10 penni.

cårogram~<föladel

#^«
jf

(9

John Svanljung,

DANIEL NYBLIN,

<%9

FOTOGRAF.
Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter finskt konstnären »Mm.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

HELSINQFOKS

N:o 81.

—

af fmska

—^B förlag
vyer.
Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansgatan N:o 31.

Alexandeisgatan:tT;o S2.

Telefon N:o 264,

Fredagen den 15 Mars.

SVENSKA TEATERN.

——-$-

1895.

—
Kontor. Fabiansgatan N:o 8. Tel. 916. -*~

SUOM. TEAATTERI.

■

Fredagen den 15 Mars 1895

*3Zouva <3éa cfliatSerg'in vierailu
näyfäntäjä,

För sjunde gången

Den lirlinit sonen.

S

Kansannäytäntö alennetuiäa hinnoilla.

Måilå

1M IIil!

5-näytöksinenmurhenäytelmä (6 kuvaelmaa). Kirjoittanut Friedrich Schiller. Suomentanut Tuokko.

(l'Enfant prodigue.)

HENKILÖT:

Hr Eiégo. 1

Fru Pierrot

Fru Bränder

Pierrot junior

Fru Bruno,

Phrynette, tvätterska

Fru Castegren

Kreivi Aubespine, Franskan lähettiläs
Oskari Salo
Melvil, Marian hovimestari
Adolf Lindfors.
Hanna Kennedy, Mariau amma
Mimmy Leino.
Taavi Pesonen,
Burgoyn, Marian henkilääkäri
Margareta Kur], Marian kamari-

. .. ..
..

Henrik Ibsen

■Maria Kängman.

roviva

Hivaarle Halme.

Upseeri
Pagi

.

Hr Ahlbom.

En tjenare

Frk Berglund.

"^^^lrÄ

Msirkka Hertzberg
■Tapaus:l:nen, 3:mas ja s:des näytös FotheringIhay'n linnassa. 2:nen ja 4:jäs WestminsterhallI
linnassa Lontoossa. Aika :vuonna 1587. 4:nen
I
ja s:nnen kuvaelman välillä ihan lyhyt väliaika.

30

Ida Aalberg.
Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:Io y2 8 ja
Maria Stuart

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. 10 e. m

j

loppuu k:lo 11.

Fru Castegréns kostymer äro från Magasin du Nord.

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR

-y

I
C/

äfvensom DAMKAPPOR.
Damskrädderi under utmärkt ledning.

Selma

dlrraßs cftunscß

Ledig annonsplats.

*.

»

-0£ Guldmedalj 189D.&-

AXEL PALMROOS
T7-Jja.a.££ä.r.

Endast ett pris.
Filthattar 1O fmk, Silkeshattar
och ehapeau elaques 2O fmk.
Mössor.

Lager af fina äkta

3
P8
Cl^

so

Vöslauer Goldeck!

J. H. WICKEL
prisbelöntpåmånga utställningar, sistpå
världsutställningen iChicago.

'

O<

uössautmärkta röd-vlner,enligt kemisk analys
äkta, rena naturviner, hvUka såsom bekant användas vid utländska kurorter såsom synnerligen häl*
sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serveras numera å alla fina kaféer och restaurationer.
Ungerska Vinkällaren, Centrals hus.

VINHANDEL.

Nybeek.

I—

Hemmo

Baronen

Högaktningsfullt-

>"

o

"William Davison, valtiosihteeri Otto Närhi.
Kent, kreivi
Konrad Tallroth.
Amias Paulet,ritari, Marian vartija lisakki Lattu.

Pierrot senior

i Lindholms Kafé,

3^

..
Mortimer, hanen sisarensa poika .Knut Weckman.
Kallio.
Okelly, Mortimer'in ystävä . . .

Georg Talbot, Shrewsburyn kreivi Emil Falck.
William Cecil, Burleighin parooniBenjamin Leino.

som den 1 Mars 1895 flfvertogs af undertecknad
rekommenderarsigmed goda varor och facila priser.
OTis.I Nyjusterad Billard & Goda Köar.

pw

vankina

Personerna

Viner»

»

3*
te
Q©

Cognac, Likörer & Rom.

