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10 penni.

ctrQQram~cslaoei
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
3ohn Svanljung,

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter folk» komtniren itMm,

—^^ förlagaf finska vyer.
—

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

HELSINGFOKS Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag.

N:o 110. Söndagen den 26 Maj

m
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SVENSKA TAETERN. 'ontor. Fabiansgatan N:o 8. Tel. 916, SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 26 Maj 1895 Måndagen den 27 Maj 1895.

"1Sjunde gästuppträdandet
-to»o
I Åttonde gästuppträdandet

af <3tru tXiilia cJGäKansson och 0^af K^rn <3ulia <&Cåfiansson och
cfåerr <£ore Svcnnßorg. c&Cerr cfore Svennßerg.E2r

3. BfFör2:dra gången För l:sta gången — "
ccClara SoleiL MABI IÅ. cpLustspeli3 akter af E. Gondinet och P. de Sivrac Skådespel i 4 akter af José Echegaray. Auktoriserad

OfVersättning öfversättning af Carl Bovallius.
Personerna Personerna

Mariana
Clara, gift med Don Cåstulo Frk Holmlund

Celestin Bavolet. .
Oscar de Merindol.
Achille Duplantin .
Roland de Premaillac
Saint-Lubin....

Hr Castegren.
Hr Swedberg.
Hr Malmström.
Hr Ahlbom.
Hr Wilhelmsson

Trinidad, enka, syster tillDon Pablo Fru Grunder
Daniel de Montoya

Viktor Castegren Don Pablo de Arteaga, general . .Hr Malmström,Leonidas Creve-Coeur
EvelyneBavolet . .
Leonie Duplantin
Clara Soleil . . .

Hr EiégoDon Joaquiu O
Oscar de Merindol Don Cästulo, arkeolog Hr Swedberg.

Frk Widell.
Frk Holmlund.
Frk Tschernichin
Frk Berglund.

Luciano Hr LjungbergFru Ragouaud
Miette. . . Felipe, betjent Hr Linderooa. «
Händelsen tilldrager sig dels iAvignon delsiNizza Claudia, kammarjungfru Frk Berglund.Is Clara Soleil"

TJI
Vår tid: Madrid

) Ce/estin Bavolet Tore Svennberg, *) Mariana . . . .
**) Daniel de Monto/a

</<///a Håkansson,
Tore SVennberg.**) Eve/yne Bavolet Julia Håkansson. LÄ==f

3TBörjaskl. 7,g0 och slutas omkr. kl. 10 e. m Börjaskl. 7,30 och slutas omkr.kl. 10 e. m.0)

MAGASIN DU NORD T~illsommarsaisonen ett myk-
haltigt lager af alla sina
kända specialiteter. cc
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Ledig annonsplats. J. H. WICKEL
VINSANDEL.

cftrrafis <3unscfi
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

■oH6uldmedalj 1890.&■

Ledig annonsplats
SKRÄDDERIET

MATTI RINTALA.
Alexandersgatan N:o 48,

Af sorteradt lager inhemska och utländska ty-
ger tillverkas välsitiande kostymer,

rranska Li l. .1 . 0 9 , » f fflilll»F Carl von Knorring.
;opsaknngst)Ofagct |f ||| |̂|||!e Kontor:MichaelsgatanI.Telefon1357.
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N:o 4711
€xtrait d'€au de Cologne double,

rr.^n Ferd' Miilhens iKöln, erkändsomdenbästa genom tillerkännandet af det enda
törstapriset iKöln 1875.

Generalagent för Finland.
2vCa.-u.rltz Grestrlaa..

Helsingfors,

Ledig annonsplats. Ledig annonsplats.

Vöslauer Goldeck!
L-sssa utmärkta rad-viner, enligt kemisk analys

äkta, rena naturviner, hvilka såeom bekant använ-
das vid utländska kurorter såsom synnerligen hal-
sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numeraå alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren. Centrals hus.

AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta Vin6l*j

Cognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320

Ledig annonsplats.

IC±. Ej. ötaillDerg Helsingfors, Alexandersgatan17. rUIUUKÄI I.o^ S
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MikatUyatan 4. Central* Au*.

j{ Ylle^ och frifeolvaruaffär.|
j? vaisorteradt lagrer. Billlgra priser.

Ju/försäkringsaktiebolaget
K A LI¥ A.

