10 penni.
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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.

DANIEL NYBLIN,

John Svanljung,

Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter finsks konstnären irbete»,
—^s förlag af finska vyer. =S

—

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

HELSINGFOBS

Handel med fotografiska artiklar.

!£T:o 52.

'ontor. Fabiansgatan N:o 8.

Tel. 91

Torsdagen den 23 Maj 1395.

SVENSKA TEATERN.

«

O:

Fredagen den 24 Maj 1895.

Femte gästuppträdandet af Fru Julia Håkansson och
Herr Tore Svennberg.
För tredje (8:de) gången:

Sjette gästuppträdandet

-o

I

Bröllopet på Valéni.
Skådespel i 4 akter af Ludvig Gfanghofer och

■0%

Marco Brociner.
Personerna
Démetcr Fortunat, slottsherre till

Clara SoleiL

... .. . .
Valéni
Hr
Riégo.
Mihai liogdåu, f. d. minister . .
hustru
Fru Grunder
Zoe,
Ahlbom,

Lustspel i3 akter af E. Gondinet och P. de Sivrac.

Hr

lians

Öfversättning

Frk Widell.

Pantasi Tschiiku, statsprokurator
Wassili Gorowé, apellationsråd Hr Larsson.
Hr Uggla.
Rémus Aldéanu, prefekt
Lydia, hans hustru
Fru Bränder.
Hr Ljungberg.
Kizetti, deputerad
Hr Wilhelmsson,
Oléscu, tidningsredaktör
Moritz Grrunspecht, penningmäklare
Hr Castegren
Hr Swedberg.
Sanda, hans dotter
I

.

..
..

■

m

Walborg Holmlund

Celestin Bavolet
Oscar de Merindol

Hr Castegren

AcMlle Duplantin

Hr Swedberg

Roland de Premaillac
Saint-Lubln

Hr Malmström

Leonidas Creve-Coeur

Hr "Wilhelmsson

Evelyne

Enberg.

Constaiitin,\ skattebönder vid /Hr Beckman.

...
..

,Clara Soleil

Fru Ragonaud

Frk Tschernichin

Miettc

Frk Berglund

. . .I

Börjas kl 7.an och slutas omkr. kl. lO.sn e.

1r 1 W
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) Celestin Bavolet
) Evelyne Bavolet

\T/At^>t^
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±^

)V
±J I

Vöslauer Goldeck!

Eössa ntmärkta röd-viner, enligt kemisk analys
äkta, rena naturviner, hvilka såsom bekant användas vid utländska kurorter såsom synnerligen halsostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serveras numera å alla fina kaféer och restaurationer.
Ungerska Vinkällaren. Centrals hus.

..}

.

■^Guldmedalj 1890. -^o-

UDåo-i itims.
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Mössor
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Ledig annonsplats.

2D

\m\.

Lager af fina äkta VinßPj
Cognac, Likörer & Rom.

5»

se
—

'

3

3*

-

Ledig annonsplats.

Generalagent for Finland,
2vda.-u.TI-.tz G-estrlra..

Helsingfors

-—^-K E. Ståhlberg^-SSSI^SÄiSr^*

11

Q©

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320

Carl von Knorring.
KontoriMichaelsgatanl. Telefon 1357.

N:o 4711
€xtrait d €au de Cologne double,

trän Ferd, Miilhens iKöln, erkändsom den
bastå genom tillerkännandetaf det enda
wsta priset iKöln 1875.

iZS

AXEL PALMROOS

fl 'ffillålßfll
rranska Li [oi-salcpingsbolagef |
fUlfttti.
i.

9»

'

ur

prisbelSnt påmånga utställningar, sistpå
världsutställningen iChicago.

Alexandersgatan N:o 48,
Af sorteradt lager inhemska och utländska tyger tillverkas valsittande kostymer,

Tore Svennberg,
Julia Håkansson.

innehar till sommarsaisonen ettmyk/ie rikhaltigt lager af alla sina
hända specialiteter.

cflrrafts cPdinscß

MATTI RINTALA.

525

Börjas kl. 7,30 och slut as omkr. kl. 10 e. m

VINMAJSTDBL.

