10 penni.

<årQaram~<ffilaåel
C/

John

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.

Svanljung,

N:o 99.

Telefon N:o 264,

Söndagen den 28 April.
'ontor Fabiansgatan N:o 8.

SVENSKA TEATERN.

1895.

Tel, 916,

SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 29 April 1895.

Söndagen den 28 April 1895,

J5

O:

För 4:de gången

F*järilsstriden, =t

För 3:dje gången

fjärilsstriden.

Komedi i4 akter af Hermann Sudermann, Bemyndigad
öfversättning af Frans Hedberg.

Co
o

Komedi i4 akter af Hermann Sudermann. Bemyndigad
öfversättningaf Frans Hedberg.

Personerna

skatteinspektörska Fru Grunder.
Elsa, enkefru Schmidt \
fFru Castegren
hennes tre
Laura
'Frk Holmlund
dÖttrar
Itosi
FrkWidell.
Wilhelm Vogel, apotekslärling, hennes systerson
Hr Stenman.
Winkelmann
Hr Alilbom
Max, hans son
Hr Ljungberg,
Richard Kessler, resande för "Winkelmans affär
Hr Swedberg.
Doktor Kosinsky, öfverlärare
Hr Lindh.
En kontorsvaktmästare
Hr Nyström,
Fru Hergentlieim,

Personerna
Fm Hergentlieim, skatteinspektörska Fru Grunder.

Elsa, enkefru Schmidt \

C astegren
, hennes tre <Frk Hohnlunc
Laura
Rosi
döttrar l:'rk Wideil.
Yogel,
Wilhelm
apotekslärling, henHr Stenman,
nes systerson
Hr Ahlbom
Winkelmann
Max, hans son
Hr Ljungberg,
Kichard Kessler, resande för Winkelmanns affär
Hr Swedberg.
Doktor Kosinsky, öfveiiärare
Hr Lindh,
En kontorsvaktmästare
Hr Nyström,
("Fru

I

.

Handlingen i Berlin, närvarande tid

Mellan l:sta och de öfriga akterna tre månader

—

Börjas kl 7.30 och slutas omkr. kl. 10 e. m,

fcf/dåi
Walborg Holmlund
(Laura iFjärilsstriden")

Vi hafva ej tidigare varit itillfälle att intaga
svenska teaterns unga tragedienne, fröken Walborq
Holmlund ivårt porträttgalleri, hvarför vi nu skynda
att godtgöra vår ofrivilliga försummelse.
Under den korta tid frk. Holmlund arbetat vid
vår svenska scen har hon hunnit lösa nere störreuppgifter, hvilka alla vittnat om stora dramatiska anlag
hos den unga skådespelerskan. Bland deuppgifter frk.
Holmlund under det gångna spelåret utfört vilja vi
särskildt framhålla Pesdemona iOthello u,Anna Damby
i Edmond Ke"n"', Lady Anna i Hon är vansinnig",
Camilla i Bubblor u, och framföralt Rita Allmers i
„Lille Eyolf.

c Tv—^>

(q) s

Handlingen i Berlin, närvarande tid,

Mellan l:sta och de öfriga akterna tre månader.

Orkestern utför:

. ..

Ledig annonsplats.

J. H. WICKEL

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR

moderna engelska
i olika Färger

MATTI RINTALA
Alexandersgat. N:o 48.

Af sorteradi lager inhemska och utländska tyger tillverkas vä/sittande kostymer.

C§[V j

*^t

QÖ

-& Guldmedalj 189D.

fc^Wp^

1

Mikaelsgatan 4 Helsingfors,

e

N:o 4711.
€xlrait d'€au de Cologne double,

från Ferd. Miilhens iKöln,erkänd som den

bästa genom tillerkännandet af det enda
första priset iKöln1875.
Generalagent för Finland,
2v£a.nkxs-tz; S-estrin.
Helsingfors,

r

Efterfråga alltid

ALPINSE BELLOT H:o
välkända Cognac.

CAPE B¥

O

as

so

Vöslauer Goldeck!

<ffc

sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serveras numera å alla fina kaféer och restaurationer.
Ungerska Vinkällaren, Centrals hus,

3*

AXEL PALMROOS

I>£

Lager af fina äkta Viner,

Cognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

CaM VOn Knorrin 9Kontor:MichaelsgatanI. Telefon 1357.