Sifforsaßringar é JSifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

JU Hagelstams bokhandel.

specialitet
Medicinsk och teknisk literatur.

ppastbiirilängden alltidbilligast.||Ip Köp alltid en ||
||| Ji ÄlUJaJyollLfJb |^
%iX" så är Ni säker om att få en god maskin.

*
«

jpK Kom och bese nyheterna för 1895 i15«
HUPVUDDEPOTEN,

Éf, C e ntralp assagen.
Reel behandling hafva förut kännetecknat %%j||;oss och utlofvas äfven nu af É.M

M Axel Wiklund, MWB Generalagent och inne- HJ r̂ Fell"an W&||hafvareafExcelsiorde- 19 Pääs poteniCentralpassagen

SVENSKA TEATERN.
Biljettpriserna äro

å Fmk iLänstolar
Parterre n:ris 33— 72

73—154 2-50
2:50Parterre-galTén^(

Parterre-avantscer
stycketals . x 20:-

-, I 3t 50
n 3:50

4:—Parterré^lögé^^^^M
Förstaradensfond^^HFörstaraden . .
Andra radens avantscen

stycketals
» , 1:50
„ „ 1-50

Andra radens fond
Andra radens sida, framplats^J„ „ „ öfrigaplatser
Tredie radens avantscen.... » 1

„ 6
stycketals >. „ 1

Tredje radens fond 75
sida —

:7o— :50galleri

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl 9 f m.

-
3

o. m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagarkl
9— lo f. m., I—21

—
2 midd. samt från kl. 4 e. m äfven-

som de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12-— 3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges för hvarje biljett 10 procent utöfver priset.

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

Onsdagen den 29 Maj.

Nionde gästuppträdandet af Fru Julia
Håkansson och Herr Tore

Svennberg.

MARIANA.

\ e*v#y \

Undervisninti ipianospel mSa*%anuS>« r r St. Robertsgatan n:o 39.

BODEGA ESPANOLA
Helsingffors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUOS A.

Quadrant!
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Café Victoria
Östra Henriksgatan 13. Telefon 1866.

Välläsning och deklamation,
Siri von Essen

Lärarinna vid Dramatiska föreningens teaterskola,
Wladimirsg. 42 träh. p. g.
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Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URB A IN E
meddelar fördelaktigastelif- ochkapital- §|
försäkringar af olika slag. Särskildt må Rk
framhållas de så eftersöktabarnförsäk- XX
ringarna. L'Urbaine är fortfarande det feg!
enda bolag, som meddelaruppskjutna lif- |Él
försäkringar att vid 21 års ålder träda iEra
kraft utan alla förbehållredan åt barn Hi-i
från det första lefnadsåret. SÄ

(Bart von tSinorring.
Kontor: Mikaelsgatan 1. Bp1

vid vägen till »Fölisön"

JÉalla Café" rekon=^"
A. Ahlberg.

Knut Almlöf.
Några konturer

Björn Cederberg.

Ianledning af att denna utmärkte,
äfven hos oss högt uppburne skådespe-
lare för närvarande uppträder som gäst
å Dram. teatern i Stockholm ingår i
Stockholmstidningen „Varieté" följande
karaktäristik öfver konstnären:„Debutanten och hennes far" står
det glädjande nog åter igen på
affischen. Gaspards roll utföres af hr
Knut Almlöf. Och utföres isanning
på ett glänsande sätt! Vi få ännu en
gång njuta en högtidsstund,framsprun-
gen af den äkta komik och hjärtrörelse,
som talar från ;>de bräder, som före-
ställa världen". Knut Almlöf! Alla
känna vi honom och alla de mångskif-
tande, oförgätligakaraktärsporträtt han
etsat in ivår dramatiska konst.

Hvem känner inte hans Harpagon i
BDen girige", Shylock iKöpmannen
från Venedig" nAdvokaten Knifving"
och Schumrick i — den
senare, inom parantes, en förebild iör
de sedan så gouterada prins Pietro-fi-
gurerna å våra diverse scener, där
Boccaccio" gått fram?

Hvem känner inte den politiskegift-
blåsan i vDe ungas förbund", den ku-

jonerade Mörki Sparlakanslexor",den
stackars yfverborne Perrichon iHerr
Perrichons resa", Poirier i Klädesh-
andlaren och hans. måg"4 Baumann i
»Han är inte svartsjuk" och, sist, men
inte sämst, den ynkligt komiske, men
hjärtegode fregattkapteneni,fregatt-
kaptenen".

Alla känna vi honom från scenen
och hans lagerhöljda,med ekonomisk
framgång förgylda konstnärsbana, alla
känna vi den populäre hofintendenten,
där han frisk som ett vinterny kilar
Stockholm ikring.