SKRÄDDERIET

cp

i

J. H.

Ledig annonsplats.

p.

Händelsen tilldrager sig de Is i Avignon dels iNizza,

Hut*-

Tore Svennberg.
Julia Håkansson.

Frk Widell
Frk Holmlund

Clara Soleil

Scenen är i Rumänien

*) Sanda

ä$

Hr Ahlbom

Bavolet

Leonie Duplantiu

Clara Soleil

(Hr Lindh.
Dragosch, /
Valéni
Aléxe, kammartjenare) hos For- JHr Linderoos.
Joän, betjent
/ tunat Hr Nyström.
Janku, betjent hos Bogdån
Svensson.
Moruzzi, poliskommissarie
.Hr Linderoos.
Gäster. Åskådare i rättegångssalen. Gendarmer
Bönder. Bondqvinnor, Zigenare.

Pantas/' TschukiM

—»

Personerna

Paraskit/a, zig~encrska^^^^^^^^^^^^^^^^^|
Notarås
hushållerska
Hr

PM

SS»

För l:sta gången

Hr Berlin
Jonél, deras son
Aristide Notarä, slottsherre till

Velie, byfogde

©Trw <£ulia cJCä/iansson och
dfäerr c£bre SvonnSarg.

af

Hr Malmström.
Frk Berglund.

Banésti

—

fr

(1^ ris t i Tj immelsj a r d s d a g.)

Adéle, hans hustru

i

1895

Onsdagen den 22 Maj

SVENSKA TEATERN.

'")

Telefon N:o 264.

Fabiansgatan N:o 31.

N:o 109.

Pia, deras dotter

-Ni

FOTOGRAF.

Ledig annonsplats.

FOTOGRAF. -V->
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JLLIUS SJÖGREN
4. Central* hus.
£
% Ylle- och frikofvaruaffär. ]

£

Försäljning i parti och minut af

endast äkta utländska

VINER &

ft

Biljettpriserna äro

. . .. .

SPIRITUÖSA.
a Fmk

,
Länstolar
Parterre n:ris 3 3—72

■73—154

Ju/försäkringsaktiebolaget

Parterre-gailén^l

Parterre-avantsoen
stycketals

Parterre-logo^^Hß

..

Andra radens

é

stycketals

„

„

■

c

II

2:

1:50

1:50
—

öfriga platser
Tredje radens avantscen
stycketals

säkringsvillkor.

Quadrant!

—
—
—
12: —

..
avantscen

Andra radens fond
Andra radens sida, lramp]atÉ^^|

„

4

2-50
2:50
„ 20:
3:50
3:50
4:
3:

„

Första radensionaM
Första raden

JSifräntor.
—
liberala förBilliga premier

JBifforsåMringar

Helsingfors.

SVENSKA TEATERN.

MikaeIsgatan

Vålsorteradt lagrep. Billigapriser,

BODEGA ESPANOLA

....

1:
6:

.

—

p

-i

Tredje radens fond
sida

+■*

0 ;

galleri

bokhandel.

-

Kamp).

Specialitet
Medicinsk och teknisk literatur.

Ifåikasteluryal fransk,,
m

tysk och engelsk literatur.

Konst- och pappershandel.
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Franska Lifförsäkringsbolaget

~

L'URB A IN E

T»««

<|p
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så är Ni säker om att få en god maskin. j?K3
=^= Kom och bese nyheterna för 1895 i jjfi

||p

jSI:
Centralpassagen.
Reel behandling hafva förut kännetecknat |ii|

>kk

ÉM oss och utlofvas äfven nu af

Hjalmar Fellman
19

i
1hafvareaf Excelsiorde%& poteniCentralpassagen

SfSs.

Ii
}m

(Bart von

W

-åk

■

i

i

UnaerYisninu i pianospel
r
9

Café Victoria
Telefon 1866.

tffinorring.

Kontor: Mikaelsgatan 1
Tt

Östra Henriksgatan 13.

meddelar fördelaktigastelif- och kapitalförsäkringar af olika slag. Särskildt må
framhållas de så eftersöktabarnförsäkringarna. LTrbaine är fortfarande det
enda bolag, som meddelar uppskjutna lifförsäkringar att vid 21 års ålder träda i
kraft utan alla förbehållredan åt barn
från det första lefnadsåret.

