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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.&DYOK» DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF

John Svanljung Atelier förporträttering:.
Förlag af fotografier efter finska konstnärers arbeten

—^^ förlag af finska vysr.
—

Handel med fotografiska artiklar.HELSINGFOKS Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag.
Alexandersgataja £T:o 52. Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264
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N:o 71. 1895.Söndagen den 17 Februari

SVENSKA TEATERN.

Söndagen den 17 Februari 1895.

För 2:dra gången

Herr Senatorn.
Lustspeli:! akter af F. von Schunilian och

(J Kadelburg

Fri öfversättning af Oscar Wijkander.
to
t.

Personerna

Senator Anderson Hr Riégo.
Héléne, hans fru Frk Tschernichin

(Fru Bruno.
< Fru Castegren

Agathe
Stephanie ] deras bara
Oscar Hr Ljungberg
Mittelbach Hr Castegren
Dr. Gehring Hr Swedberg.
Sophie Petzoldt Frk Holmlund.
Dr. Steiner Hr Malmström.
Thekla,kammarjungfru Frk Berglund,
Josef, betjent Hr Enberg

Scenen är iHamburg

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

—
-s- Kontor FabiansgatanN:o 8. Tel. 916
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Ida Morduch
På måndagen gifva de båda unga konstnä-

rerna, fröken Ida Morduch och hr Karl Ekman
en konsertiUniversitetetssolennitetssal. Detär att
hoppas, att publiken ej skall glömma sina båda fa-
voriter utan mangrant samlas för att skänka sitt
bifall och erkännande åt de båda representanterna
för vår unga konst.

B*£ä£3)ggfc3s

Tapaus: eräässäItä-Suomen pitäjässä.
Aika: nykyinen.

PAPPILAN TUVASSA.
lmäytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut Martti

Vuori. Suomalainen alkuteos
HENKILÖT

Aaro-inestarij entinen sotamies,
vanha pappilassa eläjä . . . . åleksis Eautio

Olli Mukonen, keski-ikäinenleski-
mies lisakki Lattu.

Naemi Kahilainen.
MimmiLähteenoja,
Niilo Stenbäck.
Emil Falck.

Tirkkosen Leena, kupparimuori
Heiskasen Anni, morsian . . .
Luuska-Taavetti, puhemies. . .
Kovasti

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa l«lo Va 8 ja
loppuu k:lo 10.
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SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Helmikuun 17 p:nä 1895

näytellään

RYÖSTÖ.
5-näytöksinennäytelmä. KirjoittanutMartti Yuori.

Suomalainen alkuteos.

HENKILOT
Antti Valkeapää, pikkutilallinen.
Solrvi, hanen vaimonsa

Aleksis Eautio.
Mimmi Lähteenoja,

llilniii. fMaria Rangman.
Liisu, > heidän lapsensa . . . <Olga Poppius.
Aaku, J I— — — — —
SipiRahikainen,) , . /Hemmo Kallio.
Juho Loikkanen', ) niaakauppiaita ?ärMLeskirouva Vallström, tilallinen .Emelie Stenberg
SiiriSopaven, hanen kasvattinsa KirstiSainio.
Helén, pelitori
Puputti, vallesmanni . . .
Sinkkonen, herastuomari .
Martikainen, kauppapalvelija
Paakkunaineii, salvosmies.
Eeva Stiina, hanen vaimonsa
Syrjälän Sanna
Kansaa.

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR Np
äfvensom DAMKAPPOR. Cj< j

Damslzvääderi under utmärkt ledning. y^S

Kaarlo Keihäs.
Emil Falck.
Taavi Pesonen.
Konrad Tallroth.
lisakkiLattu.
Ilma Tähtinen.
Naemi Kahilainen.
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WICKELLedig annonsplats.
VINHAWDEL. gSfiSSS

prisbelöntpåmångautställningar, sistpå
världsutställningen iChicago.Ledig annonsplats.

Endast ett pris.
Filthattar 10 fmk. Silkeshattar

och chapeau claques 20 fmk.
"^Guldmedalj 189D.&■

liJKlfl Carl von Knorring.
||Hg, KontoriMichaelsgatan 1. Telefon1357.rranska Li föpsäkringsfeofagef|f||

JERNVÄGSHOTELLET.CAPE DIT NOBBNya Matlagningsskolan
Eiddaregatan 6. Sofiegatan 2.

Serverar smörgåsbord,Vi& portioner,salta biten,
RnSa "■ i Eraottager elever,

erhålla såväl hel- Varma & kalla sexor, till billiga priser.

