10 penni.
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Tidning för Helsingfors

John

Teatrar och Konserter.

Svanljung,

Förlag af fotografier efter Unika konstnären arleUu

pörlag af

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

E2.

fmska

vyer.

Telefon N:o 264.

Onsdagen den 10 April.

SVENSKA TEATERN.

1895.

Onsdagen den 10 April 1895.

Suomalaisen teaatterin jäsenten suosiolli-
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se/la avulla
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Adolf Linfors näytännön.

I

Keskiviikkona Huhtikuun 1O p:nä 1895

Rouva vSuora-suu.
Kirjoittanut. V. Sardou

oo
o

Killars dragoner.
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SaTftry, Rovigon lierltua
\.i|i|'. r.-. !'
11 ,1,11,. r i.i, mm,

salkki

.
/

Axel

_
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Kaarlo Ki'il);ia.^H
Emelie Stenberg^H

Upseereja. Hovinaisia. Palvelijoita. Mamelukkeja. Tapahtuu
Oompiégnen linnassa Syysk. 1811. 2:sen ja 3:nen näytöksien

vftlillä ihan lyhyt aika.

drago

■HrTggliT
Weorgette, Thibauts hustru
Frk Gerasimovitsch
Rosc Friquet, fattig bondflicka Fru Castegren
En pastor
Hr Malmström,
En dragon
Hr Linderoos,
Dragoner

Handlingen försiggår ien by i södra Frankrike,
på 1700 talet.

*) Sylvains roll utföres af
Hr. R. Salzenstein
Börjaskl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10,30 e.

m,

©

(UAvare)

Robert Salzenstein
Det är länge sedan publiken varit i tillfälle att
från scenen lyssoa till hr Salzensteins vackra tenorIår hör hr Salzenstein ej mera till svenska teatern
och ifjol ingingo inga— sångpjeser i repertoaren. Det
är en ren tillfällighet
idén att ge en operaföreställning i stället för den sedvanliga maskeraden jämte
—
lotteri för teaterns pensionskassa man har att tacka
för denna händelse. Det är att hoppas att detta ej
är sista gången hr Salzensteins charmanta röst ljuder
från svenska teaterns scen.

Harpagon,

Cléante,

5-näytöksinen komedia. Kirjoittanut
Henkilöt :
ja Elisen isa,Marian-

Cléanten

Molicre,

Adolf Lindfors,

MaiiunnenraV^^^l^^^^H
Knut Weckmanß

Harpagonin poika,

kastaja

Elise, Harpagonin tytär, Valéren

~^'

Ansclmc, Valéren isil

..

....
...

Emil Falck.

Frosine, naimistemppujentoimittaja
Naémi Kahilainen.
Herra Simon, kaupustelija
lisakki Lattu.
Jacques, Harpagonin kokki ja kuski
Taavi Pesonen.
La Fléchc, Cléanten palvelija
Aleksis Eautio.
( liiuilc. Harpagonin piika
Mimmi Lähteenoja.
Brindavoine \
/Hemmo Kallio,
La Merhiche/
\Otto Närhi
Komisarius
Niilo Stenbäck3,
välinäylös
ja
ja
näytöksen
4
5
Pisin
2:sen
välillä.

väljusterad billard med
Kaféet,
Södra Magasinsg. 2,

Tel. 83

.SKRÄDDERIET
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M ATTI RINTALA

lexandersgat. N:o 48.
„5^ J4- la9er '"hemska
och utländska fy-

'

snnt

J. H. WICKEL

Största och rikhaltigaste lager af
____tfP^'__Y
finaste moderna engelska
Hattar i olika Färger
.^mw§\jamr

VINSTANDEL.

dlrrafis cßunscfi

prisbelöntpåmånga utställningar, sist på
världsutställningen iChicago.

