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F FORSSTRÖMS CAFÉ
Restaurant & Billards.

/« Veatra Henriksgalan 16
rekommenderas.

Dagligen stående frukostbord.
MIDDAG fr. 2-5 e. m. å l:5O.

15 biljetter 20 mk
Enxkilda rum. Soupera d la carte.

Beställnii.. å niniit m agar & Soupéer emottagas,

Från konstutställningen.
Jag förstår inte hvart folket tagit vägen från

denna vår goda hufvudstad. Det synes ingenstä-
des, men det flns där troligen ändå.

Ser ni, det är nämligen så, att jag icke kan
skrifva något om ingenting. Jag måste nödvän-
digt ha något att skrifva om. Allrahälst folk,
människor af hvad slag de vara må. Och då jag
nu, för att fylla redaktörens ihans senaste le-
dande artikel afgifna löfte, är tvungen att kåsera
äfven ide numror, där inga teaterrecensionerkunna
förekomma, står jag där villrådig och vet icke
hvad jag skall taga mig till.

Jo, nu vet jag. Jag skall gå på konstexpo-
sition. Jag har varit där förut och det är icke
häller för att själf se på taflorna som jag går dit,
utan för att rita af och beskrifva ett par af de
förnämsta taflorna där. På det sättet kommer
jag mig ialla fall till att utöfva konstkritik, som
nu för tiden blifvit så modärnt.

Jag presenterar här resultatet af mitt första
besök på utställningen, en symbolistisk teckning
benämd

Idödens käftar,
Midten af taflan upptages af ett lik som re-

dan är så torrt ochmagertatt detblifvit genomskin-
ligt. Denna framställningsmetod, inventerad af mig,
symboliserar på ett förträflligtsätt förintelsen,upp-
lösningen, jämte det äfven inrymmer ett vackert
symbolistisktmoment fördem,somhysadenäfvenledes
modärna tron på metempsykosen och därmedisam-
band stående andar, astralkroppar m. m. Liket
har byxor och stöflor. Detta är ett resultat af
min kvinliga känsla för det passande. Men dessa
byxor äro äfven genomskinliga. Afven de hafva
blifvit astralbyxor. Så stor är symbolismens makt.
Liket är utan hufvud. Hufvudet, hvilket som be-

Lorens Malmströms
HERREKIPERINGSAFFÄR

(midt emot Kapellet)
wtm<menderar sitt försaisonen moderna och nya'ägerien ärad allmänhets benägna hågkomst.opecialité: nyheter iCRAVäTTEKT

SKRÄDDERIET
MATTI RINTALA

Alexandersgat.N:o 48.Af sorteradt lager inhemska och utländska ty-
ger tillverkas m/sittande kostymer.

J. H. WICKEL
VINHANDBL.
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Tidning förHelsingfors

Teatrar och Konserter. DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnären arbeten— = förlag a/ fmska yyer.=—

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansimtnn N-o 31. Telefon N:o 264,

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Söndagen den 11 November.

äfvensom DAMKAPPOR.
Damskrädderi under utmärkt ledning.

kant är människans förnämstakroppsdel,den bäst in-
rättade och den sinnrikastkonstruerade,står såsomså-
dan naturligtvis äfven anderiket närmast. Dethar
följaktligenäfven hunnit heltoch hålletastraliseras
och blifva osynligt, förr än öfriga delar af krop-
pen. Äter en fint symbolistisk tanke! Bakom
och genom liket skådar man dels en lång orm, dels
ett norrsken, dels månen och dels 11 stjärnor.
Ormen är evighetens symbol. Den biter sig nog
i stjärten men det synes icke ty det sker längre
österut, utom taflan. Norrskenet det mystiska
skimret inorr, det oförklarade ljuset åskådliggör
för oss den prakt som väntar ien annan värld.
Månen har nattmössan på hufvudet och är förvå-
nad öfver att lysa inorr. Sådant har aldrighändt
den förut, ty då den är inorr är det dess natt
och därför har den äfven nattmössa på hufvudet.
Hvad de elfva stjärnorna skola betyda, vet jag
icke. De ha samma mystiskt symboliska bety-
delse som de två liljorna med de blodfärgade luft-
rötterna på hr Galléns tafla. Af deras jämna
antal och säregna konstellution kunde man möjli-
gen anse dem beteckna att den aflidne i lifstiden
varit en högt uppsatt man.

