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Jag afsked tar af vännen kär 
Yid vågornas brns.
Den hulda då mig trohet svär 
I stormarnas sus.
Farväl, farväl

Hon trycker då så ömt min hand 
Yid vågornas hrus.
Då käns det tungt att gå från land 
Till stormarnas sus.
Farväl, farväl :,:

Hon hviskar då så ömt mitt namn 
Vid vågornas brus:
»Kom snart tillbaka i min famn 
Från stormarnas sus. »
Farväl, farväl

Men tåren 1er på snöhvit kind 
Vid vågornas brus.
Den stelnar af den kalla vind,
Af stormarnas sus.
Farväl, farväl

Min trogna flickas varma kyss 
Vid vågornas brus,
För sista gången fick jag nyss 
I stormarnas sus.
Farväl, farväl

Der står hon än på stranden grön 
Vid vågornas brus,
Och ber till gud för mig en bön 
I stormarnas sus.
Farväl, farväl förtjusande inö,
Vi komma väl snart igen!

Bäst som sker.
Mel.: En liten fogel satt en gång etc.

Slå sorgen bort min hedersvän,
Se glad ut såsom förr,
Helt visst han tröttnat längese n 
Att skyllra vid din dörr.
Ej slik en tråkig helgdagsmin 
Ditt vackra anlet klär.
Kom låt oss dränka den i vin 
Och tänka: bäst som sker.

Det vardt nu en gång så bestämdt, 
Att allt skall gå sin gång,
Och derför rullar jorden jemt 
Förutan minsta tvång.

Och så går allting till sitt slut. 
Hvad kan man önska mer?
Se derför rigtigt munter ut 
Och gnola: bäst som sker.

I går du egde tunnor guld,
I dag ej minsta skärf.
Du straffad blef för synd och skuld, 
Som valt ett orätt värf.
Din tid du illa slösat bort 
Hos Mamon, som du ser.
Blott tid är guld af prima sort 
Lik regeln: bäst som sker.
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Och om nu ock din hjertans kär 
Dig sviker för en ann’,
Blif derför icke sur och tvär,
Men skratta om du kan.
Hon svikit dig ändå som fru,
Den som sig så beter.
Var glad att bandet slets itu 
Och tänk se’n: bäst som sker.

Om döden tagit hvad du mist,
Ej sorg dig göre stum.
Din vän har vandrat bort helt visst 
Att hyra bättre rum.
Jordhyddan fann han ynkligt skral, 
Han liksom många fler,
Han derför visligt bort sig stal 
Och tänkte: bäst som sker.

Om af kritiken då till slut 
En farlig knäpp du får,
Att du ser rigtigt vanstäld ut, 
Och frågas, hur du mår,
Säg: liksom Lidner efter sin,
Om det kan fröjda er.
Tag saken lugnt, och gläd ditt sinn’ 
Med visan: bäst som sker.

Men lefver du i hundra år,
Blir gammal, grå och tvär,
Och ingen menniska förstår,
Att aldrig du var kär,
Då kan du skratta på mitt bud 
Ät fjesket, som du ser.
Får derför Vasen du af Gud,
Då är det: bäst som sker.

Du eger snille, kunskapsmått, 
Men når ej ärans höjd.
Jag hört att vägen dit är kort 
För den, som blott är nöjd. 
Kanske, om dit du kraflar opp, 
Man strax dig sablar ner.
Då hjelper ej att ropa stopp, 
Men kanske: bäst som sker.

Kom du nätt opp en timme sent, 
Som Erik Bögh har sagt,
Just lagom 1 — Var ej illa ment! 
Tag tiden väl i akti 
Och, på min heder, du skall se, 
Att tids nog lyckan 1er.
Och blir du millionär — håll me’! 
Att det är: bäst som sker.

Olika åsigter.
Mel.: Till skogs en

En sjömansbrud har böljan kär,
Det stolta haf som honom bär.
Af namnlös sällhet hjertat slår,
När vid hans sida stolt jag går. 

Derför, derför
J ag honom älskar tills jag dör :, : :, :

liten fogel flög etc.

En sjömansbrud är aldrig säll,
När hafvet stormar klippans häll. 
Det ropar: » Snart din brudgum skall 
Försvinna i det mörka svall!» 

Derför, derför
Jag mycket hellre ogift dör :,:



Soldaten Grade.
En liten pilt mot hemmet långsamt skred.
På ängen fjärilen sig glädtigt svingar 
Bland blomstrens led i dansens yra ringar.
Han kom från skogen, der på enslig hed

Han plockat bär och samlat litet ved,
Som nu sin sjuka mor han missnöjd bringar. 
»Bra hårdt att utan skor man ut mig tvingar, 
Jag hellre stod i barnens glada led —»

Han klagade, och ned sin börda lade,
Då fick han se en man, som träben hade,
Som stapplande, men glad sin börda bär.

Förundrad gossen till sig sjelf då sade:
»Han, som ej fötter har, är, stackars Girade, 
Mer nöjd än jag, som utan skor blott är!»

Klipperskeppet.
På vikens lugna, djupa vattenspegel 
Emot sin bild en hafvets skönhet 1er.
Dess smäckra former nu jag bäfva ser,
När vecklas ut de liljehvita segel.

Se der, rann solen upp! Ur gyllne degel, 
Af skiradt guld sin hyllning bon det ger, 
Och strax det sig i hvita gördlar klär 
Lik morgnad mö, dock utom lås och regel,

Och liksom denna uti brudgums famn,
Från bojor fri det stolta skeppet ilar 
Till hafvets sköt, der är dess rätta hamn,

Der liksom örnen i sin fiygt det hvilar. 
Och nu en bild af menniskan det är,
Dess snabba färd mot okändt öde bär.



