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10 penni.

c£rogram~G3laåei
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter. DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

John Svanljung, Atelier förporträttering.
Förlag sf fotografier efter finska konstnären arbetes.— = förlag af fmska vyer.=—

Handel med fotografiska artiklar.HELSINGFORS Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.
_&.le2Ca.ia.d.ersg-a.ta.n.lsT:o 82. Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264,

N:o 74. Söndagen den 24 Februari 1895.
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oö CAFÉ DU 1088 JERNVÄGSHOTELLET.
Sofiegatan 2.

Serverar smörgåsbord, Vi &■ Va portioner,saltabiten
Varma & kalla sexor,till billigapriser.

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

God Restauration! Uppmärksam betjäning.
Ledig annonsplats

Öl s>å, selilai,
Nybeklädd& Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer,

inackordering.
Abonnenter lämnas rabatt.

Pauline Albion
J-lararinna ilr.A. Forss hushållsskola.

Högaktningsfullt

Gustaf J^lomqvist A. Grönberg,

<*
— >° TC pr Qfåiiihpr(r KryaatellerilärltriUpp'FOTOGRAF <—

-.XV.. H*. OLaniDClg Helsingfors, Alexandersgatan17. J. KS ± \JUI\Ar. "^ -i
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 24 Februari 1895.

Lille Eyolf.
Skådespel i 3 akter af Henrik Ibsen. Öfversättning af

Alfred Allniers, egendomsegare, för-

fattare, förut timlärare

Fru Kita Allmers, hans hustru

För s:te gången

Rob. von Holten,

Personerna,

Eyolf, deras son, nio år gammal

Fröken Asta Allmers, Alfreds yngre

halfsyster

[ngeniör IJorgheim

Råttjungfrun

Händelsen föregår på Allmers egendom ute vid fjor-
den, ett par mil från staden

Börjaskl. 7,a0 och slutas omkr.kl. 10 e. an

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR Vy ./" \*r r^if~i
—

äfvensom DAMKAPPOR.
Damskrädäeri under utmärkt ledning,

Hr Berlin

Frk Holmlund

Fru Bruno,

Hr Ljungberg.

Fru Bränder

Kontor. FabiansgatanN:o 8. Tel. 916. -h-
—
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Mauritz Swedberg
En af veteranerna vid teatern iHelsingfors,

herr Mauritz Swedberg, firar imorgon sitt silfver-
liröllopmed Thalia. Af denna tid. liar han tillbragt
femton år vid vår svenska scen och här kreerat om-
kring 450 roller, en i sanningrespektabel siffra. Vi
äro öfvertygade om att ingen af teaterns habitueer
skola saknas i salongen i morgon, vid den med an-
ledning af högtiden arrangerade recetten, och vihop-
pas att ännu länge lå se herr Swedberg på svenska
teaterns tiljor, där han gifvit oss så mycket både hög-
stämdt och roande, och diirhannedlagt så mycket ar-
bete. Tack mle Moje."

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Helmikuuu 24 p:nä 1895.

cffiouva <3éa cflatßorg in viorailu
näyfäntojä,

låliå Sllålf.
5-nilytöksinen murhenäytelmä (0 kuvaelmaa). Kir-
joittanut Friedrich Schiller. Suomentanut Tuokko.

HENKILÖT:
Elisabeth,Englannin kuningatar.Katri Eautio.
Maria Stuart, Skottlannin kunin-

gatar vankina Englannissa. — — — — —
KobertDudley, Leicesterin kreivi Axel Ahlberg.
Georg Talbot, Shrewsburyn kreivi Emil Falck.
William Cecil, BurleighinparooniBenjamin Leino.
William Davison, valtiosihteeri. .OttoNärhi.
Kent, kreivi Konrad Tallroth.
AmiasPaulet,ritari,Marian vartija lisakkiLattu.
Mortimer, hanen sisarensa poika.Knut Weckman.
Okelly,Mortimer'in ystävä . . .Hemmo Kallio.
Kreivi Aubespine, Franskan lä-

Oskari Salohettiläs
Melvil, Marian hovimestari . . .
Hanna Kennedy,Marianamma..
Burgoyn, Marian henkilääkäri ..
Margareta Kur], Marian kamari-

rouva
Upseeri
Pagi .