99,

O

Co

y\

Vinaffår.

Filthattar 10 Mk.
Silkeshattar 20 Mk

g f J) j|lJ| ®
rranska Ll|[öpsäkringsbofagef I'lllålll
o

***«

<Jlrra/is cßunscß

prisbelöntpåmånga utställningar, sistpå
världsutställningen iChicago.

&

PS
PS

Dessa utmärkta rOd-viner, enligt kemisk analys
äkta, rena natnrviner, hvilka såsom bekant användas vid utländska kurorter såsom synnerligen hal-

VINHANDEL.

SKRÄDDERIET

«

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. bl. 10,30 e. m.

Största och rikhaltigastelager af
finaste
Hattar

£

50

Suppé.
Ouverture »Tantali kval"
l:sta mellanakt:Hemma hos oss", vals Strauss,
,
2:dra mellanakt:Romans
Abt.
Behr
3:dje mellanakt:Lachtäubschen"

äfvensom DAMKAPPOR
Damskrädderi under utmärkt ledning.

O

*#

Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansgatan N:o 31.

KT:o S2.

4^

FOTOGRAF.

Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter finsks konstnären uWtei,
j-örlagaf Jmska vyer,

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

HELSIJSTG-FOBS

DANIEL NYBLIN,

5^

1088

Sofiegatan 2.

Serverar smörgåsbord, */i & llaportioiiéf, salta biten,
Varma & kalla sexor, till billiga priser.
Öl

JJi

eeidlar,

Ledig annonsplats.

Nybeklädd & Väljustcrad billard. Nya bollar. Goda köer.

Gustaf

.°^

År 1txr. uipip, "Cl
-^ V-'
f\ Tf\r»
TT 17
å Vllh P>T& Nya ateUern
T? A TT1 -^
OianiUClg
1V-HJT KÄf
Helsingfors, Alexandersgatan 17.
I\..
Hf. Q+

_

I-

BODEGA ESPANOLA

j» JLLIUS SJÖGREN
Mikael*f/alan 4. Central* hut.
|
Ylle- och frikofvaruaffär. \

-

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

VålsoFteradt lager. Billigapriser.

[bag»*

ma

mimiui;

'mm

1

KCDfe

4 JSifränfor.
liberala förBilliga premier
säkringsvillkor.

—

Quadrant!

Program
m

§/Å

Ouverture till Rienzi-'
Spinnvisa ur pDer fliegende Holländer
Finale ur BLoliengrin"

ii Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp).

"

y

Medicinsk och teknisk literatur.

Förspel till Die

Konst- och pappershandel.

M

Träume"

(violin-solo)

Scener ur

Die

iå

jliißjpenö
r

Franska Lifförsäkringsbolaget

3^

S^J;

\

'ic^>2é^B

Östra

Henriksgatan 13.

ti

3

&arl von iffinorring.
Kontor: Mikaelsgatan 1

S* %/anus,
Bflfaisnißii i pianospel
r
m

»

Café Victoria

m

meddelar fördelaktigaste lif- och kapitalförsäkringar af olika slag. Särskildt må
framhållas de så eftersöktabarnförsäkringarna. L'Urbaine är fortfarande det
enda bolag,eom meddelar uppskjutna llfförsäkringar att vid 21 års ålder träda i
kraft utan alla förbenåll redan åt barn
från det första lefnadsåret.

åk

W<
SÉ

O

L'URB A IN E

-||"

tSnlfs.

■ «

■C o
En J

få en god maskin-

Hjalmar Fellman
19

og

"SJ

...

Centralpassagen.
%<p
el behandling hafva förut kännetecknat

M
gB Generalagent och inneHhafvareafExcelsiordepoten iCentralpassagen
ro

"p^

Walkyre"

I X C 1L B I0 B"

Axel Wiklund,

1
1
al
Q±.ä ul|

(Herr J. König.)

||Jäst blir ilängden alltid billigast.||
Köp alltid en
M

oss ocli utlofvas äfven nu af

m

Meistersinger von Ntirn

Charfreitags-Zauber" ur Parcifal"
Ouverture till nTannhäuser"

ItxfC^^pÄi^^^^^^

§^

£3

berg"

PÄ U S.

om att

e

o
-C
o

B'S

<5S

■\±y

urval fransk,, t/sk och. e/j^e/^liter^urTSj

så. är Ni säker

-JU

PAUS,

Specialitet

c

SPIRITUÖSA.

