hör andra
skratta. Musiken försätter mig ome-
delbart i det själstillstånd, hvari den
befunnit sig, som skref densamma.
Våra själar flyta tillsamman, och jag
låter honom leda mig från den ena
stämningen till den andra. Hvarför
jag gördet, vet jag icke. Komponisten,
exempelvis till Kreutzersonaten, —
Beethoven har dock vetat hvårför han
befann sig ien sådan stämning;denna
stämning hade för honom bestämda
handlingar till följd, och därför hade
denna stämning för honom någon me-
ning — för mig har den ingen. Där-
för är musiken endast retande, upprö-
rande, menleder icke til] något resultat.
En krigsmarsch t. ex.: soldaterna mar-
schera efter den och musiken har ett
resultat; en dans: jag dansar, musiken
har ett resultat; messan ikyrkan: jag
tager nattvarden, äfven här har musi-
ken ett resultat . . . men där ingen-
ting annat än retelse; en handling
förekommer ej därvid. Därför är mu-
siken så fruktansvärd, därför är des3
värkan ofta så förfärande. IKina är
musiken en statssak. Så bördet också
vara. Bör det då tillåtas, att en män-

niska, hvilken som hälst, får hypnoti-
sera en annan eller flere andra och
sedan göra med denna person hvad
hon vill? Och ännu mer, att den först-
kommande osedliga människa får vara
hypnotisör? På så sätt kommer detta
farliga medel ihvar mans hand . . .
Taga vi t. ex. Kreutzersonaten, första
prestot — och det fins många sådana
saker — får man spela den isällska-
per midt ibland dekolletterade damer
eller på konserter, så applåderas och
därefter spelas något annat? Sådana
saker bör man endast spela vid be-
stämda, viktiga eller betydelsefullla till-
fällen, när bestämda, denna musik mot-
svarande handlingar utföras. Men fram-
tvingandet af denna hvarken till tid
eller förhållandenpassande känsloenergi,
som ej kan gifva sig uttryck, måste
värka fördärfligt. På mig åtminstone
har värkan af detta musikstycke varit
förfärlig: det har förekommit mig som
därigenom hos mig uppdykat nya kän-
slor, nya möjligheter, hvilka jag förut
aldrig erfarit. Ja så är det — ingen-
ting sådant som jag förut tänkt och
upplefvat; nej, så är det'

— detta
tyktes en röst inom mig säga. Hvad
det nya var, som jag kände, därför
kunde jag ej göra mig reda, medve-
tandet af detta nya tillstånd uppfylde
mig med glädje. Idetta nya tillstånd
fans ej mer något rum försvartsjukan.

»■»H ~m T ¥T T M7^ I» WT är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografl-Atelier.
wt^^P ■i--m- -■- M^J JLi JB. JBQi Kw I^| ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk

Mälgjordt arbete behöfver icke vara förenadt medGlogatan 3
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Äldsta och bäst försedda specialaffär i
Finland för velocipeder & tillbehör samt desam-
mas noggranna och fackmässiga reparation för
moderat pris.

Solid- och cushion- ringadc^raocp
peder omändras till luftringade inom mycket
kort tid och till billigt pris.

Begär 1895 års nya katalog trykt på
landets båda språk.

Motion är förhälsan,hvad
mat är för kroppen!

Annonsera

1<&rogram*cfålade{"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta

gas för längre tid

/)LO f Hvarje annonsör får sig flLQ fUUZ><. tidningen hemsand uuo"

■
— -s- OratiSi-5-

—
■

Annonser och prenumeration emottagas åtid-
ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.

e^ife-

Brunnsparkens i utmärkt skick befintliga JS.ä^GlUcin3, rekommenderas

TARTF D'(TR
u£t

iCHAMPAGNE.

I
IiCOGNÅC

jffienauU & C:o

PSJLFVER j^^^^^H
MBRONS I

Verldsberömda kvaliteter.

Medaljerna. 1

J. Slints Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,=utför alla till yrket hörandearbeten fort och billigt. =^
Telefon 1192,

OskarGS-aixi.tox-in.i restaurant
H.el3tLonm.Tni.exLca.oy£t.s. Levins

iC^ /

Ledig annonsplats. iskyld

Rekommenderas

Ledig annonsplats.
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Svartsjukan och den känsla, som fram-
kallat densamma, syntes mig såsom ba-
gateller, icke värda att tänka på.