Adolf Lindfors.
Mimmy Leino.
Taavi Pesonen,

Maria Rangman.
Kaarle Halme.
Sirkka Hertzberg,

Tapaus: l:nen, 3:mas ja ö:des näytös i'otliering-
hay'n linnassa. 2:nen ja 4:jäs Westminsterhall-|
linnassaLontoossa. Aika:vuonna1587. 4:nenI

ja s:nnen kuvaelman välillä ihan lyhyt väliaika|
*) Maria Sluarll

Öret avataank:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo Va 8 ja
loppuu k:lo 11.

Ida Aalherg.

(Jr4

Vösiauer Goldeck!
J. H. WICKELLedig annonsplats.

Deasa utmärkta röd-viner,enligt kemisk analys
äkta,rena naturviner, hvilka såsom bekant använ-
das vid utländska kurorter såsom synnerligen hal-
sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numera å alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrala hus,VINHANDEL.

cflrraGs cftunscß
prisbelöntpåmängautställningar, sistpå AXEL PÅLMROOS

Vlaaffar.

Ledig annonsplats. världsutställningen iChicago.

-&Guldmedalj1890.
Endast ett pris.

Filthattar lO fmk, Silkeshattar
och ehapeauelaques2O fmk.

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likören& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

jjjftjl Carl von Knorring.
1HSe Kontor:-Michaelsgatan1. Telefon1357.

Iii % lAS (Ä 1

[örsäkringsfeoiagef j| JHf,Franska Lif
Nya Matlagningsskolan

Riddaregatan 0.. Emottager elever.ISpisgäster erhålla såväl hel-Bsom half-



j» JLLIUS SJÖGREN "g
MlkaeUgatan4. Central* hut. *

% Ylle- och frifeofvaruaffär.|
£ Vålsorteradtlag-er.Billigapriser. *

c£i//örsäl^ringsaktiebolaget |
lAIIYA.

JSifförsåRringar & JSifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

il I
IIJäst blir i längden alltid billigast.||
II Köp alltid en ||

JICIISIÖ 1"
<|g så är Ni säker om att få en god maskin. %<«
|j|> == Kom ocli bese nyheterna för 1895 is*«

HUFVUDDBPOTEN,
C ent raIp ass agen. 2$Jr|| Reel behandling hafva förut kännetecknats§|

oss och utlofvas äfven nu af
II Axel Wiklund, |l
gf> Generalagent och inne- Hjalmar Fellman %m

hafvareafExcelsiorde- WAa,Smir"5i19 Ii
ägpoteniCentralpassagen

Franska Lifförsäkringsbolaget WL

LURBAINEi
meddelar fördelaktigaste lif- ochkapital- Uförsäkringar af olika slag. Särskildt må Mframhållas de så eftersöktabarnförsäk- M
ringarna. LTrbaine är fortfarande det menda bolag,sommeddelaruppskjutna lif- Wförsäkringar att vid 21 års ålder träda i Mkraft utan alla förbehållredan åt barn jöf
från det första lefnadsåret. M

(Bart von <&Lnorring. m
Kontor:Mikaelsgatan 1. m

ORKESTERFÖRENINGENS

(Herr Henri Marteau)
10 Mazurka ur Coppelia

POPULÄRA KONSERTER.

Tisdagen den 26 februari

Program
Ouverture till op. Le Caid Thomas

:Ascanio-ballet Saint-SaensVals utM
Prélude n^THerediad^^^^^^B
..Festlicher Einzug" ur or^Di^uj

Massenet

nigin von Saba Goldmark

PAUS

Ouverture, till ,,Richard 111 Volkmann
BruchSchottische Fantasie" för violin

(Herr Henri Marteau.)
Carneval a Paris Svenåsen

PAUS.

Intermezzo Sibelius
a) Romans *) \
b) Polonaise |för violm ILeonard.

IWieniawski.

