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Tidning för Helsingfors***
"vTeatrar och Konserter.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

ÉPN:o 6. Fredagen den 15 September. 1895.
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SVENSKA TEATERN. SUOIVI. TEAATTERI.
Perjantaina Syysk. 12 p:nä 1895.Fredagen den 13 September 1895,

kl, 7,30 e. m.

För andra (8:de) gången

$torstadsluft
Lustspel i4 akter af Oscar Blumenthal och Gustaf

Kadelburg. Fri öfversättning

Personerna

Martin Schröter, fabrikant...Hr Eiégo,
Sabina, hans dotter Fru Riégo

Valter Lenz, advokat Hr Berlin

Antonia, hans hustru Frk Paldani .r2 {Ol(Cl.yJ.t/réå.
Bernhard Gempe, hennes kusin Hr Ahlbom,

Fritz Flemming, ingeniör Hr Castegren,
Doktor Crusius Hr Swedberg

Herr John RiegoMartha, hans hustru Fru Grunder
(Fabrikanten Schröter i Storstadsluft.)Rektor Arnstedt Hr Malmström

Christina,hans hustru Frk Gerasimovitsoh.
Greta, tjenstflicka Frk Stjagoffi

En betjent Hr Nyström,

Itredje akten af „Storstadsluft" befinna vi
oss hos fabrikanten Schröters svärsoningeniör Flem-
ming. Iden eleganta palongen finnes naturligtvis
ett portratt af „gubben", men det porträttet är
inte riktigt likt. Det är förstoradt efter fotografi,
men fotografen har vid förstoringen troligtvis miss-
tagit sig och istället förstorat någon annan. Vi
meddela därför i Programbladet ett bättre porträtt
till förstoring.

Längre pauser ega rum efter I:sta och 3:dje akterna.

Börjas kl. 7,50 och slutas omkr. kl. 10,15 e. m.

Waseniuska Bokhandeln.
AXEL PALMROOS

T7"izia.ffä.r. J. H. WICKEL J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.Lager af fina äkta Viner,

Cognac, Likörer& Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320

jModerqllager
Hösten
1895. jdfådr Fut-

s4§sr 10 Mari"^
Silkeshattar 20m)

VINHANDEL.

dlrraßs cftunscfi
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

Guldsmed

LILJESTRÖM
Lagret komplett sorteradt

för emottagande af beställ-
ningar. Färdiga pälsfodrade
och vadderade TOtOnder,
billigt.

världsutställningeniChicago.

*@ Guldmedalj1890.35 N. Esplanadgatan
(Wredes hus)

Telefon 14:0*7.

FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT ÅR 1827
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. V. Stenberg, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktion

Kontor I^.!Mla.gsa.gli3.sga."ta,:i3. 3VT;o 1.
Specialaffär för blomsterkort ochport- Josef Wiberg,Juho Wirtanens Portmonnäer,

Leksaker,
Galanterivaror

monnaer.
Störstalager af m &OAFFÄR.

Portmonnäer och Plånböckor,hvaraf
nyheter nu inkommit.

N. Esplanadgatan 37.
Möbeltygsaffär.
Järnsängar och madrasser.
Rullgardiner.
Fjäder och dun.
Tapetserarearbeten.

billigast hosÖ. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon,Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.
K. F. Winter,
48 Kaserngatan48.Oskar Fröberg.

48Kaserngatan.

Kl-. ni o i ii FörstaAteliern1tr. upp.. E. Stanlberg Andra Atelirciilsfn^^
(Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -f^l f\mf\ f*i "D A TilliSde^StantT^ dUSS)-
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HELSINGFORS RULLGARDINSFABRIK rekommenderar sina tillverkningar.
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J JDLIUS SJÖGREN *
Miliai-lsyatan 4. Centrals hus.

» Ylle- och friholvaruaffär. «
J* Vålsorteradtlagrer. Billigapriser. J

ii/försäkringsaktiebolaget
'

lALifi
JSifforsäfiringar é J2ifråntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

(Hotel Kamp)
w specialitet

Nya vetenskapliga arbeten: ;||£
Der Grundbau af M. Strukel.

Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.
Fransk vetenskaplig o. skönliteratur. j|j|;

Konst- och Pappershandel.

SIJ3äst blir ilängden alltidbilligast.||
Köp alltid en |||

1EXCELSIOR" IIså, är Ni säker om att få en god maskioÄ
flObs.! Den kända reela, liberala be"^J|| handlingen. Obs.! 1

hafvareafExcelsiorde- tclefou 758. s"p
é.% poteniCentralpassagen S^

SVENSKA TEATERN.
(Forts, från lista sidan).

