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c£rogram~dilaåei
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.

10 penni

Ledig annonsplats

Utgifves hvarje söndag, onsdag och freda*

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter finska koastnirm irtatn,

—^S förlag af finska vyer. —
Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264
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N:o 55. Onsdagen den 9 Januari 1895.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 9 Januari 1895

För fjerde (64:de) gången

Tinlliiiiiiiiic.
Folk-komedi med sång och dpns i4 a,kcer indelade

i6 tablåer, -af F. A. Dahlgren.

Personerna

Brukspatronen ..
Wilhelm, hans son
Lotta, hans dotter
Prosten
Sven Ersson iHult, nämdeman
Lisa, hans hustru
Erik, deras son^
Ola iGyllby, förmögenbonde.
Brita, hans dotter
Jan Hansson \idsjön, torpare.
Annika, hans hustru
Anna, deras dotter
Anders, deras dräng
Per, Sven Erssons dräng . . .
Stina, Sven Erssons piga . . .
Bengt på Åsen,
Nils Jönsson,kalladLöpare-Nisse

en äldre bonde
En betjent hos brukspatronen .

Bondfolk.

Hr Arppe.
Hr Enberg.
Frk Widell
Hr Nyström.
Hr Malmström
Fru Bränder,

Hr Uggla.
Hr Ahlbom.
Frk Holmlund,
Hr Lindh.
Fru Grunder.
Fru Castegren
Hr Castegren.
Hr Swedberg.
Frk Tscherniohin
Hr Ljungberg.

Hr Eiégo.
Hr Linderoos

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

O)

Kontor. Fabiansgatan N:o 8. Tel. 916. -4

TM * #åk■BK- « -"" "^^^^BfflH

Anton Rubinstein

f den 20 Nov. 1894

(Se texten å följande sida.)

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Tammikuun 9 p:nä

nävtellään

Amalia ystävämme.
1näytöksinenkomedia. Kirjottanut R. Kiljander. Suo-

malainen alkuteos.
HENKILÖT:

Aksel
Bertha, hanen vaimonsa
Amalia
Täti Miina
Täti Stilna
Täti Biina

K-imt W eckman.
Olga Poppius.
Naemi Kahilainen
Emelie Stenberg.
Mimmy Leino.
Rliinmi Lähteenoia

Palvelustyttö.
(Tapahtuu pikkukaupungissa.)

PORVARI AATELISMIEHENÄ.
(Le bourgeois gentilhomme).

3-näytöksinenhuvinäytelmä. Kirjoittanut Moliére.
Suomentanut O. Vilho.

HENKILÖT:
Jourdam, porvari. . . . . . . .Adolf .Lindfors.
Rouva Jourdaiiij hanen vaimonsa Emelie Stenberg
Lucile, heiden tyttärensä ....Olga PoppiusH
Cléonte, Lucilen rakastaja....Axel AhlbergH
Doriméne, kreivinna MimmyLeinoH
Dorante, kreiTi^Doriménenraka^^^^^M^^J^^^HOskari Salo.

Naémi Kahilainen
Knut Weckman.
Taavi Pesonen.
Otto Närhi.

Kicolpj Jourdammpiika .
Covielle, Cléonten palvelia
Soitannonopettaja....
Hanen oppilaansa....
Tanssinoppettaja Ä.leksis Rautio
Miekkailunopettaja .
Viisaustieteen opettaja

Emil Falck.
lisakki Lattu

Häätälimestari HemmoKallio
Räätälin-oppilas Sirkka Hertzberg,

Kaksi lakeijaa. Eras Mufti. Turkkilaisia.
(Tapaus Jourdam'mhuoneessa).

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo yaBja
loppuu k:lo l/a11.
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den 28 Nov. 1830
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IIUll,r;
Lorens Malmströms

HERREKIPERINGSAFFÄR
(midl emot Kapellet)rSe°rTpend

a
erai?" för moderna och nya»ger ien ärad allmänhets benägna hågkomst,fepecialité: nyhetar iCRAVATTER.

Ledig annonsplats.

J. H. WICKEL
VINKANDEL.

dlrrafis <$unscfi
prisbelöntpåmångautställningar, s/stp>

världsutställningen iChicago.