Undertecknad, som den 1Feb. öfver-
tagitJernvägshotellet,rekommenderarsig
med välmöbleraderum tillbilligapriser

God Restauration! Uppmärksam betjäning.
som half Ledig annonsplats Öl £>å seidlar

Nybeklädd & Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer,
Högaktningsfullt

inackordering.
Abonnenter lämnas rabatt.

Pauline Albion± ""
lärarinnaiFr. a.Forss hushållsskola

Gustaf JJlomqvisl A. Grönberg

<rr>K E. Ståhlberg
"**aS^E^jr^r**^FOTOGRAF.-^

frivilligt ifniilfi|isii| re&towart 3äjSx' frivilligs Braaåki«ltusßts reitout.
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H.J.
Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta röd-viner,enligt kemisk analys

äkta, renanaturviner, hvilka såsom bekant använ-
das vid utländska kurorter såsom synnerligen häl-
soatärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numeraa alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus,

AXEL PALMROOS
■Vlaaaffax.

Lager af fina äkta VifiSP
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,



IJLLIUS SJÖGREN \
Mikaelsgatan 4. Central*hu*. *)

\ Ylle- och frihofvaruaffär. \
Välsorteradt lager.Billigapriser.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

BODEGA ESPANOIÅ
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

XiJ/örsäl^ringsakliebolaget
lAlifi.

JSiffirsåEringar & JSifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

gBäst — är alltid billigast.|
Köp alltid en

TP "W f V T Q T A °©««„& Jk. %j- Ja IiB1IIM
så är Ni säker om att få en god maskin.

1895 i >XT:
j|

Sjjiji Reel behandling hafva förut kännetecknat *%$"
oss och utlofvas äfven rai^^

Hjalmar Fellman
Wladimirsg. 19

telefon 758.j?|* hafvarcafExoelsiordc-H
SjM poteniOentralpassageri^^^^^^^^^^^^^^^^É

Tisdagen den 19 februari

Program :
Ouverture till op. „Trollflöjten" Mozart.

Vals ur op. nEugéne Oneguine" Tschaikowsky.

Träumerei för stråkork. Schumann
Wagner.Huldigungsmarsch

PAUS.

Ouverture, Benvenuto Cellini" .Berlioz,

Dvorak,'Konsert för violin
(Herr H. Marteau.)

Suite Algerienne Saint-Saens.
Preludes. Chanson ån soir
Rapsodie mauresque, Marche militaire franoaise.

PAUS.

Leoncavallo.Prolog ur op. Pajazzon"
SeeterjentensSöndag,förstråkork. Svenäsen,

Czardas ur nCoppelia" Delibes

"^^^^^^

irä&^g^
t
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Undervisiiing ipianospel"Ä5 %anuS,* r St, Eobertsgatan n:o 39.

Ledig annonsplats.

SOCIETETSHUSET.
Hvarje afton

Stor Föreställning.
Artister

Uppträdande a£ Compagnla Marghevita (2

frunt. & 2 herrar)

Uppträdande af Herr Rudolf Sellman.
Fröken Anna Hofmann, Chansonett.

Entré imark

V Om» rawirt» tmfa mmtmii\ min tmm JThb j-^-~ —^— -mfo* -^— -^— -^vy

J. F. Lundqvisfs |
K Pälsmagasin. JJ

Största lager af färdiga pälsvaror.
Herrpälsar af bästa material. gg*

v«| Erkänd specialitet: Moderna Roton- jufff der. Lagret af Pälsfoder och tyger för 7)
utförande af beställningar särdeles rik- |jj

fw haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, Muf- "Kyf» far, Boa's, Mössor, Baretter, Vinterhand-
skar, Sportvantar (Kintar) m. m. allt i&i
största urval.

Franska Livförsäkringsbolaget

L'URB A IN E
meddelar fördelaktigastelif- och kapital-
försäkringar af olika slag. Särskildt må

S
framhållas de så eftersöktabarnförsäl<- W
ringarna. L'Urbaine är fortfarande det |BI
enda bolag,som meddelaruppskjutna lif- Wk
försäkringar att vid 21 års ålder träda i W
kraft utan alla förbehållredan åt barn IS
från det första lefnadsåret. M

(Bart von ■ sfänorring. S
Kontor:Mikaelsgatan1. W \f\ " V t* i I Smörgåsbord, 4 rätterKlemens bote. »^^v^fn,» « Supéer frän 2 mk. 50 p. till

Tabled'HÖtekiv 23-5)
hBgreÄoiin.

vid vägen till »Fölisön"
uQUiQUQ POTO" rekommenderas.!allldll(l UdlÖ Telefon 1114

A. Ahlberg.

O. Öländer.
"*^v

j

m mm rå *r^?
ém«w

Skilnadstorget 2.