Slutligen ha vi nere till vänster den point
som gifvit taflan dess namn. Döden öppnar sina
käftar —

döden har jag tillåtit mig framställa i
en form något afvikande från den traditionella,
dels emedan jag icke velat gifva den ett alltför
afskräckande utseende och dels emedan jag icke
velat måla en krona på dess hufvud — döden öpp-
nar sina käftar och håller just på att börjaförtära
likets ena liktå, dess sjukaste punkt. Eesten föl-
jer sedan snart efter.

Vid det jag höll på att aflägsna mig från
utställningen nådde en klockas ljud mina öron.
Jag vände mig om att titta och fick ögonen på:

La grande cloche de la réclame.
hvaraf jag ihastighetentog en ögonblicksfotografi

1894.

Ledig annonsplats.

Waseniuska Bokhandeln.
Maskin- och Elektriska anläggningarCAFI D¥ IOIDUndertecknads

f». å inWWliåiW Serverar smörgåsbord,Vi &Vjportioner,salta biten,
Varma & kalla sexor,till billigapriser.

Tekniska uppdrag af alla slag
utföras af4 VILHELMSGATAN 4,

Öl på seidla:, Tekniska Byrån SEPPO,Nybeklädd & Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer,Reqvirera per telefon 1803.
Kasernsatan 48. ■

—
G- W. Relander Gustaf

KTT «stå hihprff Nyaateliern är L u^^- FOTOGRAF °^ i. Ht, OldlllUClg Helsingfors, Alexandersgatan17.
-1- A UUIV/ir.

Ledig annonsplats. rekommenderas.

Sofiegatan 2.

Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta rOd-viner, enligt kemisk analysäkta, renanaturviner, hvilka såsom bekant använ-

das vid utländska kurorter såsom synnerligen hal-
sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,Berve-
ras numera å alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus.

AXEL PALMROOS
Vinafiär.

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

samt
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» JULIUS SJÖGREN «j
JMkaelst/alaii 4 Central*hus.* Ylle- och frihofvaruaffär. «

Välsorteradt lager. BiUigrapriser. *^
c£i//örsäl^ringsaktiebotaget

JSifförsäfiringar S JOifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

Ledig annonsplats.

iflP

Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URB A IN E
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H:o 16. La cloche de la récl arne
Såsom man af bilden ser och såsom äfven be-

skrifningen af klockan anger, har vår herre icke
fått plats på klockan, ty man skulle icke ha kun-
nat ringa iden så starkt och så långt ljudande,
om så hade skett. Vår herre har altså ingen
plats på reklamens klocka.

Bovlotte,

■s>-\

Iniiräing ipianospelm^/"%anus," f f St. Eobertsgatan n:o 39.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska

WINER &
SPIRITUÖSA.

dCagalstams Gofifianåel-
Nya böcker.

Tavaststjerna, Kvinnoregemente, 2 delar.
Tovote,IKärleksyra.
Margarethe, Berit, öfvers.af M. Langlet.
V. H. Vickström, Åfventyrarelif.
John Isberg, Doktorns fru, komedi.
Ryssland o. England iAsien, med karta öfver krigsskå'

deplatsen,
Liisberg, Napoleon,h. 3.
Beckers Världshistoria h. 8,

Gustaf IIAdolf h. 4.
Holbergs komedier h. 8.
Stuxberg, Sveriges o. .Norges fiskar i. 1o. 2
Rudin, Ord tillungdomen.

Ledig annonsplats.