"4£ Guldmedalj189D. j^-

-Ä=

Specialaffär förblomsterkort
och portmonnäer.

Största lager afGUATULATIOSSKOUT.Portmonnäer och Plånböcker,
warafnyheter nu inkommit.

Oskar Fröberg.
48 Kaserngatan.

iaffär för

Stor Realisation,
tillbetydligt nedsatta priser af

Theater-, Res- & Marinkikare.
Barometrar & Thermometrar.

Ritbestick m. m.
Paul Dettmann.

Optiska Magasinet,
N. Esplanadg. 37.

Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta rod-viner, enligt kemisk analysäkta, 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
■Vin.a.ffäir.

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likören& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

se
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Waseniuska Bokhandeln.
KLEIMHS HOTEL CAPE DU 10KB

Serverar smörgåsbord,Vi &lhportioner,salta biten,
Varma & kalla sexor, till billiga priser.

rekommenderas.
Table d'Hote (kl. 3-5)

bestående af Nybeklädd & Väljusteradbillard. Nya bollar. Goda köer.
Smörgåsbord,4 rätter och kaffe å 2 Fmk

J. Osolin. Gustaf j^lomqvisl

Havtes Nouv|autés i SIDEN & YLLEVAROR
j^JätoHsom DAMKAPPOR.
DamsJcrädderi under utmärkt ledning.

Sofiegatan 2,

4

Ledig annonsplats.

o<^"T
—
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_. o i 11. -,«" KTy» ateliern är 1tr. xirs^, TTOTOf^T? A 17*I r°K E. SStåhlberg Helsingfors, Alexandersgatan17. -T U1UUKAI*.
M rekommenderar sina fruko- M> e m



S JLLIUS SJÖGREN
MikaSlsgatan4. Centrals hus.

% Ylle^ och frihofvaruaffär.|
£ Välsorteradt lager. Billigapriser. #**********************************

r-S

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Ju//örsäl^ringsakliebolaget
ALSYA.

JSifförsäfiringar é JSifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

Esplanad kapellet.
Alla dagar

från kl. e. m.

MUSIK
*ffirfuos Rvarfeffen %3a~

miljon cJiracuscl.

Ledig annonsplats.

2
3
4

6

8

10

Torsdagen den 10 januari

Program:

Ouverture rLa Princesse Jaune" Saint-Saens.
Slavisk dans N:o 1, ,Dvorak

Siciliano Bacli

Carmen-suite N:o 2 Bizet,

Les Contrebandiers, Habanera
La Garde montant. Danse bohéme

PAUS
Beethoven,Ouverture Egmont"

Konsert (Fiss-moll) för violin Ernst.
(Herr Willy Burmester

Capriccio Italien Tschaikowsky,

PAUS.
Förspel till op. Lohengrin"

(3:dje akten) Wagnet

Intermezzo ur op. Der Ba-
i'azzo" (ny) Leoncavallo

Moszkoivski.Bolero

\ /"^P \

dCagelstams 6o£fianåel.
Finska novellister

2:90Canth, Noveller, öfvers
Turgenjew, Mumu, „

1:75
2:25

Ili;' 111 ill. Kil I Ii 11.11 111 11
' I i i^^^^M

Vera Hjelt, Mellan läxan och ]<>k"uH
soldan- Brofeldt, Finsk bilderbok H
Westermarck, George Eliot — 8:-I
Geijerstam, Nyabrytningar — l':2.^H
Lagus. FörklaringartillFänrik Ståls sägnei
Konstnärsgillets Julblad — 2:50.

-1:50.

SOCIETETSHUSETS
stora

konsertsalong
upplåtes gratis för" tillställningar, lotterier, etc.
etc. de dagar som PopulärKonsert ej eger rum, om
anmälan sker förut.

I35:an
emottagas beställningar å middagar, soupéer
bröllop, baler, sammanträden m.] ni. samt är
särdeles lämplig för enskilda tillställningar,emedan
en liten teaterirococostil finnes.

% J. F. Lundqvisfs |
K Pälsmagasin. |
fåt Största lager af färdiga pälsvaror.

