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ctroaram~€S/aåeic/
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter. DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

John Svanljung, Atelier förporträttering.
Förlag if fotografier efter Cmki konstaSrm trtatti.—

ESförlag a/ finska vyer.
—

Handel med fotografiska artiklar.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.HELSINGFORS
Alezandersgatan :tT=o82. I Fabiansgatan N:o 31. Telefon N;o 264.

N:o 95. Fredagen den 19 April.
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Folk af båda könen

Orkestern utför
1. Ouverture »Pique Dame"
2. Svenska folkvisor . . .
3. Gavotte

Börjaskl. 7,30 och slutas omkr.kl. 10,15 e. m,

(9x^_ "^

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 19 April 1895.

För 2:dra gången

Jan AnflersLars Änders ocli
ocli

fleras barn.
En landtlig comedia i3 akter, om en gärdes-

gard som aldrig blef färdig, om den stora ofreden
emellan Jan Anders och Lars Anders samt den olyck-
liga kärleken mellan deras barn, vidare om det stora
och namnkunniga slagsmålet i Lars Anders stuga
samt nidvisan om de trätgiriga gubbarne, om huru
Jonas fick sin. enka samt om den svarta tjuren och
de röda korna, med andra nöjsammaäfventyr, fram-
stäld af Gustaf af Geijerstam.

Personerna

»/Jfo/1. Fabiansgatan N:o 8. Tel. 91

-I5
-o

I
I

__J|^hßE. rj!ls^ii.

Signe Widell
Lena iLars Anders och Jan Anders och deras barn"

Svenska teaterns omtykta ingenue uppträder i kväll i
en uppgift, som vidtskiljer sigfrån de af denunga skådespelerskan
tidigare härstädes lösta uppgifterna. Rollen är likväl ej ny för
fröken Widell, ty för mer än ett år sedan spelade frk. W. den
på Södra Teatern i Stockholm, som då mangrant vallfärdade
till den lilla teatern på söder för att applådera sin förklarade
gunstling.

Öm ryktet talar sant, ämnar fr. Widell lämna oss i vår
och återvända till sina stora beundrare, Stockholmarne, som sak-
nat henne mycket under vinterns lopp. Och att äfven vi Hel-
singforsare komma att sakna »lilla Signe" nästa år,det

'
kanhon

vara öfvertygadom.

Lars Anders, torpare....
Brita Stina, hans hustru . .
Lena, deras dotter . . . » .
Jan Anders, torpare ....
Karolina, hans hustru . . .
Karl Johan, deras son . . .
Jonas, dräng hos Lars Anders
Anna Månsdotter, ung enka .

Hr Ahlbom,
Fru Grunder.
Frk Widell,
Hr Riégo
Fru Bränder.
Hr Ljungberg,
Hr Lindh.
Frk Berglund.

Suppé.
Söderman.
Bohm.

.affär för

c^S*^

Ei ole näytäntöä.

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR
äfvensom DAMKAPPOR. Ö

Damskrädderi under utmärkt ledning. y*\

1895.

SUOBI. TEAATTERI.

Perjantaina Maaliskuun 19 p:nä 1895.
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m N:o 4711.
€xlrait d'€au de Cologne double,

från Ferd. Mulhens iKöln,erkändsom den
bästa genom tillerkännandet af det enda
första prisetiKöln1875.

Generalagent för Finland
Helsingfors.

Obs.! Obs.! Obs.!
Nybeklädd och väljusterad billardmednya köar & bollar.

Kaféet,
Tel. 836, Södra Magasinsg. 2,

SKRÄDDERIET
MATTI RINTALA

Alexandersgat.N:o 48.Af sorteradi lager inhemska och utländska ty-
ger tillverkas vä/sittande kostymer.

i/. H. Wickel
riNHANJDEL.

dlrralis <&unscfi
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

-& 6uldmedalj 189D. £>■

Största och rikhaltigaste lager af
finaste moderna engelska
Hattar i olika Färger .^éf^^/r

Filthattar 10 Mk.

m&fi/r^ Silkeshattar 20 Mk
Mikaelsgatan 4 Helsingfors.