STOCKHOLMS TIVOLI
öppet alla dagar från kl. 10 f. m.

Entré 50 öre, hälften för barn.

VICTOR I A-TEATERN
Alla dagar kl. 7—10 e. m.

WF" Stop föreställning
Entré 1 Krona

Mosebacke Etablissement
och

Folies Bergère.
Dagligen kl. 7—11 e. m.:

Konsert och stor Föreställning.
Tyska duettisternaNegerexentrique

Mr Ardel & West. "W
Paterrgymnasterna

Troupe Hugoston
Gluntsångarne

Herrar G. Edman och C. Zetterman.
Negerkomikern

Mr Georg Mackway.
Universalkomikern och Imitatören

Herr Hannay.
Burleska Damparodisten

Herr G. Salzenstein.

Obs. Herr Krause & Fröken Orla.
Miniatyr-Sonbretten

Miss Mimmi Oass.
Miss Surema med page Oceana. 

Orientaliska Illusionister.
Tyska Sångerskan

Fröken Terese Schmitt. 
Corps de Ballette

(8 Damer.)

Entreloge 1 kr., öfriga platser 75 öre.
Obs.! Alla helgfria dagar efter kl. 10 e. m. är entréen till salongen endast 50 öre.

QSSn SJosadageü», d.s», 3(5 QB@.
kl. 2—6 e. m.

Table d’hôte,
bestående af Smörgåsbord, Soppa, Fisk, Kött oeh Dessert à 1.50 person. 

Obs. Table d’hôtegâsterna ega fri entré till aftonens föreställning.
Taffelmusik kl. 3—5 e. m.

Jones’ lya Etablissement
Norrmalmstorg

CAFÉ. RESTAURANT | CULL
Rekommenderar sig i den ärade allmänhetens benägna hågkomst. Stor festvåning,

mindre enskilda rum med pianon. Allm. Telefon 82 50.
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LINDQVIST « P
Speceii-, Vin- S; Gonservhandel

STOCKHOLM
11 Storgatan 11.

Rekommenderar sitt välsorterade lager till billigaste priser.

Till salu.
In inkommet

nytt stort lager af Jægerskjortor pr st. 3,75 
d:o kalsonger 3 kr. Stärkskjortor med 3- 
dnbbla hellinneveck pr st. 2 kr. Yllestrum
por frän 50 öre paret, bomullsstrumpor från 
25 öre. Vigognetröjor 1,50 pr st. Hängslen 
50 öre paret. Kosetter från 25 öre st. Pique- 
kravatter 25 öre st. m. m. Order till lands
orten mot efterkraf.
J. JOSEPHSON, (f. d. Systrarna Josephson)

53 Drottninggatan 53.

utkommer i ett fåtal häften med så 
korta mellanrum som möjligt, inne
hållande typ- och nottext.

'lada ¥isor

Hvarje vän af Thord Heisings
alltid friska och lefnadsglada sångmö inom 
hufvudstaden må ej uraktlåta att begagna sig 
af tillfället och köpa alla häftena, helst pri
set är satt så lågt som till 25 öre för häftet.

Många sorter
Tvål, Essencer,

EAU de COLOGNE
m. m. hos

41 Drottninggatan 41.
$0

Hôtel Runa
N:o 1 Lilla Gråmunkegränd N:o 1

Erbjuder propra Rum från 1 Krona pr dygn till högre pris. 
Rum per vecka eller månad mot rabatt 

Sängplatser från 50 öre.
OBS. Ferm uppassning!
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MAURITZ WIDFORSS’
Krut-, Gevärs- och Jagtredskapshandel,

Stockholm, 75 Drottninggatan.
Dubbla Centralgevär från Kr. 35.
Dubbla Stiftgevär » » 30.

Illustrerad Priskurant mot insändande af 20 öre porto.

ÖSTERMALMS
ï

Kapten Ossian Limborg, som under största delen af sin 
lefnad vistats i England och dess kolonier, öppnar från och med 
den 1 Juni i N:o 19 Grefmagnigatan olika kurser i Engelska 
språket. Kapten Limborg använder en alldeles egen metod vid 
undervisningen. En tidning yttrar med anledning häraf:

»Kapten Ossian Limborgs egendomliga och i alla afseenden utmärkta metod 
har af filologer med skäl erkänts såsom den allra yppersta i sitt slag. Också visa 
de glänsande resultaten, att eleven pä ganska kort tid verkligen, lär sig tala, skrifva 
och läsa språket.»

Eleven eger att sjelf välja timmar. Kurserna vara två 
månader eller sex veckor. Om fyra elever samtidigt genomgå 
kursen är priset för hvarje elev 12 kronor. Glömmen ej att 
anmäla Eder före den 1 Juni, uppmanar

Thord Heising.

NYTT I BOKHANDELN.
Ur pressens omdömen:

”RASP (Humoristiska verklighetsskillringar, Tokerier och elak
heter, Utan titlar, Jagthistorier, Eörsök till ny psalmbok m. m.) är 
namnet på ett arbete af Thord Heising, hvilket nyligen utkommit i bok
handeln. Största delen af bokens innehåll är hopväfdt af en så kraftig 
och kittlande humor, att den mest blaserade för hvarje sida får sig ett 
godt skratt. Boken, som utkommit på Kungsholms Bokhandels förlag, 
kostar endast 2 kronor, men är värd dubbelt så mycket.»
_____________ S. P.
Stockholm, tryckt hos J. & A. Riis, 1889.
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