Herrpälsar af bästa material. $i
Kil Erkänd specialitet: Moderna Roton- gjjrj der. Lagret af Pälsfoder och tyger för T)
fj utförande af beställningar särdeles rik- Jj
TT haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, Muf- %fi

far, Boa's, Mössor, Baretter, Vinterhand- <j^
|j skar, Sportvantar (Kintar) m. m. allt i (ti

största urval. j*i

CAFE VIKTORIA:
Östra Henriksgatan 13. Telefon 1866.

Undervisning ipianospel mÄ %anus,
g l f St. Robertsgatann:o 39.

TT 11 il ri Pfa vid vägen till »Fölisön"JiallaCafe rckoHig. Ledig annonsplats.

ffi'
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Från Anton Rubinsteins
barndom

Själfbiografi.*)

Min födelseort är den vid Dnjestr
belägna byn Wichwatinez på gränsen
mellan Podolien och Bessarabien. Där-
ifrån är det trettio verst till staden
Dubossar och femtio till Balta.

Hittills har jag saknat tillförlitliga
uppgifter icke blott om dagen, utan äf-
ven om året för min födelse. Min
gamla moder hade glömt alla data, och
på så sätt kom den 30 november att
betraktas som min födelsedag; enligt
nyaste efterforskningar synes det dock
otvifvelaktigt, att jag är född den 28
november 1829. Men van som jagar
att fira min födelsedag den 30 novem-
ber, vill jag icke i mitt lifs sjunde
årtionde ändra dagen för denna familje-
fest, utan därför får den 30 november
anses för min födelsedag.

Min moder, Caleria Christophorowna,
född Löwenstein, är bördig från Lissa
ipreussiska Sohlesien, där hon erhöll
en mycket vårdad uppfostran. Tack

(*Ur»Minnen frånen femtioårigkonst-
närsbana" (1839

—
89), öfvers.afMaur.Bo

heman (Sthlm 1893).

vare den grundliga musikaliskabildning
hon åtnjutit, kunde hon gtfva sina barn
den förstaundervisningenimusik;också
har jag henne att tacka för mycket.

Min fader, Gregor Romanovitsch, född
i Berditschew, var rysk undersåte. I
Wichwatinez arrenderade han en egen-
dom.

Vi voro många syskon: min ganska
tidigt aflidne broder Nikolai, min 1863
som läkare aflidne bröder Jakob, den
tredje sonen jag, Anton, min 1835
födde tredje broder Nikolai, som seder-
mera blef direktör för konservatoriet i
Moskwa, och slutligen tvåsystrar, Lju-
bow, som blef gift med statsadvokaten
Weinberg i Odessa, och Sophie, som
förblifvit ogift och vistas hos min mor
i sagda stad.

Inkomsterna afden jordegendom,som
min far arrenderade tillsammans med
sin bror och sin svåger, utgjorde våra
existensmedel.

Mina tidigaste minnen äro förknip-
pade med de tre sammanlefvande fa-
miljernas öfverflyttning till Moskwa.
Ien kolossal forvagn anlände vi dit
med alt vårt husgeråd. Detta skedde
1834 eller 1835. Till en början hade
vi det där ganska bra, ja, lefde till
och med iett visst öfverflöd. Men de
tre familjernas samarbete räckte icke
länge. Min far skilde sig snart från

sin bror och sin svåger och flyttade
med sin familj till Ordyka, strax utom
Moskwa, där han anlade en ganska
stor blyerts- och knappnålsfabrik.

Hur blygsamt vårt hem än var in-
rättade, fattades där dock icke ett för
den tiden ganska godt fortepiano, ett
af de bekanta gammaldags bordliknande
fyrkantiga instrumenten. Imitt sjätte
år började min mor undervisa mig imusik; längre fram kom turen äfven
till de öfriga barnen. Med mig sys-
selsatte hon sig mest; kanske hade
hon märkt mina anlag för musik eller
åtminstone min ovanligare uppfattnings-
förmåga. Hennes undervisning var all-
varlig, till och med sträng, såsom påden tiden var vanligt, men efter hvadhon sedermera själf berättat, fullföljde
hon intet särskildt syfte. Hon under-
visade mig därför att hon själf var
musikaliskt bildad. Till vår repertoar
hörde Hummel, Moscheles, Kalkbren-ner, Czerny, Diabelli, Herz, Clementi
och andra af den tidens musikaliskastorheter.