Efter detta presto spelade de det
vackra, men i gammalt maner hållna
andantet medde fadda (?!) variationerna
och hela den svaga finalen. Därpå
spelade de efter gästernas önskan en
Elegi af Ernst och andra saker; allt
detta var rätt vackert men gjorde ej
pä mig hundradelen af det*intryck, som
det första stycket. Jag haraldrig sett
min hustru sådan som denna afton.
Dessa glänsandeögon,dettaallvar,denna
värdighet iuttrycket under spelet; det
milda, rörande och lycksaliga leendet,
då detta var slut. Jag såg alt, men
jag tillskref det ingen annanbetydelse,
än att hon känt alldeles såsom jag, att
äfven hos henne, som hos mig uppdy-
kade liksom ur minnet nya, förut ej
erfarna känslor. Jag var nästan hela
aftonen fri från svartsjuka" . . "

Det är visserligen mördaren Posd-
nyschew, som i boken yttrar siff så-
lunda, men hans resonnemang är tydli-
gen en yttring af författarens egna tan-
kar och åsikter, och denne räknas som
en af nutidens förnämste! Att påpeka
motsägelserna,vederläggaorimligheterna
i dessa anse vi här öfverflödigt;där
till träda de alt för tydligt idagen.\

<n^jmM^

Valborgsmessoaftonen
på Skansen

(Stämningsbild från Stockholm.)

Smekande ljumma vårvindar fläkta
och solen skiner irån molnfri himmel,
träden knoppas och marken skiftar i
vårens späda grönska, som blott väntar
det milda, ljumma vårregnet för att slå
ut i all sin prakt. Det är Valborgs-
messoafton, och stockholmarne draga ut

till Skansen för att iGuds fria natur
bland minnena af svunnen kultur fira
vårens ankomst på gamla tiders sätt
och för att höra studentsångens toner,
de draga ut itjugutusental och fylla
Skansens gångar och planer, som nu
lysas upp af färgrika ljusa toaletter och
brokiga parasoller, af vårfriska, glada
ansikten, och här samlas alt hvad stock-
holmsborna ha af ungdom, skönhet och
elegans

—
här får man se hur berät-

tigadt uttrycket rde sköna stockholm-
skorna värkligen är. Här är folk af
alla klasser, men talrikast äro de bättre
klasserna representerade;det är en fin
artig, älskvärd publik,som med förtjus
ning och vördnad ser och beundrar alt
här uppe, detta förtjusande lilla landt
ligaparadis, som ligger nästan midtupp
i staden och som blifvit dess största
sevärdhet.

Och förtjusandestämningsfullärSkan-
en alltid, men mest just sådana vår-
ivällar.

Musikkårens konsertärslutoch „katte-
kungen" har fått sinsvarte plymage för
iet han under skarornas jubeloch bar-

nens klingande skratt lyckats enl. gam-
mal skånsk folknöjessed slå katten ur
tunnan

— det är paus, och vi draga
till Håsjö-stapeln, hvars klocka klämtar
en fingerad helgmålsringning;den kan-
ske ringer in vårens stora hälg öfver
stad och land.

Nedanför oss ligger staden inhöljdi
skymningens violetta dager, men rakt
i vester glöder alldeles vid horizonten
solen, till hälften dold af Johannis
iyrka, som skarpt silhuetterar sig mot
den lysande bakgrunden. Ännu några
ögonblick och världshärskarinnan sjun-
ker ner isin rosenbädd där bakomsta-
den och endast en gyllne skiftning på
töcknet öfver densamma visar hvar hon
gått att slumra,men purpurmolnenmat-
tas och himlen bleknar och mörkret
smyger sig sakta öfver staden, däi
lyktorna tändas, öfverDjurgårdens par-
ker och Brunsvikens blanka vatten. Men
häruppe på Skansen tändas eldar och
lyktor, vårdkasarne flammapåklipporna
och tjärtunnorna fräsa och spraka, och
inne bland Bredablicksparkens stammar
skymta hundratals lyktor och på tor
nets tinnar flammar öfver furornas top

par väldiga facklor. Iden pikanta
skiftande belysningen med dess reflexer
i dammames lugna vatten går publi-
ken och njuter af det storartade, natur
och konst här frambragt— såvida den
inte är så materielt anlagd att den vid
Balder-tornet, Bollnäsgästgifvaregården
eller Gröna Lund söker kämpa till sig
en kopp varmt kaffe iden nu kyliga
aftonen eller ett anspråsklöstglas pils-
ner. Många, många tusen kämpade,
men få' vunno seger. Den för öfrigt
så välordnade Skansen är sådana da-
gar ej någon lämplig tillflyktsort för
de som hungra och törsta.

