
10 penni.

Programbladet
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
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Ledig annonsplats.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Onsdagen den 13 Februari.N:o 69.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnärer! arleton

—^B förlagaf finska vyer.==—
Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.

1895.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 13 Februari 1895.

För 2:dra gången

TystaBolagsmän.
Skådespel i3 akter af AdolfPaul.

Personarna

Hr Swedberg

Andersson, Bränneriegaro, DSW
förandeibränneriaktiebo-H
laget „Union'1 H

Tennberg;, Smörhandlare, Med-H
lem af bolagets direktion.Hr Ahloon^^|

Stenvik, Häradshöfding, d:o . .Hr Willielmsson
Ludvigs, Bolagets disponent . .Hr CastegrenHJ
Hamrin, Afsigkommenaflärsman,

BränvinskontrollöribolagetHrEiégo.
Första Revisorn Hr Lindh.
Andra Revisorn
FrökenLindman, Suppleant bo-H

lagets direktion .... H
Fru H
Lund,BoldirdliUjrjVök|i^Liii^H

sorH

Fru Bränder.
Frk Gerasimowitsch

P^H-rLjungberg
ina, kassörska hos Andersson.Frk Berglund

En telefonfröken. Gäster. Tjenstefolk.
Handlingen försiggårien småstad.

För 2:dra gången

Civilklädd.
Lustspeli1aktaf GustafKadelburg.Friöfversättning

Personerna
Öfverste von Harten Hr Malmström
Henny, hans dotter Frk Holmlund.
Major von Ruthcnstein Hr Lindh.
löjtnantEdgar von Waldow . .Hr Berlin.Fritz, ordonnans hos öfversten. .Hr Ahlbom.

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

Kontor FabiansgatanN:o 8. Tel. 916

i*i
to

c

Christian Sinding

Sinfonikonserten i kväll bjuder på ett altige-
nom utmärkt program. Den ryktbare franske vio-
linisten Henri Mirte.iu låter för förstagängen höra
sig hos oss och hufvudnumret vid konserten utgö-

res af D moll synfonin af denutmärkte kompositören
Christian Sinding, hvars bild i dag pryder Pro-
grambladets första sida.

t&M

SUOM. TEAATTERL
Keskiviikkona Helmikuun 13 p:nä 1895

näytclliiän

ROUYA SUORÅ-SUU.
(Madame Sans-géne.)

3:näytöksinennäytelmä ynnä proloogi. Kirjoittanut V. Sardou,

Proloogin henkilöt
Kirsti Sainio'

/Hilma Tähtinen.<Maria Rangman.
(.MimmiLähteenoja.
Kaarle Halme
Axel Ahlberg,

Catherine Hubscher, pesijätär.. .
Toinon "i
La Kousotte > Catherinen apulaisia
Julie )
Lefébvre, kansalliskaartin kersantti
Neipperg, Itävaltalainen kreivi . .
Fouclié
Vinaigre, rummuttaja
Mathurin, pieni poika
Va-bon-train "i
Joli-coeur > Lefebvren tovereita
Kisout )

BenjaminLeino,
Aleksis Eautio.
Hilma Liiman.

{Kaarlo Keihäs.
Oskari Salo.
Konrad Tallroth,

Kansaa,
Tapahtuu: Pariisissa Elok.10 p. 1792.

Näytelmän henkilöt
Napoleon,Eanskan keisari Adolf Lindfors.
Caroline,Napolinkuningatarv Napoleonin (Mimmy Leino.
Elisa, Lucoan jaPiombinon \

'
rfa

< . KaWlainenruhtinatar / <■
Lefébvre, marsalkki, Danzigin herttua . . Kaarle Halmi^JCatherine, hanenpuolisonsa, DanziginhertM