Under det vi bodde iMoskwa um-
gingos vi med en fru Barbara Gran-berg (f 1869), gift med en läkare isamma stad. Hon tog ofta med sigtill oss sin då tioåriga dotter Julie *)

*) Sedermera gift med senator TiurinHon var elev af Henselt och blef enmycket firad pianist.

som imusikaliskt hänseende var mycket
utvecklad och redangaf konserter. De-
ras besök i vårt hem och den lilla
Julies framgångar bragte min mor på
den tanken att ännu strängare taga itu
med min musikaliska utbildning. Själf
ansåg hon sig icke i stånd att föra
mig så långt som jag enligt hennes
mening med mina anlag borde kunna
komma, och hon sökte därför att få
reda på någon af Moskwas bästa
musiklärare. Fru G-runberg förordade
Alexander Villoing, som då ansågs för
en utomordentligt skicklig lärare. Hans
bekantskap med vår familj började re-
dan vid den tiden, då vi ännu bodde
vid dammen på andra sidan Pokrow-
skibron. Han besökte oss och lyssnade
uppmärksamt till mitt spel. Min mo-
der uttalade sin önskan att få anförtro
åt honom min musikaliska uppfostran,
men beklagade tillika, att honpå grund
af vårabegränsade tillgångar icke kunde
erbjuda honom något stort honorar.

Villoing svarade utan betänkande, att
han icke fordrade någon ersättning,
utan att han gerna skulle åtaga sig
min utbildning utan något som helst
honorar.

Därpå började undervisningen. Vil-
loing var näst min mor min förste lä-
rare och, frånsedt min lärare imusik-
teori, som jag längre fram skall om-
nämna, äfven min ende lärare. Då jag

FRANSKA LIFFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET

i
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SVENSKA TEATERN.
(Forts- från l:sta sidan)

m fe
[PWMWWMWHBHnm|

Biljettpriserna äro

Länstolar a Fmk 4:
Parterre n:ris 33— 72

73—154 Stor nyhet.Parterre"gallén^l
Parterre-avantscen Genom ett m2:50

2:50
20:

—
3:50
3:50

stycketals

1 CARTE DOK |

lirroy|
|CHAMPAGNE |
:-k fe

Parterre-loge
Törsta radens fond . .
Första raden
Andra radens avantscen

3:
— H PATENT mm tillhörigt den af oss representerade firman j||

||BayllSS Thomas & C:o (Coventry,England)m1,,, v p är numera |j
lIJM Velocipedens sförsfa {iende -— !!!||
§p!H — sfifninaen — oska^fiqqiord !!!!§

stycketals
„ 1:50Andra radens loikl^^^^^J

Andra radens sida, frampJats „ 1:50
n » öfrig^plateei

Tredje radens avnntsceii^^^M » „ 6
stycketals » » 1

Tredje radens fond
sida
galleri

Iltxce/sior maskinerna tör 1895. 3"§1 *
Xe
' WiklilKd, Hjalmar Fellman |É;M Generalagent och inne- Wladimirsg. 19gg hatvare af lmfvudde- telcfou 75a

-
fRpoteniCentralpassagen. IRenault & C:o

mm imiÉPiÉis^iißi

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl. 9f. m. - 3
e. m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagarkl.
9—lo f. m., I—2 midd. samt från kl. 4 e. m. äfven-
som de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12—3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges för hvarje biljett 10 procent utöfver priset.

Obs.! Biljetter kunna rekvireras^ per telefon
N:o 387 å tider, då biljettkontoret är öppet.