\

HUFVUDDEPOTEN,

ii
Axel Wiklund,
aB Generalagent och inne-

1

CLARA SOLEIL.

Q
fk
ÄiåIJOIVII
J1
T

l

jlußjpisnö

M

Köp alltid en

ta "W ipr ia T

H-*

Sjunde gästuppträdandet af Fru Julia
Håkansson och Herr Tore
Svennberg.

IIjJäsFolir ilängden alltid billigast.||
Éä

£§

Söndagen den 26 Maj.

" '
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Si

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna 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 kl. 4 e. m äfvensom
— de dagar representationericke gifvas, från kl.
12 3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagen erlägges för hvarje biljett 10 procent utöfver priset.
Obs.! Biljetter kunna rekvireras per telefon
N:o 387 å tider, då biljettkontoret är öppet.

fi
S.

f

meddelas af

Bp§öS|lä2iPlifii

seima Kajan",
gt. Robertagatan n:o 39.

Välläsning" och deklamation,
Siri von Essen.
Lärarinna vid Dramatiska föreningens teaterskola,

.." tllllullQ POUdlÖfå"
Vqlliqllq
!

Wladimirsg. 42 träh. p. g.

gÉS»

HB^Ui 4

vid vägen till »Fölisön"

rekommenderas.
telefon 1114

A. Ahlberg.

La grande Falcon, såsom man allÄktenskapet blef såsom de flesta likLoppan"
nande, olyckligt, och sedan förmögen- tid sade, har gifvit sitt namn åt ett
heten tagit slut, blef grefvinnan Eossi särskildt slag sångroler och förenade
(Brefkort från Berlin)
Det är ej en astronomisk fråga som på nytt Henriette Sontag samt åter- isin person såsom sångerska och såsom
Mina damer, blifven inte förskräkta
vi förebringa. Men det fins stjärnor fann sina forna succés, men bortryktes kvinna alla fullkomligheter, sade henhastigt
Meyerbeer,
af
turné
i
hvars
för
rubriken, ty jag försäkrar er, att det
koleran
under
en
nes
samtida.
favorit
och stjärndyrkare inom tonkonstens
värld, och det kan ju ha sitt intresse Mexico 1854 vid 48 års ålder. Tju- hon var, kallade henne Konstens Ve- inte skall bli något farligt af. Flitig
att följa våra] sångstjärnors banor och gufyra år förut hade hon tillsammans stal". Men till följd af en sjukdom teaterbesökare som jag är, har jag sälerinra om dem som redan sloknat på med Malibran och Damoreau bildat den i måste hon under tre år aflägsna sig lan någon tid, öfrig för varietéerna.
konstens firmament. Se här liten histo- teateranalerna odödliga trio, som invig- från scenen, och när hon åter uppträdde Men nu har jag förstås, liksom hela
rik öfver de öden som de mest glän- de den nya Théåtre Italien iParis med var hennes röst förbi. Hon lämnade Berlin", måst göra en titt till ApolloCimarosa's Matrimonio segreto" vid en Paris, och ingen vet egentligen hvad teatern, hvilken är egnad åt fin de
sande af dem undergått:
representation
för de fattige, hvilken som sedan blifvit af henne. Kanske bor sicélets glada muser.
Pasta,
Griuditta
Milanos sköna
Att demonstreraöfverloppans nytta"
dotter, hvars obeskrifligt fulländade inbringade den för den tiden alldeles hon där ännu, okänd och glömdaf alla.
francs.
En
annan
samma
sätt
150,000
på
summan
af
försvunnen
har
blifvit förbehållet den för närvakonst och okufliga vilja gjorde, säga oerhörda
Stolz,
är
parisisk
och
voro
Rosini
född
i
en
rande
å sagde varietéteater gasterande
länge
Sontag
Malibran
tung,
biografer,
ojämn
hennes
af en
och tjock sopran ett af de mest öfver- rivaler om Pariserpublikens ynnest, portvaktareloge och ömsevis under sin franska soubretten Herauld. Iallmänraskande instrument, som någonsin vi- och rivaliteten dem emellan saknar icke äfventyrliga lefhadsbana publikens och het räknas ja loppan till ett djur, enbrerat på det musikaliska firmamentet, likheter med den mellan Patti och Nils- kritikens bortskämda gunstling, herti- kom skapadt för att pina oss och sätta