Sfräng vinter. Då allmänna åsig-
ten synes vara, att detta, livad väderlek vid-
kommer, ovanliga år kommer att sluta med
en mycket tidig och sträng vinter, uppma-

nas alla att igod tid taga notis om J F<
Lundqvists rikhaltiga pälsvarv-
lager, som, complet sorfceradt förvintern,
erbjuder bästa tillfälle att göra inköp och
beställningar. Lagret är af ofvan antydd
orsak större än vanligt.
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meddelar fördelaktigastelif- och kapital-
försäkringar af olika slag. Särskildt må
framhållas de sä eftersöktabarnförsiik-
ringarna. L'Urbaine är fortfarande det
enda bolag1,sommeddelaruppskjutna lif-
försäkringar att vid 21 års ålder träda i
kraft utan alla förbehållredan åt barn
från det första lefnadsåret.

&arl von
Kontor:Mikaelsgatan1
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»Lejonet ifrihet och i fån-
genskap."

. . . Nej, nej, med cirkusdamer vill
jag inte på vilkor ha något vidare att
skaffa! svarade salongslejonet Erik von
B. sin gode vän löjtnant Kurt, då denne
brydde honom för den sköna skolrytta-
rinnan miss Atropina. Jaghar en gång
upplefvat ett äfventyr, som . . . nåja,
Kurt, du är på min ära den förste,för
hvilken jag omtalar den fatala händel-
sen, men jag litar på din heder, att
du låter alt stanna oss emellan.
IKöpenhamn var jag ända tillvan-

sinne förälskad iden bedårande baro-
nessan F.. en kvinna, hvilken som ryt-
tarinna, iskönhet ech dygd aldrig fun-
nit sin like.

O, denna gudomliga varelse upptog
långt ifrån illa min hyllning, men jag
stötte på ett hinder i— hennes man,
cirkusdirektören, hvilken återigen var
den afskyvärdaste människa, jag nå-
gonsin sett.

En dag bjöd han mig till sig. Han
emottog mig ytterst artigt och sade,
att han hade ett par ord att säga mig
angående sin fru. Därefter yttrade han
några meningslösa fraser och slog mig
därunder helt obarmhärtigt meden dres-
sörpiska på mina eleganta blankläder-skor. Vid hvarje slag grinade jag illa

och hoppade till af smärta, men han
urskuldade sig helt lugnt därmed, att
det var vana eller rättare ovana hos
honom. För öfrigt hade ju hvarje cir-
kusdirektör sina små egenheter.

Det var inte lönt låtsa om, att jag
var arg, hvarför jagnöjdemigmedatt
draga mina ömma fötterunder stolen.
Men nu, Kurt, skall du helt visstkom-
ma att spärra upp ögonen! Hvad tror
du väl, att den där karlen sade mig
vidare? Jo, han bedyrade, att han var
alldeles förtjust imig för att jag var
så uppmärksam emot hans fru, och det
gladde honom särskildt, att hans fru
inte precis var alldeles likgiltig förmin
person. En skolryttarinna är ingen
nunna, och att hans fru hadebeundrare,
ja, t. o. m. sina gynnade tillbedjare —
nå däri måste han ju finna sig och
kände sig till och med en smula smick-
rad däröfver. När hon kastade sina
blickar på mig, hade hon inte någon
dålig smak.

Nu inträder en neger, lång som ett
bamburör och svart som kol samt iförd
enlysandebetjentuniform.Hanyttradenå-
gra förmig obegripligaordtillsinherre.

Baron F. — cirkusdirektören
— gjor-

de sin ursäkt, men det hade kommit
en klovn från Petersburg, med hvilken
han måste tala. Han tillsade Manu —
negern — att bära in konjak och ci-
garrer samt aflägsnade sig därpå.

Vänta lite! Han hade knappasthun-
nit gå ut, förrän den lätt tillskjutna
dörren åter öppnades och genom den-
samma inträdde med gravitetiska steg

da gissa, hvad . . .jo, ett
väldigt, lifslefvande nu-lejon

biskt lejon,
Min belägenhet kan du lätt tänka

dig. Öknens majestät slog med ett
slag af sin tofsprydda svans till dörren
och promenerade helt ogeneradt fram
emot mig. Kurt,jag kan försäkra dig,
att jag ihäpenheten tappade min enk-
eltjusare".