COGNAC
Verldsberömda kvaliteter.a

Fredagen den 11 Januari.
|f L' URB A 1N Ei
fci meddelar fördelaktigastelif- och kapital- »SM försäkringar af olika slag. Särskildt må Étt■« framhållas de sä eftersöktabaniförsäk- Wåringarna. L'Urbaine är fortfarande det Hj® enda bolag,sommeddelaruppskjutna lif- gg
M försäkringar att vid 21 års ålder trädai WKg kraft utan alla förbehåll redan åt barn Kaj
/|P från det första lefnadsåret. m

(Bart von cffinorring.
Tfipj Kontor:Mikaelsgatan 1. -im

För l:sta gången

Bakom Kuopio.
Iguld i I
»Isilfver Medaljerna, fe
Si BRONS fe

Komedi i3 akter af Gustaf von Numers

asgns&saaÄ

GRAHN,HEDMAN& WASASTJERNASARKITEKTURBYRA. ZRm,
./. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,==utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.=:03

c
Telefon 1192,

3©g?ajc*

i» CS-aixnLtorln.! ir&&teL\jur&Lxxt
i*©ls.oixia3a.ei3.<a.©i*£is.

//

I /iskyld

P^ /Eetomniettderas
/på ddbästa.

Hotel Kamp.oo
Alla dagar.

Middagskonsert
Alla dag-ar,

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.

Elite Wiener Damkapellet
Kl 3—5 e. m, FAVORITE

C9

H. DU BOUZET. COGNAC.
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fyllt åtta år, började undervisningen,
och med mict trettonde år var min mu-
sikaliska utbildning afslutad. Efter Vil-
loing — jag upprepar det

— hade
jag icke mera någon lärare.

Framför allt vinnlade sig Villoing
om att bibringa mig en riktig hand-
ställning, men dessutom fäste han huf-
vudvigten vid ett vackert anslag. Hans
skola är tillräckligt bekant. Utan tvif-
vel var han på den tiden en af de
förnämste, om icke den allra förnämste,
musiklärare i Ryssland eller rättare
sagdt iMoskwa. Själf spelade han
dock obetydligt.

Honom och ingen annan har jag att
tacka för min säkra musikaliska grund,
en grund, som aldrig vacklat. Under
hela mitt lif har jag aldrig träffat en
bättre lärare, det måste jag tillstå. Vid
en seuare ålder gick han visserligen
ända till den yttersta gränsen ide pe-
dagogiska fordringar han stälde på sina
lärjungar och blef en karrikatyr; men
vid den tiden, då jag åtnjöt hans un-
dervisning, var han en utmärkt lärare
och afgjordt den bästa pedagog isitt
slag. Den af honom uppstälda och på
mig tillämpade metoden visade sig vara
den vidundervisningenipianospel tänk-
barast bästa.

Den tålmodige, men isina fordrin-
gar stränge Yilloing trädde snart iett
mycket nära förhållande till mig; han

varJför mig mera än en lärare, lian
var en vän, han var min andre far.
Sedan vi flyttat till Ordynka besökte
oss Villoing nästan dagligen och sys-
selsatte sig outtröttligt med mig. Så
vidt vi kunde se beredde honom denna
värksamhet icke blott vederkvickelse,
utan äfven nöje. Det var icke endasti
lektionstimmar, de^varensan^musil
kalisk uppfostranM

tionde år, den 23 juli 18isy,

faf jag på Villoings önskan min första
konsert på teaterniPetrowskiparken,*)
hvarefter jag tillsammans med min lä-
rare anträdde en tre års resa genom
Europa.

Jag måste här nämna, att min fars
affärer gingo ganska dåligt, men jag
kan inte erinra mig att han var vidare
orolig. För öfrigt togo vi barn ingen
vidare notis om hans angelägenheter
och förstodo icke heller mycket däraf.
Min mor följde med oafbruten upp-
märksamhet Villoings undervisning,och
så snart han gått sin väg, öfvervakade
hon mina förberedelser till följandelek-
tion. Efter den tidensbruk försiggick,
såsom jag redan nämnt, undervisnin-
gen med yttersta stränghet: knäpp på

*) Programmet var följande: Allegro

ur en Concert af Hummel med orkester-
akompanjemang,Andante af Thalberg och
fyra smärre bitar af Field, Liszt och
Henselt.

fingrarne, luggningar, ja, till och med
örfilar hörde till ordningen för dagen.
Man kan nu för tiden knappast göra
sig en föreställning om huru strängt
man imin barndom behandlades isko-
lan och äfven ihemmet. Jag vill icke
säga, att jag ifrar för stränghet, men
disciplin måste det finnas, det är allde-
les nödvändigt. Förr fanns det värk-
ligen' också sådan, men nu för tiden
är den mycket begränsad eller också
saknas den helt och hållet.

