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cXrogram*
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter./BAO\/CENTRALA
/ Varmlufts- och \
/ Basängbad rekommenderas. \^ Utgiives hvarje söndag, onsdag och fredag

Georg Wikströms skrädderi
Östra Henriksg. N:o 1

Lagret är stort och välsorteradt. "

Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
: höranvändes.Prisen beräknas myk-
ket moderata.
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Händelsen tilldrar sig ivåra dagar. Första akten iParis.

Börjas kl. 7,30 ocb slutas omkr. 11 e. ni.

„SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: 0. F. Gftf-Li-NOEfä.

mr ATELIER A.POLLO. ~Mm

Elektriska Affär,
Telefonledningar,

Ringledningar* etc.» etc
erkänd, billigas
■ material q. app
tostn:idcf öcsiag
någon

N:o 96 Söndagen den 23 April.

DÅNIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.

Söndagen den 23 April och
Måndagen den 24 April 1899

©äefic.
Komedi i4 akter af V. Sardou. Öfversättning

Grefve de Clermont-Latour.
PhilippeLa Hoclie, kusin till Odette
Bechame).

General de Clermont-Latour
Morizot ....
Dr. Oliva.
Frontenae
De M-yran
7a1an?0n....Cardailhan
Don Ignazio
Sir Henri Pocock....
Chevalier Caravani
Guillaume \ t;änare hos grefvenEustache > J
Narcisse ,
Odette, grefvinna de Clermont-Latour
Bérangére, hennes dotter ,
Baronessan Cornaro-Doria .
Juliette
Sarah
Fru Angélin ....
FruMorizot ....
GrefvinnanKarola.
Olga, Odeties kammarjungfru
FrökenBertin.
En kammarjungfru.

kl. 7,30 e. ni

Pör 3:dje ooh 4:de gången

af Ernst Lundqvist

Personerna

grefvens bror

Hr Lindroth.
Hr Klintberg
Hr Swedberg.
Hr Malmström
111- l.indh.

Hr Stavenow
Hr Precht.

Hr Sjöström.
/ Hr Precht.
\ Hr Sjöström

Hr Stavenow.
Frk Svanström.
Fru Stavenow.
Fru Eliasson.
Frk Söderström.
Frk Tschernichin,
Fru Lindh.
Fru Iiränder.
Frk Pock.
Frk Bonnevie
Frk Lodenius.
Frk Bergroth

1899

Axel Ahlberg.

de tre andra iNizza,

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Huhtik. 23 p. 1899

:____.e>llo 8.
_-Ue____e_.-_i2.Za hinnoilla.

MMIIFI PROF! IOillilUljJj Lplluljlilj.
Näytelmä neljässä näytöksessä. Kirjoittanut

Arvid Järnefelt

Henkilöt
Samuel Cröell Benjamin Leino.

Maria Rangman.
LilliHögdahl.
Axel Ahlberg.

Sofia, hanen vaimonsa. .
Lisbeta, heidän tyttärensä
Törnskjöld
Mörner, Käkisalmen ja Inkerin

kenraalikuvernööri Kaarle Halme,
Emil Falck.
Adolf Lindfors

Kosenhane, Viipurinmaaherra.
Jordan, Savonlinnan maaherra
Metstake, Käkisalmen maaherra
Pekka, Samuel Cröell.nrenki.
Palvelustyttö

Taavi Pesonen,
Otto Närhi.
Tyyne Finne.
lisakki Lattu.

[Hemmo Kallio,
Savola.

Talonpoika. . . ,
Paavola 1 , ._

.
> talonpoikaKolli J

Aatelisherro.ja,vouteja,vallesmanneja,markkinamieliiä,
talonpoikia, jousimiehiä, palvelijoitaja sotamiehiä.

Tapaukset Viipurissa ja Käkisalmen läänissä 17:nen
vuosisadan keskipaikoilla.

Ovet avataan k:lo 1'iB. Näytäntö aikaa k:lo 8
ja loppuu k:lo 11.

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

SUOM. TEAATTERI.
Maanantaina Huhtik. 24 p. 1899

Kansanvalistustyön hyväksi

Jofyaitfies.
Murhenäytelmä s:ssä näytöksessä (6:si kuvaelmaa japroloogi.)