fylde under trettio års tid Europa med son ivåra dagar. Den förrakämpade ginna, spiritist, prinsessa och spåkvinna. oss i formligt raseri. Mademoiselle
Herauld visar oss emellertid, att den
sina triumfer, drog sig på äldre dagar med sin passion, sin eld och hela sin Ingen känner hennes senare öden.
År 1885 begrofs i Paris en gammal där insekten, då den väl kommit meltillbaka till sin villa vid Como-sjön och själ, som hon inlade isången, den sedog där 1865 vid 67 års ålder. Hon nare med det större välde, som hon egde fattig kvinna, förfallen i den fullstän- lan flngrarne och inte längre kan hoppa
hade varit mycket mycket rik men för- öfver sig och sin konst. Men en af- digaste kroppsliga och andliga slöhet. sin väg, ibland kan bli en räddare för
iorat största delen af sin förmögenhet ton, då de sjungic tillsammans en duo Det var en af sin tids förnämsta sån- de snaror kärleken och passionen utpå börsaifärer, för hvilka hon med pas- i en privat salong, föllo de ihvaran- gerskor, Frezzolini, hvilken mera än lägga för den kvinliga dygden.
La Puce (Loppan) heter det pantosion intresserade sig, liksom för alt slags dras armar, hänförda och besegrade af någon bidragit till att göra Verdis mvpopulär,
bar
sitt
sik
hasardspel.
talang.
hvarandras
Malibran
mimiska skämtet. Scenen visar oss en
Grisi,gifo medMario,dog1869 ißerlin med all upptänklig rafinement och kvinHenriette Sontag, den makalö- namn efter sin förste man, en ameriJenny Lind hör också till de ligt koketteri utrustad budoir, ihvilken
saste donna Anna som någonsin gifvits kansk köpman; i sig själf hette hon
och ej mindre hänförande i sina andra Garcia. Hon gifte sedan om sig med slocknade stjärnorna, men hennes lef- befinner sig en ung fru, hvilken förgås
glansroller, Desdemona, Rosina och den berömde violinisten Charles deBé- nad och slut är oss ju så väl bekanta, af längtan efter sin man, en sjökapLinda, lämnade teatern midt under riot och dog 1836 iEngland genom att det är öfverflödigt lämna en fram- ten, som sedan sex månader befinner
sig på långtur. Den unga frun följer
sina triumfer och blef grefvinna Rossi. ett fall från hästen under ett ridparti. ställning därom.

Slocknade stjärnor"
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är odisputabelt Helsingfors biliigaste Fotografi A slier. Förj
ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:
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Glogatan 3
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jfljorJt arbete behöfver icke vara förenadt med

höga^

Kontor Fabiansgatan N:o 8.

Tel 916.
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CHAMPAGNE.

Äldsta och bäst försedda specialaffär i
Finland för velocipeder & tillbehör samt desammas noggranna och fackmässiga reparation för
moderat pris.

E

COGNA(k

I
5»

Mauritz Swedberg

O)
(0

Aehille Duplantin

r

V.

3
"O
CO

I

Verldsberömda kvaliteter.

O

o

fe

1Renault & Gol

C:O

i

1

fe

Clara Soleil'

isiLFVER Medaljerna, i
BRONS
M

OBS.! Solid- och cushion- ringade velocipeder omändras till luftringade inom mycket
kort tid och till billigt pris.
Begär 1895 års nya katalog trykt på

landets båda språk.

s

Ledig annonsplats.
J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,
utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.

"C

Begär

Telefon 1192,

Cjr&xixtox-irxi

■ MH

restaurant

H.ol3Loxia.xxi.©xica.ex*a.s.

o

Ledig

Oskar
Levins

annonsplats.

fj <& /Moiieniieras
O

é
C

3
CO

.5

/på det bästa.