Wagncr-affon^

JSifförsäßringar

H^Rikaste

endast äkta utländska

VINER &

Söndagen den 28 April

£i//örsä^ringsaktiebolaget

■IL

Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af

f

st.

a

Bobertsgatan n:o

gff

39.

Välläsning" och deklamation,

Telefon 1866.

aS^a^^B

Siri von Essen
Lärarinna vid Dramatiska föreningens teaterskola.
Wladimirsg. 42 träh. p. g.

"

TT IL 11

ti Cit
Q IQIQ

liQ
„"!l/QdlUdlld
Udlß

Vid Vägen tiU "rölisÖn

rekommenderas.
Telefon 1114

A. Ahlberg.

bästa Lindau hitintills skrifvit, och att förakt för erkända storheter, uttömmer jag känner väl, hur' bakomhans beläte
är ett värdefullt bidrag till den han sig ihögtrafvandefraser öfver kon- en åska slumrar, huru gudens öga,
pjesen
Venus från Milo"
tyska dramatiska literaturen,hvilken är stens väsen för att gifva luft åt sina af vrede tändt, utslungar " sina blixtar.
(Korrespondens)
så beklagansvärdt fattig på goda en- befängda åsikter rörande den gamla och Jag hafvet stanna ser och våg sig lägga
aktare. Versen flyter icke allenast lätt den nya riktningen. Skopas blir inte och erfar, huru skrämda jorden bäfvar,
och behaglig, utan har därjemte till den afundsjuke smädaren svaret skyldig: när Zeu3 syn's sina tunga lockar rista.
Då Paul Lindavs nya enakts skå- innebörd en hel mängd vackra tankar.
Ack! De unga! Gamla!
Det där gudomligt är, och det är
despel „Venus från Milo" först i höst Handlingen är spännande, full af peesi Skall än jag samma dumma tokprat höra!
konst!
kommer att uppföras här iBerlin, och och humor. Helsingfors svenska teater Nog Phidias, vår mästare, den störste, En sådan konstnär, såsom Skopas
då å Lessing-Teatern, skyndade jag mig kan svårligen undgå upptaga detta präk- se'n sexti år en gäst iElyseion,
skildrar honom, är Praxiteles. Man
att häromdagen göra en liten afstickare tiga stycke.
kan endast le åt skilda skolors tvister. har fört honom från hans hem, slitit
till Dresden, å hvars Hofteater pjesen
Agathon är en rik och talanglös di- Ee'n honörn nått och skär uti hans öra honom från hans kärlek och hans käfick sitt sceniska dop den 26 sistlidne lettant i bildhuggarkonsten. Ihans er lumpna tvist om gamla eller unga! resta. Hennes bild, bilden af den outmar3.
trädgård hvila sig, utom några ruck- Hvad är ikonsten gammalt
ungt? sägligt älskade, som han bär i sitt
Mig svara!
Afrodites världsberömda staty, hvil- lare, den berömde bildhuggaren Skopas
hjärta, vill han forma tillett konstvärk.
ken som bekant befinner sig iLouvre- och den sköna Klytia. En slafhandlare Ar gammal Phidias, den evigt unge? Idet där oansenliga skjulet har han
muséet iParis, inspirerade imedlet af utbjuder åt värden den bildsköna slaf- Till slut föråldras ock odödlighet?
utmejslat den älskades drag iden hvita
detta århundrade en grefve Louis d'As- vinnan Chloe för att stå modell till en Och är blott sannt, hvad våra ögon marmorn. Uppfyld af
smärta ligger
sas att hopskrifva ett skådespel, hvil- staty af Venus, med hvilken den
skåda?
han alla nätter på knä framför statyen
ket under titeln La Venus de Milo'' afundsjuke Agathon vill besegra Skopas. Stig upp, min vän, blott till Akropolis ocb anropar Afrodite, att hon „må blåsa
upplefde några föreställningar å Odéon. Agathon blir hänryckt öiver slafvinnans se bilden utaf Zeus iParthenon,
lif istenen med sin milda andedräkt".
Stycket kvarlämnade hos Paul Lindau, ovanliga skönhet, liksom hans gäster och säg mig: är den sann, som du dig
Klylia öfverraskar ynglingen under
—
hvilken då för tiden
vintern 1858 och inte minst Klytia. Chloe är från
drömt den?
klagan. Hon inträder kärleksfullt
hans
för första gången befann sig vid Melos, liksom slafven Praxiteles, hvil- Hans bild nog eger mun ochpanna,näsa
hydda och tillförsäkrar honom
i
hans
Seinens strand, ett så djupt intryck, ken är medhjelpare åt sin herre Agat- och öron liksom vi — blott men'skohjärta och evig berömmelse.
Chloe's
att pjesens grundtanke: „ statyens kroshon. Husbonden har låtit åt denne slaf
dragen! Den stackars Praxiteles tror, att det
sande af dess egen skapare", efter 37 uppföra ett litet brädskjul ihvilket han Men annat är det! Hvad? Mig fattas ord, är själfva gudinnan Venua,
som från
år åter -upptagits af den tyske förf. Ibor ochhvilket ingen
får beträda. Aga- men dock jag Jcånner, att det är gudom- Olympen stigit ned till honom, och ka8
sitt »företal till pjesen försäkrar Lin- thon vill inte låta den talangfulle yngligt,
star sig full af tacksamhet till jorden.
dau, att hans stycke inte innehåller
en lingen få „komma upp sig". Han till- det öfvermenskligt sköna, högst sublima. Nu ser Klytia, att henneä fromma beenda rad lika med den franska pjesen, hör de
der B ungau, hvilka mästaren Gif du ditt namn deråt! Jag kallar drägeri lyckats.
och vi ha ju ingen rätt att betvifla häller för
ena enfaldiga stackare. Agadet blott: konst!
Hon har istatyen igenkänt Chloe's
hans ord. Vid genomläsandet af arbe- thon förargar sig öfver,
att han inte Och står jag framför store gudens bild- urbild, och ber Skopas, hvilkens låtet finner man, att det hör till det allra själf
duger till någonting. Iuppenbart
stod,
gande kärlek hon besvarar, betalaköp-