Vöslauer Goldeok!
Dessa utmärkta rOd-ylner, enligt kemisk analys

akta, rena naturviner, hvilka såsom bekant använ-
das vid utländska kurorter såsom synnerligen hal-
sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numera & alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren,Centrals hus.

AXEL PALMROOS
T7"ian.a.££är.

Lager af fina äkta Viner,
Cognac, Llkörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320

u i i99 i p 9 < I9I9IASS& Carl von Knorrin 9-
rranska Laijjöpsäkringsboiagcf g fH® H 1i, Kontor:Michaelsgatan1. Telefon1357.

Efterfråga alltid

ÅLPHONSE BELLOT åC:o
välkända Cognac.

r- }&>. Ej. ÖtaniDerg Helsingfors, Alexandersgatan17.
-^ A V^VJJXÄr. °^S "«

—
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JERNVÄGSHOTELLET.CAFB BI 1088
Sofiegatan 2. Undertecknad, som den 1Feb.öfver-

Serverar smörgåsbord,% & '/? portioner,salta biten, tagitJernvägshotellet,rekommenderarsig
Varma & kalla sexor, till billiga priser. med välmöbleraderum tillbilligapriser

öipé, seiiiai, God Restauration! Uppmärksam betjäning.
Nybeklädd & Väl usterad blllard. Nya bollar. Goda köer. „ , fF - -" . ■■ N ". Högaktningsfullt

bustaj A. Grönberg.



i JULIUS SJÖGREN $
Mikaelsgatan 4. Centrals hut.

j» Ylle- och frihoivaruaffär. *
£ Välsorteradt lager. Billig-a priser.

Xi//örsäkringsaktiebolaget
K Ai1¥ A.

JSifforsäfiringar & J2ifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

(Hotel Kamp).

specialitd
Medicinsk och teknisk literatur.

jßikaste ur^al fransk,, tysk och engelsk literati

Konsts och pappershandel.

i| blir ilängden alltidbilligast.||
2^> Köp alltid en

¥ V ft ¥ T Q ¥ fl, "B««||| - Jk ÅtU.fiJuSllllÄ |||
%if? så är Ni säker om att få en god maskin. »p
s§« = Kom och bese nyheterna för1895 i jfp

HUFVUDDEPOTEN,
O e ntra Ipa s s age n. ;f«

Reel behandling hafva förut kännetecknatfi§
Söoss och utlofvas äfven nu af É.M
ii Axel Wiklund, ii
Sfö Generalagent och- inne- HJ?"ar .Fel"an 8^
phafvareafExcelsiorde- ilä^poteniCentralpassagen

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Lördagen den 20 April

Ppogram.
Ouverlure till op. Dichter und

Bauer"
Solitude, vals . . .. .
Ave Maria
Finale ur op. Lohengrin

Suppé.
Waldteufel
Schubert.
Wagner.

PAUS.

Litolff,
Bruch

Ouverture till Robespierre
Kor Nidrei", för violoncell .

(Hr. A. Martin.)
Scénes napolitaines . . . . Massenet.

PAUS.

Fantasi ur op. Zigenarbaron" . Strauss.
La Paloma", mexikansk serenad. Yradier,
Björneborgarnesmarsch.

'"^^Hlplp?^

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Café Victoria
Östra Henriksgatan 13. Telefon 1866.

Undfirvisninu ipianospel mfe!ml %-anuS," * f St. Robertagatan n:o 39.

Välläsning" och deklamation,
Siri von Essen.

Lärarinna vidDramatiska föreningens teaterskola.
Wladimirsg. 42 träh. p. g.

Ledig annonsplats.

Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URB Å IN E
meddelar fördelaktigastelif- ochkapital-
försäkringar af olika slag. Särskildt må
framhållas de så eftersöktabarnförsäk-
ringarna. L'TJrbaine är fortfarande det
enda bolag;sommeddelaruppskjutna lif-
försäkringar att vid 21 års ålder trädai
kraft utan alla förbehållredan åt barn
från det förstalefnadsåret.