Ledig annonsplats.

— 72 kr. i minuten är det anmed sina små hvita fingrar med de dan däraf. Med febrilt darrande hänNu vaknar hon liksom ur en dröm.
rosenfärgade naglarne å en jordglob der och med flämtande andedrägt gör Hon är räddad. Hon blickar på loppan. språkslösa honorar Yvette Guilbertuppden route, hennes unge make tillryg- hon toalett för att begifva sig till det Skall hon döda det lilla kräket? Nej, bär under den kvart hon nu hvarje
galägger. De trånande, men på samma hemliga mötet. Men isamma ögonblick hon har ju henne att tacka för att hon afton uppträder å Empire iLondon.
gång eldiga blickar, hvarmed hon på hon står ibegrepp att öfverskridaden inte blei en pliktförgätenmaka. Skälm- Hon har nämligen60 pund för aftonen,
sådant sätt söker följa sin makes färd, tröskel inom hvilken hon hittils endast aktig går hon fram till fönstret och men eger likväl rätt att dessutom nu
visar oss med ens den vulkan, som döl- svärmat som en ärbar och trogen maka, släpper ut loppan. Och häpå ilar hon för egen räkning sjunga på så många
jer sig bakom den stackars fruns lil- far hon plötsligen tillsamman och ut- till mannens porträtt, sliter ned det matinéer utom etablissementet hon bejekullar."
trycker den högsta smärta och fasa. och öfverhöljerdet under förebråelsens hagar.
Då nalkas fridstöraren
En liten loppa har spelat det gnagande och glädjens tårar med eldiga kyssar.
— Reichshallen", ett af Berlins
Mademoiselle Herauld framställer
En ung målare, som bor midt emot onda samvetets roll, och den unga frun
denna intima" scen ytterst delikat,
och förälskat sig upp öfver öronen i vaknar till besinning.
största varietéetablisseinent, är bankruttden unga vackra frun, skickar henne Nervöst och häftigt börjar hon söka men jag vill inte tillråda någon annan messigt och skall nu stängas. Direkän en Fransyska att försöka sig på
en doftande bukett och ett lidelsefullt
Untionen har på en kinesisk trupp förlobref, hvari han bönfaller om ett ren- efter den objudna fridstörerskan.
denna splitter nya varietégenre, ty då rat ända till
70.000 mark.
der det den otålige älskaren står där
dez-vous. Den stackars frun, hvilken midt öfver och ger det ena tecknet ef- blir den grof och cynisk och har därmed förlorat hela sin bouquet.
har dödande tråkigt i sin ensamhet,
ter det andra, undersöker den stackars
— Eninternationelvarieté-utställblir till en början rysligt ond, därpå
frun alla sina klädesplagg, sliter af
gör hon sig lustig på den smäktande
ning öppnas i Miinchen från 16 juli
det ena efter det andra för att till
5?
under två månader. Den skall omfatta
Celadons bekostnad — ■ och slutligen sist anställa den vilda jagten i ja,
öfverlägger hon om saken. Hon käm- damernas allra intimaste. Då hon hun8 olika grupper såsom modeller och
par med sig själf, hon är en ung, nit dekollettera sig så mycket anstänritningar till varietélokaler, belysnigsälgskogskrank kvinna och hennes man dighetens yttersta gräns tillåter får
kostymer 0., dyl. Anmälapparater,
— ack, han är långt borta! Hennes
ningar
tillställas direktör J. M. Gally,
den unga frun ändtligen fast iloppan.
hjärta klappar hörbart, men hennes
Centralsale Miinchen.
Triumferande håller hon det lilla
samvete varnar och hon tycker, att
— Alfhild Agrells r Ensam * har
hennes mans porträtt, som hänger där odjuret mellan fingrarne, men samtidigt
— Baronessan von Randen, den
pendylen,
att tiden iör ren- nu ändtligen med polisens medgifvande
uppe, ser på henne med så förebrående törkunnar
blickar. Då fattar hon ett raskt be- dez-vouset är inne. Hon samlar ihop uppförts å nFreie Biihne iBerlin. Kri- så mycket omtalade cirkusdivan, uppslut. Hon känner sig nyfiken och läng- kläderna,sveper in sig i första bästa tiken är mycket sötaur, och stycket träder nu å Danzers-Orpheum i Wien
tar efter en smula förströelse. Hen- plagg och går försiktigt fram till fön- kan sägas ha totalt fallit igenom.
och gör stormande lycka icke blott för
Målaren
synes
i
ådstret.
inte
till.
Han
har
ögon
nes
sin skönhet, utan för sin eleganta skolglöda, blodet bränner
ridts skull.
rorna och — hon vänder om mannens ledsnat på att vänta och har kanske
porträtt, så att hon endast ser baksi- begifvit sig till ett annat kärleksmöte.
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Notiser.