Biljettpriserna äro
a Fmk 4:Länstolar

j Parterre n:ris 32—72 2:50
iLJ>O

73—154
Parter^^äTTen^lParterre-avantsceii

stycketals
3:50
4: —Parterre-loge

Förstaradens fond . .
Första raden
Andra radens avantscen » 12: —

stycketals
1:50
1:50Andra radens fond

Andra radens sida, irampTats^^„ „ öfrigaplatsei
Tredje radens avautscen^^^^Hstycketals
Tredje radens fond
, „ sida

50 !galleri

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl. 9f.m. 3
e. m. samt från kl. 4 e. m. sön- och helgdagar kl.
9— lo f. m., I—21 — 2 midd. samt från kl 4e. m. äfven
som de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12— 3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lågges förhvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

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

Söndagen den 15 September

Samma program.

CAFE VICTORIA, fe^
Östra Henriksgatan 13. Tel. 1866.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

SOCIETETSHUSET.

Goda, billiga viner serveras direkt från fat.
Äkta viner på flaskor till afhemtning tillmoderata

frukost och aftonrestauration. Kallbuffet a la Ber-
lin och Servering a la carte hela dagen

Öl pä, seidlarm. m,

I i®
9 Franska lifforsäkringsbolaget m
ILURBAINE,t

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

f Garantifonden: 98 miljoner Frcs. JM
Bolaget meddelar fördelaktiga försak-

ringar af alla slag. Genom samarbetemed *8@

t sjuk- och olycksfallförsäkringsbolacretL'Ur- (OSB|
baiiio et la Seine beviljas de försäkradevid
sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, k(ö?'

b8) hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- (^gfL säkrade och lians familj, som ock de per- /s|l
*g£ / sonei", med hrilka han står iaffärsförbiu- Wp
05) delse för den oundvikliga förlust, som en (w«
,gjfiv sjukdom och ännu mer en obotligsådan el- föLler en olyckshändelse medföra. Bolagetef-
0h terskänker nämligen, såsom allmäntbekant, (g3|
gwj. premierna för hela sjukdomstiden och utbe-

talar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-(gQ) lig och resten vid dödsfall.
Im BolagetL'Urbainesförsäkringaräro där- /z^för särskildt att rekommendera för herrar
&)j affärsmän, dii det gäller att säkerställa

större affärsföretag genom lifförsäkring,
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- \@

&Mj samma störingar svårare sjukdomsfall all- (gra
tid medföraoch hvilka ofta nogbringabor-
ges- och förlagsmänstora förluster.

&Jh För dessa väsentliga fördelarerfordras f»j|
icke ruigra extra premier utan endast att 2sgi%fy den försäkradeafstår från den årliga vinst- yt&0^ andelen. (jg^
Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg.1. (^^

@ öar/ von €^norrlng. w

<i3

Korrespondenser
Stockholm den 7 sept. 1895

Sclienandock- ',krigsskådespelifyra
akter, från amerikanska inbördeskriget
1861— 1865 af Bronson Howard, pre-
senterades ilördags för första gången
på Arenateatern inför Prins Carl och
en från landet nyinkommen premiére-
publik, uppblandad med en hel del le-
diga artistelement.

De stora affischerna, som öfveralt
sågos prunka, innehöllo en lång lista
på högre krigsbefäl ibåde nNordstats-
armén" och „Sydstatsarmén". Efter alla
herrarne uppräknades hela sju damer,
från generalskan till kammarjungfrun.
Och sen fick man veta att nordstatsofii-
cerare, trumpetare och manskap af olika
vapenskulleparadera. Teateraffischerna
innehöllo dessutom en historik om kri-
get ifråga.