Musiken upptog hela min tid, och
jag kan inte erinra mig, huru och när
jag lärde mig skrifva och läsa.

På min resa genomEuropa uppträdde
jag vid elfva ars ålder utan ängslan
offentligt. Mina konserter betraktade
jag som en lek, som en förströelse;
jag betedde mig som ett barn, hvilket
jag ju också alltjämt var. För öfrigt
blef jag äfven behandlad som ett barn.
Efter en välgörenhetskonsert i Peters-
burg, dit Villoing förde mig år 1843
efter återkomsten fråu utlandet, smekte
mig kejsarinnan Alexandra Feodorowna
och lät ställa mig på ett bord.
Idecember 1840 anträdde jag min

utländska studieresa, hvilken kom till
stånd på följande sätt: Min mor, som
var lifligt betänkt på att utbilda mig
till en sä god pianist som möjligt, ut-
tryckte för Villoing sin önskan att
söka få mig in vid konservatoriet i

Paris. Villo:
skan och er

ing gick in på hennes ön-
bjöd sig att följa mig till

Paris
Idiligens anträdde vi färden från

Moskwa öfver Petersburg. Något in-
trade vid konservatoriet blef dock ej
af dels därför att jag ännu var för
ung och dels därför att jag kommit
för långt i musik; i själfva värket
tror jag dock att Villoing, som ansåg
mig för ett högre väsen, ville så länge
som möjligt fördröja skilsmessan från
mig och därjämte var obenägen att åt
någon annan, vore det äfven Pariser-
konservatoriet, anförtro min vidare ut-
bildning. Huru därmed än må förhålla
sig, ikonservatoriet kom jag icke.

Man får icke förbise, att s. k. un-
derbarn, det vill säga tio till tolf år
gamla, på ett eller annat sätt begåf-
vade barn, då för tiden voropå modet;
de fördes fram för publiken, och man
beundrade ceras, som man sade, feno-
menala spel ...Så skedde också med
mig.

Ett är stannade jag i Paris,
men undervisades då liksom förut ute-
slutande af Yilloing, som med svart-
sjuka bevakado mig. Vid denna hans
elev fick ingen annan röra. Flera
gånger gaf jag konserter, vanligtvis i
någon af de störstapianofabrikanternas
etablissemanger, till exempel iErards
m. fl. En af dessa konserter besöktes

iRBÅII I. Carl von Knorring. Kontor: Miéhaelsgatan 1.
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Annonsera

Siideietsliusets stora salong.

Onsdagen den 9 Januari kl. 8 e. m

Program.
G. B. Vaigt,
Kéler-Béla

Hematniardchß
Ouverture, KomantiqueM
Erna och Philippa Stern^ansduettJste^^BSvärmeri, vals af. Bonnerose
Herr & Fru Sjö,svenska duettisterH
Schneesternchen, Polka . . .
Fröken Lila Ban, Chanteuse excentnqu^^B
Herr E, Cramer, Jonglör på rullande klotM

Strauss

Strauss9
10
11

Potpourri, Läderlappen .
Erna och Philippa Stern
Herr och Fru Sjö.
Fröken Lila Ban.
Elise Stern och Herr Cramer, utföra en Pan-

tomim med dans
Slut-marsch

Entré 1mark
Eventuella förändringar af programmet förbehålles,

H&rogramcfclaéQt"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid,

/?/>« IHvar-Je annonsör får sis /7Ao /vuo.. tidningen hemsand t/c/0..—
-i- G-ra/tis. -s—

—
■

Annonser och prenumeration emottagas å tid-
ningens kontor Mikaelsgatan1, 1tr. upp

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.

5^

(Trettiofemman).

Torsdagen den 10 Januari 1895 kl. 8 e, m

Program

Wien bleibt Wien Schrammd.
Kalifen i Bagdad, Ouverture . . Boieldieu.
Erna och Philippa Stern, Dansduettister.
Tout Paris, vals af Waldteufel.
Herr & Fru Sjö. Svenska duettister.
La Czarine. Mazurka af. ...L. Ganne.
Fr. Lila Ban, Chanteuse exentrique.
Herr E. Cramer,Jonglör på rullande klot.