@ar( von dfrnorring.
Kontor:Mikaelsgatan1

mms\4
vid vägen till »Fölisön"

VolhollO fofo" rekommenderas..Jdllldlld UdlÖ Telefon 1114"
A. Ahlberg.
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Jenny Linds debut iStock-
Holms aristokratiska säll-

skapslif.
Det är en kall vinterkväll år 1838.
Ihuset nr 11 Regeringsgatan tändes
ljus efter ljus ikronor och kandelabrar.
På gatan stannar en hel rad täckta
vagnar, hvilka närma sig porten imån
som det blir plats. Livréklädda lakejer
slå upp vagnsdörrarna,och eleganta da-
mer, åtföljda af uniformerade herrar,
stiga försiktigt ur, taga ett djärft hopp
öfver den smuttsfylda rännstenen och
försvinna genom porten till den svagt
upplysta förstugan. Några minuter se-
nare befinna sig de nykomna itambu-
ren. Varsamt; aftagas ytterplaggen,si-
denklädningar fräsa, själar draperas;
en blick ispegeln egnas de fantastiska
coiffurerna, medan herrarne putsa sina
plymagerade hattar eller rätta på sina
guldfransade epåletter

—
och in tåga

iden upplysta våningen de nykomna
gästerna gruppvis eller en och en.
Iförsta rummet, ett hörnrum, där

åtskilliga musikaliska instrumnnt ses
ordnade, mottagas gästerna af värden,
baron L., en äldre man, med de ädla
anletsdragen skuggade af ett rikt silf-
versprängdthår, hållningen värdig,låter
och uppsyn preglade af en fin hjärtlig-

het. Efter att hafva passerat ett min-
dre förmak, inträdaogästernaiden stora,
halfrunda salongen och helsas där af
värdinnan. Hon är en liten dam om
några och trettio år med ungdomligt
lifliga rörelser, uttrycksfulla ögon och
ett skälmskt, men på samma gång yt-
terst förbindligt leende kring de sväl-
lande läpparne. Med en fri och behag-
lig åtbördräcker hon sina gäster han-
den, liten, hvit och ringprydd, hälsar
dem välkomna, föreställer dem förhva-
randra och förstår att med några få
ord inleda bekanskaper till höger och
venster.

Där kommer baron B. med sin fri-
herrinna och sina döttrar, den ena se-
dermera gift med en svensk utrikesmi-
nister, den andra moder till Sveriges
nuvarande störste skald. Efter dem
synes öfverstekammarjunkaren hos Carl
Johan, baron F. samt general C. Där
komma eleganta, unga damer, omsvär-
made af några militärer och unga män
i värken.„ Vidare ser man den om-
tyckta violinisten ihofkapellet hr El-
vers och en ung violoncellist notarien F.,
nu en af hufvudstadens veteraner inom
musikvärlden.

Men plötsligt stiger sorlet och får
en helt annan ton, idet allas blickar
vändas mot dörren till förmaket.

Där på tröskeln står värden och vid
hans sida, med sin hand ihans, en

ung flicka med rika lockar kring
de bleka kinderna, en enkel dräkt, som
mjukt smyger sig kring de bleka kin-
derna, en enkel drägt, som mjukt smy-
ger sig kring den jungruliga gestalten,
samt en drömmande, hälft frånvarande
och likväl tilldragande blick ide djup-
liggande ögonen.

Sorlet växer, då den gamle ädlin-
gen för den främmande in ikretsen af
sina gäster. Men han hinner ej nämna
hennes namn, det sväfvar redan på
allas läppar och flyger nukringrummet
med dämpadt ljud: Jenny Lind! Jenny
Lina!