°

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

Casrl von Kn rrin 9p i i»" -i
ip
5*
< riisnnv
rranska bifforsaknngsbofaget |
KontorMichaelsgatan
I.
Telefon
1357.
!s®slll e
"

N:o 4711.
€xlrait d'€au de Cologne double,

V\ommissionsKontor,
T^önns Michaelsgatan

CAPE DIT NORD

JERNVÄGSHOTELLET

Undertecknad, som den 1Feb. öfvertagitJernvägshotellet,rekommenderarsig
Varma & kalla^exor^iinnlligajnsei^^H med välmöbleraderum tillbilligapriser
bästa genom tillerkännandet af det enda Anskaffar dugligt och väl rekommenpå seidlai
första priset iKöln If7f>.
ialla
deradt tjenstefolk
brancher.
God Restauration! Uppmärksam betjäning.
Nybeklädd & Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer,
Generalagent för Finland,
Högaktningsfullt
Förmedlar gårdsköp samt uträttar ulla
JJlomqvist,
slags kommissioner.
A. Grönberg.
Helsingfors.

från Ferd. Miilhens iKöln,erkänd som den

å^,

"

PS

Maria Stuart, Skottlannin kunin-

Musiken af André Wormser.

■»"
fc^fi;

—

fr

.
— — — — —
Englannissa .
gatar
Robert Dudley, Leicesterin kreivi Axel Ahlberg.
Elisabeth, Englannin kuningatar Katri Rautio.

Pantomime i3 akter af Michel Carré fils..

O

I

Perjantaina Maaliskuun 15 p:nä 1895.

CD

Q
*,

QD

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.

" r— (

«"

i

Sofiegatan 2.
portioner,salta biten
Serverar smörgåsbord,Vi & V2

Gustaf

TT

fl

,

m

VliVlPrO*

TT
_.

»teliern Är

1tr. vljd^.

rekommenderar sina fruko- 1»

"«,«,«
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BODEGA ESPANOLA

i

$ JLLIUS SJÖGREN «*J;
Mikaelsgatan
Centrals hus.
ORKESTERFÖRENINGENS
J YUc^ och frihofvaruaffär. | POPULÄRA KONSERTER.
4.

jj

Hels ingfors.

Försäljning iparti och mimn af endast

äkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

Välsorteradt lager. Billigapriser. 2

cfl)

Lördagen den 16 mars

'«£i//örsäl^ringsakfiebolaget

Program :
Ouverture till op. Si j'etais Roi" Adam,
Strauss.
Wiener Blut", vals . . . .
Grieg.

JL A IiJk V A.
JSifförsäkringar— é J2ifräntor.

Våren, för stråkork
Marsch ur op, Tannhäuser"

Billiga premier
liberala försäkringsvillkor.

;

I

iiii§ 11§,
Galvanoplastiska Nysilfverarbeten.
Lager af guld- o. silfverarbeten; beställningar utf
flat o. smakfullt; alla slags reparationer verkställas!
Galvanisk försilfring o. förgyllning

å alla metaller.

Wagner.

OBS.! 2»loöLera.ta. priser.

\{. <£iljeström,

N. Esplanadgatan 35. Wredes hus

PAUS.

sif,f

Telefon 1427.

?

„

--

u^omm

Ouverture till op. Wilhelm le\l
Fantasi ur op. Die Regiments-^^^M
tochter
Briccialdi.

.

llÉli^
11
m
4É

5? 5?

/f|?

Alsaciennes
Massenet.
Dimanche matin. Au
Sovs les Filleuls. Dimanche soir

CabMet^J

Köp alltid en

Songe

W JT* T? T Q T /f¥ "©««
v JS ilB I
IIJK
JbTP 4

så är Ni säker om att få en god maskin.
=^= Kom och bese nyheterna för 1895 i

HUFVUDDEPOTEN,
Centralpassagen.
Reel behandling hafva förut kännetecknat

|H

.

stråkork

Danse de la Gipsy

Artister

Czibulka,

Uppträdande af Compagnia Margherita (2
frunt. & 2 herrar).
FrökenAnna Hofmann, Chansonett.
Herr William, NUssont marmophonvirtuos.

>sf?

"v-

Entré

=r^«Sstfifer'*

M
" Ii
J^"ar Fell an Ip
s.