Pjesen är i alla afseenden amerik-
ansk" och utgöres af en rad yåld-
samma, godmodiga, ledsamma, smålu-
stiga och hjärtnupna scener ibrokig
blandning. Söndagspubliken kommer
nog att sentera den, och ju värre det
smäller på scenen, dess värre smälla
gossarne däruppe i paradiset i sina

näfvar. Särskildt itredje aktenmärkte
man att det var krig på färde. Ge-
värssalvorna och kanondundret hördes
långa vägar, och publiken stormade
medan vår general Sheridan återförde
sina skaror till seger istället för att
de annars måst gå med förlust från
den afgörande drabbningen vid Cedar
Creek

Fröken Sundeli är egentligenherre
på täppan, ty hon dominerar första,
andra och tredje akterna, i skepelse
af en varmblodig sydstatskvinna, som
först blir spak mot slutet. Hon ger
sin roll medaplomb och är situationerna
fullt vuxen.— äfven då hon sitter till
häät. Hr Engelbrecht, öfverste i
nordarmén, älskar och hatar henne alt
efter omständigheterna och fullgörbåda
delarne med känsla och öfvertygelse.
Herr Malmgren spelar en ädel gene-
ral och begagnar sig —

äfven midt
under brinnande krig — af ett mycket
ädelt och fulländadt språk.

Direktör Linden hade anförtrott
sig själf uppgiften att framställa styk-
kets bof, kapten Thornton vid spionkå-
ren. Då han skulle visiteras af sina
fiender från Norden, utvecklade han en
kraft och en armstyrka,som båda godt
för teaterns energiska ledning ...

(Starka karlar ha vi godt om ...!).
När man skådade denne kapten, så
tycker man, att det är besynnerligt, att
icke sydstaterna segrade ikriget, ty
nordarmén borde ha sprungit vidblotta
åsynen af kaptenens boffysionomi. Frö-
ken Tuné är en ung enka, som förlo-
rat sin man löjtnanten i kriget och
däraf synes ha hemtat glädje och trö3t.
Åtminstone skrattade hon vänligt och
såg pigg och trefiig ut, när hon upp-
lyste oss om, att hennes herr gemål
blifvit förpassad till de sälla jagtmar-
kerna

Debutanten för aftonen var hr Hj
Ä.rlberg, son till „vännen Fritz"

Han har hittills sysslat med literära
värf, men lär nu värkligen vilja bli
aktör. Han spelade med förvillande,
naturlighet en tafatt och monoton kap-
ten. Ifjärde akten lyckades han upp-
väcka publikens inslumrade munterhet
hvaröfver han emellertid såg mest för-
vånad ut själf.

För öfrigt består sig „Schenandoch"
med vackra dekorationer, lefvande ha
står, knulleffekter och många gardister.
Öfversättningen är dåligt gjord och ty-
der på öfversättarens bristfälliga kän-
nedom om svenska språkets dramatiska
kraf. l

Den kända norska skådespeler-
skan fru Gundersen firade den 31
sistlidne augusti sitt 45 års jubileum på
Kristiania teater, och hade, som själf-
fallet var, att glädja sig åt öfverfyld
salong, med till stor del öfverbetalda
biljettpris.

Som jubileumprogram hade konst-
närinnan upptagit Härmännen på Hel-
goland", däri hennes Hjördis hör till
Kristiania publikens bästa minnen.

Tacksamheten till jubiiaren från publi-
kens sida gaf sig starkt och varmt
tillkänna uti den hyllning som bragtes
henne redan vid hennes första entré
och sedermera fortgick hela aftonen
i applåder, blomsterregn och bravorop,
samt slutligen kulminerade iden ju-
belstorm som utbröt efter styckets slut.

:&aa\j— ■>

Notiser.
— Societetshuset begynnerom sön-

dag med sina varieté-konsert-föreställ-
ningar, hvilka komma att fortgå under
hela vinterns lopp hvarje afton, sedan
orkesterföreningens populära konserter
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GERMAN A Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin FERn <* tamerJ-^ ±V iV± J^l LrY Generalagenfar för Finland,Rlchar.U?atan 2. J^iißD. bTAMLK.
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CHAMPAGNE.

jßenault & C:o

■ES

COGNAC
Verldsberömda kvaliteter.

Generalagenter för a
de ledande velocipedfirmornaiEngland

ffc^eceoi( velocipederna Medaljerna.
äro de modernaste imarknaden; säljas

M
åSILFVERaBRONSSkilnadstorget 2. endast hos

LONDON & HELSINGFORS.

I. W. NORDQVISTs Skrädderiaifär 52 Alexandersgatan 52
-+"- Rekommenderar sig i den ärade allmänhetens åtanke. Välgjordt arbete, ytterst billiga priser!

