10 penni.

Programbladet

t#

m

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
John

Svanljung,
Utgifves hvarjp söndag, onsdag och fredag.

'ontor. Fabiansgatan N:o 8.

SVENSKA TAETERN.
Onsdagen den 29 Maj 1895.

Tel. 91

dtru iJulia dCåfiansson och
*&C@rr €^ore Svannßerg.

af

[AIIÅIÅ.

För 3:dje gången

MARIANA.

8

Personerna
Mariana

Skådespel i 4 akter af José Echegaray. Auktoriserad
öfversättning af Carl Bovallius

Frk Holmlund
Clara, gift med Don Cästulo
Trinidad, enka, syster tillDon Pabl Fru Grunder

Personerna

Hr Malmström,
Hr Riégo.

Julia Håkansson

Hr Swedberg.
Hr Ljungberg
Hr Linderoos
Frk Berglund

Mariana

Vår tid: Madrid,

....

o

*) Mariana
**) Daniel de Montoya

v>ll^
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Ledig annonsplats.

Börjas kl.

\T/^IOT"\
)K )
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MATTI RINTALA.
Alexandersgatan N:o 48,
Af sorteradt lager inhemska och utländska tyger tillverkas valsittande kostymer,

Ledig annonsplats

Hr Eiégo.
Hr Swedberg.
Hr Ljungberg
Hr Linderoos.
Frk Berglund

Tore Svennberg,

3

fis

JZ2

s

so
so

Dessa utmärkta 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.

Lager af

finp.

äkta Viner,

(b*

QOO

Cognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320

s.

Carl von Knorrin 9Kontor iMichaelsgatanl. Telefon (357. .^

N:o 4711

Ledig annonsplats.

Ledig annonsplats.

G-estriEL.

Helsingfors,

.

«

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

€xtrait d'€au de Cologne double,

XXa.-u.xs.1.tz

-—

ViaaifåT.

■^Guldmedalj 189D. &*

Ledig annonsplats.

g*

Julia Håkansson.

AXEL PALMROOS

?■■ 1
Rf t t llIAIll&
rranska Li [opsaknngsfeofagcf
|
filUti.
från Ferd, Mulhens iKöln, erkänd som den
bästa genom tillerkännandet af det enda
första priset iKöln1875.
Generalagent för Finland.

c(i

Vöslauer Goldeck!

irisbe/öntpåmånga utställningar, sistpå
världsutställningen iChicago.

>

ti

:::

Hr Malmström

innehar till sommarsaisonen ett myliA^ rikhaltigt lager af alla sina
A////^/ specialiteter.

J. H. WICKEL
t^Lrraßs cftunscß

p—-

CD

Madrid,

*) Mariana
*) Daniel de Montoya

VINHAJSfDEL.

SKRÄDDERIET

general

Vår tid

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

XT l±

Daniel de Montoya
Don Pablo de Arteaga,

>"

Holmlund,

Fru

....
Felipe, betjent
Claudia, kammarjungfru . . .

Julia Håkansson
Tore Svennberg

f^\iT
*->I

*)
....
Frk
Pablo
Grunder.

Trinidad, enka, syster till Don

Don Joaquin
Don Cåstulo, arkeolog
Luciano

Mariana

A/TA r^ A C^TAT

Mariana
Clara, gift med Don Cåstulo

»-9
»■—"
»5

Sista gästuppträdandet

i

Skådespel i4 akter af José Echegaray. Auktoriserad
öfversättning af Carl Bovallius.

C»

PK

Sista representationen under spelåret.

t

För 2:dra gången

fr

SVENSKA TEATERN. 5
Os
Fredagen den 31 Maj 1895.

I

<£ru *3ulia <3CåRansson och
c^crc Svennßorg.

i

1895

-to

Näst sista gästuppträdandet

9s
S

Telefon N:o 264.

Onsdagen den 29 Maj.

Daniel de Montoya
Don Pablo de Arteaga, general
Don Joaquin
Don Cåstulo, arkeolog
Luciano
Fclipe, betjent
Claudia, kammarjungfru

as

Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansgatan N:o 31.

N:o 111.

<3

FOTOGRAF.
Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnären artatti
—^^ förlag af Jmska vyer.

—

HELSINGFOKS
Alesaaaersgatan U:o ga.

af

DANIEL NYBLIN,

ateliorn är 1tr. upp,
TT
T? Qtå
hl hprff Nya Helsingfors,
PnTnrrP AT? °<1
OldniUClg
**■- -E>.
IUIUuKÄr.^
Alexandersgatan 17.