Skönheterna för dagen glömmas och
hvad mera är, de glömma sig själfva;
fleuretterna undertryckas, etiketten bry-
tes ostraffadt, och sedan den nykomna
på det älskvärdaste helsats af värdin-
nan samt af henne personligen presen-
terats för de förnäma damerna, samlas
den högaristokratiska kretsen kring den
enkla, till dragen osköna, till börden
okända, unga flickan, hyllande för en
gång i henne snillets själfskrifvenhet
framför bördens, själens skönhet fram-
för dragens.

Det blir ett sällsamt lif iden förut
någotstelasalongen. Värdinnan indrager
isitt spirituella samtal med den firade
gästen gamla och unga, och alla känna
sig lyckliga att få höra ett ord eller
uppfånga enblick af denna Jenny Lind,

som under några veckor såsom Alice i„Robert" och Agatha i Friskytten"
hänfört och tjusat dem och hela stosk-
holmspubliken.

Till en början något fåordig och för-
sagd i den främmande omgifningen,
lifvas dock gästen småningom. Hon
ler misstroget, då en af de förnäma
herrarne liknar henne vid la divine
Malibran" och skrattar öppet åt den
gamle generalens barocka artigheter.
På en patetisk fråga, hvilka himmelska
tankar som fylt hennes själ, då hon
föregående afton såsom .alice famnat
korset och tjusat publiken, svarar hon
efter någon tvekan: nJag tror jag tänkte
på min gamla hatt".

Men hvar hälst hon möter allvar och
djupare förstånd iloforden, svarar hon
sympatiskt, nästan ödmjukt.

Vid hennes sida synes den skickliga
pianistenMina Josephson, syster till den
då ännu okände Axel Josephson. Till
henne smyger sig en fjortonarig flicka
med blyg uppsyn, husets äldstadotter *;
hon blir förestäld för Jenny Lind och
får en varm handtryckning.

*) Skizzens författarinna, fröken
Sophie Leijonhufvud, numera enka efter
kommendörenAxel Adlersparre.

_^—^ M TW* B7^ M7* D> ]%T ar odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Atelier.
Km JL Mlå «J M JCi Hj I^l Qanta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk

i Ett wälgjordt arbete behöfver icke vara förenadt medGlogaian 3
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Äldsta och bäst försedda specialaffär i
Finland för velocipeder & tillbehör samt desam-
mas noggranna ocbcfaekmässiga reparation för
moderat pris.

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

Begär 1895 års nya katalog trykt på
landets båda språk.

Söndagen den 21 April

uppföres i

Universitetets Solennitetssal

FAUST
(La Damnation de Faust)

Dramatisk legend för soli, kör och

Orkester

HECTOR BERLIOZ

Brunnsparkens i utmärkt skick befintliga Kägelbana rekommenderas

Telefon 1192,

3=S^ljt *~*inr*tv*giT-t fleras.

Hotel Kamp*
Elite Wiener Damkapellet

FAVORITE
Ledig annonsplats.
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Huru det lifliga samkvämet fortgick,
hur fjortonåringen tillsammans med sin
lärarinna inledde musikstunden med ett
fyrhändigt pianostycke, hur en af
Beethovens vackraste pianotrior följde,
och hur slutligen Geijers ochLindblads
visor sjöngos af Jenny Lind, såsom de
aldrig af någon annan blifvit sjungna
eller kunna blifva sjungna

— - från
hjärta tillhjärta — det må här endast
antydas. Så ock huru värdinnan och
värden släkte gästernas alt för häftiga
åstundan att få höramer och mer, där-
med antydande huru som det var be-
kantskapen med den älskvärda sånger-
skans personlighet, icke blotta njutan-
det af henne3sång, hur härlig den än
var, som man åsyftat med bjudningen

Att Jenny Lind var nöjd med sin
afton, att hon bland gästernahade fun-
nit flera af sina varmaste och trognaste
beundrare, det är visst. Och då hon
var den första operasångerska, som i
mannaminne varit inbjuden inom huf-
vudstadens aristokratiska sällskapsvärld
och sedan imer än enaf dessa kretsar
tlef en kär och hedrad gäst, har det
synts vara af intresse att med denna
lilla skizz bevara minnet af hennes de-
but äfven på detta område.