*& Guldmedalj 1890. &*

Zf3
Inn^

au de Col°9^ double,
S
Köln' erkänd SGm den
t 6n ',

frfe
bä*ta

Mt

Sofie gatan 2
Vi & V« portioner, salta biten,
Serverar smörgåsbord,
Varma & kalla sexor, till billiga priser.
seidlai,
på
Öl

6ustaf

Helsingfors.
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ff*2,»lt«

»,

Qfå^ihprff^^
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Lager af fina äkta Vinerj
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Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

köer,

JERNVÄGSHOTELLET.
Undertecknad, som den 1Feb. öfvertagitJernvägshotellet,rekommenderarsig
med välmöbleraderum tillbilligapriser
God Restauration! Uppmärksam betjäning.
Högaktningsfullt

,

„.*,,

~^
FOTOGRAF
X VUlvn.l . °<:
W

.-

&

.».,,.
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A. Grönberg.

ärltr.upp,
■*17.
Alexandersgatan
Helsingfors,

rekommenderar sina fruko- M|

<»

Carl von Kn o r r=i n g.
Kontor :Michaelsgatan 1. Telefon1357.

Nybeklädd & Väljusterad billard. Nya bollar. Goda

Generalagent för Finland.

se

y\

"\rin.a.ffär.

CAFM BIJ 1018

Ledig annonsplats.

(£ j

Vöslauer Goldeok!

Filthattar 10 Mk.

j||jSj

N:o 4711.

ps

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

Mikaelsgatan 4 Helsingfors,

danska Lijförsäkrinqsfeofaqef || f|i I£ol

Ps
ps

AXEL PALMROOS

yffK^éjr^

tillverkas vä/sittande kostymer.

5«

pr

äfvensom DAMKAPPOR.
DamsJcrädderi under utmärkt ledning.

c^__^^_^?

PS

lemmitty Maria Rangman
Dlariamic, Cléanten lemmitty, jota Harpa|
gon kosii
, Sirkka Hertzberg
Valiirc, Anselm'in poika, Elisen sulhanen Konrad Tallroth.

Havtes Nouveautés i SIDEN &. YLLEVAROR

Obs.!
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S A I T U R I.
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Ä Ät

Ps

Ahlberg^^^H

/Knut Weckm7r^M
I,','iutio.H
\Aleksis
Kallio.B
<^/Hemmo
lisakki Lattu ■

Jardin
llnstan, Mamelukkien päällikkö
Itoura Biilovr, keisarinnan kamarirouva

Hr Eiégo

Obs.! Obs.!
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mm*

»

Emil Falck.

Brigode
lll)qpprpia
Stint Mars.ni \/ uPseereJ a
,rii,«itromnlt«
Constant
i
\ Kamanpalvelijoita
r In)

Sylvain, hans dräng

?®

p*

Adolf Lindfors,

..

Personerna

Bondfolk af begge könen.

Henkllöt:

ruhtinatar
/ slsarla \Naémi Kahilainen.
Lefébvre, marsalkki, Danzigin herttua
Kaarle Halme.
Catherine, hanen puolisonsa,Danziginherttuatar
Kirsti Sainio.
Benjamin.Leino.

Opéra-comique i 8 akter afLochroy och Cormon
Öiversättning. Musiken af Aimé Maillart.

nerna

>*

2:nen ja 3-mas näytös.

Napoleon, Eanskan keisari

W

3^
se

(Madame Sans-géne.)

För första (21:sta) gången

Belamy, underofficer vid

i

SUOM. TEAATTER!.

tntor. Fabiansgatan N:o 8. Tel.

é!ill förmån för cKeaferns
pensionskassa.

55

Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansgatan N:o 31.

N:o 92.

Thibaut, rik bonde

*" 3

FOTOGRAF.
Atelier för porträttering.

HELSINGFOES
Alexandeisgatan ILTio

DANIEL NYBLIN,

j.

■a#**¥*#****¥*********¥*¥¥#¥¥*#***fc;

JLLIUS SJÖGREN
4. Central* Au*.
ORKESTERFÖRENINGEN
«
|
Ylle^ och frihoivaruaffär.
I HELSINGFORS.
Mikaelsgatan

Välsorteradt lager. Billigapriser.

VINER &

Folk-Konsert.
Torsdagen den u April

1895

Ledig annonsplats.

i Soeietetshuset.