——

. ..

—

4

—

mflß?*^
UH||pP

x
rl
W? WB
-/m
¥^
m- -*-^^_^M-j__M^_^^i__K%;

"J

mi

{V r
För blott Fmk 14:
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ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort.
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Glogatan 3
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är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotograf i-Atalier. För—endast

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA

ALEXANDERS TEATERN.

KONSERTER.

Gastspiel Alexandra Viarda
Erste Vorstellung
Dienstag den 30 April.

Tisdagen den 30 April

Program.

Schauspiel in 5 Aufziigen von Mosenthal,

N
G

Konsert-ouverture (ny)
|An der schönen blauen Donau"

.

Ballad, för sopran och orkester Lago.
(Frk. Alma Hulting.)

vals
Strauss
Massenet,
Cid"
Le
balletmusik^^^l
Castillane. Andalouse. Arragonaise^^^B
Aubade. Catalane. Madriléne. Navarraise

&
C:O

PAUS
Hallström,

Romeo och Julia" fantasi

Tschaikowsky,

I)ie

—

alte Liese
Frau Hageraann
Bauern und auswandernde Juden.
Börjankl. 8 e. m. Slut Va H e m

Parterre:

- -

5 Fmk
4
3
50
3
n
4.
50 j

„

s:te & 6:te raden

7:de, B:de, & 9:de „

.. .. . .. .. .
....
.......
....
plats

Parterrloge
Parterre avantscen (hel loge)
Första radens fond
Första radens sidologer
Parterre galleri a
fond
H.. sidologer

Saint-Saens,

Gillet.
Moszkoivski

■n

peder omändras till luftringade inom mycket
kort tid ocli till billigt pris.

**"

T^^^J^tr

Begär 1895 års nya katalog trykt på
landets båda språk.

3

25

4
3

2
i
1

per

Paradiset

OBS.! Solid- och cushion- ringade veloci-

L

Em Kind

....

PAUS.
8 Marche militaire francaise
9, Loin du bal, för stråkork.
10, Spanisch

„

och bäst försedda specialaffär i
Finland för velocipeder & tillbehör samt desamlata stolraden
mas noggranna ocb fackmässiga reparation för Länstolar
„ 2:dra
& 3:dje stolraden
moderat pris.
4:de,

Weber.