För dens minne, som tecknar dessa
rader, står Jenny Linds personlighet
såsom en unique företeelse, sig själf,
men ingen annan lik, enkel, anspråks-

ös, men värdig och genomträngd, af
ett slags heligt ansvar för denmission,. den rena konstens mission — som
hon kände vara henne af Gud anför-
trodd.

Korrespondenser-

Berlin den 9 april 1895
Den senaste tiden har bjudit på en

hel del nyheter iteaterväg och äfven
annat som är af intresse. Sålunda har
på Tyska teatern gifvits en intressant
repris af »Hamlet", med Josef Kainz
i titelrollen, och på „kungligan" se vi

alt emellanåt representanter för den
klassiska repertoaren såsom Faust ,
„Wilhelm Tell" m. fl., och berlinarna
se det lika gärna som det allra hyper-
modernaste.

Ur musikvärlden är ingenting syn-
nerligt af intresse att anteckna, ehuru
det varit konserter imassa och främ-
mande artister iflockar. Det kan dock
nämnas, att den utmärkta pianisten fru
Teresa Carenno varit här, ehuru hon ej
möttes af samma entusiasm som förr.

Men nu ett ord om teaternyheter
'

Jag börjar med Drönare" af Bu-
olf Stratz. Detta 4-aktsskådespelhar

nu ungefär en vecka gått påDeutsches
nJieater utan att ha'någon succés. För-
attarens försök att på scenen placera

en bit lefvande lif har icke slagit väl
ut, kanske mest därigenom, att han ej
'ått grepp på de eller detpsykologiska

problem han velat skildra. Handlingen
är i korthet följande: Miljonär Witt
har gifc sig med Gabriella von Sarow,
hvilken redan från unga år varit mo-
raliskt fördärfvad och som iäktenska-
pet snart låter sina ondaböjelser fram-
träda, i det hon skänker sin gunst åt
ett stycke bof, grefve Frans Greiff.
Så följer en nätt spelhistoria, som är

alt för otrolig för att förtjäna repete-
ras. Grefven har emellertid gifvit väx-

lar till Witt för spelskulder på anstän-
diga summor, och Witt erbjuder sig
kvitta dessa hedersskulder, om grefven
afstår från huldgudinnan. Då Wit
emellertid märker, att han är bedragen
af sin hustru, utmanar han grefven på
duell. Men denne har genom en gif
termålsmäklare redan kommit till pen
gar, så att han inlöser sina papper.

Ja, så är värkligen ställningenipje
sen!

De osäkert tecknade figurerna läm-
nade ej synnerligt tillfälle för skåde-
spelarne att dana ut sina skapelser.

Som förpjes uppfördes ett italienskt
enaktslustspel med titeln vHan,hon och
han!", hvilket just inte är af synner-
igt hvarken nöje eller värde. Den
kväll, jag vardär, gjordepubliken „mel-
lanakt" af äfven en god del af lust
spelet.

"
Lyckligare är Hermann Faber, som

på Neues Teater fått upp sin Hans
DrömmarenI', ett lustspel, som vunnit
ett välförtjänt bifall och på premieren
föranledde flere inropningar. Något
dramatiskt konststycke är pjesen inte,
men den är oförargligochhar enmängd
varierade typer, som äro lämpade att
„tilltrassla" och utreda" härfvan. Si-
sta akten är den bästa.

Pjesen rör sig om en rik dagdrif-
vare, Hans Leutpold, som slungat sig
in på världsförbättringsproblemet och
vill börja grunda en världsteater. Det
är emellertid de motgångar och förar-
gelser, hvilka möta den nybakade tea-
terdirektören, som komma honom på
andra tankar.

På Lessingteatern har också ett nytt
skådespel framförts under detFriedrich
Haasse'-ska, gästspelet. Pseudonymen
Klaus Årsen här skrifvit ett 4-aktsskå-
despel, betitladt nÅm Spieltisch des Le-
bens" (nVid lifvets spelbord")- Pjesen
förråder en van hand.