Kirsti Sainio.
Benjamin Leino,
Emil Falck.OtrairTenTertniäM

herttua ■
Neippcrg, Itävaltalainen kreivi, i jrämai^^^Hß^^H

salkki I j 'I'1'1 M
Brigode "i /Knut Weckmanl
Samt Marsån Aleksis Eautio I
tanonTille > upseereja {Konrad Tallrotl)
I.auriston Niilo Stenbäck.
Duroe J VOskan Salo.
Corso, ltalialainen ritari Otto Närhi.
i(insl-iiit > , .■" u /Hemmo Kalho..lånlin / kamaripalvelyoita ...|lisakki Lattu.
Kustan, Mamelukkien päällikkö.....Kaarlo Keihäs.
ItoirraBiilow. keisarinnan kamarirouva. . Emelie Stenberg
Kouva Vintimille /Olga Poppius.
Rouva Canisy V hovinaisia . .. . <Hilma Liiman.
Uouva Savary ) iHanna Kunnas.
»cspréaux, tanssiopettaja .......Knut Weckman,
Lcroy, hoviompelija ......... lisakki Lattu.
Cop, suutari Hemmo Kallio.
Jasmin, Lefébvren hovimestari TaaviPesonen.

Upseereja. Hovinaisia. Palvelijoita. Mamelukkeja.
Tapahtuu: Compiégnen linnassa Syysk. 1811.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntöaikaa k:lo V2B jaloppuuk:lo V2II
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Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR
äfvensom DAMKAPPOR. Cj<

Damskrädderi under utmärkt ledning. y£\> lålilll11liii.rr"
Vöslauer Goldeck!

J. H. WICKEL Dessa utmärkta röd-viner,enligtkemisk 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.

Ledig annonsplats.
*^Lwn\f^mmvå^^Am>Aii Ungerska Vinkällaren, Centrals hus.VINSANDEL.

dlrraßs <$unscß
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå AXEL PALMROOS

■Vixi.a£fSix.

Ledig annonsplats.
världsutställningeniChicago.

"*$Guldmedalj1890. #>
Lager af fina äkta Viner

Cognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320

Ledig annonsplats.

JERNVÄGSHOTELLETCÅfl DU lORBNya Matlagningsskolan
Biddaregatan6

Serverar smörgåsbord,1\ &Va portioner,salta biten.
Varma &kalla sexor,till billigapriser.

Undertecknad, som den 1Feb. öfver-
tagitJernvägshotellet,rekommenderarsig
med välmöbleraderum till billigapriser

God Restauration! Uppmärksam betjäning.
„ . Emottager elever.öPisgäster erhålla såväl hel- som half Ledig annonsplats

Öl 3? å. seiålai,
Nybeklädd & Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer,inackordering.

Abonnenter lämnas rabatt.
Albion

Hbjr. A. Forss hushållsskola

Högaktningsfullt
A. GrönbergGustaf JJlomqYisi

% d. lärari

TT- t^ C^^lKDrffNyaateUernärltr.upp,FOTOGRAF *
r ~^° K. E. StanlDerg Helsingfors, fllexandersgataiHT. JUIVUIVnf.

—
>, ->

Frivilliga Bra&dfe§r^usets reiHaratvJ| „ rekommenderar sina frnko-

Rnffliga lrnlttqA>M infann* "S^Hs?5?

SaS
SO

3*

te
Q©

s.

S5
5^

t

Q&

Endast ett pris.
Filthattar 10 fmk. Silkeshattar

och chapeau claques 20 fmk.

Sofiegatan 2,
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i!j J/ikaelsgatan 4. Centrals hus. %
j* Ylle^ och frikoivaruaffär. $
U Välsorteradtlager.Billigapriser. $**********************************

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

I«£i//örsäl^ringsaktiebolagel
IÅIEYå.

J2ifforsäßringar S JBifrånlor.
Billiga premier — liberala förJ

säkringsvillkor^^^
az&om

Torsdagen den 14 februari

Program:
Ouverture till op. „Elisabeth" .Bosswi.
„Autrefois" vals . . .
Entr'act Cotomb^MPhaeton. sinf. dik«

Gounod.
Saint-Saéns.

PAUS.

Ledig annonsplats.

1 "^^^^^
1

11 z= Stor nyhet. =■ If
Genom ett *<|>

PATENT
tillhörigt den af oss representeradefirman HHHBayliss Thomas&. C:0 (Coventry,England)||

Säjg är numera -kik
Hl!!!Velocipedens sförsfa fiende —! ![JU
Ii!!!—

slifningcn oskadliggjord —!' .'fl
IIExcelsior maskinerna för 1895. ffil Axel WiklUnd, Hjalmar Pellman
Wjk Generalagentochinne- Wladimirsg. 19 »ig
W hafvare af hufvudde- telefon 758

-
jj-jgpoteniCentralpassagen s*p

Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URB A IN E

»Der fliegende
Wagner
Bruch.