(Frk. Alma Hulting.)

"*

...
.. .........
....
....

Äldsta

Ouverture tilll op. „ Friskytten"
Aria ur op. Den bergtagna"

..

Personen:
Herr Max Franke.
Josef, sein Sohn "....-. „ Conrad.Brockmann
Schulmeister
Volkmann.
„ Buchholz,
Pfarrer
Hanna, seine Nichte
Fri. Lenz.
Abraham, em blinder Greis Herr Albert Rudolfi.
„ Eemmert.
Dorfbader,
„ August Eolf.
Em (Jerichtsdiener
Wirthin
Fri. Knorr.
Em jildisches Welb
Frau Eosenstraucn.
Deborah
Alexandra Viarda.
Kuben
—Herr Carl Waldemar.
<
■

Lorenz, der Ortsrichtér

„
„
„

»

„

50

,"

i so
„ 50
Kl

:
„

Andra föreställningen Medea", sorgespel i 5 akter
af G-rillpazer.
Tredje föreställningen
skådespel af Voss.
Biljetter säljas till tisdag e. m.hos 0. W. Laurent & C:o (Wredeska stenhuset).
I teaterns biljettkontor: endast representationsdagarna fr. kl. 5 e. m.

Motion är för hälsan,hvad
Brunnsparkens i utmärkt skick befintliga JS^
mat är för kroppen !
cl2^6lDcillct rekommenderas
J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,
utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.

i

Telefon 1192,

€SrSLXXxJ3ir±iOL±

i
ill
si

03
L
L

H.©ls.oa3CLna.©ixcaL©x*a,s.

Alla dag-ar.

Wf|4^l(

Middagskonsert

■

.

K..3-se. m

för Chloe. Skopas bönhörhenne,
Agathon kan inte längre styra sin
nyfikenhet och inträder, trots hans slafs
böner, in ihyddan. Nu står han framför det härliga konstvärket.
Fri ned till midjan, obetvungen håll-

Agathon tillkallar sina slafvar. Klytia och Skopas komma äfven tillstädes.
Praxiteles öppnar på förhänget,ochman
får se den stympade Venusstatyen i den
gestalt vi alla känna. Skopas stannar
i stum beundran framför mästervärket.

het!

öfrigt

—

anständigt höljduti en fotsid klädnad.
till den
Behaglig, härlig, stolt, förtrolig, sträng, Därpå vänder han sig Chloe är,förse
Agathon:
bluffade
Min
Med hemlig trånad,
kyskt
men dock
försagd

här mitt köpebref!" Men Klytia för
Chloe i Praxiteles' armar och tröstar
till sist den bedragne dilettanten med
Under intrycket af denna syn till- de goda
(
orden:
bjuder

husbonden Praxitele3 sin frihet'
denne vill utge Agathon som mästervärkets skapare. Praxiteles går in
därpå, men han har knappast hunnit
lemna sin hydda, förränhan möter Chloe.
■Nu är lyckan fullständig, gudinnans
löfte har gått ifullbordan. Under återseendets glädje, öfverraskas de af Agathon. Flickan är min", ropar han,
uJ ag är hennes herre, herre öfver henn«s lif och
död. Gå du! Flickan skall
stanna kvar!" Praxiteles är förtvinad.
Han gråter, han bönfaller, men allt
**gäfves. Då intages han af raseri.
störtar in i sin gamla värkstad
ch man hör
dofva hammarslag och
fallet af marmorstycken mot golfvet.

—

°

Fatta dig!
Praxiteles,
de två,
Skopas
och
Om
ikonstnärsära hinna himlens stjärnor,
bör du dig trösta och det enda lära :
Gör hvad du kan, ej hvad du vill,min
vän!
De stiga upp, men vi här stanna kvar.
Förnuftet manar: här, men icke längre.
Njut af tillvaron! Du är rik och munter
samt har det bästa köket i Athen!

L. D,

n&£jr^&n

däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, eleett dussin kabinettskort.
$ Ni ha
ett
godt
kort
i förening med
*ö
d mk lr°fkort å 1: 50
iln,beräknadt) fås

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.