Kirjoittanut:Herman Sudermann. Suoment. Irene Mendclin.
Henkilöt

Herodes Antipas, tetrarkka Galileassa
IIerodias
Salome, hanen tyttärensä
Vitellius, Syrian legaatti ....
Merokles, puhuja 1 Herodes Antinan

Johannes, kastajaksi kutsuttu .
Josaphat, "j
MatKas fnänen opetuslapsiaan
Manasse, JJael, Josaphatin vaimo
Hadidja,palvelijatyttölinnassa
Mirjam,
Abi, ;■ Salomen leikkitovereita
Maecha,)
Mesulemeth, kerjäläisnainen

Il"':^"-. '"— i^'

Eliakim,
Pasur, > Jerusalemin porvareita
Ilachmoni.I
Simon Galilealainen

2'n igalilealainen'
Halvattu

Kirsti Suonio

Benjamin Leino
(Evert Suonio.
<Onni Savola.
(lisaKki Lattu.
Kaarle Halme.

('Oskari Salo.
IPietari Alpo
iEmil Falck.
Illenimo Kallio
Olga Salo.
Hilma l.antanen

(Tyyne Finne
Lilli Högdahl.

(.Sirkka Hertzberg
Mimmi Lähteenoja.

/Adolf Lindfort

(Eino Salmela.
'Taavi Pesonenl.Onni Savola.

Alexis Kautio.
/Otto Närhi.
\TaaviPesonen
Otto Närhi

A , roomalainen sotamies /Knut Weckman
VEvert Suonio.

M ..mela.
TerasalSr_r_mie_iäjana__a7Tjc__si_OT^apset. Pääsiäis

juhlalle vaeltajia. Eoomalaisia sotamiehiä. Pappeja.
Linnan palvelijoita ja palvelijattaria

Aika: vuonna 29 i. Kist.
Tapahtumapaikka: Proloogissa, Kallionkorpi lähellä, Jerusale

mia. l:ssä, 2:ssa ja 3;ssa näytöksessä Jerusalem, 4:s__ ja
s:ssä muuan kaupunkiGalileassa.

l:n ja 2:n sekä 4:n ja s:n kuvaelmain välillä lyhyet väliajat

Ovet avataan k:lo 7. Näytöntö aikaa k:lo V2B
ja loppuu k:lo 11.

Vanginvartia

Kontor Nlikaelsgatan N:o 3

HOTEL KAMP.

____"_ Aiilipiii'» 3acob Ejti-wms fotografiska Jftelier
.fWxanamg. 19 (ing. fr. Ragasunösg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocft tillbilliga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

Nylandsg 34 Tel BOT. Hlora

Axa Lindholm mmr oc
A
h
k,

s
a
pirituosa

XnniQ^PriJlTTär direkt importerade från utlärdet hos

Alexandersgatan 7. Telef. 6 38. Unionsgatan 17.

Begär

MAGASIN I>U NORJD.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37

Välsorteradt lager, billiga priser
Hufvnddepot af Dr. Lahmanns un-

derkläder
Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i

Grenoble världsberömda handskar.
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.x__.Vi VelocipedernaLedig annonsplats _^ -v -_-^-
v&W

tillverkade af Pope Mfg. C:o
erhållas numera i

G. F. Siockmanns Velocipeddepot.

P T> TronWlffTfc k "WT Fotografisk Atelier
J-T. iiX ÄlåÄ JJÄ^^ Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss

J.H.Wiokels
VINHATOEL.

ARRÄKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

Esplanadg.
(Catonis hus.)

N. 31
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Filthattar
stort urval billiga priser hos

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

Bilors CtartÉifs
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2 Telef. 491

Finsk Konstslöjd Dt-tälliiiDj
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade löremål för glöd-
ritning och träskärning. Färger för trä och läder
Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt.

JULIUS SJÖGREN
mikaelsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- och .rikovaniafTär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland för
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„Väfvarnes" historiska
bakgrund

Professor Karl Warburg har medde-
lat följande upplysningar om de tilldra-gelser hvilka utgöra bakgrunden till
Svenska teaterns i Stockholm uppseen-
deväckande nyhet Gerhart Hauptmanns„Väfvarne":

Gerhart Hauptmann har i detta sitt
stora sociala drama, som nämndt, gri-
pit ett halfsekel tillbaka i tiden ochlåtit en tilldragelse från flydda tider
åter lefva upp.