Det var inte egentligen fruktan jag
kände men jag vek dock instinktlikt
ett par steg baklänges. Lejonet ka-
stade upp hufvudet och stirrade på mig
med sina fruktansvärda, blodtörstiga
ögon

Jag skäms inte tillstå för dig, att
jag nu ropade på hjälp. Jag hade ju
besten nästan alldeles in på mig. Jag
ropade af alla krafter, men mina rop
förklingade ohörda.

Den smutsgula jättekatten höjde sig
en smula, stälde sig på bakbenen och
lade ,,spinnande" och med tämligen
kraftigt tryck sina båda framtassar på
mina skuldror. Jag svigtade under le-
jonets tyngd.

Jag ropade om nåd, om hjälp. Kurt,
jag bedyrar, det var inte feghet, men
hvem som hälst skulle gjort som jag.

Ännu idag kan jag tydligen se, huru
odjuret omfamnade mig. Jag varifa-
ra, iden allra största fara att bli upp-
äten

Då rann en tanke på räddning ge-
nommitt brännande hufvud. Helt sakta
drog jag fram min arm under lejonets
lurfviga buk och strök smekande dju-
rets yfviga mahn. Detta tycktes be-
haga odjuret. Törst fälde det sin ena
och sedan sin andra tass. Jag förhöll
mig fullkomligt stilla. Helt plötsligt
kastade sig lejonet lekfullt på ryggen.

Kurt, då gjorde jag ett djärft språng
åt sidan, klättrade med tillhjälp af hyl-
lorna allra högst upp på ett inärheten
stående stort bokskåp och hukade ned
mig där. Räddad, räddad! jublade jag
inom mig. Där satt jag nu mellan två
stora gipsbyster. Det varrysligt trångt
där uppe, Jag kunde knappast få
plats och stötte oupphörligt hufvudet
mot taket. Min belägenhet var inte
häller nu synnerligen afundsvärd.

Lejonet, som legat stilla, gjorde oför-
modadt ett väldigt språng upp på bok-
hyllans nedersta afsats och stirrade på
mig. Det hela hade dock förmig för-
lorat sitt skräckinjagande intryck och
jag började tycka att tiden blef mig
lång.

Jag började därför studera boktitlar-
ne på öfverstahyllan och stafvademig
till närmaste förgylda titel på ettiröd
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wExce/s/or velociped.
I„. B°" Fabrikens generalagenter —ej återför-tsäljare —

underkastavihvarjemaskinvårsträngaprof-,hung och ligger det fullkomligtutom vårt intresse attIförsaljaen felaktigvara,utom attFabrikens namnoch\garantiäro en tillräcklig borgen för varans duglighei
r^ Obs! st°r nyhet inom kort. Öbs!^k Axel Wlkinu Hjalmar Felliaaß
KL Alexandersg. 21. Wladimirsg. 19. JBA Telefon N:o 1232. Telefon N:o 758. g

r-4" Original Singer Symaskiner "
äro de enklaste, mångsidigaste, varakti-
gaste och således äfven de ändamålsen-
ligaste af alla symaskiner, hvilket bäst
bevisas genom fabrikens kolossala fram-
gång och styrkes ytterligare derigenom
attOriginalSinger symaskiner alltidvun-
nit en afgjord seger vid. alla offentliga
täflingar.

Oriainal Singer symaskiner säljas i
Helsingfors endast hos

V. Grashoff
älsta symaskinaffär iFinland.
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CHAMPAGNE 1
Renault & C:o

COGNAC
Verldsherömda kvaliteter.

GULD
silfver Medaljerna.
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"Pj (BenfratpassagenM
=yj Försäljning af Husqvarnavä^M
så kända och vid flere utställnin-^M

gar med högstautmärkelse pris-^H
belönta

Familje-, Skräddare- ochSko-^H
makare-symaskiner, Stickma-^B

=y skiner för finare och gröfre ;\iM
heten.