M Generalagent och inne-

IIhafvareafExcelsiordepoten iCentralpassagen

r

StM

ÉM

imark

Franska Lifförsäkringsbolaget

L' URB A IN E

meddelar fördelaktigaste lif- och kapitalförsäkringar af olika slag. Särskildt må
framhållas de så eftersöktabaraförsäkringarna. L'Urbaine är fortfarande det
enda bolag,som meddelar uppskjutna lif.
försäkringar att vid 21 års ålder träda i
kraft utan alla förbehåll redan åt barn
från det första lefnadsåret.

8&*

Ledig annonsplats.

I

C

Meyerbeer

Saint-Saens.

_«

Hvarje afton

Stor Föreställning.

apres le bal'' för

(I'amour

%%

"åM oss och utlofvas äfven nu af
m Axel Wiklund,
H

SOCIETETSHUSET.

PAUS,

JasTOnlangaenallticl billigast. ||

fRp

/fp

(Herr F. PraskyJ^^^H

...

Scénes

m

Q>arl von tffinorring.
Kontor: Mikaelsgatan 1.

Underyisniny" ipianospel S^ %anus,
m

f

Café Victoria
Östra

Henriksgatan 13. Telefon 1866.

Välläsning" oe

f

E&Es^lßå®BE&&sß£WB&L É

St, Bobertsgatan n:o 39.

deklamation,

Siri vo Essen.
Lärarinna vid Dramatisk; a föreningens teaterskola.
Wladimirsg. 41 träh. p. g.

Jalöa

PqFq"

JO UQIU
lU

vid vägen till »Fölisön'

rekommenderas.
Telefon 1114

Ahlberg,

hvilken sedan gör honom till en hjälp- den, hvilken har inom sig begäret
att utsikten. I
den härliga monolog, som föllös pessimist på ålderdomen. Och denna stiga öfver de andra. Sanningen att jer,bryter hans naturs innerstafram.Han
paralel är mellan Per Gynt och vårt säga, äro Pör Gynts bedrifter just ej
GYNT.
kämpar mellan dikt och värklighet, han
eget sekel. Ty jag misstager mig knap- bland de vackraste. När han ej har vill
fara med flyttfåglarna bort, långt
Första akten visar oss Per Gynt som past, om jag säger, att Per Gynt för tillfälle att omfatta sina drömmar i
bort och han drömmer sig ren och skär.
bättre
yngling. Han är drömmames hjälte, stor Ibsen är seklets hjälte par preférence. dåd, blir han en slagkämpe och
en
Men hans drömmar hjälpa honom ej
isina ord och stor i sina egna tänkta Däraf kommer dessa diktens vida tan- dryckesbroder, och brännvinet gör ho- fram. Bärgväggen
står i vägen, och
bedrifter. Gamle Jan Gynt, hans far keäfer och djupa innebörd, som endast nom farlig, när lians onde ande
får
när
haii
den, „faller han till
rusar
mot
hade förspilt släktens rikedom, och va- kan jämföras med Göthes Faust.
makt med honom. Vi se honom
där- marken och blir liggande".
rit den store slösaren, hvilken] lämnat Man bör lägga märke till, att Pér för i första akten
röfva bruden, som När ridån går upp öfver scenen i
intet kvar åt sonen. Generationen, som Gynt ljuger mindre för att blifva trodd han en gång älskat, från brudgum
och Dovergubbens sal, för skalden oss in i
gått hade eadast gifvic honom minnem- än för att glädja sig själf. Hans osan- bröllopsfölje, och hon
låter "honom bära Per Gynts onda drömmar, ty Doveras glans med deras omåttligastorhets- ningar äro af det slagsdiktarslag, hvilket sig bort. Ty iPer Gynts
vilda fram- gubben är för Ibsen sammansättningen
begär och värklighetens oförmåga att kommer af, att vederbörande drömmer fart fans något af det ungdomens
af alt det jordbundna, konventionella,
omsätta begäret ihandling. Per Gynt sig in i storartade situationer, där han öfverdåd, som besegrar kvinnorna,stora
konservativt inskränkta, alla de stelnade
blir också denna generations barn, och själf naturligtvis spelar en storslagen Men samma dag,
som Per Gynt re- former, hvilka kräfva individualiteten.
han bär på hela arfvet af storhetsdröm- rol. Det är gamla dikter och egna fan- tad och utom sig, utför denna tvifvelakDet är ividsträktaste mening vår lägre
mar och tankeflykt. Men han är'instängd tasier, hvilka här på ett underbart sätt tiga bragd, har han
mött den kvinna natur, som binder os-s så djupt idenna
i förhållanden, hvilka icke medgifva väfva sig sammans, aldele3 som vi alla som han älskar med
hela denna fond makts bojor, och det är därför som äfhvarken drömmar eller storhet. Han är drömt en gång, när pojkfantasin narrade af djup hängifvenhet, hvilken
regör att ventyret med den grönklädda"
barnromantikens hjälte, den gamle oför- oss att förgylla vår egen person. När .hvarje annan kvinna för honom
lidelsen
presentanten
vulgära
för
den
färade sagoprinsen från den nordiska Per Gynt kommer tillbaka från sina mindre än intet. Iden gråa
morgonförer Per Gynt att stå till ansvar
literaturens guldålder, men denna hjälte ströftåg, och modern förebrår honom, gryningens nykterhet i början af
andra för den mäktige Dovergubben. Här
är stäld in i en realistisk omgifning. att han glömt alla praktiska värf, har akten ställer sig
denna kvinnas Sol får han välja mellan valspråken att
Ibsen har ien blandning af saga och Per Gynt värkligen gått idrömmar. Han vejgs, ljusa bild mellan honom
"*
själt
nutidsdikt stält denna hjälte iden tra- har drömt, både att han ridit på bocken stackars kvinnan, lavars ära och den vara sig själf och att vara sig och
han
skännog",
som skiljer mellan människa
giska konflikten mellan sina drömmars oeh andra stordåd, och när han blir ensam dat. Och i vrede
mest mot sig själf troll. Per Gynt går in på litet af
flykt och värklighetens ironiska prosa, med sig själf och betraktar skyarnas — stöter han denna kvinna
ifrån sk- hvarje, han fogar sig efter omständigoch därför blir han en bruten, halfgån- flykt, då är han prins isin tanke.
Scenen med säterjäntornasymboliserar
heternas kraf, han dricker af trolldrycgen, osäkert famlande människa. Och
Men det är Per Gynts olycka, att helt enkelt ungdomens vilda och
ken, han låter binda på sig svansen,
brutala
fins en paralelli håna utväckling traktens befolkning lika litet som mo- lidelser, och man
känner liksom att alt han svär på att trollets dotter är fager
—det från
de poetiska drömmarna i ung- dem vet att uppskatta dessa vackra hvad Per Gynt i
denna korta scen och som en dag.
domen och till den tyärtlösa egoismens tankar. De le åt honom eller förakta den därpå följande
Han spottar åt den dryck
genomgår är hon han får —
och hoppas på vanans
hälft medvetna humbug i mannaåren, honom, som omgifningen alltidgörmed klämdt mellan trånga bärg
hvilka stänga makt", som man gör ilifvet, när man