Deliben

*) Kompositionen tillegnad Hr. Marteau

-^I^M^-
T^vs^Pl^^

HP^^^MÉ^fl
ttSKtt*- 3c

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Ledig annonsplats.

SOCIETETSHUSET.
Hvarje afton

Stor Föreställning.
Artister

Uppträdande a£ Compugnia Margherita (2
frunt. & 2 herrar)

Fröken Anna Hofmann, Chansonett
Herr Leonard Wallin, komiker
FrökenMimmiFenistrrim, kuplettsångerska,
Herr William Nilsson, marmoplionvirtuos.

Entré imark

> J. F. Lundqvisfs |
% Pälsmagasin. JJ
?p Största lager af färdiga pälsvaror. «|^
v]l Herrpälsar af bästa material. £i
v«l Erkänd specialitet: Moderna Roton- *i
ul* der. Lagret af Pälsfoder och tyger för 2](? utförande af beställningar särdeles rik- J1jrP haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, Muf- "K

far, Boa's, Mössor, Baretter, Vinterhand-
4>|l skar, Sportvantar (Kintar) m. m. allt i £i
Kftj största urval. J2)
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Undervisning ipianospel mÄ %anUS>f r St. Robertsgatan n:o 39.

\f\*'\nnV~ IX-4-^1 Smörgåsbord,4 rätterr\leinens note. „ °, ch >«<*» * 2 Fmk.
V I Supéer från 2 mk. 50 p. till

TahlpfTHntpn 11/ a k\ högrepriser.iarne a noie(ki72 3
—

5) j.osoiin.

TT IL 11 f|l/Q liG Q IQTD rekommenderas.„V dlllQlld UQIG Telefon 1114
A. Ahlberg.
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O. Öländer.
Éf

■' 'BK hHb '* "' -'fil

Skilnadstorget 2.

Lilla Eyolf iKristiania
Isenaste häfte af norska tidskriften

Kringsjaa" ingår en kritik öfver för-
sta uppförandet af IbsensLilla Eyolf"
iKristiania, daterad den 31 januari,
ur hvilken vi taga oss friheten med-
dela utdrag i öfversättning, emedan
den enligt vår mening, fullkomligt äger
sin tillämpning på svenska teaterns i
Helsingfors återgifvande af stycket.

Ett skådespel af Ibsea ställer alltid
stora fordringar på de uppträdande
emedan det går på djupet, tolkar sjä-
lens innersta vara och väsen och för
att det gör detta genom det utvärtes
hvardagslifvets handlingar och replik-
veksling. Men intet af dem har dock
ställt så stora kraf som Lille Eyolf.
Mästaren likasom samlar här trådarna
från flera af sina tidigare arbeten
går helt in i själ och lif, rörer vid
det djupaste, som är att röra vid,
hos människan; förkunnar Sinais lag
och ett stycke Galilaeens evangelium.
Och gör allt detta i hvardagsrummet
och trädgården hos f. d. timläraren
Allmers inärheten af Kristiania, genom
lonom och hans sinliga, jordbundna
men „förtärande sköna" hustru. Idetta
slags skådespel måste nedläggas icke
allenast „konst", stämma, lidelse och

förståelse, så framt scenen icke skall
förstöra och sarga det hela:däri måste
också värkligen spelas med och från
själen. Orden måste äga den klang
att de visa sig vara formade af de dju-
paste mänskliga känslor och bära dessa
fram. Utan detta vänder man sig bort
som från ett illa utfört kärt musik-
stycke eller från ett bekant och afhål-
let ansigte, illa måladt.

Och iLille Eyolf tillkommer än flera
svårigheter. Förvandlingens lag måste
ses och kännas; annars uppväcker det
endast åtlöje att höra den omtalas. Vi
måste se med Asta och Rita att AU-
mers återvändt „förvandlad" hem, att
det har kommit något nytt och förkla-
radt öfVer honom, — annars kunna vi
icke förstå Eitas och Astas myckna
talande därom. Och vi måste se Ritas
själ undergå den skakning och förän-
dring hvarom det talas. Vi måste också
se att hon är den „förtärande sköna"kvinna, som den finkänslige Allmers
kunnat så berusas af, att han utan
värklig kärlek gifter sig med henne.
Icke endast vacker, men skön. —