E. HarrisEfter Balen, af . . .
Erna och Philippa Stern.
Herr & Fru Sjö.
Fröken Lila Ban.
Herr Cramer, Hufvud-eqvilibrist,
Slut-marsch.

Entré 1mark

Andringar i programmet förbehålles.

W. AHLFORS
Kjrkogatsn 12. Telefon 1001,

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

importerade från l:sta
klasäens firmor.

€xtrafin )\rra)<s punsch.
Äkta Cogna.c. Rhum, Arrac

och Likörer.

Ledig annonsplats.

lillfålil"
W Hj Hj 18!: *K> HiJ *!ftt

FörentaStaternas
Livförsäkringsbolag

Generalagent for Finland.
Mikaelsgatan 19. Telefon 1843.

HAIDIKA»
säljas endast hos

NEW-YORK.

€rnst tollander

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

■W. TAHT
N.Esplaiiarfff

Göhlesgärd.

Glasmagasinet
Helsingfors

3 Mikaelsgatan3
Rekommenderar sitt väl-

sorterade glaslager.
HXocLera/tsi. priser!

i Olsson £ JJlexsiz

Co Ö

■h O ifl 1

rt c» S a w ■>:

Ullgarn,
Strumpor, Tröjor,

Barnkostymer,Vantar,
Damasker, Strump-
stickor,Virk-,Kanava-
& Stoppnålar, Snodd-
& Spolmaskiner.

2.

Th. Neovius.

K. A. DAHLUT.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

af
Droguer, Kemikalier
Farmaceutiska Preparaten

Apparater, Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm. m.
XTäJcolaAgra.t&aa. IS.

O-loga/tarn.-i.

äfven af Liszt. Chopin, Leopold von
Msyer och andra musikaliskastorheter;
konserten egde rum år 1841 inför ett
stort auditorium och var föranstaltad
till förmån för mig. Jämte mig upp-
trädde äfven andra konstnärer. Jag
spelade redan då ofta tillsammans med
en violinist, belgaren Vieuxtemps. Pro-
grammet erinrar jag mig icke mera.
Ett konsertprogram från år 1748 exi-
sterar ännu iHolland, därman för icke
länge sedan visade mig detsamma.

Villoing var alldeles hänryckt öfver
mina framgångar, men själf betraktade
jag, såsom redan anmärkts, det hela
endast som en lek, ett nöje. Trots
min lärares stränghet var jag en stor
skälm, en odåga.

Huru många berömda män såg jag
icke där. Bekantskaper gjorde jag i
mängd och inbjöds till den ena famil-
jen efter den andra, men många en-
skildheter ha fallit ur mitt minne. Tyd-
ligt erinrar jag mig ännu milt första
besök hos Chopin. Mina tankar om
honom har jag redan uttalatimin bok„Musiken och dess mästare" äfvensom
visat vid mina historiska konserter.
Nio år efter vårt sammanträffande dog
Chopin

Som ett ögonblick förgick mitt år i
Paris, men för min utveckling var rakt
ingenting vunnet.

Under mellanakten.
— Moderlig omsorg. Dottern:— Men mamma, jag tycker inte om

honom.
Modern:— Han är ende sonen och hans far

är mycket rik.
Ja, men hans far är enkling och

kan gifta om sig.— Det är sant. Jag kom into att
tänka därpå. Det vore kanske bättre
om du gifte dig med fadern.

B"*fe§sgjr
-
»

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. g.

Umatra-JJlumen-Seife
N:0 4711

frånFerd.Mulhens,Köln.
1mk. per stycke, 3 styc-
ken ielegant ask 2 mk.
50 p.

M. Gestrin.
Mikaelsgatan 1.

f. d. Böckermanskahuset
ingång från portgången.

c&Cemcjjorda cßapyrosser
i askar öm 25 st. a 35p

100 st. a 1: 25 /■.. 250 st. a 2:50 p* »
hos Jacob Reineke,

35 Esplanadgatan 35.
ZTelef. 1188.

e/j
HM
CÖ
o.
COco

CÖ

Ledig annonsplats.

■mmm
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Ledig annonsplats.

Ledig annonsplats.

CARL BERGROTH
Alexandersgatan21.

t.11.es.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.