Hauptmann är själf af väivaresläkt,
hans farfar, en fattig väfvare, hvilkenhan tillägnat stycket, hade berättat ho-nom traditionen om d.-t schlesiska väfv-areupploppef anno 1844. Men löröfrigt kunde Hauptmann, då han vista-des på sin lilla landtgård i Schlesien,
iakttaga att förhållandenai väfvarbyg-
den icke voro stort annorlunda då ände varit seJan ett hundra är tillbaka:människorna fogade si.- i den storanöden, i alla försakelser, i allt slit som
i ett oundgängligs öde. Blott anno1844 hade missnöjet blossat upp och
slagit ut i laga.

Dåh_clei__?^x^i^^täUs__l_Mc3^
vållat att uppmärksambeten fästs påförhållandena, en föreningtillunderstödaf de hungrande hade bildats, tidnin-
garna talade om nöden iSchlesien, och
detta deltagande syne. ha för ett ögon-blick kommit de stackars väfvarne attställa sig den frågan, om det nu också
var nödvändigt att lifvet skulle vara
sä eländigt för dem, så öfver all be-skrifning uselt!

Det var väl ur den stämningen som
Heinrich Heine sjöng sin dikt DieWeber-' där det hette

Im dästern Avge keine Thräne.
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen

die Zähne.„Deutschland, wir weben dem Leichen-
tuch,

Wir weben hinein den dreifachen Fluch
Wir weben, wir weben!"

Det är ganska intressant att taga
kännedom om den historiska bakgrun-
den för handlingen i „Die Weber* och
se huru noga Hauptmann följt händel-
sen sådan den timat.

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-bolaget i Finland Helsingfors.
Fotografiska artiklar

Fonografer.

dJ_ 6V-T "I. ?leDSebirg<* fot, som„det första blodlga forspelet" till dentyska proletariatkampen afspeladesEn samtida skildrare af händelsenWilhelm Wolf, berättar hurusom Sropen från Schlesien hördes öfver helaTyskland.Nödhjälpskommittéer b Idadoch en stråle af hopp trängde inarmes bostäder. Men en del fabrikanter begagnade sig just af nöden _ ?
flere arbetslöse, dess billigare arbetsl!ner - och så nedsattes de redan fönr

«£- S tl
Ctare tiHfälle a» fe-tjana . Särskildt omtalas såsom väfvarnes utpressare- två brödeTmZ 'gr, som sjäifva uppnådde stor Te-

Då vid en lönereduktion arbetarn,,framhalht att de med den lönen int
t

g
at.

g
ait:dh köpar^päsiet att aibetsherren skulle svarat a«fa finge de väl arbeta sig Ull en ibt ° Stka
-

« dagen; Zt^rTlZ

bättre än intet, och för resten kunde
de äta gräs, om de inte hade annat!
Det växte rikligt.

Nu brast tålamodet. Och en dag
föll en visa ned i väfvarhopen — Väf-
varvisan —

man viste ej hvarifrån denkom, en vild sång, som utttyckte arbe-
tarnes hat och förtviflan. Den sången
tände an iväfvarnes sinnen. Den blef
väfvarnes marseljäs.

Och sjungande den tågade de ijuni
1844 utanför Zwanzigers hus gång på
gång. Visan förbjöds och ett par af
sångarne häktades. Men då bröto sig
skarorna in till arbetsherrarne och för-
störde allt hvad de kommo ät af dyr-
barheter och husgeråd. Men bränna
huset ville de ej —

ty det var nog
brandfbrsäkradt. Fö.gäfvesgjorde lands-
rådet föreställningar, välvarne åhörde
honom vördnadsfullt och svarade med
vanlig ödmjukhet,men de fortsatteför-
störelsevärket sä grundligt och högtid-
ligt, som om det gällt en helig handling-

LtYELÅiID

HARALD V_ ASA_.TJ_.R_.AS Blomster

JÄRNSÄNGAR ö. MADRASSER.
Betydligt billigare än de utländska.Illustrerade kataloger på begäran.

56 Alexandersg-atan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständig garanti.

Filharmoniska Sällskapet.

76:1.

populära
Tisdagen den 25 April kl. l/a 8 e. m.

Societetshuset

Program
Ouverture till op. Kleopatra". . Enna
Böhmisk dans op. 72, N:o 1 . . Dvorak.
Gavott Bach
Ungersk Bapsodi N:o 4 Liszt

Paus

Ouverture till „Leonore" (N:o 3). Beethoven
Konsert, för violin (2:dra och 3:dje

satsen) Joachim
(hr Hugo Olk.)