Ouverture till :■. |
Konsert N:o 1, for^olm|

(Herr H.MarteaujH
Tre orkesterstycken ur „Sigurd

Jorsalafar" Grieg.
Förspel(I kungaborgen.)
Intermezzo (Borghilds dröm.)
Hyllningsmarsch.

PAUS.

Gavott ....
Elegie för stråkork
Spanisch . . .

.Bach.. Tschaikowsky..Moszkowski.

"^^llliPlp^*

f^

Tt j ■ ■ i meddelas afMervisnino ipianospel sei" Kajanus,» * f St. Robertsgatan n:o 39.

\f\ . y T** 1 1 Smörgåsbord,4 rätterl\lemehs tyotel.
högre priser.

J. OsollnTabled'H6tekiV23— 5)

SOCIETETSHUSET.
Hvarje afton

Stor /Föreställning.
Artister

F" Kisa Langére,Chansonett
Fröken Anna Hofmann, Chansonett.

Uppträdande
af

jYlandolinvirluoserna, sång-och panssällskapd

Les trots Pertusio.
Entré imark

fö J. F. Lundqvisfs %
K Pälsmagasin. }}
)fö Största lager af färdiga pälsvaror.
föt Herrpälsar af bästa material. Ä.i

Erkänd specialitet: Moderna Roton- AU[T der. Lagret af Pälsfoder och tyger för jfr
(& utförande af beställningar särdeles rik- \W%
7W haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, Muf-
fö far, Boa's, Mössor, Baretter, Vinterhand- <§^
'fö skar, Sportvantar (Kintar) m. m. allt i Äi

största urval. j*i

meddelar fördelaktigastelif- ochkapital-
försäkringar af olika slag. Särskildt må
framhållas de så eftersöktabarnförsäk-
ringarna. L'Urbaine är fortfarande det
enda bolag,som meddelaruppskjutna liv-
försäkringar att vid 21 års ålder träda i
kraft utan alla förbehållredan åt barn
från det första lefhadsåret.

Qrarl von tffinorring.
Kontor: Mikaelsgatan 1

las Ess Jalta
vid vägen till „Fölisön"

In [ flin rekommenderas.
LU. UfllÖ Telefon 1114.

A. Ahlberg.

O. Öländer.
bära den väldiga tondikten. Brynhilde,
den kvinliga hufvudrollen,skall utföras
af fru Ostberg, Votan, den manliga, af
hr Söderman, tenorpartiet af hr Odman,
o. s. v. Den som lefver får väl se!
Men jag tror att det idetta fall beror
på, bur länge man faktiskt lefver —

Argus' Epistlar

Programbladet

Ilt-JÉ-"'»
Stockholm d. 3 febr. 95,

ty det dröjernogmycket, mycket länge
innan man får se något.

NB Jb^Hh

Utmärkte hr Redaktör
Jag hade imitt förrabref nöjet att

redogöra för de senaste veckornas tea-
ternyheter i Stockholm, alt ifrån Gu-
staf Adolfsfesten intill 1 februari.

Operan sättes i scen af hr Rund-
berg, fru Hovings f. d. man, numera
regissör vid k. operan. Alt sedan han
tillträdde den senare af desse befatt-
ningar, har han från alla håll blifvit
bokstafligen „nedskälldB,iså höggrad,
att jag, blott på denna grund, börjar
förmoda, det han i själfva värket är
en särdeles duktig regissör. Han fick
visserligen litteris-et-artibus,äfven han,
vid Gustaf Adolfs festen, men det kan
ju på sätt och vis ursäktas . . .

Det må denna gång vara mig till-
låtet att tala om framtiden och skvallra
en smula ur skolan.