Intrigens trådar spinnas på en bal
med noblesseniBerlin. Hufvudperso-

Motion är förhälsan,hvad
mat är för kroppen!

J. Hunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,== utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.

€3ra,TX*J3xr±TC*.± restaurant
Alla dagar.

Middagskonsert
Kl, 3—5 e. m.5*

03

4:50 (profkort å1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
a <J mk inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort.f;vill Ni ha ett godt kort 1 föreningmed billigt pris. Vänd Eder då till

pV^l r^N*

CHAMPAGNE
IIRenault & C:o

COGNAC
Verldsberömda kvaliteter.

gsiLFVER Medaljerna*
P BRONS I

3ogär

W '^ /iskyld
yj& /Moiientas

/på detbästa.

Alla dagar,

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.

K

ATELIEK^
Glogatan 3



0. ÖLÄNDER.

Skilnadstorget 2
Moderna

KLÄDNINGAR
medxybehörför20mark,

Moderna

med sybehiir för12 mark,
Moderna

SPORTKOSTYMER
medsybe/törför10 mark,

Alexandersgatan 6,
ingång från gatan.

T^andskmagasinet
N. Esplanadg. 39.

NU INKOMMET
Stort urval fårska: Promenad-,Bal-

och Ridhandskar. God qualité,
billiga priser.

Ifilfllil
FörentaStaternas

Lifförsäkringsbolag
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NEW-YORK.

€rnst bolländer
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843,

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HANDSKAR
säljas endast hos

"w. n?^L3a:T
N. Espfanatlf). 37

Göliles gärd.

W. AHLFORS
Kjrkogatm 11 Telefon 1001.

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

importerade från l:sta
klasäena firmor.

€xtrafin )\rral^s punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer. V. Juslin.

Till förmån för

Föreningen för Välgören-
hetens ordnande

gifves

Fredagen fl. Ift April

i Societetshusets stora sal

Soiree.
Program:

1. Trio iB-dur Beethoven
FrökenM. Collan, Herr A. Martin och en

musikälskare.
(In der Fremde

2. <Frtthlings selmsiicht
(Ungerlied . . . .

Pchumamx
Bleichman,
Schubert.

FrökenM. Kettler
3. Deklamation

FrökenK. Avellan
4. Krartettsång.

5. Ziguenenveisen Sarasate,
Hr C, Kihlman.

6. Deklamation
Fru S. Tilgmann

8. Kvartettsåog.

—5- DANS. -+—
Börjanprecis kl. half 8 e. m.

Biljetter a 3 mk för numrerade och k 2 mk för
onumreradeplatsersäljas vidingångenfrånkl.half7e.m.

<&rogram<fölaåQt"
Annonserna ytterst billiga,särskildt om de ta-

gas för längre tid.

/)/ / Hvarje annonsör får sig HL i
UOS.J tidningen hemsand (/(/i"

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

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.

Rulltråd,
fickursskyddskapslar af cellu-
loid all'mk, créme färgadt &hvitt bomullsvirkgarn på ny-
stan, märkgarji, Carlsbader
strumpstickorå 25 p.omgången,virknalar frän 10 p. pr styck,
TTaig-a.r:n., fiskaregarn.

Beställningar på all slags ma-
skinstickning emottages.

2tC2jEa.elsgra.ta.3a.E.

K. A. DAHLIH.
PARTI-FÖRSÄLJNING,

af
Droguer, Kemikalier

>4 och *«§- —
Farmaceutiska Preparater.

Apparater, Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm. m.
XTUc=la.igra.t&23. 3.5.

O-log-a.ta.rL-4.

Jo;

nen är en galant löjtnant, som inveck-
sig iolika kärleksaffärer. Det skulle
bli för vidlyftigt att fullständigt berätta
handlingen — jag nämner endast att
efter åtskilliga förvecklingar och efter
det paren få hvarandra, upplöser sig
det hela till belåtenhet.