2p Nålar, Oljor, Maskindelar^^^B
Största lager. Billaga priser

Husqvarna General Depot.

i L-
«/. Sunis Skrädderi Stora Ilobertsgatan N:o 3,

utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt. m^=
än,-c re/e/"ow iX9S,

»■« C3r£iiXULi3x*in.i restaurant
i*©3i.oiaa.xn©i3Lca.ora.s.
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marokin bundet praktband: ..Le-jo-net
ifri-het och ifän-gen-skap."_ Afven lejonet tycktes finna det trå-
kigt, ty det gäspade ohyggligt, lade
sig ned och tittade på de närmaste
böckerna. Då sträckte jag försigtigt
ned min hand, tog upp praktbandet,
öppnade det och började läsa. Kurt,
jag kommer ännu idag fullkomligtväl
ihåg, hvad där stod på sidan 213:

n ". . Lejonet, som hellre tar sin
tillflykt till list än det ger sig iöppen
samp, lade sig förstgäspande nedanför
trädet, men. var efter ett par minuter
med ett språng uppe iträdets topp,
grep där den stackars negern och sön-
derslet honom isitt raseripå det ohygg-
ligaste ..."

Kurt, kan du undra på att jagblek-
nade, och i min förskräckelse tappade
den digra volymen midt på lejonets
nos? „Djurets konung" reste sig ha-
stigt under ett fruktansvärdt rytande
och ...

Kurt, jag hade nästan förlorat med-
vetandet, aå baronen-cirkusdirektören
åter inträdde, följd af negern med kon-
jaksbrickan.

Direktören syntes helt förvånad, då
han fick se mig uppkrupen på bokhyl-
lan, där jag darrande satt mellan de
båda gipsgubbarne, nästan lika hvit i
ansikte som dem. Han kunde rakt
inte förstå,huru lejonet kunde ha kom-

mit in till mig och spelade oskyldig.
Jag hade nog mina tankar för mig i
det fallet. Han hjälpte emellertid ned
mig och var glad öfver att isista ögon-
blicket ha kommit sin högt värderade
vän till räddning. Till lejonet dun-
drade han ett Nero, couche!". Dju-
ret lade sig lydigt som en hund.

Visserligen försäkrade direktören,att

Nero" inte gjorde en mask för när,
men jag hyste dock all tillbörligrespekt
för djuret. Under det jaguppmanades
styrka mig med en konjak efter hvad
baronen med ett elakt grin kallade mitt
lilla oskyldiga äfventyr", kom en stor
sibirisk varg inklifvandes. Ehuru han
bar nosgrimma, tyckte jag inte alls om
den nye gästen, allra helst som han
spärrade dörren för mig och jag visste,
att direktörens fru väntade på mig till
en liten tete a tete. Denna blef emel-
lertid inte af, ty den fördömdavargen,
liksom lejonet, håll mig ischack. Väl
ute skyndade jag direkte hem,packade
min kappsäck och for från både Kö-
penhamn och den gudomliga cirkusda-
men . . . Nej, Kurt, jag ger alt den
sköna Atropina en god dag, ty jag
har som du hört blifvit grundligt bo-
tad för all slags kurtis med cirkus-
damer.

Från allmänheten
Bästa herr redaktör!