K. Operan har tidigare afsett titt
gifva Verdis sista opera Falstaff, men
stora svårigheter och kostnader skulle
därmed ha varit förknippade, och ope-
rans endast halfva framgång iKö-
penhamn torde ej ha varit ägnad att
friska uppkammarherreBurens smak för
den Shakspeareska fyllbultens presenta-
tion inför Stockholmspubliken, i form
af ett partitur minst lika tjockt som
som han själf — ja,jagmenarFalstaff,
inte kammarherm.

Dekorationerna till l:sta och 2:dra
akternai„Valkyrian" målas af hr Carl
Grabow, till 3:dje akten af hr Jansson
efter hr Grabows eskiss. Artisternas
namn äro en borgen för att arbetet
blir godt. De komma dessutom att i
teckning, färg och stämning likna de
traditionela dekorationerna på tyskaIstället förbereder man Valkyrian,

den första afdelningen iWagners Bing
der Niebelungen. Som bekant är detta
stycke i alla afseenden ofantligt for-
drande, och mången betviflar här be-
fintliga operaartisters kapacitet att upp-

scenen
Ett mycket bekant konsert-nummer

ur denna opera är den s. k. Valkyrien-
ritt, som spelas af full orkester, med
sina 32 första fioler, medan 11 solister,

Skilnadstorget 2.

Franska Lifförsäkringsbolaget

damer, sjunga vokalstämmorna på sce-
nen och man ser Valkyriorna till häst
galoppera fram genom himmelens skyar
och samlas på scenen under en väldig
fura. Dessa uppenbarelser iluften ha
i Tyskland iallmänhet återgifvits med
kamerabilder, men komma bär, liksom
på Paris-operan, att få en mera påtag-
lig form. Man tillvärkar nämligen upp-
stoppade hästar med automatiskt rör-
liga lemmar, och lefvande barnplaceras
som ryttarinnor, hvarpå de föras öfver
scenen i s. k. flygmaskiner, liknande
den, som luftdansösenGrigolatis en gång
ivärlden visade iHelsingfors. Iku-
lissen utbytas de mot lefvande hästar,
som följa de fullvuxna valkyrierna in
på scenen.

Kapellmästare Hallen skall leda or-
kestern ock får antagligen, äfven han,
ett drygt göra, ty Valkyrian är ett
särdeles pretentiöst fruntimmer, ej minst
gent emot den — som skall bestå fio-
lerna

Som bekant förbereder manhär ännu
ett jubileum, hvilket måhända har ut-
sigt till lika stora och lika varmasamt
minst lika glada sympatier, som det,
hvilket firades den 9 december. Det
är Carl Michael Bellman som efterträ-
der Gustaf II Adolf, det är den snill-
rike sångarens födelsedag, hvars hun-
draårs-minne kommer att firas den 11
februari

T 9
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SVENSKA TEATERN.
(Forts- från l:sta sidan)

Biljettpriserna äro
Länstolar å Fmk 4
Parterre n:ris 33— » » o:—

'»

Parterregalleri
„ n 2:50„ „ 2:50
» „ 20:

—Parterre-avantscen
stycketals „ „ 3:50

„ 3:50Parterre-loge . .
Förstaradens fond „ , 4
Första raden
Andra radens avantscen

» » 3: —
» 12:—

stycketals

Andra radens fondI
Andra radens sida, irampläts

„ 1:50„ 1:50„ öfrigaplatser
Tredje radens avantscen

» » 1:
—

, » 6: —
stycketals „ 1

Tredje radens fond
sida
galleri

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl 9f. m. - 3
e. m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagar kl.
9— lo f. m., I—2 midd. samt från kl. le.m äfven-
som de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12—3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagen er-
lägges förhvarje biljett 10 procentutöfver priset.

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

ssis^aegfcss

ORKESTERFÖRENINGEN
IHELSINGFORS.

Onsdagen den 13 Februari 1895

s:te Sin/oni~l^onserten.
Program:

Sinfoni (D-moll) Sinding,

Allegro moderato
A.ndante,

Vivace Maestoso,

Konsert op. 77, för violin Bralims.

Allegro non troppo. (Cadenz af Marteau.)
Andante
Allegro giocoso.