Paus

7. Scener ur „Das Eheingold" ) a
8. Siegfrieds död, sorgmarsch ur f

„Götterdämmerung" } j) {Wagner
9. Ouverture tillop.Tannhäuser" I°^

RODFGA KSPANOiT
Helsingiors^^^^H^^H

Försäljningiparti och minut afendast äktautlä
VINER & nska

SPIRITUOS A
Nya Barngarderobeji

2 Mikaelsgatau 2
Ständigt lager af färdiga

BARIKLABEit,
Obs.! Affären flyttas den Ijuni in i passagen

K. F. Larsson.

mariebad""
Mariegatan 13,

serverar bästa finnbadstu, karbad, halfbadtallbarsbad, sprit- o. terpentinsångskåp.
Telefon 20 27.

__3ll___ tietoolaget
IRIS

29. Fabiansgatan 29-
Generalagent förLiberty C:o. Lmt.London

Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyqer krPtonner m. m. Engelska lampor och metallvaror Möh„_
& mattor. Konstnärligt krukmakeri

' er

Moderna

kf^ Herrhattar_^_f__finaste engelska o. italienska fah_.l_._i

Rikhaltigaste lagen

JngM kl inapiie,"
jr A

Michaelsgatan 4
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Ledig annonsplats

3T6 dUBÖOIS
./ilhelmsgatan N:o 5.

Telefon 13 75

OPERAKÄLLAREN.

Uti Fredr.Edv.Ekberg>s
CigarrhandelIBen enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

som finnes är (Ekbergska huset) Alexandersgatan52,
HA3131OND, finnes ständigt lager af färska

som skrifver såväl rysk som vanlig' skrift.
Finnes på lager hos Havanna Qi^appeP

Carl Jacobsen & C.o från 40 penni till 3 mark per styck.Helsingfors,
Generalagenter förFinland & Skandinavien. ENGELSKA SKRÄDDERI- ETABLISSEMENTET

V. C. Branch.HAGELSTAMS BOKHANDEL
N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus(Hotel Kamp.)

1 tr. upp

Rekommenderar sigFörbättringar äro numera vidtagna å, så-väl kontorsbläckliornet hos den ärade
publikenNon plus ultra Specialité.som

Dräkter för sa=Rullpenntorkaren.
longen

Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte
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AXEL PiHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch Guldmedalj iParis 1889.
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Flyttnings- *
* Realisation
till betydligt nedsatta

priser.

Hela det nyinkomnavårlagret
inberäknas i slutförsäljningen,

■hela våren. Hattarsom pagni^^M
monteras gravs. då materialen
köpas hos mig.

Konrad Björkegrens
Dam= och modeaffär,

snedt emot Brandkårshuset

OOOQQQOOQ
Rorgå-Porter.
Vällagrad.

Välsmakande,

Folkteatern. bSMMMSMMI
® «_.«**■ _____________ §
# ______■ i._________________________■__■______-

(Studenthuset)

Söndagen den 23 April kl. 8 e. ni.
Franska Lifförsäkringsbolaget

t LUR B Al NE, 1@ Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. %
KS Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
igjj Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- 0)
rffe ringar af alla slag. Genom samarbetemed

sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
Imine et la Seine beviljas de försäkradevid 0\A, sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,SS hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- _>^
, "

krade och hans familj, som ock de per- ok
Sf: s^ner, med hvilka lian »tar i affärsförbin- fe

(lelse för den oundvikliga förlust, som en 60sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- äft.
ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter-

_Cs< skänker nämligen, såsom allmänt bekant.
premierna för hela sjukdomstiden och utbe- 0Y

srQ tatar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- 5<
_?__' lig och resten vid dödsfall'. *0)

(Äs| Bolaget I/Urbaines försäkringar äro &k
därför särskildt att rekommendera för her-rar affärsmän, dä det gäller att säkerställa *0J(öj| större affärsföretag genom lifförsäkriiig, em
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- 1K

_® samma störingar svårare sjukdomsfall all- %£()
(g» tld medföraoch hvilka ofta nog bringabor- 0\)ges- och förlagsman stora förluster.