0,( irofkort a 1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, elekV
f 3 mk inberäknadt)
ett dussin kabinettskort.
fås

y- vill Ni ha ett godt kort i i-örening med billigt pris.
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rDie lustige Ritter", det stora
internationella artistförbundet. har nu
hållit sin af oss förut omtalade vårfest
till förmån för förbundets understödskassa, å Ronacher i Wien. Paula
Menotti märktes bland de medvärkande.
När skola våra varietéartister sammansluta sig till något dylikt?!

Annonsera

€&rogram**fålaåei"
Hvarje annonsör får
fiftQ
UUb..I tidningen

hemsand

G-x*£ttis.

i-

blott jag får din kärHvem känner inte denna
tilltalande kuplett ur Boccaccio?" Hittils har man trott, att någon af herrar Zell eller Genée, librettisterne till
sagde operett, skulle vara förf. till äfven denna kuplett-text. Detta är emellertid ett misstag, upplyser nu en utländsk kollega. I Abazzia dog för
några dagar sedan en trettiosjuårigsjöman Heinrich von Littrow, hvilken på
lediga stunder skref vars och gjorde
musik. Och hans Om jag blott får
din kärlek" etc. jämte dess sentimentala melodi blef snart allmän på folkets
läppar. Utarbetad och harmoniserad
lade S/ippé in den vemodiga melodien
såsom ett angenämt afbrott i den eljest
glada Boccaccio," men sjömannens text
bibehölls oförändrad.

Om

lek ..."

/7AC /
l/C/ö..

S'S

■

Annonser och prenumeration emottagas åtidningens kontor Mikaelsgatan 1, 1 tr. upp

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu
återstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

Museer,

Konstflitföreningens museum i Ateneum onsdag, lördag
och söndag 12 3
Konstföreningens samlingar iAteneum alla dagar 12—3

—

—

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de tagas för längre tid

Daglisla.

— „Våra rentierer" heter ett stycke

etnografiska museum (Unionsg.
20), onsdag och fredag 1 3, söndag 12
Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och
lördag I—2,
Cygnaei gCbUeri iBrunnsparken alla dagar 9. f. m,

Studentafdelningarnas

7

—

e. m,

Nöjen i dag

Svenska Teatern: Bröllopet på, Valéni. Kl. V2Be.nl.
Brunnshuset: Varietéföreställning kl. V2 B e. m,
Kapellet. Musik. Kl. 7 e. m
Opris. Musik. Kl. 7 e. m,
Nöjen i morgon

Svenska Tea'em: Clara Soleil. Kl. y$H e. m
Brunnshuset: Varietéföreställning kl. Vä 8 e. m
Kapellet. Musik kl. 7 e. m
Oprist. Musik kl. 7 e. m

som pä Centralteatern iBerlin uppleft

"

50 föreställningar, då det plötsligt på
en förstadsteater,,, Alexanderplatzteater,
får en medtäflare med samma namn
och nästan genomgående
samma per— öfversättning
sonager, men dock en
efter Edvard Brisebarre. Förklara det!