Henrik Ibsens

PER
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M_a,
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ganta och omsorgsfullt

1J- J3
behufvtr iukti vara förenadt med hoS^
Glogatan 3
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retousoherade visitkort. För blott Frnk
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TEATERN.

ALEXANDERS

Fredagen den 15 Mars

.

Tredje Säterjäntan

Dovregubben

O

o
03

Mor

. .. ..

Gårde^p^Haegstad.
Precht.
. .H^H^H^H^^H^HJSigrid
Hlti/just Lindberg.
. ..

Mor Ase
Per Gynt

ttz

Brudgummens far
Brudgummens moi
I
Brudgummen

.

Utsockensmannenl
Hans lmstni^^H

...
..
.
"o
..
o Köksmästare
En gumma . .

Solvejgj deras dotter

Aslak, smed

Första mannen
Andra mannen
Förstapojken
Andra pojken
Tredje pojken
Första flickan
Andra flickan
Tredje flickan

BJ Sigge Malmgren.
HJAxoI
■LindaBoström.
Precht.
BKnut Lindroth.

HJenny Malmgren.
H"Hildur Stawenow.
BEmst Öberg.
B Arthur Stavenow.
BEmil Asplind.
BAxel Hultman.
BKnut Brinck.
B Gustaf Johanson.
B Nanny Scherschakow
Helga Kindstrand.
I
I
Constance Sjöberg.
I
Efraim Lundmark.
Sophie Palchau.
I

Andra Akten.

3:dje Tablån:

o

1.

■c

August Lindberg.
Per Oynt
Helga Kindstrand.
Ingrid, bruden på Hsegstad
" " Augusta Lindberg.
Den grönklädda

.... .

* Dovregubbens

HOLMQUIST.
OBS.! Nya dekorationer af herr 0. Orling. OBS.!
Biljettpriserna äro
Länstolar l:sta stolraden
2:dra & 3:dje stolraden
Parterre: 4:de, s:t;e & 6:te raden

7:de, B:de, & 9:de

Hildur Stavenow.

„

Augusta Lindberg,

„

Constance Sjöberg

Paradiset

6:te Tablån

....
..
.....
....
sidologer

„

50

"„

11

,
„ 50 „
50

avantscen per plats

Söndagen den 17 Mars nästa representation

Fjärde Akten.

Tablån:

sydkust.
Lindberg.
Mltnut Lindroth.

élugusi JEinéSerg.

Ernst Öberg.

Emil Asplind.

Sigge Malmgren,

Femte

Akten^^^^^^^^l

.V.deZTabMt^M
■■

(KnappB:de Tablån:
stöparen). 10:fle Tablå» :(Slutet
August Lindberg
Per Gynt
Jenny Malmgren
Solvejg
AxelHultman.
Knappstöpare

.........

K^ägClbcHlcl rekommenderas

=

Begär/is^ .

Telefon 1192.

restaurant Oskar/ c* /
€&&xxxk>ir±iOL±
Rels.oranieiid.eras.
fl

"fFTT

Alla dagar.

o
o
a
■—
03

Middagskonsert
Kl 3—5 e. m

-i-

II

**
T(F*

w/J

I

Levinsy^"*^ /

Alla dagar,

-»?*?» "*»%,

Aftonkonsert

Elite Wiener Damkapellet

/

/iskyl^l

fr. kl. 9 e. m.
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H. DU BOUZET.

:Q
CO

COGNAC.

Na

att under-

om för
När modren är död, går han bort emellertid
rädsla förbittrar Per
måste förnedra sig för att vinna en rädd och denna kommer,
från alt, stödja Grekland eller några privatintresbrud,
och
bort
det
hofrån
hemland
är
hon
ställning. Och Per Gynt vill vinna Gynt. När
sen är oafgjordt. Men Per Gynt blir
lefvat,* bort från
10m ett ögonblick, som om alt styggt, som han
* sig själf. emellertid
en ställning bland trollena.
ensam i öknen. Och från
lif,
plötsi
hans
sig
in
Men när det kommer till kritan, vill hvilket mängt
ögonblick
börjar skildringen af de
dikten
som
detta
jublande Med denna akts slut är
lan ut igen. Han vill inte gå in på, igt skulle försvinna, och den
försök,
olika
som Per Gynt gör
mänga
nästa
akt
Ty
i
tvänne
i
delar.
att han är bunden vid trollpackan, där- scenen, när han ser henne gå in ihyd- skuren
sig uppe ilifvet. Om han
hans
för
att
hålla
man,
och
till
möta
Per
som
Gynt
hör
vi
lycka,
för att han till henne haft begär". dan med välsignelse och
är hans ungdom både lik och tror på vår Herre eller icke, är oafgjordt,
Och Dovergubben svarar honom logiskt det skönaste, någon diktning frambragt. mandom
ännu,men den men han söker dock hålla sig väl med
Men lifvet är icke sådant, att hvad olik. Fantasten fins där
hans fantasi lämnar honom
Med truten bekänner ni alla anden, som upplefvats låter sig kastas bort naive egoisten har blifvit en hård man, honom, och
Hans
lif är nu så tomt, att
aldrig.
det
skola,
som
Men akta blott det, ni kan ta' i med lika lätt som aflagda kläder. Per Gynt som lärt sig ilifvets
säga, att det endast
kunna
alla
man
skulle
tappat
D.
v.
s.
han
har
handen
äger åtminstone ej denna lifvets seger- heter.
oförbränneliga fantasi, som
är
denna
har
blifdärjämte
Men
han
lifvets
illusioner.
uppe
öfver
Men Per Gynt vill ej låta Dovergub- kraft, som bär honom
vit rik, och han har lärt sig en lef- binder honom vid lifvet.
ben göra den farliga rispa, som för all- stygghet. Han möter åter den grön- nadsfilosofi,
Jag förbigår hans äfventyr, för att
som på ett kuriöst sätt
ligger
tid ger åt hans öga trollens syn på lif- klädda", d. v. s. alt ondt som
stämmer med den situation, hvari han ej blifva för vidlyftig och skall blott
vet, och inästa scen står han ensam och gnagar iminnet. Han kan ej mana
sig. Per Gynt med ett par ord vidröra resultatet.
idimman och strider mot det hemlighets- bort trollen, ty han saknar mod att stå för ögonblicket befinner
Per G-ynt kommer gammal och trött
iAmerika,
lycka
sin
nämligen
gjort
fulla troll, som kallas förBöjgen", som för sin älskade i ett annat ljus än som har när nu återfinna honom, är han en Då lifvet tillbaka till sitt hemlands kust,
och han går och
vi
egentligen är Dovergubben, sådan vi alla hennes drömmars hjälte,
man,
rik
som går på resor med egen äär han en stormig natt kastas skeppsmötthonom ilifvet, omöjligatt såra, om- bort ifrån henne.
sällskap
med sina fyra vänner : bruten i land, fattig som han en gång
Det är det bästa inom honom, som yacht, i
gifvande oss med en hemlighetsfull
ett ord ett slags for därifrån. Och allt hvad han geär
med
Gynt
Per
på
dimma, som skymmer för vår blick och drifver honom bort, det bästa och
typisk nutidsman. Hans lifs- nomlefver idenna underbara akt, hvillåter oss slå blindt och iångest utan samma gång det svagaste. Han kom- ironiserad mycket
af den moderna po- ken säkert är dramats rikaste, är en
att kunna träffa. Och när Per Gynt mer från afskedet med Solvejg direkt teori har
ideal,
om han har ett för- själfhistoria, beundransvärdt omsatt i
vaknar ur denna dröm, återser han för- tillmoderns dödsbädd.Ty det som ärtungtilitikens drag,och
så är det hans naivitet dramats växlande scener. Han står
stagångenSolvejg,hon, som ensam kunde lifvet, kan ingenbli kvitt. Ochienunder- sonande
ogeneradt
omsätter de ideela ansigte mot ansigte med den hop, som
tå det stygga att försvinna ur hans lif lig scen, där Ibsen blandat all sin ironi hvilken
passa för hans han en gång fruktat, och ien satirisk
fraserna,
så
att
dessa
en
lyI
Gynt fredlös öfverlifvetoch dödensamman med