För dessaväsentliga fördelarerfordrasftj| icke några extra premier utan endast att OY,Sg den försäkrade afstår från den årliga vinst- S^__§ andelen. @)
(jg| Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1 0\
9 Qarl von ££norring. ||

För 6:te gången

Nerkingarne.
Folkpjes i 3 akter med sång af A. Anrep Musiken

af C. Littmark

Personerna
Sven Jansson i Lekhyttan, sexman.Sven, lans son, student,
Mor Katrina, sexmans syster, rik bergsmansenka

Olle Lek, student / hennes söner-
Stina, hennes piga.
Stål, brukspatron.
Selma, hans dotter.
Mamsell Bom, guvernant.
Ingeborg, vallflicka.
Osting, f. d. soldat, nu kyrkovaktare.
En betjänt.

Folk af begge könen.
Händelsen tilldrar sig vid Lekhytte by iVester

Nerrike.
Emellan l:sta och 2:dra akten anses 2 månader

och emellan 2:dra och 3:dje omkring L år hafva för-
flutit.

Dörrarna öppnas kl. 1/.2 8 e. m. Representationen börjar
kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. II e. m.

Mörkblåa biljetter
Biljetter säljas alla dagar från kl.

10— 4 iO. V. Laurents tidningsdepot samt
representationsdagen äfven å Studenthu=
set fr. kl. 5 e. m. wmmmmimi

Internationella Olycksfallsförsäkrings //*//</_ Lmdhn
nilai_ejj\\jen^HJ|H^^^^H

Efterfrågad.
Omtyckt.

OQOQQOQQQ

meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.
Generalagersturen ter Finland: Mikaelsgatan I.

(L'Urbaines kontor.)

Korsett

Sunrihetsiif

Helsingfors, Berggatan 10.
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Champag-ne Q
3 Mont de Bruyére ___
rQ säljes iminut hos de flesta Herrar handlande, i

Serveras å alla större hotell & restaura- g
-

tioner. Partilager hos jjj
»? Ernst Tollander. £"_p S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

"

___>3>3>»>iC Stor -»eessef

REALISATION
Nya Glasmagasinet,

3 Mikaelsgatan 3
Till töljd af gårdens ombyggnadjoel. före-

stående lokalombyte ser mig nödsakadatt fort-
sättningsvis realiseramitt rikhaltiga lager af äkta
Kristallvaror (Kosta) Glas ochPorslinerm. m.
proc.10,i5& 20 proc. rabatt.

©scar f^kjteiz.

Sam6rini Restaurant.

Därefter drogo de till en annan fa- I
briksby, till en annan arbetsherre. Där
skedde sammanstötning med militärer,
men folket fördref soldaterna och förde
hämnden till slut.

Men slutligen voro de utmattade.
Militären återkom; en mängd häktnin-
gar företogs; väfvarne åtalades och
straffades för åverkan a egendom, före
tagen af hämndlusta. Men, som en
dåtida skildrare framhöll, „de ha åt-
minstone den trösten att befinna sig
bättre i tukthuset än iden s. k. fri-
heten". Ty där torde de åtminstone
inte svälta ihjäl.

" -**—"

Författaren och skåde-
spelarna.

Från Kristiania berättas följande
skämtsamma historia:
Ilördags afton egde ett uppträde

rum i och utanför Tivoli-kaléet till
Stort nöje för dem, som närvoro vid
tilldragelsen.

En yngre författare satt vid sitt bord
i sällskap med ett par herrar. Han
förtärde njuromelett och njöt af tillva-
ron utan att ana någon fara. Men fa-
ran lurade dock på den unge mannen
1 tvä skådespelares gestalter. Den t ne,
som är komiker utan anställning, in-

trädde på kaféet med en försvarlig
käpp. Den andre stod på gården och
profvade sina muskler. Komikern utan
anställning stälde sig framför författa-
ren och anmodade honom med tordöns-
röst att ögonblickligen följa med ut i
trädgården, där han skulle genomptyg-
las. Författaren vägrade pä det be-
stämdaste. Han föredrog Djuromelett,
sade han

Då svor den vrede Thalias son vid
åtskilliga underjordiska företeelser, att
han skulle släpa honom ut vid öronen
och slå honom i „planeten" o. s. v.
Och sä gjorde han några svaga försök
att realisera sina hotelser, då värden
lade sig emellan. Skådespelaren spratt-
lade som en rasande, svängde sin nik-
kelbeslagna käpp och svor på, att det
skulle bli rotmos af författaren.