Vi
måste förstå af hennes »skönhet" att
hemma kunde Allmers icke lösrycka
sig och nå den praktiska förståel-
sen af pligt och ansvar. Vi måste se
att hon tryggt kan själf förlikna sig
vid „champagne". Repliken att hon
visst icke längre är förAllmers så „för-

tärande skön" som förr måste, uttalad
af henne, förefalla naturlig. Hon må-
ste kort sagdt och framför allt, vara
den förtärande sköna" kvinna livars
kärlek liksomchampagne berusar genom
sin blotta närvaro, men hvars sinliga—

■ men fint sinliga („champagne") na-
tur icke äger emottaglighet för All-
mer3 hufvudsakligt spirituela väsen,
för hans högre tankar och drömmar och
evinnerliga kretsgång om det mänsk-
liga ansvaret.

Här är själfva utgångspunkten. Utan
att detta klart framträder, blir hela
spelet, enligt hvad mig tyckes ofattligt.
Men midt i sin „skönhet" är också
Rita en intensivt lidelsefull varmt äl-
skande kvinna. Hon älskar så att hon
är svartsjuk på den bok som skulle
blifva mannens lifavärk, på sitt eget
barn och på mannens syster, på den
ensamhet han har längtat till för att
kunna koncentrera sig. Men det får
icke ett ögonblick glömmas att öfver
denna lidelse, glöd och svartsjuka livilar
alltid skönhetens mjuka och bedårande
täckelse. Svartsjukan och lidelsen få
aldrig afkasta detta, därför icke heller
larma, träda vaket fram. Spelet måste
visa oss den brinnande, glödandeunder
den yttre, bedårande „skönheten".
Sade Rita öppet gifvit sin jalousi ut-
tryck, så hade detiochmeddet samma
varit slut med hennes välde öfver man-
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SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 25 Februari 1895

Herr Mauritz Swedbergs
25årsskådespetureJttbUeum.

För första (28:de) gängen)

ADVOKATEN KNIFVIIG.
Lustspeli4 akter, fritt efter v. Winterfeldts tyskabear-

betning af Terentii Phormion af Frans Hedberg.
Personerna:

JohanGyllenkrans, tullförvaltare Hr Ahlbom.
Karolina, hans fru Fru Bränder.Edvard, deras son Hr Ljungberg
Malkolm <■>H"li ni |

stare f- Hr Wilhelmsson.
Fru Grunder.
Hr
Fkr öerasimowitseh.
Hr Swedberg.

Vindil '- '-- ! ■^■^HWilliamson, gros^hanTTkmM
Fanny Willmers ■
Knifvinsr- itkivrar. H
Jemmcrlingj hans skrifvareM
Kopp, barberare I
£11 husägare ■
En madam I
Ku Ijensteflicka

Handlingen föregår 1870 w!i^ac^{^restostei!B
*) Jemmerlings roll utföres af Herr Joel Lindström

Hr Nyström.
Hr Lindh.
Frk Tschernichin,
Frk Berglund.

För första (16:de) gången:

Lustspel med sång i1akt. Fri bearbetning
Musiken af Conradi.
Personerna

Wilhelm Petterson
Carolina, hans fru
Drillen

Hr Malmström.
Fru Castegren.
Hr Swedberg.

Kulander Hr Oastegren,
Wallberg, hisägare . . . .
Lotta, itjenst hos Petterson
En liirpojkc^^^^^^^M

Ml I
Hl-Yk TschernichiE' '

■'■ Linderoos.

Scenen iStockholm, hos Petterson.
Orkestern utför

T Ouvertyr Den Stumma" Auber
2. Vals
3. Pilgrimskörur op. ..Tannliäuser"
i. Den lilla Skrattdufvan, Caprice

Strauss.
Wagner
Behr.

5. Jubilenmsmarsch; Lehnhardt
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10 e. m.

irnrht iri

iHARTMAN FILsl
I FRERES 1
Irnrht ir *

iCObNACi
I I
Ledig annonsplats.