JS^^^Q^S

W. AHLFORS

—

Mellan Mascagni och Leoncavallo råder full strid. Den har uppstått därigenom, att någon ien kritik
beskylt Mascagni för att ba plagierat
andra kompositörer. Man misstänkte
att Leoncavallo vore ursprunget förbeskyllningen. Masoagni har svarat med
att hota utge en liten fickupplaga af
de stycken ur Leoncavallos kompositioner, som icke äro lånade eller pla-

Kjrkogataa 12. T»lefon 1001
Lager af gamla, goda, bevisligen
verkligt äkta viner, direkt

Ledig annonsplats

Importerade från l:ata
klassens firmor.

€xtrafin )\rra^s punscl\.
Äkta Cognao, Rhum, Arrao
«ch Likörer.

N. Esplanadg. 39.

«^\flsC€^©^|Si9s

NU INKOMMET
Stort urval fårska: Promenad-,Balocli Ridhandskar. God qualité,
billiga priser.

li\ LJi Ju Jj XJL AJ< JIJ iJ

Före
mas
LiiTörsäi ringsbc lag"nf"a

NEW-YORK.
Generalagent fö Finland
Telefon 1843

O
P^

i

några hinder i vägen förhennes lycka.

Spu

Det kostligaste ihela saken är, att For-

TAI

TB.

I K. A. DAHLHf.1

I

fa:

Droguer,

mes långt ifrån är någon ungdom. Han
tillhörde för kort tid sedan Schillerteatern, men öfvergick till en annan scen,
Denne märkvärdige Don Juan, hvilken
tyckes utöfva ett oförklarligtinflytande
på det kvinliga könet, är själf sedan
ett år tillbaka gift för tredje gången
och med en skådespelerska vid Lessingteatern. Isitt andra gifte har han en
dotter, förmäld med en baron. De
båda älskande ha inte rymt, utan bo
på Grand Hotel, men man afvaktar
med stor spänning detta tragikomiska

äktenskapsdramas upplösning.

Kemikalier

Jacob Reincke,
35 /V. Esplanadgatan 35,
Celef. 1188.
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SJÖ-I

Papyross-Rökare
som vilja skona sin hälsa, böra använda hylsor med sundhetsvadd ifrån
firman

joseph

J^ardou k fils i paris

Begär dem ialla tobakaffärer.

för budsändningar och

Carl J3ergroth.

ring upp

Alexandersgatan 21.

andra uppdrag.

tion genom

Kommissions- & Distributionskontoret.
N. Esplanadgatan 21

H:fors 1895, Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri
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Snabb och billig expedi-

Apparater. Utensilier,

_

<

E-cä

öop

1: 25 p
mmiöO st å 2: 30 p

16 o O.

Farmaceutiska Preparater.

Gummi-varor,
Parfymer, Tvålar m. m.

om 25 st. a
*i askar
L 100 st. ii
»

w i

En skandal inom Berlins teatervärld

Schillerteatern och gift med
den vid samma scen anstälda fröken Lewermann, fann härom dagen sin
fru putzweg. Det enda hon kvarlämnat var ett bref till sin man, ihvilket
hon förklarade, att hon måste följa sitt
hjärtas röst och tillhöra skådespelaren
G GÖ -o re :CÖ 1 s Formes, hvilken hon afgudade. Därjämte besvor hon sin man att inte lägga

A. 1

3137113,

~

vant vid

HAJ* D§KAR

Rulltråd,

%3Camgjoréa itfapyrosssr.

låter där mycket tala om sig. Skådespelaren Pahlau, engagerad som bonvi-

ärldsberömda frar

fickursskyddskapslar af celluloid å 1Fmk, creme färgadt &
hvitt bomullsvirkgarn på nystan, markgarn, Carlsbader
atrumpstickorå 25 p.omgången,
virknålar från 10 p. pr styck,
"^Tllg-SLrzi, fiskaregarn.
Beställningarpå all slags maskinstickning emottages.

9 Alexandersgatan 9

o

.5 s «

Ledig annonsplats

H. ELLMIN

Småplock.

JOUVIN & C:o's

X>\

Stort lager stråhattar
till ytterst billiga priser
hos

jMV

-

€rnst bolländer

Nu inkommet:

gierade.

Tjandskmagasinet

ÅJ

"

'"'^^liplSr^

t,nes.

Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer
till billigaste priser.