Ei

Brefkort från Kristiania
d. 15 April 1895

I
väntan påatt vår nya finanationalteahvaraf det yttre redan är nästan
fullständigt upprest, skall komma iordning, håller man så godt man kan hus
på det gamla stället. Men huset är
dåligt och ger dåliga hus".
Efter att i år ha mer än vänligt
idislat Ibsen (Eyolf, Samfundets Stotter, o. s. v.), har på sistone litet omvexling meddelats. Så ha senast gifvits Pra Diavolo och Sven Dyrings
hus, hvarjämte ifriga repetitioner på
ter,

...

i

Alla dag-ar,

Ente wiener Damkapellet

Fördärfvad? Nej! Förhärligad hon är!
nmg
På fina halsen lilla hufve't böjes.
Se, liksom pärlan utur brutna skalet,
Stödd på sin högra fot, men se'n för ur spillror strålar här den högsta skön—

°m

iffimTfc

/ fiekommenieras

Ledig annonsplats.

priset

I

Oskar

Levins

FAVORITE.

wåå

3

restaurant

„

Vasentesena pågå.
»Karl Johan-teatern u nere vid Tivoli är mera gouterad, ehuru den arbetar under mycket begränsade, att ej
saga trånga och svåra förhållanden.

Direktör Hansson håller där, så godt
sig göra låter ock ialla fall med he-

der, konsten uppe och uthärdar lätt en
—
jämföreke med nationalscenen, som
f. n. ej står på
säga hvad man vill
någon synnerligen hög ståndpunkt.
På Alhambra", som från varieté
förändrats till folkteater, spelar f. n.
ett danskt operettsällskap icke utan
framgång, om det också icke utstår jämförelse med Fröbergskatruppen,
som nyligen gästat vår stad.

—

Till sist torde böranämnas något om
Musikföreningen närstädes, hvilken under den nu tilländagångna säsongen
gifvit 6 konserter. Den har nämligen
gjort sig förtjänt af beröm icke blott
för godt val af program, utan äfven
för godt utförande. Särskildt anmärkningsvärda saker som tolkats äro Gades Elverskrud" och nu senast Schumanns Paradis och Pen"1 Det har
härvid tydligen lagts i dagen, att isynnerhet körsaker öfva stark dragningskraft på härvarande publik. Konserterna ha varit mycket besökta.
Paradia och Peri (efter Moores glödande dikt Lalla Eookh) är måhända
det skönaste korvärk ihela den musikaliska världsliteraturen, och så länge
musikens mål skall sökas iraffinerade
klangeffekter och uppskrufvad realism,
skall det också säkert kvarstå oöfverträffadt. Man finner idetta värk Schumanns snilles alla egenskaper, hvilka
annars bruka uppträda spridda på olika
händer, samlade och förenade till den
skönaste harmoni, der är djupsinnighet
och spelande godt lynne, reflexion och

innerlig känsla, den omsorgsfullaste utarbetning af ämnets oändliga detaljer
och öfverflödande fantasi, den finaste
kritiska sans och den högsta skaparförmåga.

Peris parti ställer de största fordringar på dess framställarinna. Den
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OrkesterföreningeniHelsingfors.
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CARTE D'OR

IRROY
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Söndagen den 28 april.

F A U S T.
(La Damnation de Faust)
Komponerad 1846

åt

Dramatisk legend i 4 afdelningar

CHAMPAGNE

Renault

0. ÖLÄNDER.

solcnniteissai

MUSIKEN

& C:o

HECTOR BERLIOZ
Medvärkande:
Fröken Alma Hulting fr. Kongl. op. i
Margareta
Stockholm.
Herr Hofoperasångaren K> Zeller fr.
Faust.
Weimar
„ A.
Mefistofeles
Ojanperä

........

COGNAC

Yerldsberömda kvaliteter.

Bränder.

Sinfonikören

(förstärkt), Crkesterföreningens

Orkester (förstärkt)

GULD
silfver
BRONS

|

Medaljerna.

Konserten börjar kl. 2 e. m

Robert Kajanus

5R85&1313R
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Skilnadstorget 2.

Dirigent
främmande gästen här fru Tia Kretma,
uppfyllde dessa väl och äfven öfriga
solister förtjäna beröm. Det hela blef

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001.