Slutligen gick han, men posterade
sig pä demonstrativt sätt vid kaféets
utgång tillsammans med sin konstbro-
der, för att traktera författaren,då han
skulle gå ut, med litet efterrätt.

Stor uppståndelse framkalladesika-
féet at de blodtörstiga skådespelarnas
rullande ögon och tandagnisslande ho-
telser. Värden blef så uppskakad, att
han tele'onerade efter polis för att
skydda författaren. Alldeles riktigt —
då törfattarenskulle lämna restauranten,
stodo de bada vreda komikerna dar
med förvärfvad assistens -— beredda

att åstadkomma en traged^^^^^^^H
made då till för att se på denna af-
slutning. Men plötsligen sjönko de
vredgade skådespelarnas höjda käppar,
ty bakom dem stod en liten samling
poliskonstaplar. Och innan någon hann
räkna till tre, försvunno de modiga hot-
fulla männen med sina käppar mellan
benen under mycket skratt och hån
från den församlade folkmassan.

Anledningen till striden är, att för-
lattarenien Kristianiaroman skildrat
några försupna skådespelare, bland
hvilka nämda herrar trott sig igenkänna
sig själfva —
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Notiser.
— Hr Georg Törnqvist är för

nästa spelar engagerad vid Dramatiska
teatern iStockholm.

— Jane Hadings senaste roll.
„Mer än drottning", Emile Bergerats
Napoleonsskädespel, gick iförra veckan
af stapeln i Paris på Théätre de la
Porte S:t Manin. De första två tredje-
delarna af stycket lämnade publiken
tämligen oberörd, men till gengäld
gjorde de båda sista akterna med de
gripande scenerna mellan Napoleon och
Josephine stor lycka.

Napoleonsroll låg naturligtvis ej full-
ständigt inom Coquelins område, men
utförandet hade en rikedom af ypper-
liga detaljer. Jane Hading lofordas
mycket för sitt iJosephines roll ovan-
ligt varma, personliga spel.

—
L. Fristedt f. Den inom vida

kretsar mycket kände skådespelaren
Ludvig Fristedt afled den ll.te d:s i
Stockholm efter en längre tids sjuklig-
het. Född 1847 i Stockholm, debu-
terade han i Helsingfors 1866, var
anstäld vid Svenska teatern därstädes
och hos Eltiors till 1870, debuterade
på k, teatern i„Gringoire", stannade
vid denna scen till 79, var sedan an-
stäld vid Svenska teatern, ilandsorten
och vid hr Ranfts trupp.

Vid de k. scenerna utfördehan flere
roller idet högre skådespelet, däribland

förutom Gringoire Leethorius i
„Cajus Gracehus" och Hyllos i „Kun-
garna på Salamis". Bland hans roller
på Svenska teatern minnes man Vål-
naden i „Hamlet" och främst Statyn
i „Lycko Pers resa", som han utförde
mer än hundra gånger — äfven vid
styckets uppförande pä Vasateatern lör
ett par år sedar
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oöfverträffade batteriedödandeRamlister från egen fabrik istaden
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Förgylleriarbeten till billiga priser

SVEN STRINDBERG & C:o Stomatol fN. Ksplanadgatan..'ran I .1uni .\>'i ;<H|H|
Dessförinnan iCci Stickade varorFör tändernas och munnens vård

i de flesta apotek och drogvarv- såsom strumpor, damasker, vantar, barnklädningar,
Alla nationers gosskostymer, damkoftor, tuavästar, undertröjor, un-magasin ihela Eyssland samt i
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Wilkens & Petersen, S:t Petersburg
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0. Nu.owz, Moskau högrepriser,

Sven Strindberg. Kontor & lager
Helsingfors, Mikaelsgatan 2
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Ull rikhaltigaste lager af utländska ochmheOT
pH ska sorter, linierade och olinierade. Bageri&Konditori Helsingfors, AlBx-i._e.s_. 26.

Wilhelmina aTelefon 169_ V,' ..'. Firmatryck utföres billigt 15 o:i
52 Alexandersgatan 52Dahlbergs Pappershandel

Alexandersgatan 15.
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Herman Lindell.

Specialaffär för
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&irfi&(6esficfi såräl som hvarje slag af €^UmatQrial
börman naturligtvis alltid köpa

MitmaÉerialiehande Iitm l€
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.
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