CA F E liESTAUIiAKT
Östra, 21enriksgatan 1.. Ilßesä.xr

rekommenderas högaktningsfullt
CARL SÖDBHSTRÖM.
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Oskar& Axel PihlOTön Torr Genuine Arraks Punsch~
Q Guldmedalj iParis 1889.
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numera flyttats till brandkårshuset. Hvad
den egentliga orsaken till nämda om-
byte af lokal för de så allmänt goute-
rada orkesterkonserterna är, känna vi
icke, men beklaga på det högsta ior-
kesterns eget intresse faktum att så
kett, emedan publikennu en gång vant
igvid och lärt sig att sätta värde på
ocietetshusets ljusa eleganta salong, och
et alltid tager sin tidinnan densamma

linner vänja sig vid den nya lokalen,
om dessutom ielagans ochiakustiskt

afseende står vida under den gamla. —
Salongen har under sommarenunder-

gått reparation och delvis renoverats,
ocenen har utvidgats och läktaren in-
rättatstillloger,hvilkasäkerligenkomma
att blifva omtyckta rum" för min-
dre kotterier. Artister ha redan en-
gagerats för en stor del af vintern,
dels för två dels för fyra veckor i
stöten, för att sålunda så ofta som
böjligt ha något nytt att bjuda på, och
i°r att sköta ackompagnemanget har
kontrakt uppgjorts med kapellmästar
Max Unger och hans orkester, tio man
stark

-Bland raden af de uppträdagde,som
nu stå på programmet se vi främst en
*°r Helsingfors publik gammal bekant
herr John Berthmann. Herr Berthmann

debuteradeitiden härstädes å svenska
teatern som Wilhelm Meister ioperan
Mignon", och var sedan under nå-
gra år, den tid operan existerade, en-
gagerad här, under hvilken tid han ut-
förde åtskilliga sångpartier,bland annat
Jonathan iKung Carls jagt". Några
år senare åter sågo vi honom å Alex-
andersteatern iFröbergsoperettsällskap.
Härifrån begaf han sig till England
och öfvergick där till varietén. Herr
Berthmann har sedan dess uppträdt å
en hel del af Europas förnämsta varie-
téetablissement öfverallt med fram-
gäng

Vidare ha vi en liten näpen fran-
syska, M:lle Constance Villar, la belle
chansonette francaise", som svenska
tidningar helt enkelt kalla henne. Frö-
ken Villar har senast uppträdt å »No-
villa i Stockholm och därförinnanskör-
dat stora triumfer å „Tivoli" iKöpen-
hamn. En svensk kollega i Stock-
holmstidningen Varieté", där för öf-
rigt hennes porträtt och biografi ingår,
säger att det ligger något ovanligt
friskt och hurtigt öfver hennes hela
uppträdande, något af medfödt behag,
som aldrig kan läras eller inpluggas".
Därjämte berömmas hennes sonora
stämma och hennes repertoar, hvilken

säges vara olik de flesta andra franska
varietéartisters

Så ha vi ett ryskt balettsällskap
Lusinsky, fyrapersoner, två dameroch
två herrar, unga och vackra att dömma
af hitsända fotografier, en fransk dans-
artistherr de Barallon,monocykelns upp-
finnare signor Scuri, som producerar sig
på detta hjuldon, en solist på piston
signorina Enclieritta och slutligen g
inhemsk damkvartett bestående af fem
unga damer under ledning af direktör
Hansson. Alt tyder på att fru Maex-
montan ärnar göra sitt bästa för att
under vintern upptaga konkurensenmed
öfriga offentliga nöjeniHelsingfors.— Å Hotell Kamp börjas om sön-
dag de vanliga middags och aftonkonser-
terna.Herr Gummessonhar förändamålet
för denna säsong engagerat ett ■\viener
damkapell,Donau Perlen",hvilketsena-
ste vinter iHamburg väckte stor upp-
märksamhet såvälgenomsitt musikaliska
spel, som ock genom sin glada äkta
wiener repertoar. Salongen har under
sommaren undergått en genomgripande
reparation och betydligt förstorats ge-
nom att mellanväggen till de två an-
gränsande rummen borttagits. Genom
detta arrangemangharpublikenberedts
mera utrymme isalen, som nu sträcker

sig ända fram till Glogatan. Dekora-
tionsarbetet, utfördt af Herr Wuorio,
är särdeles smakfullt och elegantiljusa
färger med väggmålningar och rik för-
gyllning. Säkerligen kommer Hotel
Kamps matsal denna vinter, lika som
föregående, fortfarande att utöfva stor
dragningskraft och särskildt på alla
dem, som efter aftonens nöjen ien
elegant lokal under sprittande musik
älskar njuta af bordets läckerheter.