JSifränhr.

é

Helsin g fo

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska

SPIRITUÖSA.

£i//örsä^ringsaktiebolaget
JSifforsäftringar

BODEGA ESPANOLA
rs

— liberala förBilliga premier
säkringsvillkor.

Program
op. Tantaliisqualen" Suppé,
Siesta, vals
Waldteufel,
Ballad, för altviol
Golterman

Ouverture till

F/efs-tams bokhandel.

\i&.

(Hotel Kamp)

%

IHerr K. Heikel.)

Carmen, svit N:o l

H Medicinsk och teknisk literatur, må
BJRikaste urval fransk,, tysk och engelsk literatur.É|p

I
ii

W)■©■©

SiVfii.

(Herr Oskar Krufkopf.)

...

Mazurka ur op. „Halka"

Konst- och pappershandel.

fliSllllflllllP(?§' i-

....

Vieuxtemps,
Réverie
„„
,f
a) Romans ur Tarm-] Sånger
med J
bäuser"
piano
akom
P-\_
j
b) Finsk folkvisa
Kröningsmarsch

© ■©! © :© Cit
Konserten börjar kl.

1"wk

7a 5

i*l
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Monjuschko
Meyerbeer.

Ledig annonsplats.

e. m

Entrée 25 p
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||Jäst blir ilängden alltid billigast p

Franska Lifförsäkringsbolaget

Ji X C E L 8 I0 B"

L'URB A IN E

"

||
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Köp alltid en

H

w%

så är Ni säker om att få en god maskin. »«
sss Kom ooli bese nyheterna för 1895 i >5«

/fp
Ijijä

Oentralpassagen.
Reel behandling hafva förut kännetecknat Syp

n

meddelar fördelaktigastelif- och kapitalförsäkringar af olika slag. Särskildt må
framhållas de så eftersöktabarnförsäkringarua. L'Urbaine är fortfarande det
enda bolag, som meddelar uppskjutna lifförsäkringiir att vid 21 års ålder träda i
kraft utan alla förbehåll redan åt barn
från det första lefnadsåret.

HUFVUDDEPOTEN,
oss och utlofvas äfven

nu

af

u.
Generalagent och inne- H
Hhafvareaf
J^"ar FelllHan H
p
ExcelsiordeP

ii

Axel Wiklund,

,

„„

j|

@arf von

G^norring.

Kontor: Mikaelsgatan 1

jÉ poten iCentralpassagen

meddelas
ä^w,
Unaervisnmd° i pianospel
r
r
St.
39.
ti

i

■

i

af

-jßßuajißKß^Kay

Robertagatan n:o

Café Victoria
Östra

Henriksgatan 13.

Telefon 1866.

Valläsning och deklamation,
Siri von Essen
Lärarinna vid Dramatiska föreningens teaterskola
Wladimirsg. 42 träh. p. g,