Spetsar,

verkligt äkta viner, direkt

Plysch,

Ledig annonsplats

importerade från l:eta

Glasmagasinet

Band,

värklig konstnjutning.

Lager af gamla, goda, bevisligen

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

Klassens firmor.

€xlra|in )\rraXs punsch.
och Likörer.

lille pianovirtuosen Koszalski, har af polismyndigheterna i Haarlem, Holland, blifvit
förbjuden uppträda på grund af lagen
om minderårigas öfveransträngning vid

N. Esplanadg. 39.

NU INKOMMET

Förenta Staternas
Lifförsäkringsbolag

—

—

världsberömdafranska

HA^DiKAB
säljas
endast hos
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N. Esplanat/ff. 37

Göhles gård,

"llga-rm., flakaregarn.

Beställningar på all slags maskinstickning emottages.
"k~a.elsg~a.ta.3a. 2_

Celef. 1188.
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K. A. DAHLIN.
PARTI-FÖRSÄLJNING.
af

—

Droguer, Kemikalier
OCh Hé~
Farmaceutiska Preparater.
Apparater, Utensilier,

Gummi-varor,
Parfymer, Tvålar m. m.
Kikolaigatan3.5.

Som bedragare har idessa dagar en tysk skådespelare RobertKlane
dömts till 18 månaders tukthus. Under uppgift, att han var handelsresande
för en konservfabrik iErfurt, beställde
han hos en mängd olika hotellegare i
skilda delar af Tyskland genom bref
rum för sig under loppet af flere dagar,
angaf han en dag,
inomlivilken han senast skulle inträffa
och bad, att de under tiden till honom
adresserade lådorna skulle förhans räkning tils vidare utlösas, om de voro
belagda med efterkraf. Men detta
bondförsök" misslyckades totalt, då
hotellegarne icke nappade på den utlagda kroken, utan vägrade utlösa lådorna, hvilka sedermera befunnos innetegelstenar.
hålla

—

Helsingfors.
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Stadsfullmäktige iVenedig ha

—

JOUVIN & C:o's

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35.

Paul Lindau, hvilken ihöstblir

tilldelat den därvarande Fenice-teatern
ett anslag om 15,000 lire för att möjliggöra uppförandet af operorna Eatcliff" och Colombo."

I*;
<

Wikaelsgatan 19. Telefon 1843.

loid a 1 (rak, créme färgadt &
hvitt bomullsvirkgarn på nystan, märkgarn, Carlsbader
strumpstickor å 25 p.omgången,
virknalar från 10 p. pr styck,

hos

?S

€rnst ■coHaader
Keneralagent för Finland.

Rulltråd,

iaskar om 25 st. a 33 p.
„ 100 st. äI:SSp.
i „
i „ „ 250 st. a 2: 50 p.

intendent för Meiningarne", förbereder ett intressant literärt experiment.
Under tre på hvarandra följande aftnar
skall han låta uppföra Schillers „BrubO
*3i— i „fe "-" -oS den från Messina" jämte de båda dramer, Leisewitz' Julius af Tarent" och
ft lyd 2 B :C« r- E Klingers „Tvillingar" hvilka tillkommit
på grund af detta Schillers stycke.
:Q ki s qj <D « "S

NEW-YORK.

fiekursskyddskapslar af cellu-

cfflemgjoråa <3apyrosser

arbete,

Stort urval fårska: Promenad-,Baloch Ridhandskar. God qualité,
billiga priser.

Olsson &j\lexsiz.

Alexandersg. g.

— „Underbarnet", den

fjandskmagasinel

3 Mikaélsgatan 3.

H. ELLMIN,

Notiser.

Äkta Cognac, Rhum, Arrao

ixr u llIt nq Ii

Nya

Modernt lager:

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

Joseph j^ardou &

förbudsändningar och
andra uppdrag.

Carl J3ergroth.

ring upp

Alexandersgatan 21

16 5 0.

Stort välsorteradt lager af

Snabb och billig

expedi-

tion genom

Kommissions- & Distribu-

Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1895

fils i paris.

Begär dem ialla tobaksaffärer.

'ii Mimimiiiimiir

tionskontoret.

N. Esplanadgatan 21.

re.nes.

Cognac,

Rom och
Likören
till billigaste priser.