_

■>

-Ä**»********#**#*##***#**#**¥*¥*#Sl

JLLIUS SJÖGREN
4. Centrals hus.
Program
|
Ylleoch
frihofvaruaffär.
% Välsorteradt Billigrapriser. £ vid HDramatisfia föraningensidCet*
jj

Mikaeltgatun

lager.
U
**********************************

Torsdagen den 30

T A.
K AI
I

Maj kl,

Va 8

JSifräntor.

SPIRITUÖSA.

Quadrant!

e. m

/&FV

ro g

Hr Svensson

Therése, hans hustru
Krk Björkell.
Jean Marie ....
Hr Enberg.
Händelsen försiggår iBretagne

Hagelstams bokhandel, m
(Hotel Kamp).

jßßikasteTurTalfrawsA^f^^oohencre^^literaturj^a
Konst- och pappershandel^^B

M

lo

Komedi i1 akt af Octave öastineau
Personerna:
Grefvinnan de Marcilly
Kk Liljänder.
M:me Marguerite de Chatenay
Frk Blomqvist

Interiöri1akt af Edv. Bäckström.

. Hr Hagberg.
BjörkeH.
\Frk Liljänder
.. Hr
Svensson.
Hr Enberg.

Personerna

Axel Falck
Fru Monica ) ,
FrökenSally / hans mostrar
Dogmen, akademiadjunkt

.. ...

(Frk

,

Ä

Länstolar och l:sta raden
Parterre och parterrloger
2:dra raden
3:dje raden

<SJ

Frk Hellman

....

a,

||p

1860,

j}UT2jpi2ns

Fmk 1: 50

ms^^^^s^^m^^^m.
Franska Lifförsäkringsbolaget

É&

af^^^

Fellman
inne-^HHjalmar
Wladimirsg. 19
telefon

Generalagentoch
hafvareaf Excelsiorde-

(jÄ

758.

%M poteniCentralpassagen

L'URB A IN E

i

C e nt r a Ip a s s ag e n.
Reel behandling hafva förut kännetecknat
oss och utlofvas äfven nu

O

H^

Köp alltid en

HUPVUDDEPOTEN,

c

o

Biljettpriserna äro

a»

"

S

EVAS SYSTRAR.
Händelsen försiggår i Uppsala imaj

så är Ni säker om att få en god maskin

os
ISi

"r-t

..

Holm, possessionat ,
Malin, hans dotter ,

Jäst blir i längden alltid billigast. ||
II
||
||

<D

BALSKORNA.

*7

Medicinsk och teknisk literatur.

Personerna

Joel

äkta utländska

VINER <Se

Sköfladt hopp.

Billiga premier — liberala försäkringsvillkor.

i

Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast

singfors elevuppvisning
å Svenska Teatern.

Ju//örsä)^ringsaktiebolaget
JBifförsäfiringar é

BODEGA ESPANOLA

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

s^Js
|i|

öar/ von dfänorring.

H^
Bl

JMikaelsgatan 1,

WdJ

m

UnderYisniny" i pianospel Ää %anu,
L

Café Victoria
Östra

Henriksgatan 13.

Telefon 1866.

M 7W*
M?
m JCi

—

■>
WLå M. JCi Ui I^|
-^^
Ologatan 3
Km

39.