PGfå"
"„VolhdllO
T dllldllCl UälU

des hon alltid obevekligt upp mot fonPrydligt renskrifven och sorgfälligt
den. På mig värkade hon- såsom en inslagen öfverlämnade jag mitt dyrbara
uppenbarelse, och jag blef genast upp manuskript till teaterns portvakt. Sex
Öfversättning från franskan
öfver öronen kär iden lilla. Naturligt- månader därefter fick direktionen tid
En af de mest bekanta franska lust- vis vågade jag inte gå upp på scenen att öppna mitt plakat. Namnet på den
spelsförfattarns ■ vi kunna ju kalla och presentera mig för henne. Nej, i helt och hållet obekante författarenoch
honom Chatry — flanerade en dag med min hjärna arbetade redan en helt och dea aflägsna stadsdel, där han bodde,
en af sina unga vänner på boulevar- hålllet annan och långt djärfvare plan. var alldeleä nog. Ytterligare t>ex vekden och kom därunder att tala om sitt Jag beslöt att skrifva ett stycke spe- kor behöfde direktionen för att åter slå
första literära försök.
cielt för heimes räkning. Det skulle in mitt manuskript och skicka det tillDu har alltid lyckats", menade bli någon —tokig, romantisk och — na- baka. Denna motgåDg gjorde mig långt
vännen, redan ditt första stycke var turligtvis!
högst genialisk pjes. Den ifrån missmodig, ty jag älskade nu Luen succés, och sedan dess har du gått samma skulle, förstås, vara på välklin- cette högre än någonsin. Jag skickade
från den ena segern till den andra." gande vers, hvilken ihennes öronskulle nu imin tur mitt opus till Emile BeriChatry smålog melankoliskt.
klinga som den skönaste musik. Hon yer, som då var lustspelsförfattarenpå
nLåt mig bara få tala om, huru det skulle spela hufvudrollen i detta mitt modet. Äfven här blef det tämligen
gick med mitt första stycke, och döm mastervärk. När ridån slutligen föll snabb expedition. Efter trenne korta
sedan själf, om äfven inte hos mig bör- under publikens jublandebravorop,skulle månader fick den store mannenhändeljan varit svår, fruktansvärdt svår till hon öfverförtjust falla i min famn, och sevis syn på luntan, där den helt och
— jag skulle falla på knä inför hållet afglömd låg på hans skrifbord.
och med.
jag
Och Chatry berättade
den gudomliga och tillstå, att jag äl- Uppenbarligen hade han behof af nåJag tänkte inte skrifva något stycke, skat henne alt ifrån det första ögon- got lustigt, hvarför han börjadegenomdå jag en afton offrade mina sista fyra biick jag fått se henne. Efter fjorton bläddra mitt stycke. För mig var det
francs för att skaffa mig en plats på dagars feberaktigt arbete var stycket en lycka, att han inte ännu ihela sitt
Vaudeville-teatern. För tomma väggar färdigt. Det hade fögahandling, hvar- lif någonsin skrifvit de enklaste rim,
spelade man någon tråkig komedi, men emot det talades så mycket mera om hvaremot han behagade finna mina verdå Lucette Minoy uppträdde, kändes kärlek. Leander tolkade i sina verser ser ganska passabla.
Han skref en
det plötsligen i mitt hjärta något un- alt det vackra, hvilket jag själf på biljett och bad mig
besöka honom påderbart af lycka och sol. Lucette var gärna skulle vilja ha sagt lilla Lucette, följande afton.
på den tiden så godt som obekant. Hon och
Isabella svarade just med de fraser, Sex månaders lång väntan och en
spelade då den andra naiva älskarin- hvilka jag så gärna önskade Lucette förtärande platonisk kärlek hade] binans roller och hade alltid bara att fram- skulle svara på all granlåten. Jag hade dragit
att göra mitt utseende skäligen
säga ett par korta, obetydliga repliker. i
där pjesen nedlagt det bästa af torftigt. Men Beriyer, den hedersmanden
Så snart handlingen stegrade sig, trängmin själ och hela mitt hjärta.
nen, erbjöd mig inte blott en fjerdedel

Hans första stycke

—
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/J^F
M^
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Glogatan 3

IV
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vid vägen till »Fölisön"

rekommenderas.
Telefon 1114.

A. Ahlberg.

af tantiemet, utan lofvade till på köpet att nämna mig som medarbetare.
När vi snart voro ense om saken, sade
han flegmatiskt:
Jag har inflytande vid många teatrar. På hvilken har ni tänkt er,

Vaudevi]le", stammade jag ängsligt,
Hvarför just den? Jag känner inte
där någon"' aktris, som kunde spela hufvudrollen.

Jag darrade som ett asplöf, men min
kärlek gaf mig mod att börja tala om
Lucette. Jag berömde hennes veka,
milda organ, hennes behagliga skalkaktighet, hennes knoppande skönhet.
nDen där lilla har aldrig varit imin
smak", svarade hnn med en axelryckning,

Hör bara, huru charmant hon säger
sina få repliker!"
Lönar det sig värkligen att göra
sig omak därför?"
Jag bedyrade detta så lifligt, att han
ringde och sade till om sin vagn,
gjord"
BVi skola snart få den saken af
svarade" han vårdslöst, vi fara till Yau
deville.
Hans vagn stannade alldelesmidt för
den för artisterna afsedda ingången.
Det ösregnade. Min alldeles för korta
öfverrock formligen skämdes för hans
präktiga pels, och min bucklade .^korsten" var tydligen afundsjuk på hans

är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Ateiier.