Men, underbarahr .Redaktör,klandra gammalt är en af den finska teaternsi
bör ni icke' Ty dels sker det för att Helsingfors mest frekvente habituéer.
försona gamla uraktlåtenhets synder, Ty Sardous effektstycke är ju redan
dels kommer så mycket på en gång för uppfördt på D:r Bergboms arkadiska
att jag måtte hinna fatt hvad jag för- tiljor.
summat, och dels slutligen ser det ut Hufvudrollen spelades i Paris med
som om våra ömsesidiga kuster skulle största framgång af M:me Méjane och
frysa till . . Och därför vill jag nu spelas för öfrigt af henne än idag för
hålla er varm, så godt jag kan. snart 400:de gången på fjorton måna-

Jag började tala om framtiden imitt der . . .Men så har hon också spelaf
senaste bref och stannade dock på ope- rollen hvarenda dag, vinter och sora-
ran. Obegripliga ylet.s ironi!

Låtom oss fortsätta! .;
Dram. teatern åtnjuter förnärvarandeß

gästspel af1 fru Helfrid Kinmanson, denH
gamla utmärkta skådespelerskan, somH
efter några års otium cum dignitateH
åter draperat sig^iTlialiasßiantelochH
bo,Hti<ntkoturnenH

mar
—

söndagarna t. o.m. två gånger.
IWien, Berlin, Frankfurth, Ham-

burg, New York, San Fransisco m. fl.
orter har stycket gjort samma stor-
mande lycka, och senast iKöpenhamn—

dels genom sin förträffliga tidsskil-
dring, sina spännande situationer, sina
tacksamma roller — och framför alt

genom den glans och prakt, med hvil-
ken det, enligt författarens egna före-
skrifter, blifvit och börbli uppsatt.

Jag säger er uppriktigt, oförliknelige
hr Redaktör,att det var en Guds lycka,
att icke detta stycke fans skrifvet på
den tiden, som den förb— de Molander
regerade Svenska TeaterniHelsingfors.
Ty då hade han säkert inte blott stör-
tat sina direktörer, utan hela Helsing-
fors kommun, ja, kanske hela Finland
ien irreparabel ekonomisk ruin. Men
som sagdt — stycket fans inte på hans
tid, och nu är han Gudskelof därifrån!

Dram. Teatern iStockholm skall om
en vecka gifva Madame Sans-géne med
fru Hartman*i titelrollen. Ingen vet,
huru hon kommer att lyckas, men hon
hade själf gjort upptagandet af detta
stycke till ett conditio sine gua non
för sitt reengagement. Och det är, en-
ligt min förmening all utsigt för att
hon lyckas — " åtminstone knipa publi-
ken. Öfriga roller bli antagligen till
nöjes besatta och utstyrseln blir sanno-
likt någonting noch nie dagewesenesp&
denna scen.

Dekorationerna, som jag till största
delen sett, äro förträffligt utfördaaf hr
Carl Grabaw, möbler och rekvisita till
stor del lånade från svenska lustslott,
och kostymerna tillverkade af den store
firman Verch & Flotoiv iBerlin.

—
Lilla fru Hartman svär visserligendyrt

Argus' Epistlar

Programbladet
in.

Stockholm d. 5 febr. 95

Utomordentlige hr Redaktör!
Ni har förut iflera månader saknat

underrättelser ifrån mig och får nu bref
på bref med endast några få dagars
mellanrum . . .

Det förvånar er, förträfflige hr Re-
daktör! Det förvånar mig med!

Det visade sig nämligen att teaterns
vanliga „räddande engel",lilla fru Hart-
man inte var nog. Det behöfdes en
räddande engel numro två

— förkas-
san! — och fru Kinmanson åtog sig
rollen. Hon har emellertid iafton sin
recett, hvarefter hon återgår till hem-
mets frid.

Dock, goda ting äro alltid tre
—

och Dram. teaterns tredje räddande en-
gel, hvars vingslag redan höras öfver
våra hufvuden, blir — Madame Sans-
gene.