Men det finnes konturer ur hans lif
som vi inte känna, åtminstone äro de
mycket få, som göra det.

Som bekant har Almlöf varit präst
på predikstolen, innan han blef det i
Thalias tempel. Den förra förlorade
därvid helt säkert en god talare och
intelligent andans man: den senare
vann tydligenpå att få satirikern och
humoristen med den djärfva teknikeni
sitt uppsminkade, maskerade artistled,
där han blef en stjärna som få inor-
den.

Den store Nils Wilhelm var inte
precis glad då han hörde att sonen
trädde upp på tiljan, han var rädd om
sitt namn. Som präst kunde han duga
men till skådespelare — aldrig! Han
hade dock inte tagit med iräkningen,
att Knut var ett dramatiskt geni; och

att sonen skulle förtjäna guld på sin
konst och bli en rik man tänkte han
ännu mindre. Men när alt detta var
gifvet, var den gamle tragöden,där
han, som oftast på en stund, när so-
nen spelade, tagit plats i orkestern,
den förste att applådera sin son komi-
kern mellan de helande skrattsalfvorna.
IUpsala hade han. innan lian blei

präst lefvat smått röfvare" iden för-
sta akten. Vid ett sådant tillfälle
hade fadern, vid en vink om att det
behöfvdes pengar till terminsafgiften,
infunnit sig ilärdomsstaden. Tablå!

Almlöf hade likt andra ynglingar sin
sturm und dräng" period. Lifvet är
en strid och ungdomen dess beserk-
gång!" säger Nicander. Här var det
värkligen i ungdomens dagar; sedan
mognade mannen med ens och blef
mycket, mycket mån om sin person
och sitt anseende, blef som konstnärs-
veteran ansedd att vara Sveriges ri-
kaste och solidaste aktör. Och gärna
sedo på hofvet, såväl som artist, som
spirituel sällskapsmänniskaoch royalis-
tisk sinnad pligttrogen embetsman från
den gamla Wasaborgen därute vid Ma-
riefred. Hos den konstälskandekonung
Carl XV var han. liksom Svante Hedin,
Gustaf Fredrikson och några andra af
våra förnämsta, äfven en gärna sedd
gäst. Och ett och annat kommer nog
ide memoirer han håller på med, från

dessa glada picknicker och slottsspek-
takler att dragas fram. Den, som lef-
ver, får helt säkert här kasta en blick
mellan Carl XV:s kulisser, för att inte
nämna en hel del personager och bro-
kiga taflor, stående i värklighet och
rangbelysning efter ett långt, skiftande
ärofullt tillryggalagdt konstnärslif.

Knut Almlöf är inte ovan Tid att
sköta pennan; redan som student var
han med om små originalsakerför tea-
tern, och sedan under de mognareåren
har en del ledigt gjorda öfversättnin-
gar, som sedan gått öfver scenen, flu-
tit ur hans penna. Isynnerhet så-
dana, där han själf sedan spelat huf-
vudrollen och firat triumfer imängd.

Man har sagt att Knut Almlöf är —
— hur skall jag säg — är mycket
ekonomisk. Men den versionenisämre
bemärkelse är mycket felaktig, ty, han
har visserligen inte hjälpt och bistrakt
öppet, så att alla ha sett det, men
däremot ha så godt som två familjer i
många, många år hvilat på honom och
haft sitt lefvebrödur hans portmonnä.
Men det talar hvarken han ellerandra
om. Och Almlöfs karaktär ärigrund
och botten gifmild, ehuru tiden slipat
bort litet och gifvit bestämdare, mera
principiella former åt hjälpsamheten.
mera förståndigt användande än iung-
domens dagar.

,^^^_ M fin W7l « wji wm tät är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Atelier. F°r (im JL Mli Li Hi M) I^l Santa och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14.

W^T^^^^^^^^ Ett välgjordt arbete behöfver icke vara förenadt med noga r
>»^ E.Ologatan 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.

OBS.! Solid- och cushion- ringade veloci-
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 förkroppen!

Kontor Fabiansgatan N:o 8. Tel 916.

ICRTE D'OR. II i
r

CHAMPAGNE.

IT^enault & C:o|
£ fe

COGNACn
Mauritz Svedberg 1 Verldsberömda kvaliteter.
Aehille Duplantin i—

>]GULD
SILFVER

t>]BRONS

Clara Soleil." Medaljerna.