Det torde vara bekant att furst Bis-
marek just aldrig varit någon synner-
ligbeundrare af den dramatiskakonsten.
Det förefaller därför så mycket egen-
domligare, att man vid hans 80 års
jubileum skall fira honom med festföre-
ställningar

—
på de kungliga teatrarne

efter högsta befallning. På Berlintea-
tern föranstaltas galaföreställning af
Berliner Bismarck-Auschuss". O. s. v.

Detkan tillfogas attHamburger Stadt-
Teater ger en festpjes, skrifven af Mar-
tin Greif och behandlande en episod
från furstens ungdom, då han förvärf-
vade sig sin första orden, räddnings-
medaljen. Det hela skall sluta med
apoteos.

Medan omstörtningslagen är föremål
för persifflage på vers och prosa,ibild
och text, förtjänar nämnas, att censu-
ren friskt går på. Den slopar väl nu
ej som förr alltjämt hela pjeser, men
polisen visar sin myndighet iatt finna
enstaka repliker förgripliga, och detta
gör att någon gång ett och annat före-
faller åskådaren hänga iluften.

På tal cm censur kan ju förtjäna
nämnas, att Hauptmanns Väfvarna",
som här iBerlin och flerestädes väckt
betänkligheter såsom väl „omstörtande",
men dock gifves här3tädes, enligt un-
derrättelser från Venedig, blifvit där
nyligen förbjuden — af säkerhetsskäl"
(?) som telegrammet lakoniskt yttrar.

Till sist må förmälas, att Ernst von
Wildenbruch fullbordat ett nytt lustspel,
nDiogenes", som inom kort kommer
upp på Lessingteatern.

Samma teater skall, för att fira Gu-
staf von Mosers, den välbekanta lust-
spelsförfattaren, 71-sta födelsedag den
11 maj, gifva två nya pjeser af von
M. -— (xeneralskan", 1akt, och FruMuller", 2 akter. v. M. är f. n.sjuk
iinfluensa

MV
f|6LJ\IBEI^
Skrädderiaffär.

f

Skilnaderi 4.
Telefon 1339.

förbudsändningaroch
andra uppdrag.

ring upp

16 5 0.
Snabb och billig expedi-

tion genom
Kommissions- & Distribu-

tionskontoret.
N. Esplanadgatan21.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
tu. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
. Altxandersg. g.

återstå.

W^r^Jy^h9^

Nya

Glasmagasinet
3 Mikaelsgatan 3

Olsson&)\lexsiz.

Annonsera

-f- C3rX»ÄtIS. i~ ■

cfflemgjoråa <3apyrossQr
iaskaj^m
i M st. a125p„ 250 st. a 2:50 p* „

hos Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

telef. 1188.
ii.i miiiiiiiii ti 1 1 1 1 1iiiii111111111111111111 iim
: Bolaget L'Urbaineet la Seine sam-
E arbetar med Franska lifförsäkringsbo-
|laget L'Urbaine genom beviljandetaf
ss. k. komplement- eller fyllnadsförsäkrin-
z.gar (särskilda förmåner vid sjukdom
Eoch olycksfall). Genom dessa fyllnads-= försäkringar kan, såsom namnet anger,
ten fyllnadssummatilläggaslifförsäkrin-
Egen så, att denna blir gällande för
2hvarje eventualitet hvarigenommänni-
Eskans arbetsförmåga afbrytes eller till-
E intetgöres.

Liflorsäkringar iL'IT..(aiiio äro där
t för de absolut förmånligaste,dä de tal
Fgas i förening med sjukförsäkring1
PL'Urbaine et la Seine.

Generalagpenturen Helsingfors, g
Mikaelsgatan 1,

Carl von Knorring. |
iiii i 1111 1 1 1 1 1 1 11111111111ii11nni111 1 1int,

Papyross-Rökare
som vilja skona sin helsa böraan-
vända hylsor med sundhetsvadd
ifrån firman

3oseph j^ardou k fils i paris.
Begär demiallatobaksaffärer.

Carl Jergroth.
Alexandersgatan21.

t.nes.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.

Helsingfors. HufTudstadsbladets Nya Tryckeri 1895.