(Hr. Henri Marteau),

Ouverture till op. „Benvenuto

Cellini" Berlio,

Konserten börjar kl. 728 e. m

Robert r\ajanus.
Dirigent,

Ledig annonsplats.

1 CARTE D'OR 1
IRROYtå I fe

1 K2CHAMPAGNE -

SÅ
fefe|Renault & C:o feTa.
feCOGNAC

Yerldsuerömda kvaliteter.
"¥1a GULD

Medaljerna. feiBRONS [<*

l^f^^^^S^^i

J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,==utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt. =====cd
■s Telefon 1192,

3egär

skyl
evinsß

iMn tGS-axxxtorijrxs restaurant
Il.els.om.mcnd.eras.

IC* /B?>^ /

P^ /Retrommenäeras

/på detbästa.

oo
Allada^ar. Jf^©! E&llip.

MiddagSKOnSert E|ite W jener Damkapellet

Alla dagar,

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.Kl 3—5 e. m FAVORITEsCtt

&.
O
CO

H. DU BOUZET. COGNAC

é
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3
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Scholander skall — naturligtvis! —
särskildt visa sig på sina styfva strän-
gar den dagen, och ger en stor konsert
i Vetenskapsakademiens hörsal, som
smyckas med grönt och med en kolos-
sal bild af sångarkonungen, tillverkad
på Scholanders egen bildhuggareatelier.

En mängd festpublikationer lemna
dagligen pressen och den förträffliga
tidskriften Ord och bilds februarinum-
mer ägnas uteslutande åt Bellmans
minne. Jag har redan läst Oscar Le-
vertins karaktäristik af Bellmans skal-
deskap, den är utmärkt.

Men återvändom till operan, som äf-
ven skall fira den store sångarens hun-
draårsfest, med ett dramatiskt divertis-
sement, sammanskrifvet af Edv. Stjärn-
ströms, tydligen redan här på jorden
odödliga enka. Hvad arbetet kommer
att heta torde ännu vara obestämdt, ty
det har —

säges det
—

under olika
namn inlemnats till alla olika operadi-
rektörer sedan femti år tillbaka, men
städse af outredda orsaker blifvit refu-
seradt. Nu kommer det emellertid till
pass —

jag menar till heders! Bell-
mansmusiken, som torde utgöra en
vigtigt integrerande del iarbetet, har
blifvit arrangerad af prof. Ivar Hall-
ströms habila hand. Och alla utsigter
finnas således för framgång.
t Hvad senare nyheter på Operan be-
träffar vet man för ögonblicket föga.

Några inhemska operor väntas åtmin-

stone ej. Ty alla våra kompositörer
synas vara sysselsatta med arbeten för
den stora täflingen vid det nya opera-
husets invigning. Jag ansvarar ej för
lösa rykten, men det påstås att bland
de täflande befinna sig prof. Hallström
med text af Frans Hedberg, kapellm.
Henneberg och kapellm. Hallen, direk-
tor Hedenblad och den unga stjärn-
gossen" Stenhammar. Således alla vi
ha ungefär! —

■ Frågan blir sedan:
hvilka återstå att sitta till doms? _ Jag
vet mo-a andra, än herrarnaMjgia£|||

iävMåinte äfven de tänka tätia
Ty iså fall torde man få sökapris-

domare på andra sidan Bottenhafvet— och jag har redan idetta afseende
rekommenderat främst er, min utomor-
dentlige herr Redaktör.

Er ödmjuke
Argus,

Teaterbref från Berlin

Berlin den 1 februari 1895

Åter har ett par af vårahärvarande
teatrar bjudit på nya stycken, hvarför
jag skyndar mig att meddelaProgram-
bladets läsare ett och annat om dessa
pjeser. —