Stycket är säkert er bekant, extra-
ordinäre herr Redaktör, ni som sedan

_^ J 7*l f? ■? n W är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Atelier. ";
B^* il -■- -3^-i MJ -1 MJ^^AM) 1m ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk i

i .^.^^^^^^^^^^^^^^^B|^^B|^^^^^^^^^^^.EtMfäiajordtarbete behöfver icke vara förenadt med n
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SVENSKA TEATERN. SVENSKA TEATERN.—i- Kontor. Fabiansgatan N:o 8. Tel. 916. -*-— ■

Biljettpriserna äro
LänstolarMåndagen den 18 Februari 1895. ii Fmk 4

» 3Farten^i^ris 33— 72
154 2:50

2:50Parterre-galleriFör B:dje gungens Parterre-avantscen „ 20:
—

stycketals » „ 3:50„ „ 3:50'o Parterre-loge
Första radens fond « „ 4:Herr Senatorn. Förstaraden
Andra radens avantscen

. 3. 12
o

stycketals

j|^B

Lustspeli3 akter af F. von Schönthan och
„ 1:50. 1:50

Andra radens fondI
Andra radens sida, JramplatsM

„ „ „ öfrigaplatsei
Tredie radens avantscen....

3-

fö'
3ii.Kadelburg-. » » 1. » 6

stycketals .» 1
Fri öfversättning af Oscar Wijkander

to
Tredje radens fond

-n
-ta
7^

sida
galleriPersonerna
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Senator Anderson
Hélene, hans fru
Agathe
Stephanie !" deras barn
Oscar J
Mittelbach
Dr. Gehring'
Sophie Petzoldt
Dr. Steiner
Thekla, kammarjungfru
Josef, betjent

Scenen är i Hamburg

Börjaskl. 7,30 ocli slutas omkr. kl. 10 e. m,

Hr Eiégo
Frk Tscherniclim,

fFru Bruno.
'.Fru Castegren,
(Hr Ljungberg.
Hr Castegren,
Hr Swedberg
Frk Holmlund,

Hr Malmström,

Frk Berglund,
Hr Enberg.

Karl Ekman

Ledig annonsplats.

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—21 — 2 midd. samt från kj. 4 e. m äfveni
som de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12— 3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges förhvarje biljett 10 procent utöfver priset.

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

Onsdagen den 20 Februari

HERR SENATORN.
n>&^p=å^

■ac
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och heligt på, att hvarenda tråd hon
här är ifrån Paris — men det är inte
sannt alls!

Dir. Fredrikson, som ej försmår re-
klamens heliga välsignelse,hade härom-
dagen tillkallat diverse reporters föratt
se på kostymerna. De lära ha varit
nöjda och till och med ett ögonblick
trott på hvad hr Fredrikson edligen
försäkrade — att kostjrmerna kostade
teatern ett hundra fernti tusen kronor.
När de kommo ut på gatanändrade de
visserligen åsigt om priset, men vid-
höllo, att hvad de fått se var mycket
praktfullt.

Lika praktfulla torde emellertid bil-
jettprisen synas en och annan. Par-
kettprisen ha blifvit höjda till 3 kr.
och förköpet på alla platser blir det
ordinarie priset fördubbladt, så att en
parkettbiljett i förköp således kommer
att kosta — 6 kronor!

Men framgången är utan tvifvel gif-
ven på förhand."

Bland Dram. Teaternsöfriganyheter
antecknar jag främst en ny komedi af
hr Knut Michaelson »Unga grefven",
ett muntert särdeles spelbart stycke,
med ämne från Gustaf lILs tid. Huf-
vudrollerna komma att innehafvas af
Fruarna Sandell och Hartman, den förra
iUnga grefvens roll hvilken i förbi-
gående sagdt vore ett godt kap för frk.
Videll.

Gnid och gröna skogar af Tor lied-H
berg är äfven kollationerad och likalc-H
de? Fribytare (Les flibustiers) en nor-H
mandisk fiskarepjes, påminnande oml„Strandbybor", af Jean Bichepin, '>tve''~^^^^^^^^|^^^^^^^^^^|^|
satt af Ernst Lundqvist.