■ör ci

För blott Fmk 4:-~
vara förenadt med löga I

ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort.

arbete behöfver icke
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ii Verldsberömda kvaliteter.
iGULD

O
OBS.! Solid- och cushion- ringade velocipeder omändras till luftringade inom mycket
kort tid och till billigt pris.

Skilnadstorget

Begär 1895 års nya katalog trykt på
landets båda språk.

Motion är för hälsan,hvad
mat är för kroppen!
JT. ÄtftJl*

03

SSSK

Kägelbana rekommenderas

Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,
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Alla dagar.

Middagskonsert
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Kl. 3-5 e.

m,
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Hotel Kamp.
Elite Wiener Damkapellet
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modiga kappa ville hon undfly oss. Den
bestörtning, jag så plötsligen erfor,
gjorde mig nästan stum. Jag kunde
inte låta bli att stöta Beriyer isidan
och helt förundrad hviska:
»Är den där värkligen Lucette Minoy?"

Han lät höra ett tämligen förvånadt
vände sig föraktligtbort och lät
henne springa, utan att bry sig om
att tilltala henne.
Helt tyst, men bedjande kunde jag
inte låta bli att säga:
»Jag ber, jag besvär er, hör mig,
ack' hör mig blott för ett ögonblick'.-'
Det måtte ha legat något bevekande
imin darrande rÖ3t,ty med ett vulgärt
npst" ropade han efter mitt flyende
ideal.
Lucette vände sig om, och nu gallskrek han:
»Hör hit. liten! Så kom då, männinAh"!

*

ska!"

Utan

bekymra sig om oss
sin vandring uppför trap-

att vidare

fortsatte han

Levins/Siw
a
Jr/

Pan. Iskenet från de få gaslågorna
såg jag huru Lucette följde honom och
huru hon försagdt rodnade och helt in-

ställsamt öfverraskad frågade:

Alla dagar,

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.

FAVORITE
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K DU BOUZET.

COGNAC.

/Co //RÉoiiemleras
Ipå det bästa.

„

Vill ni att jag skall deklamera nåsom Beriyer helt nyss granskat henne
«<>*?"
själf.
Man har gjort mig uppmärksam pä Jag törs inte längre hindra regissöer," började den berömde mannen och ren", svarade Bariyer. Men har lilutade sig bekvämt tillbaka ilänstolen. ten tid att följa med mig hem, skall
för mig".
Du känner mig I min nästaßJeaharjagkanskenå| ni få läsa upp rollen
Ja. just hon!
Visst hade hon tid. När vi alla tre
altså?"
darrade, Beriyer yttrade re- väl kommo ned på gatan och Beriyer
Hvilken inom teatern skulle inte Lucette
hjälpte in Luoette i vagnen, sade han
solut
känna herr'n?"
af
er
den
till mig:
Tag
er
inte!
Schåpa
Han log helt flyktigt och stötte upp
TJnge vän, m har nog annat att
där fågelskrämman, ty jag måste framen dörr, på hvilken lästes: nEegissöoch jag vill inte hindra er.
beställa,för
värkligen
passar
för allt se om ni
rens Byrå."
lugn bara, ty jag garanterar vårt
Var
rollen."
Lucette
Väl inkommen, sade haa obesväradt:
I
stället för att svara blef Lucette styckes framgång. Mamsell var
viss
Ni måste för några minuter låta stum och envisades al t ännu mer draga skall bli bra i titeh'"llen^^^^^|
ty
därpå!"
mig disponera ert rum, käre vän,
Jag
hatten.
sköt
anskrämliga
den
ned
jag har något att tala om med fröken fram en stol och bad henne sitta, men Åter slogs en dörr igen midt för
Minoy.
min näsa, och där stod jag iösregnet
rörelse.
upprepade hon gjorde en afböjande