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

„

m^m^_

Robertsgatan n:o

Siri von Essen

När därför en sådan värkligen och helt sanning en cause celebre"!
oväntadt inträffar, måste den själfklart
Vi känna, åtminstone icke ännu, alla
ådraga sig en desto större uppmärk- de helt säkert högeligen pikanta desamhet.
taljer, hvilka föranledt och stå i samKnappast hade hr Knut MicJiaelsons band med detta märkliga förbud. Så
uppsluppna komedi TJnge grefven" hun- mycket ha vi oss dock klart, att vi
nit att gå ett fåtal gånger öfver K. äro öfvertygade om, att den aktade
Dramatiska teaterns scen, förrän ett förf. ingalunda handlat inågon slags
rykte spred sig, att pjesens uppförande öfverilning, utan förvisso haft giltiga
skäl far sitt fattade beslut, som nog
därstädes blifvit förbjudet.
inte
för honom varit eller lär bli af
Förbjudet! Af hvem? Inte har Sverige någon teatercensur! Och inte kan just de angenämaste följder.
Se här emellertid, hvad vi från troväl K. Dramatiska teatern ge någon
värdigt
håll lyckats inhämta:
på minsta sätt nfarlig" pjes?
teaterns direktör, hr
K.
Dramatiska
Så haglade frågorna öfveralt, dit
Fredrikson,
meddelade förf. till
detta fast otroliga rykte hann. Men Gustaf
Unge grefven", att direktören besluså fick man i de dagliga tidningarne
tat öka detta program med en förpjes.
bekräftelse på, att Farna denna gång
hade då under de fem
Treaktskomedien
värkligen talat sanning. Idera lästes
slutat kl; 10
gångna
föreställningarne
följande märkliga tillkännagifvande:
e. m., men med en förpjes skulle spekUndertecknad har på grund af bri- taklet utdragas till
efter kl. 11 pä afstande öfverenskommelse medK. Drama- tonen. Då
nu härtill kom det yttertiska teaterns styrelse funnit sig föran- ligare tillkännagivandet från
teaterns
låten att meddela densamma förbud att sida, att för vidare föreställningar tan„
uppföra
Unge
,
vidare
komedien
grefven" tiéme ej utbetalades
med mera än för
hvilket på förekommen anledning härmed hälft spektakel, fann sig hr M. föranbringas till offentligheten.
låten att utfärda sitt uppseendeväckande
Knut Michaelson
förbud för styckets vidare uppförande.

_

S

St.

Välläsning" och deklamation,

En känd och aktad dramatisk författare, hvilken, medan hans senaste
stycke ännu har hela nyhetens behag
Stockholms teaterförhållanden bjuda och sin friska bouquet, förbjuder dess
sällan på någon större öfverraskning. vidare uppförande
detta är ju i

En törbjuden" pjes.

r

WJI

W

"Volhillo Pofo"
..Ydllldlld
UälU

vid vägen till »Fölisön"

rekommenderas.
Telefon 1114.

A. Ahlberg.

Motiven till detta hans steg skola
ha varit, dels den onekligenstora skada Teaterdekoreringens hemligstycket ioch för sig genom sådan anheter
ordning, d. v. s. med en förpjes,skulle
lida, 03b. dels förebyggandet af ett preÖfver detta ämne höll nyligen dekojudikat, som berättigade teatern att rationsmålaren F. Qvaglio vid Kgl. Teaframdeles på samma sätt minska in- tern i Berlin inför Tyska Konsthandtkomsten för andra svenska författare. värksföreningen" ett längre, intressant
Detta senare motiv måste vi för vår föredrag, från hvilket vi låna följande
del anse såsom särdelesnobelt af bruks- detaljer:
patron M., isynnerhet då han, såsom
Huru teaterdekoreringen egentligen
bekant är. icke skrifver eller behöfver tillgår, är för det allra största antalet
skrifva för vinnings skull, men han teaterbesökare alldeles obekant.
Lekdetta oaktadt haft tanke på de inhem- männen" tala i allmänhet endast om
ska skriftställare, hvilka ha dramatiskt kulisserna och mena därmed vanligen
författarskap såsom ett mången gång hela dekorationen. För fackmannen är
surt förvärfvadtlefvebröd.
däremot bakgrunden, eller den s. k.
fonden hufvudsaken, ty det är den, som
ger dekorationen idess helhet sin karaktär. Sidoskärmarne, eller kulisserna,
Igår hit, anlända svenska tidningar ställdes fordom alltid isned vinkel, men
meddela den öfverraskande nyheten att detta har man numera kommit ifrån och
Direktör Gustaf Fredrikson, hvilken placera alltid kulisserna parallelt med
alltsedan associationen bildats stått i fonden
spetsen för densamma, numera afgått
De s. k. täkta" rummen, hvarvid
från direktörskapet vid Kongl. Drama- hela väggar användas i stället för sitiska teatern, och torde associationen dokulisser, voro ända till slutet af tretenligt samma tidning till hans efter- tiotalet okända i Tyskland. De införträdare utsett brukspatron Knut Mi- des från Paris 1839 och användes förchaelson
sta gången å Miinchener Theater.
Dekoreringens sårbaraste punkt utgöres af suffiterna, eller de öfver sce~^"R^%Q)4^iaa;vn
nen mellan kulisserna spända s. k.
De äro för fullständi-
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är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi A slier. För

endj

ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14: —lr
pn

Ett wäloiordt arbete behöfver icke vara förenadt med

höga

lE3.

«****

Kontor Fabiansgatan N:o 8.

Tel 916.
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Carte dor.
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CHAMPAGNE.