Dram. Teaterns nuvarande regissör de ståtligahusen vid Strandvägen. Claes
hr Emil Hjertstedt, som blef ryktbar von M., fyratio år gammal, ståtlig figur,
såsom direktör förSvenska Teatern året nobelt klädd, har nyss återkommit från
1887 88, och som borde bli ännu rykt- sin morgonridt. På bordet ligger den
barare genom sin iscensättning af nyss anlända posten. Clses skjuter med
Eegina von Emmeritz" till Gustaf- sitt klackringsprydda finger brefven i
Adolfsfesten, —

säges hafva inlagt om sär, för att bättre känna igen handsti-
sitt afsked från Dram. teatern. Detta len på utanskrifterna,

torde kunna anses som en enkel ekono- Plötsligen blir han likblek, griper ef-
misk manöver, men vinner stödidet ter ett kuvert och betraktar det med
faktum, att han sedan någon tid varit ett uttryck af värklig förfäran. Hans
sysselsatt med att engagera krafter för hand darrar. Han gnuggar sig iögo-
en egen trupp. jj^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J

Härnäst, min store Eedaktör, skallH
ni få höra några nyheter frånsmåteatj
rårna och från landsortcn^^^^^^^^H

O
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Ak a
r| j%50.(Profkort å1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
ki> v,iiTl.inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort.■%iS £' ha e« SOdt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till

J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgalan N:o 3.
utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.

—
Telefon 1192,

<Gr£i>xici.l3jrix3Li jrestaLULiraLJOLt
H.e3^.O2aa.3na.o3Q.caL©3P£is.

Hotel Kamp.Alla dag-ar.

Middagskonsert
Alla dag-ar,

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.

Elite Wiener Damkapellet
Kl 3—5 e. m FAVORITE

H. DU BOUZET. COGNÅC.

/ I

rpI
Oskar/ & // 3fn /Levins/*l^ /

/
/i /RÉomnieiideras

/på det bästa.

Er ödmjuke

Ateruppstånden
En liten sensationshistoria från Stock-

holms haute volée".

nen

Har jag då blifvit vansinnig", mum-
lar han . . . denna handstil . . . om
inte min stackars hustru för två år se-
dan vore död, skulle jag kunna svära
på, att

Han kan inte besluta sig för att
öppna brefvet. Han ser på frimärket— och. hans sinnesrörelse blir ännu
större. Batavia! Alldeles där inär-
heten har ju hans älskade, oförgätliga
maka omkommit vid ett skeppsbrott på
sin resa från ett besökihemlandet —
en holländsk koloniiAustralien. Slut-
ligen öppnar han kuväret och vecklar
upp brefvet. Han ser underskriften:

vMary". Han är nära att talla ivan-
makt, söker hämta sig och läser:

Den 27 mars
Min egen, innerligtälskade man!

Jag är räddad! Så fort du erhåller
detta bref, så re3genast från Stock-
Holm direkte till Brindisi och invänta
mig. Utförligare underrättelser om mig
möta dig där under bref pösterestante.
Nu hinner jag inte mera. Tusen kys-
sar från din Mary."

Clsees von M. tror inte på spöken,
men när hans nu så länge begråtna
maka plötsligen uppenbarar sig lifs lef-
vande, blir han lika mycket förvånad
som han nyss förut varit förskräkt.„Kanske",mumlarhänförsigsjalf,nhar
brefvet under flere månader blifvit för-
dröjdt .. . Men datum på frimärkets
stämpel är detsamma, som på själfva
brefvet, och tidsbestämmelserna förresan
stämmadärjämte in tillpunkt ochpricka."

Mekaniskt ochutanatt hans anletsdrag
visa minsta spår tillglädjeuppreparhar:

Mary lefver . . . Mary! ..."
Och likväl hade han älskat, ja, till-

bedt henne. Under fem år hade de
left lyckligt tillsamman ända till dess
Mary företog den färd, från hvilken
hon inte återvände.

Han borde därför jubla af fröjd,men
gråter, gråter som vid första underrät-
telsen om hennes död. Sedan tvenne
år har han så småningom försonat sig

Argus

Glogatan 3



Annonsera
CARTE D'OR irnnur*bUuli Å b *„<&rogram~*fålaået"

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de tan i\ t\ gas för längre tid

TT
k /7Ao / HvarJe annonsör får sig HL- /UOS.f tidningen hemsand t/£/ö"

CHAMPAGNE | —
-5- GrjratlGi. -s—

K Annonser och prenumeration emottagas å tid-
ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp

HAK VIA v

1Renault & Coi FRERESFörsumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännuF

återstå.COGNACi Kfe
t>i k Lösnummer iLaurents urbutikVerldsberömda kvaliteter. 14 och genom kolportörer.

i
ifWlTnIuu u11 A u!É silfver Tvleoaljerna^l
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W. AHLFORS
Kjrkogatjn 12. Telefon 1001

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtrafin Punsctv
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

T^andskmagasinet
N. Esplanadg. 39,

NU INKOMMET
Stort urval fårska: Promenad-,Bal-

och Eidhandskar. God qualité,
Mlliara pi-iser.

iiilfi
FörentaStaternas

Lifförsäkringsbolag"

NEW-YORK.