Hå hvad nu? Se bland sko-
gens stammar skymta faklor och bloss
och — — - Ja, „ sångarfanan åter
höjes". Det är sångarskaran, en kör
på bortåt 200 man. som nu drager
fram. Och från Moraplanen låter den
oss höra de gamla kära sångerna,,Vin-
tern rasat ut", Hör oss Svea",Vårt
land", kungssången och Sjung om stu-
dentens lyckliga dag", alt under den
väldign publikens applåder, som likt
smattrande gevärssalvor rullar fram
öfver Skansens vidsträkta plan. Ur
rent musikalisk synpunkt fins nog kan-
ske anmärkningar mot denna sång, men
härligt och frisk klingar den ivår-
kvällens rena luft och ger en ej dålig
illusion om den riktiga studentsången,
den skönklingande. friska, enthusiasti-

*■50 (profkort å1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
-14. J^k inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort.JlVlll Ni ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till ATELIERN ~w

Glogatan 3 *""



Kontor. Fabiansgatan N:o 8. Telefon 916.
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W. AHLFORS
Kyrkogatan 11 Telefon 1001.

Lager af gamla, goda, bevisligen
verkligt äkta viner, direkt

importerade från lata
Klassens firmor.

€xtra/in )\rra)^s punsclv
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

l^andskmagas net
N. Esplanadg. 39,

NU INKOMMET
Stort urval fårska:Promenad-,Bal-

och Ridhandskar. God qualité,
billiga priser.

JP' HHtIt W k fl) t BIiIiHI!1D jj1". w 5)iW!: W IB ?P:e

Förenta Staternas
Lifförsäkringsbolag"

NEW-YORK.

€rnst Collander
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HA¥BSKAR
säljas endast hos

A\ Esplanuflt/. 37
Göhles gård.

.5 g Ö c

ska studentsången, som de flesta af
åhörarne lärt att heundra iFyrissta-
den eller vid dess sångarsöners besök
här. Men sången förklingar — det
är slut med Skansens valborgsmessofest,
en fest, som Stockholm numer räknar
och kommer att räkna som en af sina
traditionella fester. Publiken troppar
af — hän till hemmets lugn eller
Djurgårdsrestäuranternasmatsalar, men
ännu, när man vid half elfva tiden
passerar Djurgårdsbron ser man eldarne
flamma däruppe bland skogen och Bre-
dablicks facklor lysa mot den mörka
natthimlen och spegla sina eldslingor i
Djurgårdsbrunnsvikens svarta vatten.

-sWM^m
Notiser.

— Marcella Sembrich har börjat
ett gästspel iK. operan iBerlin. Hon
gjorde sin entré som ViolettaiTrav-
iata". Ijuni far den firade divan
till London.

— Ibsens „Vildanden" skall före
säsongens slut uppföras å Das Neue
Theater iBerlin.

—
Odeon teatern i Paris senaste

nyhet är ett fyra-aktsdrama Isora" af
Anderer. Stycket har gjort medel-
måttig lycka

— Inte mindre än sju samtida
premiérer egde på lördageniförravek-
kan rum å olika teatrar iBerlin.

— Josephstädtische theateriWien
slutade för ett par dagar sedan sin
vårsäsong med den trefliga operetten
Toto-Tata"

— Eleonora Duse, som varit sjuk,
är nu åter frisk. Hon uppehåller sig
för n. v. i Basel, men skall idagarne
uppträda iMainz.

Nu inkommet:
Stort lager stråhattar

till ytterst billiga priser
hos Ledig annonsplats

H. ELLMIN
9 Alexandersgatan 9
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K^Csmgjoråa cßapyrosscr.
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iaskar om 25 sta 3s p,

100 st. å 1:25p.■ 250 st. å 2:50 p* rw 1
I*^h si

hos Jacob Reincke,
1-rtS 35 N. Esplanadgatan 35,
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Ph^l Papyross-Rökare
|=DB| som vilja skona sin hälsa, böra an-

vända hylsor med sundhetsvadd ifrån
firman
Joseph J3ardou & fils i paris

Begär dem ialla tobakaffärer.

Rulltråd,
fickursskyddskapslar af cellu-
loid a 1Fmk, créme färgadt &
hvitt bomullsvirkgarn

-
på ny-

stan, markgarn, Carlsbader
stnimpstickora 25p. omgången,
virknålar från 10 p. pr styck,
"CT.lg-a.r2a., fiskaregarn.

Beställningarpå all slags ma-
skinstickning emottages.

:k£i3Ea.elsgra.ta,23. 2.

Ledig annonsplats

s
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K. A. DAHUff.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

af
Itroguer, Kemikalier

5^ och ~$
Farmaceutiska Preparater.

Apparater, Utensilier,
Gummi-varor.

Parfymer, Tvålarm. m.
STLlcola.i.g-a.taj3.15-

G-logra-ta.23.-i.

förbudsändningaroch
andra uppdrag.

ring upp
1650.

Snabb och billig expedi-
tion genom

Kommissions- & Distribu-
tionskontoret.

N. Esplanadgatan 21.

Carl J3erc|roth.
Alexandersgatan 21.

t,nes.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.

H:fors 1895, Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri