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

Verldsberömda kvaliteter.

is

3

K
a
j|SILFVER [ Medaljerna. fe
grambladets sista nummer >]BRONS

OBS.! Detta är Pro-

O

CO

K

COGNÅC
Direktör August Arppe

O

& C:o|

IT^enault

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.

CO

Motion är för hälsan, hvad
mat är för kroppen!

för denna säsong.
Brunnsparkens i utmärkt skick befintliga

D cHlcl

l\.cl£^Cl

J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 33
utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt. =zz

rekommenderas.
m

Begär/s^

Telefon 1193

€3rSLjncLJyir±ioL±

IBM

j-estaujraLxxt;

3FLeI3LOTnmenderas.

o

Ledig

Oskar/

i
Levins/'*sL,
■

/
/. O /iskyld

/

annonsplats.

03

O
CO

£
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/ <^ y^Rekoinmemieras
y^på det bästa.

Ledig annonsplats.
gandet af det måleriska intrycket all- en lämpligt målad duk öfver scenen
deles inte onödiga, utan ofta rent af för att äfven bär få dagrar och skugstörande. Tyvärr äro de likväl nödvän- gor lämpligt fördelade.
Som främsta regeln gäll6r, att få
diga för att dölja scenvindens maskineri.
Inyare tider ha dessa suffiter, så vidt alt så plastiskt lefvande och fristående
sig göra låter, ersatts med bågar", som möjligt. För större teatrar är det
hvarmed icke allenast menas hvalf", inte så synnerligen svårt att i detta
utan äfven takbjelkar" o. dyl. Ist. hänseende åstadkomma storartade effekf. luftsuffiter, har man under de sena- ter, men äfven de mindre scenerna, ja
ste åren börjat hjälpa sig med velar- själfva sällskapsteatrarne, kunna, om
ier", eller s. k. soldukar.
man blott lägger sig vinning därom,
Förr i världen var sammansättningen framställa de mest öfverraskande sceaf en dekoration mycket enkel. Pond nerier. Kom ihåg, att aldrig packa och
och kulisser utgjorde hufvudsaken. Si- tränga ihop dekorationeroch dekorativa
dokulisserna brukas nu för tiden för- föremål! Låt dem istället värka pernämligast för alt dölja uppbyggandet" spektiviskt, men framför allt naturligt
af en bakom befintlig större dekoration, och lefvande. Minsta småsak, placerad
som t. ex. andra aktens sceneri iFris- på rätt plats, kan åstadkomma vida
kytten". Själfva det målade spelar nu större effekt än hopandet af en mängd
inte längre hufvudrollen, utan upp- föremål. Dekoratörer för sällskapstebyggandet" och det plastiska utarbe- atrar, hvilka inte äro vidare förtrogna
tandet af en dekoration såsom fallet t. med sin uppgift, vill jag tillråda sätta
ex. är med en
ha blif- sig i salongen och därifrån taga den
vit långt vigtigare. Vid framställandet först gjorda dekoreringen ibetraktande.
af landskap,är uppbyggandet" det för- Tröttna inte sedan att flytta och flytta
nämsta, och äfven gatudekorationer sö- omigen, ända till dess taflan blir plaker man medelst altaner, förstukvistar stiskt lefvande, ty detta är sannerligen
mödan värdt!
dyl. göra mera plastiskt lefvande.
världen-',
rDe bräder, som föreställa
synliga för
blifva snart inte längre
världen, Vid rumsdekorationer täckes
JT^
nämligen numera scengolfvet oftast med
en matta, och gäller det friluftsdekorationer, är man angelägen om att spänna
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"rofkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele'3 mk nberäknadt)
fås ett dussin kabinettskort.
: vill Ni ha
ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till

aldrig mera ville åka i den Thalias
triumfvagn

Brefkort från Bergen
Dagens brännande fråga är härstädes mindre unionsbråket, än hvem som
till nästa år skall blifva ledare för
Bergens nationale Scene." Liksom en
borgerlig familj söker en hushållerska,
på samma sätt annonserar teaterns styrelse i tidningarne efter en person,
hvilken vill åtaga sig det ingalunda
lätta eller tacksamma värfvet att ansvara för hvad som sker inom teaterns
mystiska murar
Under en lång tid var instruktionsstyrelsen lagd i händerna på för teatern varmt intresserade unge män,
hvilka trodde, att den brinnande ifvern
och den kritiska blicken voro tillfyllestgörande för att leda trettio mera
eller mindre bråkiga skådesspelare och
skådespelerskor. Såsom det var att
förutse, betackade sig dessa för äran
och blefvo snart endast simpla redskap
istyrelsens hand. hvilken tillskansade
sig en makt, som på det högsta misshagade sujetteraa. Dessa kunde inte
finna något annat uttryck för sitt misshag, än att göra det så hett som möjligt iör den stackars instruktören.
När den första säsongen gick till ända.
höjde vederbörande ett befrielsens utrop och svuro högt och heligt, att de