yachten,

£

50

I teaterns biljettkontor: endast representationsdagarna fr. kl. 6 e. m. Sön- och helgdagar fr.
kl. 2 e. m.

Andra u3Lfc3.olxiiin.soa3..

.
..

2öl

pi

C:o (Wredeska stenhuset).

Sophie Pulchau.

Per Gynt .
Monsieur BaUon
Master Cotton
von Eberkopf
Trunipeterstråle

„

—

Biljetter säljas dagligen hos O. W. Laurent &

Åses död.
Sigrid Precht.
. .. .. Mor
. . ...
. August
Lindberg,
7:ilc

J£a^
»

Förstaradens fond
Första radens sidologer
Parterre galleri a
Andra radens fond

August Lindberg.

Mor Ase
Per Oynt
En grannkvinna

„

Parterrloge
Parterre avantscen (hel loge)

skogen.
I

. .. .
.
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Tredje Akten
s:te Tablån :

.
Per Gynt
Solvejg
Den grönklädda
En trollunge

rollutföres af direktör VIKTOR

Motion är för hälsan,hvad Brunnsparkens i utmärkt skick befintliga
mat är för kroppen!
J. Stims Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,
utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt. =:

i
mim

L.

..

(Auktionen).

Mellan fjällen.
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Fjärde pojken

Sigge Malmgren.

Gustaf Johansson.
Axel Hultman.
Arthur Stavenow.
Knut Lindroth.
Ernst Öberg.
Knut Brinok.
AxelPrecht.

Gastar och Troll.

Äse.

Sigrid Precht.
en bondes enka
August Lindberg.
Per (Jynt, hennes son .
2:dra Tablån:
jflox" Ase?

,

.. . . . . .
.. . . ....
..
Jenny Malmgren.
Englund.
... . . . Hulda
Nanny Scherschakow.
Helga Kindstrand.
.

PER GYNT.

£

En Gubbe

Första pojken
Ändra pojken
Tredje pojken

Lindberg.
. . . . Augusta
August Lindberg.