För några dagar sedan öfvervar
jag å „Neues theater"premieren af frö-
ken Elsa von Snabelskis nya skådespel
„Das liebe Geld". Stycket gjorde
mycken lycka. Frkn S. är en ener-
gisk, framåtsträfvandetalang, ehuruman
inte kan ingå på allt, hvad hon tänker
och säger. Under föna säsongen gjorde
hennes „Gisela" rätt mycken lycka,
men „De kära penningarne" beteckna
ett betydanle framsteg. De brister,
hvilka vidlådde hennes förra stycke, har
hon inte heller nu karmat alldeles fri-
göra sig ifrån. Därtill räknar jag i
främsta rummet hennes allt förmycket
på breddenuttänjda dialog,hvilken sär-
skildt i andra akten hotade att aldrig
vilja taga slut. Författarinnan blir un-
derstundom väl naiv och hyser inga
skrupler ivalet af sina medel. Iden
ena scenen presterar hon värkligennå-
got nytt och visar prof på skarp iakt-
tagelseförmåga; i den andra däremot
begagnar hon sig både af gamla före-
bilder och föråldrade teaterfraser. Men

vid sidan af de påpekade bristerna, stå
så många och stora förtjänster,att den
mindre vanliga framgång, pjesen igår
rönte, måste anses för välförtjent och
berättigad. Frkn S. ställer värkliga
människor på scenen. Hvad hon sett
och iakttagit, vet hon att ge gestalt
och konsekvent genomföra.

Styckets medelpunkt utgöres af en
högst sällsam kvinnogestalt. En något
till åren kommen, men ännu inte all
fägring bepröfvad flicka,måste, när för-
äldrahemmet drabbas af ruin, draga
försorg om sina trenne yngre systrar.
Modigt slår hon sig igenom, ända till
dess fadern genom nytt lättsinne beröf-
var henne allt, hvad hon under tusende
svårigheter lyckats hopsamla. För att
skaffa sig nödiga existensmedel, till-
griper hon med en mans beslutsamhet
börsspel. Hennes skarpa förstånd gör,
att hon inte spekulerar utan framgång.
Men denna dagliga kamp för „de kära
pengarna",beröfvar hennes själ all dess
forna poesi. Hon blir hård, kall och
beräknande, hon är Late längre någon
kvinna, utan nästan en man. Och då
den tillbedjare kommer, hvilkenhennes
hjärta en gång tillhörde, och på nytt
friar till henne, måste hon afvisa ho-
nom. Hon känner sig nu allt försäjlf-
ständig för att kunna underkasta sig
en mans ledning och vilja. Omkring
denna skarpt tecknade och säkert ge-

ii i. Carl VOn! Knorring. Kontor: Michaelsgatan 1. Telefon 1357.



SOCIETETSHUSET. SOCIETETSHUSET.
Annonsera Torsdagen den 14 febr. kl. 8 e. mOnsdagen den 13 febr. kl. 8. e. m

Stora salongen.

Program.

Rixner.
Suppé,

Landjäger-marsch. .
Ouverture, Pique Dame
Frk. Elsa Langére.
Fruhlingskinder, vals
Les Trois Pertusio.
Petit Mignonne . .

Waldteufel.
Carmen

Fröken Anna Hofmann, Chansonett

Radetzky-marsch Strauss
Frk. Elsa Langére
Les Trois Pertusio

Fröken Anna Hofmann.
The 2 Quavers. Exentrics and Musical Fan-

tastiques.
Slut-marsch.

„€&rQgram~*föladet"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid.

/?/)C / HvarJe annonsör får sig fIL fVUS.. tidningen hemsand «/C/ö«.

— -s- Oratis.-s-—
Annonser och prenumeration emottagas å tid-

ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1 tr. upp.

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
ocli genom kolportörer.

(Trettlofemman).

Program

Suppé.
Flotow

Chanteuse,

Boccaccio-marsch.
Martha, ouverture
Frk. Elsa Langére
Schönbrunner-vals
Les Trois Pertusio,
Kneippolka. . .

Lanner,

Fahrbach,

Fröken Anna Hofmann

Efter Balen Harris
Frk. Elsa Langére
Les Trois Pertusio

Fröken Anna Hofmann.
The 2 Quavers. Exentrics and Musical Fan-

tastiques.
Slut-marsch.

Ändringar afprogrammet förbehålles, Ändringar af programmet förbehålles.
,oyEntré 1mark. Entré 1mark

Föreställning hvarje afton kl. 8 Föreställning hvarje afton kl. 8,

W. AHLFORS
Kyrkogata 12. Telefon 1001,

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

importerade (råa l:sta
klassens firmor.