Sakeri, Martan veli,viraltapantu
poliisi

Antres, kraatari ja klanetin pu-
haltaja

Teemiij viulun soittaja
Eerikki, lautamies
Leenan-Kalle....
Anna muori ....
Eras nainen Kairin talossa . .
Krouvarij pviol'matkankrouvissa

Häämieliiä ja kuokkavieraita.
Hämeessä

0vet avataank:lo 7 Näytäntö alkaak:lo ja
loppuu k:lo 11

SUOM. TEAATTERI.
Tiistaina Helmikuun 26 p:nä 1895

dftansannöytäniönä'
näytellään

NIHUTiIT.
>näytöksinenhuvinäytelmä. Kirjoittanut AleksisKivi

Suomalainen alkuteos

Henkilöt

Sepeteus, lukkari . . .
Topias, suutarimestari
Martta, lianen vaimonsa

£ sko>. ) hanen poikansalivari,f r
Xiko, merimies....
.laana, hanen tyttärensä

aksen hoitolapsi
Mikko Yilkastu ....
Kristo, nuori seppä . . .
Karri, talon isäntä . . .
Krceta, hanen kasvattinsa
Jaakko, puusuutari . . .

Topi

lisakki Lattu
Aleksis Eautio.Emelie Stenberg
IHemmo Kallio.
( Knut Weckman..Benjamin Leino.

Hanna Kunnas.
Adolf Lindfors.
Konrad Tallroth
Emil Falck.
Kirsti Sainio.
Oskari Salo.
Niilo Stenbäck

Taavi Pesonen.
Otto Näriii.
Kaarle Halmo.
Hilma Liiman.
Mimmi Lähteenoja
Maiju Rangman.
Kaarlo Keihäs.

Näytelmäpaikka

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

Telefon 1192.

IBBM Gr4^xxx"l3x*ixi.lrestaurant
T=t fVfcg <->-y-riirr-igvret^Sgvi»«.s=t.

DBosär /h^i ,

tJclOskar/ £* /
rrILevins/^Sw /

/ £7/iskyld
/i /Rekommenderas

/på detbästa.
Il

O
O

Alla dag-ar. TfllVli^iall »C ilTfn¥1
Middagskonsert E|jte Wiener Damkapellet

Alla dagar,

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.
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nen. Då han ser hennei lidelsefullt
sinliga natur afkläddichampagne-sce-
nen vämjes han; det måste vara första
gången den blottad trädt honom till
möte i deras samlif. Då han blir på
det klara med hennes svartsjuka, dör
hans kärlek.

Detta glömmer beklagligtvis Ritas
framställarinna på Kristiania teater.
Hon ger oss en lidelsefull kvinna som
stormar, träter, rasar; som formligen
skjuter rygg och ständigt måste reta
sin man med den framstickande svart-
sjukan. Hon är „förtärande" — men
icke skön". En man som icke själf
älskar, såsom ju här är fallet, skulle
för längesedan tröttnatvidhenne. Och
därmed tyckes det mig, är hela styk-
kets förståelse förlorad, dess hela vär-
kan borta.

—
Skall Lille Eyolf på

scenen gripa oss, bör Rita från första
stund och icke ett ögonblick, utom iett
par scener glömma att taga oss genom
nskönheten" —

aldrig låta den öfverge
henne. Törst då kommer repliken om
att sorgen, sorgen gör ful" till sin rätt.

—
Därtill kommer att Ritas framställarinna
tyckes hafva uppfattat det som vore
det Ritas svartsjuka på Asta som ut-
gör styckets grundton.