,,

M
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/
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Det konstnärligt hela blef naturligtvis härpå lidande, isynnerhet som templets allra flesta prester och prestinnor
sökte sig platser på andra håll med
bättre ordnade förhållanden. De flesta
hamnade i Kristiania, hvars bästa skådespelarekrafter altså för närvarande
äro bergensare

För två år sedan skulle altså klagolåten upphöra. Såsom ett plötsligtsolsken på en trist regnvädersdag mottogs underrättelsen om, att man ändtligen funnit en man, som egde alla de
önskade egenskaperna
och direktören för Bergens teater, hr Irgens Hansen höll sitt intåg

—

Till en början darrade de fornt så
hurtiga skådespelare som asplöf. ty en
tordönsstämma lät på repetitionerna
höra sig och dundrade, att äfven de
allra bästa aktörerna saknade hvarje
spår af talang. Ett så radikalt och
kraftigt handlingssätt ledde nog till
flera segrar för teatern, men krafterna
höllo inte ut därmed ilängden. Tidt
och tätt koncentreradesde på ett norskt
arbete, medan alla
andra dra— imöjliga
synnerhet af lätmatiska saker
—
gingo af stapeln, utan
tare kaliber
att direktören ens hedrade en dylik
premiére med sin höga närvaro

wrj\ wm mj

/m _^_^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Glogatan 3

Ku fann sig teaterstyrelsen nödsakad
att ingripa, men den hade inte för intet ombytt titelninstruktör till direktör.

Annonsera

Den senare ville inte vika en tumsbredd
—
från den honom anförtroddamakten
och snart blef hela anstalten lik en
krutfjärding. färdig att när som hälst
springa iluften.
Sedan alla parterna nu en tid bortåt
gjort de häftigaste utfall mot hvarandra, ser sitatationen för ögonblicket ut
på följande sätt:
Direktör Irgens Hansen med fru,
hvilken senare är en gouterad premiéreaktris, drogo sig ytterst kräokta ut ur
elden samt hade den tillfredsställelsen
att taga trenne andra af teaterns stödjepelare, hr och fru Voss samt hr Boolä.
med sig. Besten af den dugliga
personalen afvaktar förnämt händelsernas utveckling, utan att låta vilja binda
sig. Hr Tobias Sörensen, den solide
uppbäraren af en stor repertoar, befinner sig bland dessa. Ergo står teatern för närvarande som ett tomt och
öde hus, på hvilket klistrats ett plakat med uppmaningen: Hvem har nu
mod?," trykt med stora bokstäfver.

<&rogram~*fölaåei"
gas

Annonserna
för längre tid.

ytterst billiga,

särskildt om de ta-

Je anrionsör får sig HL /
/7/lO IHvar
vUÖ..
tidningen hemsand

l/t/ö"

-4- G-X*£ttlS.
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Annonser och prenumeration emottagas
ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1 tr. upp.

åtid-

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

Museer.

Konstflitforeningens museum iAtentum onsdag, lördag
och söndag 12—3.

—

Konstföreningens samlingar i Ateneum alla dagar 12 3
Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg.
—
20), onsdag och fredag I—3,1 3, söndag 12
Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och.
lördag I—2,1

— 2,

Cygnaei galleri iBrunnsparken alla dagar
7

'

Svenska Teatern: Mariana. Kl. l
/2 H e. m.
Brunnshuset: Varietéföreställning kl. ,8 e.
Kapellet. Musik Kl. -7 e. m.
Opris Musik. Kl. 7 e. m,

Notiser.
—

Franska revolutionen

W. ÅHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001

Robespierres störtande, gjorde endast
medelmåttig lycka.

—

Ledig annonsplats

klassens firmor.

D:r Oskar Panizza iMimenen
har dömts till ett års fängelse för icke
mindre än 93 religionshädelser ihans

€xtrafin )\rra)(s punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

skådespel Kärlebskonseljen",
Pjesen
är hvarken xrykt eller uppförd annor-

och Likörer.