Brunnsparkens i utmärkt skick befintliga JX.cl£^C 1t)cHlcl rekommenderas.

-i5
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J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 39=utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.=:
Bogar<D

Telefon 1192il■ MX Oskar€3S-Axxxl3x~l:n.± ir&f&teLXJtirsLxrt
Rcliomraondlcras. Levins

hh? /■r £o /
H? '*** /Bf 3* /Hr /

B^ C^/iskyld
HB/ 1/

/Retoimeiiileras
/på detbästa.

oo Ledig annonsplats.

ii^frl05

O
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Ledig annonsplats.

å
|i^H

■h^b

.5,

CO

-2
£

Hans sätt åtminstone förr,att pröfva
om en adept, som anmälde sig hos ho-
nom, var lämplig att gå in vid teatern
eller ej, var att gifva den, som hade
en en så faslig lust", förstabästa bok,
som fanns till hands, att därtill pröfva
sina organs nyanser och sitt ingenium.
Kunde då den sökande, ehuru han inte
visste, hvilken bok det var, läsa, som
om han kände författaren och innehål-
let mycket väl, då var saken klar,
det var ett ämne att göra något utaf;
hvarom inte — adjö! Prästeller folk-
skolelärare kunde de möjligen stafva
sig till, om de inte lågo på latsidan
och därtill hade en så faslig lust"!
Det var ju alltid ett uppträdande för
att få visa sig för människorna! Och
det är väl egentligen det de ville.
Konsten? Ja, den gjorde de en
konst i!

Inte allenast på teatern uppträdde
premieraktören Almlöf; äfven på hem-
mets kära golftiljor, i släktkretsen
kunde han efter slutad middag, träda
fram ien mycket primitiv kostym, och
göra Den gamle skådespelaren" af
Blanche, och då var han dråplig att se
och höra. Ja, kanske till och med
mer mången gång än på teatern. Och
då utföllo kritikerna, inte, som ispal-
terna, idet trykta ordet, utan idet
fria, under skämtsamma, humoristiska
tal och anspelningar, hvarpå Sjövall

utom rampen tog sig friheten att svara,
inte mindre gladt.

Hade en teatertomte då tagit sig för
att teckna upp alt hvad som då sades,
skulle våra skämttidningar fått präktig
text för flere nummer, och gått,, som
smör isolsken. Men alt det där var
privatim och dog bort med kvällens
slakta ljus.

Knut Almlöf är samvetsgrann isitt
arbete, han fuskar inte in något isin
hjärna, med tanke på att han är stor,
som en del nybörjare vid teaternefter
några applåder af sina vänner, så gärna
göra. Han läser som gick han tilldö-
den, och vill det inte rätt gå att få stil
på uppgiften, så tänder han en Schwei-
zercigarr, och med blicken fäst på dess
rökformationer och ett öga ispegeln
formar han ut karaktären idess min-
sta linie, ypperlig, lefvande realistisk.
Han slites och marteras ihjärna och
själ under utöfvandet af sin uppgift.
Han lefver en Daniel Hejre, en advo-
katen Knifving i sitt hem, lider och
fröjdas med dem innan han spelar på
scenen. Sedan blir han förvånadnär
han får erkännande ide superlativaste
ordalag, ty han tykte själf, att skapel-
sen kunde ha varit bättre.

Sådan är en värklig konstnär, hvaraf
jag här har tecknat några konturer.

Från Monte Carlo
Med karnevalen iNizza inträder också

för Monte Carlo säsongens höjdpunkt.
Narrar här och narrar där och narrar
öfver alt. Iglädtiga skaror komma de
af dem, hvilka fått den tokiga idén att
göra en breche på spelbankens skatter.
Det är föga nöjsamt, att spelet redan
från början slår dessa förmätnapå fing-
rarne, och lyckligast är onekligenatt ett
sådant öde drabbar. Hans tokenskap
går förr öfver, än då någon från första
inträdet i spelsalen mötes af tur".
Denna förväxlar nämligen lättdenna den
blinda slumpens gunst med frukterna af
egen intelligens och tror sig med denna
kunna diktera sakens gång.