Allmers är den fina,noblamen svaga
och vankelmodiga karaktär vi känna
från Rosmer i Rosmersholm. Detta
borde också ses af åskådarne. Repli-

kerna borde färgläggas af en sådan
mans något melankoliska och egocen-
triska djupsinnighet. Också härvidlag
var teatern icke lycklig. Det borde
helt säkert finnas en viss andlig fränd-
skap mellan rollen och den spelande —
ett något som skapar förståelsen inne
ifrån och ger stämman den rätta klan-
gen, hela uppträdandets väsen den rätta
arten. Och det var knappast fallet
med någon af innehafvarena af styckets
hufvudroller. Följden blef också att
stycket icke grep åskådarena såsom det
vid läsningen gör det, och som det
ovilkorligen bör kunna gripa. Man
gick hem smått förargadöfver att Hen-
rik Ibsens arbete icke skall kunna få
det utförande på hans fäderneslands
första scen, som man borde hafva rätt
att vänta, och att hans drama där icke
kunde gifvasmed det lif,mästarensjälfin-
blåst däri. — — — — —

Dramat handlar om Rita och All-
mers. När dessa roller icke komma
till sin fulla rätt är pjesens öde på sce-
nen afgjordt. Utförandet af Astas roll
hade sina goda moment, men det var
altför mycket snyftande, tyktes oss.
Lille Eyolf spelades däremot förvånande
väl och naturligt.

Olyckliga föreföllo också de många
och långa pauserna och detlångsamma
talesättet hvarmed replikerna framsades,
liksom tvåfaldt tjockt understrukna.

Ibsen behöfver ingen peksticka för att
förstås.

—
Man fick en känsla af att

skådespelarne voro medvetna om att
,,spela Ibsen" hela tiden och hade fått
sig inpräntadt att nhvarje hans ord är
af betydelse." Vi fingo äfven därföre
livart ord omgifvet af en liten fram-
hållande paus, så man stundom nästan
trodde det stafvades genom replikerna.
Och det tröttar. Dramat är till sitt
yttre ett hvardags drama och bör där-
för spelas med fart och lif, och
alldeles naturligt. De3s djup kommer
nogsamt fram af sig själft — när stäm-
man och uppträdandet motsvarar per-
sonligheten — och sålunda bildas den
rätta atmosfären öfver det hela.

Lille Eyolf är otvifvelaktigt ett mäk-
tigt drama och kunde blifva af inten-
sivt gripande värkan. Men det ställer
stora kraf på de spelande, och dessa
fylldes beklagligen ej å Kristiania tea-
ter, trots allt samvetsgrannt arbete.
Bifallet var svagt. Enstaka högtidliga
repliker modtogos med nästan skratt;
och hade stycket icke varit skrifvet af
Ibsen, skulle det helt säkert den kväl-
len fallit igenom med glans.

"«-§^>#^B-*

" CARTE D'OR j
libboyl
ICHAMPAGNE j

("Renault & CoI
i * i

I COGNAC !
i i
iYerldsberömda kvaliteter,i
i i

iGULD I i
|Silfver Medaljerna.|
pbrons
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å* 2, (Profk°rt å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- m fW\ W7l W" W W7l ■» WT
å> vil?K,'nberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. JM. M. Slå Kj M MJA Mm LW
t^!Ni ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till _^_^^^^^^^^^^^^^^—^^^^ iGlogatan 3



SOCIETETSHUSET.
Måndagen den 25 febr. kl. 8. e. m

Stora salongen.

1 pogram.
Sup})e
Flotow
Royle

Teufel-marscM
Martha-ouvertureH
Eldorado, vals .1
Fröken Mimmi Fernstrom^uppleusångerskaH
Herr Leonard Wallin,komikerochkuplettsångare
Fröken Anna Hofmann, chansonett,
Compagnia Margherita.

Eilenberg.Kvarnen i Schwarzwald
Fröken Mimmi Femström
Herr Leonard Wallin.
Herr William Nilsson, marmophonvirtuos
Signora Margherita.
Fröken Anna Hofmann.
Slut-marsch.

Ändringar af programmet förbehålles

Entré 1mark.

Annonsera

„<&rocjram~<3Mad&t"
Annonserna ytterst billiga, särekildt om de ta-

gas for längre tid

fihaIHvarJe annonsör får sig /l/L /UUb.. tidningen hemsand «/ fo-

■
—

-i- Gratis, i
-

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

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.

SOCIETETSHUSET.
Tisdagen den 20 febr. kl. 8 e. m

(Trettiofemman).

Program
FahrbachKönigsmarschJ

Kiinstlerleben, vals SVraw-ssl
FrökenMimmi Femström, kuplettsångerska
Herr Leonard Wallin, komiker.
Fröken Anna Hofmann, Chansonett.
Compagnia Margherita.