— På Carlteatern iWien" har i
dagarne uppförts en ny operett „Olym-
pia'' med musik af Louis Varney. En
annan ny operett nDie Karlschulerin"
med musik at Karl Weinbeger har
gifvits som premier å Theater an der
Wien,

— På hofteatern i Weimar har
uppförts en opera af Eugen d'Albert,
Eubinen". Kompositören blef uppre-
pade gånger inropad.

— Ferdinand Hummel har full-
bordat en treaktsopera Assarpai", tex-
ten af Dora Duneker.

l(Profkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, e!e- m fV\ f7W w jr* n tät'n; u räknadt> fås ett dussin kabinettskort. /% Ei U Ei K 1^ Wla ett yont kort i förening med biliigt pris. Vänd_EdeiidåJiU^^M^ M̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^f̂c^ ,
Glogatan 3



PP(lflCR PRåFF" Butik: Alexandersgatan 34.
DnUULn Unnrr, Kontor & Laser: Fabiansgaran 14,

Största specialaffär iLampor. Husgerads- £ Köksartiklar.
€ngelska Järnsängar & Madrasser, järnvägnar, jfadkar m.m.

Daglisla.

Museer.

Konstflitföreningens museum i Ateneum onsdag, lördag

och söndag 12—3
Konstföreningens samlingar i Ateneum alla dagar12— 3
Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg.

20), onsdag och fredag I—3,1 — 3, söndag 12

Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och
lördag I—2.

Cygnaei gCJleri iBrunnsparken alla dagar 9. f. m.

7 e. m,

Nöjen idag

Svenska Teatern: Kl. V,B e. m,

Kapellet. Musik. Kl. 74 8 e. m
Opris. Musik. Kl. \.28 e. m,

Nöjen imorgon och öfvermorgon

Kapellet. Musik kl. 1,08 e. m

Opris. Musik kl. V-8 e. m.
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Min son, spar icke på annonser och
du skall icke förlora därpå.

Franklin

Annonser

n&rogram-éilaéQi"
emottagas endast af

Finska Telegrambyråns

Annonsafdelning
N. Magasinsg. N;o 7. Telef. 1226, som
jämväl förmedlarannonser tillalla jordens
tidningar utan undantag.

Tidningarnasegna pris och vilkor!
Ett enda manuskript!
Ett enda betalningsställe!
Annonskontroll!
Annonserna afhämtas gratis hos an

nonsörenvid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.

Vänd eder då alltid vid annonsering till
Finlands enda

Annonsbyrå,
där Edra annonser billigt, bekvämt och

noggrant ombesörjas.

Programbladet
är en afde förmånliyaste annonstidningarnailandet.
Stor Spridning bland den nöjeslystna och således äf-
ven köpstarka allmänheten. Ytterst billiga annons-afqifter! Sändes gratis till alla annonsörer. iös-
nummer iLaurents urbutiker och genom kolportörer.

B
03
B)

:es
9

3
IQ
a
3

Elektriska Ringledningar & Rumtelefoner T_ WINTER.Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
levereras & uppsättas billigast af

G. F. WIKSTRÖ M,
Elektrisk affär, H:fors. Högbergsg. 32. Telef.1937

Glödlamporper st. Fmk. 1:15.
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.
utför tapetserare

Obs.! Gar<

Skilnaden 19. Telefon 1870,
arbeten väl och billigt,
äinuppsättningf.

W. ÅHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001.

Lager af gamla, goda, bevisligen
verkligtäkta yiner, direkt

importerade från l:ata
klassens firmor.

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

och Likörer.

PARAKAN SALAK TEE.
PeccoSouchon

Souchon
JAVA-ASSAM
GedeponeerdFabTksnt

pr. kg.
10 Fmk

pr, kg
12 Fmk

Parakan Salak Teet har öfveralltblif-
vit erkändt som ett oförfalskadt,kraf-
tigt och godt tee med fin arom, vida öf-
verlägset men betydligt billigareän detkinesiska teet, och är det enda tee, som
införes i original förpackningar på '/CVio 1U Va k

-
Parakan SalakTeet harerhållitföljande

utmärkelser för sin utmärkta qvalité.
Guldmedalj Paris 1889, Brilssel 1893,

Chicnqo 1893. Hedersdiplom och stora
GuldmedaljenBatavia 1893.GuldmedaljHamburg1893. GrandPrixAntwerpen1894.Hedersdiplom Spaa 1891, Winschoten1894, Croix d'honneur Amster-dam 1895.