moderna, glänsande cylinder. Bredvid
Var det värkligen på mig, ni roBeriyer gick jag upp iör den svagt pade, herr Beriyer?"
trappans
upplysta trappan, då Lucette kom emot Då han kommit upp till
han
yttrade
ut,
pusta
kunde
beskugoss. En gammal sommarhatt
krön och
gade hennes ansikte, och isin gammal- nedlåtande:
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Telefon 1192.
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Brunnsparkens i utmärkt skick befintliga
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j Medaljerna.

utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.
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iRenault & C:o

Äldsta och bäst försedda specialaffär i
Finland för velocipeder & tillbehör samt desammas noggranna ocb fackmässiga reparation för
moderat pris.
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paraply,
Regissören bugade sig
Pro primo: ert utseende", fortsatte utan
tiden pasUnder
och
försvann.
Mitt
hjärta glödde trots de kyliga
ransakningsdomare.
gånger
ora: Beriyer, som en
Dock, stycket gjorde
rödhårig?
regndropparne
sade jag på och hviskade ihennes
eller
blond,
brunett
Är ni
ett nytt stycke af
och snart glömde jag lilla Lulycka
om
där
fråga
är
då
er
den
otäcka
Men
af
tag
Det
roll, enkom
cette, fastän det sedan blef henne3tur
033 båda med en präktig
skrållan!"
hatt
och
att bli kär imig.
er".
både
skdfven för
Lucette tog nu af
se
henne
att
ängförgås
af
på,
gärna
Jag
så
höll
kappa.
Ack, jag ville
sol slan. Men nu stod hon där vacker som
strålande glad och läsa glädje och
mig.
en dag, ljuslockig, pigga ögon, röda
i den första blick hon skänkte
ett
mte
en förtjusande växt:
läppar,
Men Lucette egnade mig
ville
gick,
Hvad säges om min apparition?"
ögonkast, och då regissören
bon triumferande.
frågade
förmm
näsa
midt
hon slå igen dörren
Beriyer såg ut som ett lefvande
Beriyer lade sig medlande emellan och
sällskap. frågetecken. Detta hade han bestämdt
förklarade, att jag var ihans
från inte väntat. Jag var, förstås, öfverföraktligt
mig
Hon mönstrade
sätt lycklig. Kokett frågade hon Beriyer:
topp till tå, ungefär på samma

.

...

eräknadt> fås ett dussin kabinettskort.
IT4*: vill Vnha
L
ett godt kort i /örening med billigt pris. Vänd Eder då till

..

...

ATELIKR^
Glogatan 3

Kontor: Fabiansgatan N:o 8. Tel. 916.
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FAVORITA KAPELLET

os

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001,
Lager af gamla, goda, bevisligen
verkligt äkta viner, direkt
importerade från lista

klassens firmor.

punsd\.

Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

Moderna

med sybehörför20 mark.
Moderna

Mascagnis opera Silvano" uppfördes den 16 mars med storartadt bifall på Scalateatern i Milano.

SPORTKOSTYMER
med sybehör för10 mark

—

Adolph L'Arronge, förf. till
Sodom
och G-omorra" m. fl. här kända
n
stycken, har i en trängre krets af vänner uppläst ett nytt lustspel. Men de
tyska tidningarna akta sig för att på
förhand utpuffa stycket.

Alexandersgatan 6,
ingång från gatan
/. Juslin

—

N. Esplanadg. 39.

Ett franskt operasällskap under ledning af barytonen Devoyod ga-

NU INKOMMET
Stort urval fårska: Promenad-, Bal-

sterar iMoskwa. Repertoaren omfatAfrikanskan,"
tar Hugenotterna,"

och Ridhandskar. God qualité,
billiga priser.

H

amlet", nFaust," Rigoletto,"

men"

Lifförsäkringsbolag
NEW-YORK.

—

€rnst bolländer

r^

Generalagent fdr Finland.