HarrisEfter Balen
Fröken Mimmi Femström
Herr Leonard Wallin.
Herr William Nilsson, marmophonvirtuos
Signora Margherita.
Fröken Anna Hofmann
Slut-marsch.

Ändringar af programmet förbehålles.

Entré 1mark
afton kl. 8Föreställning hvar

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001,

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

importerade från l:ata
klassens firmor.

€xtrafin JArral^s punsch.
Äkta Cognsc, Rhum, Arrac

och Likörer.
!■

Tjandskmagasinet
Esplanadg. 39,

NU INKOMMET
Stort urval fårska: Promenad-,Bal-

och Ridhandskar. God qualité,
billiga priser.

iilllålli
Förenta Staternas

Lifförsäkringsbolag"

NEW-YORK.

■Ernst Collander
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843

JOUVIN & C:o's
världsberömda franska

HAIBSKAE
säljas endast hos

"v^: ■3?^
2V. JS.iolau

S|ais .1

Ullgarn,
crémefärgadt & blektbo-
mullsvirkgarn på nystan,
rödtmärkgarn,Carlsbader
strumpstickor a 25 penni
omgän";en, virknålar från
10 penni pr styck.

Bomullsviifgarn

Th. Neovius.I

Kl BAWT7IHNT
PARTI-FÖRSÄLJNING,

af
Dragner,Kemikalier—

-$►" och«g
Farmaceutiska Preparater.

Apparater, Utensilier,
Gummi-varor,

Notiser
— Härtiginnan af Ferrara" he-

ter en ny operett, texten af Maxime
Boucheron, musiken af Audran,hvilken
den 26 januari uppfördes för första
gången å Bouffes Parisiens i Paris.
Musiken berömmes so.m melodiös och
tilltalande, men texten är af så tvety-
digt innehåll, att de eljest temligen„fördomsfria" bedömmarneiParis-tid-
ningarne nödgasyttra sig om densamma
iförtäkta ordalag. Denkvinnliga huf-
vudpersonenioperetten är —

■ en svensk
grefvinnamed det ryskanamnetNadéje.

— King Arthur", ett sagodrama
på vers af J. Comyns Carr, uppfördes
nyligen på Lyceum-teatern iLondon.
Henry living invigde därmed sin 17:e
säsong å denna teater. Om premieren
skrifver Gr. H. T:s meddelare iLon-
don, bland annat, följande:

Pjesen ärmycket poetisk, medutomor-
dentligt vackra moment och altigenom
på vers å mer eller mindre gam-
mal engelska.

Musiken därtill af Sullivan var hög-
tidlig och anslående."

nsi

Småplock.
— För PariserutstälJningen år

1900 har inkommit108 utkast till bygg-
nadsplaneringar. De flesta bibehålla
Eiffeltornet

— Utan socker och tvål måste
man nuförtiden hjälpa sig fram i Ja-
kutsk i SibirieD, emedan de icke fin-
nas ihandeln. Stadens enda tillförsel-
väg är Lenanoden, som för tiden är
otrafikabel

Föreställning hvarje afton kl. 8,

Ledig annonsplats

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

ELLMInJ
w

cfflemgjoréa
iaskar om 25 st. a 35 p,

100 st. a 1:25 p.
250 st, a 2:50p.

hos Jacob Reincke,
35N. Esplanadgatan 35.

Celef. 1188

CO

Ledig annonsplatsO

_
i

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

Joseph £ardou k fils i paris
Begär demialla tobaksaffärer.

Ledig annonsplats

l^~

-3s:cl^lg-a.t3LZi.3.5.

Helsingfors. Hufvudstadsbladets Nya Trycker

förbudsändningar och
andra uppdrag.

ring upp

1650
Snabb och billig expedi-

tion genom
Kommissions- &Distribu-

tionskontoret.
N. Esplanadgatan 21.

Carl Jergroth.
Alexandersgatan 21

Stort välsorteradt lager af
Cognac,

Rom och
Likörer

till billigaste priser.

1895,