Helsingfors iseptember 1895
KARL GÖHLE.

Agentur för Finland. & Ryssland.
Nederlag. Korra Esplanadgatan 37

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HASDSKAB
säljas endast hos

W. T DECT
N. Esplanattg. ,37

OöMes qdrd,

w »-T r-; +j ■■; «Lö s s p< ö
5» mJ oCO ?

*3 ffii

11l■Pil

Avg. Mi lartwall. Nu inkommet: NYA

Största urval modernaMineralvattenfabrik Glasmagasinet.band, spetsar, sidentyger
Helsingfors, Alexandersg. 26. Ledig annonsplats 3 Mikaelsgatan 3.hos

FIRMA

H. ELLMINStändigt lager af
SÖTVATTENIS. OLSSON t SM.

9 Alexandersgatan 9

Telefon 169
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dCemgjoråa <3apyrosser.
st. oMIOO .it. ,',

2:50 p
1:25 p.% n

i 25 st. a
10 st a

35 p
15 p.1 n

hos Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Zikj. 1188.

dflSft^
Billigste försäljning

af In- & Utländska Ylle trikoter, chevi-
oter, byx- & paletotyger. Kostymer för-
färdigas till billigaste priser, 'samt för-
säljning af Tammerfors & Forssatyger
bomaceer, kretonner & svarta helylle ty-
ger. OBS! Vackra bomaceer till 50 p.m.

Brunnsgatan N:o 11, telefon 1749.
E.XjÖ:

C5
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ELLEN TAMMELIN,
Garn-och StickningsafTär

S. Esplanadgatan 8
ger af Ullgarner

samt Strumpor och Ylleunderklä
der m, m. iörFruntimmer,Her-
rar och Barn till billigasteprise:

Alla slags Stickningsarbeten
utförasefter beställning fort ocl

billig!

A. A. Barckg Bleck & Plåtslageri, Regeringsgatan S:o 10. Telefon 1071■ alla slags arbetenikoppar,messing,zink &bleckplåt,samt förtenningarochlampreparationerafallaslag,fort välo. billigt.

ULLGARN
från s:jo — 18 pr. kg.

créme färgadt & hvitt homulls-virkgarn på nystan, märkgarn,rulltraci, flckursakyddskapslarafcelluloid a I Fmk. Carlsbader
stnimpstickor 2.i p:ni omgån-gen, virknålar från 10 D'ni Drstyck.

Beställningarpå all slagsma-skinstickning emottagas.
Mikaelsgatans.

■/ }J, n t sii11,

PARFYMEN. TTILAE, STAM-
PAR. PUTSPASTA, SILFVERTVAL,
AMYKOS, DROGER OCH KEMIKA-
LIER M. M. BILLIGAST

DROGHANDELN
GLOGATAN 4

K. A.DAHLIN.

— Philippis Mänsklighetens, Mänsklighetens väl-
görare", som nyligen haft premier på
Raimundteatern i Wien, gjorde myc-
ken lycka. Författaren inropades tolf
gånger,

— Gamle von Mosers nya lust-
spel Der Hypochonder" tog publiken
vid sitt nyligen skedda första uppfö-
rande å Berlinerteatern.

— Å Bouffes Parisiens har nyli-
gen uppförts en ny operett La dot de
la Brigitte" (Brigittas hemgift), hvil-
ken slagit mycket an. Musik af Ro-
ger och Lapette. Handlingen beskrif-
ves såsom ihög grad otrolig, men till-
lika roande. Musiken är behaglig.

— Schiller-Theatern iBerlinhar i
dagarne uppfört ett nytt fyra-akts sorg-
spel af E. von Wildenbruch, betitladt
Karolingerna".

— Vidskepelse hos en teaterför-
fattare. Adolph L'Arronge är fullt
och fast öfvertygad om, att en pjes af
hor,o«n gör lycka, endast omi dess titel
förekommer ett nou. Ändå bättre är
det, om denna bokstaf fins där två gån-
ger. „Doktor Klaus", nMin Leopold,,,
nKompanjonen", rHans Loney" ochnä-
stan allaL;Arrongea teaterstyckenvittna
om detta förhållande. Ett enda lust-
spels titel saknar de lyckobringande
o:na, nämligen „Vägen tUI hjärtat". I
hans nya lustspel „Pastor Brose fram-
träda åter lyckobokstäfverna.

adt la

Carl Jergroth.
Alexandersgatan 21.

t,iies.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.