Car-

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843.

JOUVIN & C:o's

a»— 5 g

ifi

HANDSKAR
endast hos

Qvintus Horatius

—

K. A. BÄHLDL

HCKora 'i.

.r från 1

Beställningar på all slagsma^
skinstickning emottages.

ra, a i0 719 3

— -$~ och

Broguer, Kemikalier
r$-

Farmaceutiska Preparater.
Apparater, Utensilier,

Gummi-varor,
Parfymer, Tvålar m. m.

a

35 p.

a 1: 25 p.

st. a 2: 50 p.

hos

b Reincke.

55 N. Esplanadqatan 35.
Celef. 1188,

Skrädderialr.
J1 11 1 11.111
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z arbetar med Franska lifförsäkringsbo-E

|
laget L'Urbaine genom beviljandet afs
ss. k. komplement- eller fyllnadsförsäkrin-n

-yar (särskilda förmåner vid sjukdomz och olycksfall). Genom dessa fyllnads-E
|
försäkringar kan, såsom namnet anger,t en fyllnadssumma tilläggas lifförsäkrin-i
gen så, att denna blir gällande föri
hvarje eventualitet hvarigenom männi- E
*fl skans arbetsförmåga
afbrytes eller till- E
intetgöres.
E
Livförsäkringar iL'Urbaine äro därför de absolut förmånligaste,då detagas i förening med sjukförsäkring iE
L'Urbaine et la Seine
Generalagenturen Helsingfors
Mikaelsgatan t,

=
=

■

Carl von Knorring.

11 11111iM 1 1 1

1

v

___k.

_ mycket se<. :

Kypare, livad är d

:ta för en

förb. läderplastik?

som vilja skona sin helsa böraanvända hylsor med sundhetsvadd
ifrån firman

Telefon 1339.

3oseph j^ardou k

för budsändningar och
ring upp

16 5 0.

Snabb

och billig expedi

tion

genom

Kommissions- & Distributionskontoret.
N. Esplanad

Helsingfors. Hufvudstadsbla

Nya Tryckeri 1895

fils i paris

Begär dem iallatobaksaffärer.

andra uppdrag.

Här ha herrarne fritt
a värdinnan, i
stspelarne u
förmaket ut i tamburer

m111111 1 111 1 1 1 1 111 111 1inii1111111iir

Papyross-Rökare

På restauranten
pr3'dligt utstyrd, men

Est.

iaskar om

I-fGLjMBEI^

PARTI-FÖRSÄLJNING.
Carl

f

st.

Flaccus, vår

fHjste^^on^^Ujh^eaubriand,mycket

Göhlcs gård.

garn p

dC&mgjoi åa cßapyrossar

KW

säljas

N. EsplatKulg. 37

Olsson &)\l2xsiz.

Alexandersg. Q.

| Bolaget L'Urbaine et la Seine sam-i

Småplock.

~X7ST. T^^HT

3 Mikaelsgatan 3.

H. ELLMIN,

m. m

gamle från skoltiden bekante romarpoet,
har gifvit sitt namn åt ett enaktslustspel af Hans Muller, hvilket uppföres
å Berlinerteatern.

världsberömda franska

Glasmagasinet

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

Eleonora Duse,. den ryktbara
skådespelerskan, har hos den tyske förI fattaren Gerhardt Hauptmann, bekantför
bl. a. Väfvarne"
(Die Weber) hemstält, att han ville skrifva ett parti för
henne. Författaren lär emellertid icke
vara synnerligen benägen att uppfylla
denna önskan.

Förenta Staternas

Nya

Spetsar,
Band,
Plysch,

—

*jS Ifl

ca

Modernt lag-er:

—

med sybehörför12 mark.
Moderna

ifHflill

I

Notiser

KLADNINGAR

l^andskmagasinet

.ckurasky
oid å 1

pr

Hotel Kamp.

|

Rulltråd,

""

CO

från

«

€xtra/in

i—

Carl

5er9ro^21

Alexandersgatan

Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer
till billigaste priser,