Att på karnevalen följer en ny retelse
på spelarfantasin, detkänner spelbanken,
mot hvilken man gång efter annanmed
oändliga rader af „system", dem,,kloka
spelare" utfunderat, sökt lägga minor.'— minor, som lika ofta sprängt sina
konstruktöreri luften

Bociété des bains de mer" — öäTU
äkapet för hafsbaden — kallar sig det
aktiebolag,som drifver spelbanken eller,

sä vackert heter istadgarna.som
begagnar det af fursten af Monaco år
1863 medgifna privilegium." Vill man
ha hafcibad, sä tår manbege sig annor-
städes än till Monaco. Det nuvarande

badetablissementet, som skall ombyggas
är stängdt sedan flere månader.
Iett fall kan ju sammanställningen

mellan spelbank och hafsbad varaläro-
rik. Man börbetänka, att gentemot in-
satserna, som äro begränsadeiroulet-
ten till 6,000 francs och itrente et
quarante" till 1,200 francs, bankens
pengar äro som sanden på hafvets
strand", nämligen fulla 30 mill. francs,
med hvilka den nog börkunna hållaut
äfven mot de lyckligastebelägrare. Och
vidare! Det är ett vackert skådespel
att hafsvågorna slå högtupp mot stran-
den, men med aldrig svikande regel-
bundenhet flyta de tillbaka isin jätte-
bassin. Så ock spelvinsten! Ibland
fortare, ibland långsammare . . .
Ihvars mans mun är här historien

om en rik engelsman, som ena året
vann 7 mill. francs, men det andra läm-
nade 8 mill. kvar här.

En ung, blek, nervös*manmedkort-
klippt skägg, en grefve Bearn,blef ge-
nast från första steget förföljdaf den
oberäkneliga fru Fortunas ynnestbevis-
ningar. Hvarje »coup" lyckades. En
gång hemförde han sju gånger efter
hvarandra högsta insatsenir trente et
quarante" d. v. s. 84,000 francs. På
få dagar hade han vunnit en förmögen-
het på 400,000 fr. från banken föratt
på en — enda eftermiddag förlora alt
samman. Kanske kommer han tillbaka

1:50 (
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irofkort a 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- åk fWT} WT7\ W w ~WT7\ n WT
nberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. </m J| J^i MJ M MJi MM) lM
ha ett godt kort i förening med billigt pris. VändEdei^^il^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MWHHGlogatan 3



Annonsera

<&rogram~*fålaåQf"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid,

/}Aq / HvarJe annonsör får sig HL /«/C/Ä.. tidningen hemsand UUS..

-4- C3rl*a.tiS. -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^fe^

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001,

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtra/in )\rral<s punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

l^andskmagas net
N. Esplanadg. 39.

NU INKOMMET
Stort urval fårska:Promenad-,Bal-

oeh Ridhandskar. God qualité,
billiga priser.

1^ fl' ftj fti vSb. *K> Wi 4s.e
FörentaStaternas

Lifförsäkringsbolag1

NEW-YORK.

€rnst Collander
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843.

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HAfDSKAR
säljas endast hos

N. Ésplwnadg. 37
Göhlc

.2 s ö *
g a « !

Ti +-> :o Ut _j iT

snart. Hvad blir hans slutliga öde?
En af ees dames". hvilken gjort

Monte Carlos Kasino till tummelplats,
bad en dag vid middagstiden en berre,
att han skulle nkänka henne 50 centi-
maä, som fattades henne i 5 francs.
Hon ville nämligen försöka sin lycka
vid rouletten. Hon fick .summan, men
med det rådet att hällre för sina fem
francs köpa sig en god middag. Men
hon spelar och har tur och är på kort
tid egarinna af 18.000 francs. På
kvällen träffar han henne åter och hon
ber: „Skulle ni vilja vara snäll att till
de 50 cenfitneö vilja län» mig en franc,
jag skulle vilja ha en smörgås och ett
glas öl. Men jag är åter pank."

Kvinnokönet lämnar en »tor kontin-
gent af »pelare.

En gammat markisinna, Fom lefrer
skild från sm man. samlar alltid en
grupp nyfikna omkriLg sig. Hon spe-
lar roulette med ett maximum af 6,000
fr. och vinner ofta. Vid Btrente et
quaranteu-bordet väcker den spanska
dansösen Otero störata uppseendet ge-
nom sina dyrbara, excentriska toaletter,
genom sina diamanter och den noncha-
lance, hvarmed hon låter guldet gå.
En hvar har sett henne kommamed en
packe 1,000-francssedlar, men ingenhar
sett henne lämna salen utan med full-
ständigt torna fickor. Men hon är lika
glad för det.

Bredvid henne märkes en parisiska,
känd under namnet Lione de Pougy.
Denna sökte nyligen förarga sin nyss-
nämda rival genom att hänga sina juve-
ler pä kammarjungfrun och ställa denna
bredvid Otero.