€rnst bolländer
Generalagent för Finland

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HAJ^DSKAB
säljas endast hos

"W t.<9l:eIT
N. Enplauatla. 37

Göliles gdrd

Ulloarii,
crémefärgadt & blektbo-
mullsvirkgarnpå nystan,
rödtmärkgarn,Carlsbader

I«2 i
tu O .c Ö w

"»ila II
"pH S 1rr? .o

med tanken på evig skilsmessa . . .
och nu... nu kommer alt som en
blixt från klar himmel.

Mary lefver altså", upprepar han,
och om några dagar får jag åter sluta

henne imina armar . . . Ah, det är
ju helt naturligt!"

Ju merahan grubblar däröfver, desto
mera framstår Mary som en dimbild
för hans inre syn. Huru är hon nu
klädd . . . hurudan hatt bär hon på
sitt kolsvarta hår, huru . . .

Tankarne börja alt vidare tumla om
ihans hjärna. Han tänker på Robin-
son Crusoe, på obebodda öar,under-
bara räddningar o. dyl. och ler till
slut vid tanken såväl på dessa barnslig-
hetersomatt honoch han snart återskola
kuttra såsom ett par turturdufvor. Men
skall Mary väl åter kunna fördraga
Stockholms kyliga klimat och . . .

Ack, detta och"! Hvad innebär
väl detta? Jo, Clses von M. hade som
enkling fått ett nytt tycke. Nog skulle
det kosta på att bryta med Laura G.,
som var både vacker och rik, fastän
lite inskränkt. De hade ju öfverens-
kommit att råkas iMarstrand.

Clases vonM.började emellertidrusta
sig för färden till Italien och ärnade
redan samma afton med snälltågetbege
sig till Brindisi, då posten medförde
ännu ett bref frånBatavia, försedt med
nederländska konsulatets sigill.

nJag är förlorad!" höll han på att
utbrista, men lugnade sig för att läsa
konsulns meddelande. Detta innehöll
kort och godt, att inte alla af ångaren
Rembrandts" passagerare omkommit
vid båtens förolyekande på höjden af
Batavia. Bland de få räddade befann
sig en f. d. hotelluppassare från Au-
stralien, som nyligen aflidit å ett ho-
spital i Batavia. Strax före sin död
erinrade han sig det bref, han under

i. skeppsbrottet emottog från en af de
kvinliga passagerarne, hvilken därefter
stegien båt, hvilken strax därpå kros-
sades af en brottsjö. Det afglömda
brefvet hade konsuln afsändt samtidigt
med sin ägen skrifvelse.

Mary är död,lefve Laura!1
' jublade

Clses och sade till om sitt ekipage för
att direkte fara till Laura G.

Ty, ser ni, flickor, sddane äro de
otäcka karlame", de må nu varaenke-
män eller ej. Gunhild Swahn.

strumpstickor 25 penni
omgången, virknålar från
10 penni pr styck.

Bomullsväfgarn

Th. Neovius.I

K. å.BAHinr.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

af
Droguer, Kemikalier— ~s* och r$
Fannaceutiska Preparater.

Apparater, Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålar m.m.
lTL^ols.xgra.ta.33.2.5-

Ledig annonsplats

>

odernt lager
Spetsar,

Sidentyger
m. m

mamma

Band,
Plysch,

'tterst billigt hos

H. ELLMIN
Alexander

cö

Co
o

as
■mmm

Pap

förbudsändningar och
andra uppdrag.

ring upp
165 0.

Snabb och billig expedi-
tion genom

Kommissions- &Distribu-
tionskontoret.

N. Esplanadgatan 21.

mm
tyCama

hos

som vil
vända
ifrån fir

Josepl
Begär

Ledig annonsplats

Wjoråa cfiapijrossQr
om 25 st. a 35p.„ 100 st. åi55 j>.„ 550 St. a 2:50 p.
Jacob Reincke,
35N. Esplanadgatan 35.

Celef. 1188.

Ledig annonsplat

yross-Rökare
ja skona sin helsa böraan-
hylsor med sundhetsvadd
man

Bardou k fils i paris
demiallatobaksaffärer

Carl JJergroth.
Alexandersgatan21.

t.ii.es-
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.
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