€xtra/in punsch,.
Äkta Cognac,Rhum, Arrao

och Likörer.

r?andskmagasinet
N. Esplanadg. 39.

NU INKOMMET
Stort urval färska:Promenad-,Bal-

och Ridhandskar. God qualité,
billiga priser.

Wiiåiii
FörentaStaternas

Lifförsäkringsbolag"

NEW-YORK.

€rnst Collartder
k Generalagent för Finland.
Mikaelsgatan 19. Telefon 1843.

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HAIDBKAB
säljas endast hos

N.Esplanarla.37
Göhlesgärd.

.2 » ö é
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nomförda karaktäristiska figur, grup-
pera sig de andra gestalterna, hvilka på
det hela taget äro lika lyckligt träffade.
Den lättjefulla, men sluga systern,hvil-
ken drifver en lukrativ handel, inte
med sin vanära, utan med sin dygd,
den andra systern, som gifte sig endast
för att bli försörjd, den naive unge
vivören, som med lätthet fastnar ien
utstuderad koketts för honom utlagda
garn ■alla dessa äro iifslefvande
människor och sådana som man högst
sällan får se dem ivåramodärna styk-
ken. Afven dialogen bjuder på många
fina och satiriska repliker. Exposén i
första akten utvecklar sig klart och lätt-
fattligt, den andra är ganska värknings-
full, men, såsom jag redan antydt, allt
för uttänjd. Under de båda sista ak-
terna höjer sig stycket betydligt iin-
tresse, en lika god som sällsynt förete-
else. Särskildt tredje akten, som spelas
i ett börs-café, applåderades lifligt. För-
fattarinnan inropades efter hvar och en
af de tre sista akterna. Utförandet
borde ha varit bättre, ty hufvudrollerna
äro mycket tacksamma.

Härom söndagen var jag och såg
BelleAUiance-teaterns nya stycke „Mein
junger Mann", posse med sång ifyra
akter af Leon Trepton ochL.Heumann
med musik af Th. Leprez, Söndagspub-
liken var förtjust öfver allbeskrifning,
och stycket har värkligen många både
kvicka och lustiga pointer. Att redo-
göra för innehållet skulle taga allt för
stort utrymme, men stycket sprakar af
fyndiga witzer. Det bjuder bl. a. på
skönhetstäflan, en komisk bokhandlare
med en gammal bedagad syster ocb fem
giftaslystna unga döttrar,tvåälskvärda
ungherrar, af hvilka den ene gäller för
mormon, enpensionerad embetsman, som
är djurskyddsvän, samt en ung dam,
efter hvilken stycket har sitt något
oegentliga namn. Det hela är, för att
tala med refrängen ien af de många
och inte illa funna kupletterna, „riktigt

L. Dfin blandning",

-^££fås&*~

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. g.

Ledig annonsplats

€&Cemgjoråa cßaptjrosser
iaskar om 35p

TIOO st. a 1:25 p
, 250 st. a 2:50 p*

;;

hos Jacob Reincke,
35N. Esplanadgatan35.

Celef. 1188.

c©
CÖ

CO
o Ledig annonsplats

-o
a>

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

3oseph j^ardou k fils i paris

förbudsändningar och
andra uppdrag.

ring upp

165 0.

Carl j3ergroth.
Alexandersgatan21.

t.nes.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.

Snabb och billig expedi-
tion genom

Kommissions- & Distribu-
tionskontoret.

N. Esplanadgatan21.

Ullgarn,
crémefärgadt &blektbo-
mullsvirkgarnpå nystan,
rödtmärkgarn,Carlsbader
strumpstickor a 25 penni
omgången, virknålar från
10 penni pr styck.

Bomullsväfgarn.
Mikaelsgataii2.

Th. Neovius.

K. A. DAHLIN.
PARTI-FÖRSÄLJNING,

af
Droguer, Kemikalier—

5~ och ~é
Farmaceutiska Preparater.

Apparater. Utensilier,
Gvmmi-varor.

Parfymer, Tvålarm. m,

.og-a.ta.2a. -=t.

Ledig annonsplats.

■a

Begär demialla tobaksaffärer

Helsingfors. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri 1895