" Igår var jag på konstutställningen
iAtheneum. Gud, hvad där var vackra
saker. Och så symbolistiska sedan.
Jag knappast begrep hvad allt skulle
vara. Särskildt anslogs jagaf en tafla,
hvilken tydligen är afsedd att ingå i
en illustreradupplaga af Johannes up-
penbarelse bok. Den heterikatalogen
På väg från dödsriket." Jag blef
helt glad när jag såg den. Den illu-
strerar det ställe iboken där det he-
ter: Och då jag vände mig om, såg
jag en, som var lik en människoson,
klädd i fotsid dräkt (= uppvikta by-
xor) och omgjordad vid bröstet med
ett gyllene bälte, (se vägen, som sling-
rar sig omkring honom som en orm!)
Och hans hufvud och hår voro hvita
som hvit ull, såsom snö,och hans ögon
voro såsom en eldslåga (n. b. utsläkt!)
Och hans fötter liknade kalkolibanos,
såsom hade den blifvit glödgadien
ugn, och hans röst var som en röstaf
mycket vatten. Och han hade isin
högra hand sju stjärnor, och hans ut-
seende var såsom då solen (här månen!)
lyser isin kraft".

Det invid kalkolibanos, alias hans
fötter, befintliga drakhufvudet är på-
tagligen ett af de sju hufvudena å

det i17 kap. af Joh. Upp. omnämda
vilddjuret, hvilket som bekant var„fullt
med hädiska namn" och därför ien
anständig tidning icke kan närmare
beskrifvas.

Snillrikt är det af konstnären att
förläna denna djupt symboliska mans-
figur, som med hela blygheten hos en
renadsyndarsjäldöljerde bakre extremi-
terna i ett par nankingsbyxor, snill-
rikt är det, säger jag, att förläna
mannen denna skimrande astralkropp,
som låter norrskenet, nordpolsfararen
Nansens brinnande ledstjärna genom-
glänsa det hela som en hälsning till
andevärlden rörande denna den norsk-
norske norrmannens norska företag,
det 19 seklets mest rosenrasande, ty
hvem tänker icke på Nansen vid an-
blicken af ett norrsken?

Herr redaktör. Jag vet inte om
jag rätt tydt denna symbolistiska tafla,
men jag har ändå velat bidraga imin
mån till att analysera ifrågavarande
konstvärk, ett helt lifs tragedi. Ju
längre man lefver, ju störreerfarenhet
man samlar, desto mer kan man in-
lägga häri: Gören som jag försöken
att förstå.

Melankoliker,
måhända något sangvinisk,
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Giuseppe Verdi

Den åldrige italienske kompositören är förnär-
varande en af de populäraste personligheternaiPa-
ris. På Paris' bägge operascener uppföres i
dessa dagar mästarens senaste värk. Stora operan
hade nyligen premiére på kompositörens opera„Othello", och Opera comique uppför fortsätt-
ningsvis för fulla hus hans opera buffa ;,Fallstaff".
Och ej allenast iParis — på kontinentens alla ope-
rascener står Verdis namn på repertoaren. Men
så är han också ett musikaliskt fenomen — juäl-
dre han blir, desto yngre och ursprungligare bli
hans kompositioner.

Från uflandds icafrar
Veckans program

Stockholm
K. Operan. Muntra fruarna iWindsor.
K Dram. T. Cremonesaren. Pä, vakt.
Wasa T.
Södra T. Panelhöns.
Folk T. Detektiven Taboret.
Svea T. De tre musketörerna

Göteborgs Teater: Vålnader

KristianiaTeater: Svend Dyring hus

Köpenhamn:
K. Theatern.
Dagmar Th. Staerkodder.
Folk Th. Mephistopheles
Casino. Eobinson Crusoe

De I orlovede

Paris

Lösnum
och

Operan. Thaiis Gvendoline.
Öp. Com. Mignon.
Com. Franc. Cabotins.
Gymnase. Pension de Famille.
Vaudeville. Madame Sans-Géne.
Odeon. Bertrande. — Fiancée.
Renaissance. Gismonda.
Varietes. Mam'zelleNitouche,
Palats Boyal. Les Joies du Foyer.
Chatelet. Los pirates de la Savane.
Bonffes-Parisienne. L'Enlévement de

K. Opernh. Der Prophet
R. Schauspielh. Wie die Alten sung
Lessing Th. Die Kugel.
Deutsches Th. Hamlet.
Berliner Ih. Sttitzen der Gesellscha
Residenz Th. Une Faiolite.
Friedr. Wilh. Th. Der Vogelhändler
Schiller Th.