Ofta förekommauppträden mellan dy-
lika representanter för det täcka könet.
Handgripligheter hindras oftast af krou-
piererna, hvilka i regeln kunna fiere
språk. Såsom stridsdomareisista hand
inträder, då det gäller större objekt,
generalinspektören, en tysk, Charles
Lanck, hvilken innan han för 40 år
sedan erhöll plats vid en spelbank var

typograf pä ett tidningstryckeri
De tyska börsfurstarne undvikaire-

geln att spela — de finna kanske större
retelse iterminsspel än iroulette eller
trente et quarante. Möjligenoffrar till
tidsfordrif en parisisk Rothschild några
tusen francs iveckan. Henri Roche-
fort, som bott iMonte Carlo, riskerade
ibland några hundra francs. Bland
storspelarne finnes en bankir från Wien,
hvilken dagligen brukar förlora

—
15

å 20,000 francs.
Som affär betraktadsynes spelbanken

ha godt anseende på börsen. Dess ak-
tier, nominelt å 500 fr., noteras för
2,260—2,275 fr.

En viktig fråga är, om bankens pri-
vilegium, som utgår ]913, af furst Al-
bert I, blir förnyadt. Fursten är en
stilla man, som älskar vetenskaplig sys-
selsättning. Han är emellertid äfven
angelägen om sitt furstendömes välfärd.
Emellertidhar han måst uppträda skarpt
mot aktiebolaget, men skeptiker anse,
att efter 1913 det kommer att blifva
vid det gamla. Fursten skall ej afvisa
de 1a 200,000 francs, han årligener-
håller af spelbanken, äfven om han har
en betydligt större privatförmögenhet
an företrädarne.

<N/^'WSi^©^S^- fWv3

Småplock.

Han fann sig

Grosshandlaren (rytande till profryt-
taren): Men hur hunde herrn understa
sig att skicka mig för tusen kronor
mera varor än jag beordrat?

Profryttaren:Ni får lof att ursäkta,
men vår firma fick så utmärkta upplys-
ningar om er soliditet, att vi tykte det
skulle skadat er kredit, om vi sändt
ett mindre parti.

förbudsändningaroch
andra uppdrag.

ring upp
1650.

Snabb och billig expedi-
tion genom

Kommissions- & Distribu-
tionskontoret.

N. Esplanadgatan 21.

Rulltråd,
fickursskyddskapslar af cellu-
loid a 1Fmk, créme färgadt &
hvitt bomullsvirkgarn pä ny-
stan, märkgarn, Carlsbader
strumpstickorå 25p.omgången,
virknålar från I<J p. pr styck,
~^"llg"a.3:M., fiskaregarn.

Beställningar påall slagsma-
skinstickning emottages.

2.
fR. B K® TiUS.

Ledig annonsplats

BnT

K. A.DAHLIA.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

af
Itroguer, Kemikalier
Farmaceutiska Preparatet".

Apparater. Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm. m.
aTs.lEolaLgra.taja.15.

Daglisfa.

Museer.

Konstflitföreningene museum iAteneum onsdag, lördag
och söndag 12—3.

Konstföreningens samlingar iAteneum alla dagar12
—

3
Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg.

20), onsdag och fredag I—3, söndag 12
—

3.
Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och.

lördag I—2.
Cygnaei galleri iBrunnsparken alla dagar 9. f. m.

—
7 e. m.

Nöjen i dag

Svenska Teatern: Clara Soleil. Kl. Va8 e. m,

Brunnshuset: Varietéföreställningkl. V2BS e. m.
Kapellet Musik. Kl. 7 e. m.
Opris. Musik. Kl. 7 e. m,

Nöjen imorgon

Svenska Tea'em: Mariana. Kl.lJaH e. m,

Brunnshuset: Varietéföreställningkl. V28 e. m,

Kapellet. Musik kl. 7 e. m,

Opris. Musik kl. 7 e. m.

Nu inkommet:
Stort lager stråhattar

till ytterst billiga priser
hos

H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan9
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Papyross-Rökare
som vilja skona sin hälsa, böra an-
vända hylsor med sundhetsvadd ifrån
firman

3oseph j^ardou k fils i paris
Begär dem i alla tobakaflarer.

Ledig annonsplats

'oråa <3api/rosscr.

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Telef. 1188.

Carl jjergroth.
Alexandersgatan 21.

t,ia.es.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.

H:fors 1395. HuvudstadsbladetsNya Tryckeri