■

Nu inkommet:
Stort lager stråhattar
till ytterst billiga priser
hos

9

Alexandersgatan 9

tSCemg^ oråa <3apyross&r.
p,
iask sr om 25 st. å
** „ „ 100 st. a 1: 85
25 p.

förtjänster

N. Esplanadg. 39

—

NU INKOMMET

En opera af Haydn, hittils alldeles okänd, upptäcktes nyligen i den
ungerske magnaten furst Esterhazys
arkiv. Den skall i rnidten af denna
månad gå öfver Hofoperans iDresden

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

liilfåili *°

gÖ

2

ta

i

Förenta Staternas
Lifförsäkringsbolag"

scen. Namnet är ännu obekant.

W i hos
05

Zolas bekanta roman rNana"
har af den italienske förf. Ugo Ojetti
omarbetats till operatext, till hvilken
Mascagni skall skrifva musiken.

s Pu

Illa bestäldt
Lånsmannen (ny på orten, uppmanar
förgäfves allmogen att hjälpa honom
fånga en förrymdsamhällsvådligperson
och utbrister slutligen): Fins det då
inte någon hel karl här i byn?
En röst ur hopen: Nää, vi a, fjärndels
å åttondelsbönder allesamman.

världsberömdafranska

HAfD§KAR
säljas endast hos

—

. Exjilanaih). 37

r

35 /V. Esplanadgatan 35,

Cdef. 1188.
H oä

« :
§

f—H

ica

>— <

t»

Småplock.

£rnst Collander
JOUVIN & C:o's

=

„ 250 st. å 2: 50 p.
Jacob Reincke,

W)

—

NEW-YORK.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843,

n

wfil

■i-Sd

Generalagent för Finland.

Ledig annonsplats

H. ELLMIN,

städes än å Intimen Theater iMiinchen. Arbetet lär i öfrigt ha stora

Tjandskmagas net

e. m,

"*"" . \v&;fsv7'" * **

är nu

som bekant modern på scenen. Detnyaste stycket i denna genre, d:r Alts
fyra-aktspjes Frihet", har nyligen för
första gång uppförts a Hofceatern i
Mannheim. Pjesen, som skildrar franska revolutionen från Dantons fall till

.5

f. m.

Nöjen i dag

Brunnshuset: Varietéföreställmng kl. 1/.a 8
Kapellet. Musik kl. 7 e. m
(bris. Musik kl. 7 e. m.

®£ÉHM^

Lager af gamla, goda, bevisligen
verkligt äkta viner, direkt
importerade från l:sta

9,

e. m,

Nöjen i morgon

Lösnummer i Laiirents urbutik
och genom kolportörer.

iV

Daglisia.

ffl

g>3 3 »

ifs

m>.m£

2

WTT|

11 } yftf Iftil^
iiiisiiifi i.ai

<i "ilisilfiJiiill
Papyross-Rökare

EZ>Ö?E som

vilja skona
böra använda hyisorÉHtnea sundhetsvadd ifrån
firman

3oseph

&

fils i paris

Begär dem ialla tobakaffärer.
Motsägelse

Rulltråd,
fickursskyddskapslar

af celluloid a 1Fmk, créme färgadt &
hvitt bomullsvirkgarn pä nystan, märkgarn, Carlsbader
strumpstickora 25p. omgången,
virknålar från 10 p. pr styck,
TJT.lga.rzi, fiskaregarn.
Beställningar på all slags maskinstickning emottages.
Ätfilca.elsgra.ta.zi.

?B.

;j £

S.

D 7 111,

K. Å. DAHIEr.
PARTI-FÖRSÄLJNING.
af

Droguer,

Kemikalier

Farmaceutiska Preparater.
Apparater. Utensilier,

Gummi-varor,
Parfymer, Tvålar m. m.

— Hvad du ser strålande glad ut i
för budsändningaroch
dag, käre bror! Hvad har händt dig?
andra uppdrag.
— Ah, ändtligen, ändtligen har jag
ring upp
rätta"!
funnit
»den
— Gratulerar! Men, säg mig, hvar
16 50.

—

har du funnit henne
Jo, iIrrgångs-salongen vid Hamngatan.

G-logra.ta,aa.

Snabb och. billig expedition genom

Kommissions- & Distributionskontoret.
N. Esplanadgatan 21.

H:fors 1895, Hufvudstadsbladets

Nya Tryck*

>1
Ii

Carl J3ergroth.
Alexandersgatan 21.
t,nes.

Stort v&lsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer
till billigaste priser.