Berlin

la Toledad

Wien
K. Hof-Opera: Robert der Täufel.
K. Hof-Burg Th.: Die Stiitzen der Gfesellschaft
Deutsches Volk Th-: Der Mtiller und sein Kind.
Th. an der Wien: Jabuka.

W. AHLFORS Rumtelefoner
ochKyrkogatan 12. Telefon 1001,

Elektriska ringledningar
Lager af gamla, goda, bevisligen

verkligt äkta viner, direkt
importerade från l:sta

klassens firmor.
uppsättas och underhållas
billigast
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Mikaelsgatan 2.
Th. Neovius

K. A.DAHLIN.I
PARTI-FÖRSÄLJNING. I

af
Droguer,Kemikalier I
Farmaceutiska Preparater.I

Apparater. Utensilier,
Gummi-varor,

Notiser.
— Håkanson-Svennberg-turnén

gaf itisdags å Örebro teater Echega-
rays ,,Mariana". Hufvudrollen, utförd
af fru Håkanson, blef, säger N. A., en
ny seger för hennes på triumfer rika
konstnärsskap". Det heter vidare ire-
censionen:

Den stora tragiska uppgift fru Hå-
kanson hade som titelrollens framställa-
rinna fylde hon med den fina och skarpa
iakttagelsens aldrig svikande säkerhet.
För Marianas nervösa,lidelsefulla tem-
perament, för de vexlande, hvarandra
jagande sinnesrörelserna fann hon de
rätta uttrycken. Hennes spel iandra
akten, där Mariana berättar sina bittra
minnen, var ett smärtans gripande cres-
cendo, som slutligen ritarderade itack-
samhet öfver fosterfaderns godhet. Stor-
slaget var också spelet i tredje och
fjärde akterna. Rörelser, tonfall, min-
spel, alla den dramatiska konstens rika
uttrycksmedel gåfvo en totalbild, som
endast en skådespelerska med indivi-
dualitet mäktar beskära.

Hr Svennberg gaf Daniels roll med
glöd och stormande kraft iden stora
scenen, ehuru hans spel stundom före-
föllojämnt.' Röstenbehärskade han väl,
men rörelserna föreföllo stundom dra-
matiskt oslipade. Hans sätt att skjuta
upp axlarna och sträcka fram hufvudet
bör till vinst för framställningen und-
vikas, fullt behärskar han ännu icke
denna roll. Hr Zachrison spelade ar-
keologens roll. Hr, Skotte utförde
Don Joaquin, hr TörnqvistDon Pablo.

*—
Paillerons Cabotins" har upp-

förts iBerlin och Wien, men på intet-
dera hållet rönt någon framgång.

*—
Dagmarteatern i Köpenhamn

ämnar på en och samma afton spela
Björnsons Över iEvne" och Haupt-
mans H annele". *

— Sara Bernhardt speladeimån-
dags på Renaissance-teatern titelrollen i
Sardous nya pjes, Gismonda".
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Jmatra-jSlumen-Seife
N:0 4711

frånFerd.Mulhens,Köln.
1 mk. stycke, 3 styc-
ken ielegant ask 2 mk.
50 p.

AI. Gestrin.
Mikaelsgatan 1

f. d. Böckermanskahuset
ingång från. portgången,

cßapyrosser
iaskar om 250 st. å 2:50 p„ „ 25 st. å35 p

Jacob Reincke,
35 Esplanadgatan 35.
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Brandförsäkring.

POIJOLå.
Aktiekapital 5 Milj.Rmk,

A,lexandersg. 42. Telef. 627
jioeraff inftemskf éofaq.
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PHOEMX" papyrosser.

Obs! pen angenäma smaken
G. A.Nyström& C:o

Gräsviksgatan ti:o 7.
Telefon 1528
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\CARL BERGROTH

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigastepriser.
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Modernt lager
Spetsar,

Band,

Plysch,
Sidentyger

m. m. ytterst billigt hos
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Hels ts. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1894,