.

Hans dotter
tor
Per Gynt
Första hoftrollet
För första gången
Andra hoftrollet
Förstatrollet
Andra trollet
,
i två afdelningar, 5 akter indelade i Tredje trollet
Dramatisk dikt
Fjärde trollet
10 tablåer, af Henrik Ibsen.
Femte trollet
Öfversättning af G. af Geijerstam, Musiken af E. Grieg.
Sjette trollet
Orkestern anföres af kapellmästar /?.' Kajanus.
Första hexau
Personerna
Andra hexan
Tredje hexan
Första Akten
Fjärde hexan
l:sta Tablån:

Knut Lindroth.
Ernst Öberg.
Efraim Lundmark.
Arthur Stavonow.
Sigge Malmgren.
Axel Precht.
Emil Asplind.
Knut Brinck.
Gustaf Johansson.

Den Magre

Den Gråklädde
Den Sorgklädde
Länsmannen

4.de Tablån:
Dovrefjället

1895

af Direktör Vic2:dra Gästuppträdandet
Holmquist

Jenny Malmgren.
Hulda Englund
Constance Sjöberg,

Första Säterjäntan
Andra Säterjäntan ,

„

■
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tredje akten är Per
saga tolkar han sina känslor vid återför brudrofvet, och det är nu, som Sol- risk flykt, som förstarkesaf den vanedra- egna intressen
i
seendet. Ju längre han går, desto
uppror
utbrutit
v«jg söker honom för att dela hans en- maturgens starka patos, killar Per Gynt Det har emellertid
trängre blir åter kretsen omkring. Det
dit
för
väg
står
Gynt
på
Hellas,
frukochPer
samhet och hans lif. Hon har en gång sin gamla mor till ro mot hennes
är
de gamla ungdomsfrågorna om lifvet
storhet.
på sätt och vis varit orsaken till, att tan för döden med sagor, så som hon att realiserasin drömom framtida
döden, om lifvets mening och värkarikatyoch
stallbröder,
de
fyra
lifvet,
Hans
tans vildhet förde honom på afvägar. en gång med sagor förthonom ini
det
af detta jag, för hvilket han som
annektera
nationer,
Europas
rerna
på
verklighet.
Hennes blyghet iförsta akten gör henne liksomburenbortomdesshårda
4:50 i Profkort
M
fMI
a 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, eleH^Htl
m
m. MJi MJ M M^å
Km
'nberäknadt)
dussin
kabinettskort.
fås
ett
»tså: vill k 1 ha ett
t-prening
med
godt kort i
Ls tre
Glogatan 3
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SOCIETETSHUSET.

0. Öländer.

>^&I^SÄ|3^2s^^&|g

Fredagen den 15 Mars kl. 8 e. m

CARTE D'OR

Stora salongen.

Program,

..
2. Ouverture Martha
Soirée d'eté, vals .
Solo på marmorphon

m

1. Nancy, marsch

Werner.
Flotow.

Waldteufel,

3.
4.

(Herr Nilsson.)
5. Compagnia Margherita.
6. Auf der Bastei, polka ."
7. Fröken Anna Hofmann.

. ..

Weiss

Suppé
8. Potpourri uv BociiaccioM
9. Pistonsolo. Herr
10. Signorina Margherita. chanteuse exentrique, comique
11. Kvarnen i skogen
Éilenberg
12. Fröken Anna Hofmann
13. Slutmarsch.

Nilsson^^^^^^^^^^^^^^^l

..

Trettiofemman.
2. Ouverture,

Norma"
3. Valse, Jmmer ödernimmer"

.

4. Solo på marmorphon, Herr Nilsson
Italienska sällskapet Margherita.'
Polka, »Dem"
Fröken Anna Hofmann.

Mazurka, 01iva"

Home

sweet home" Pistonsolo

,

%
É

i
Renault & C:o

Lördagen den 16 mars kl. 8 e. m

1. Marsch

i CHAMPAGNE

'k

Bellini.

Waldteufel,

I COGNAC
a

I

|]

b

|
|Yerldsberömda kvaliteter. |

Harz

Fahrbach
Hoch.

1GULD

(Herr Nilsson)

chanteuse exentrique
Eilenberg
.
Fröken Anna Hofmann
Signora Margherita"
Kvarnen i skogen .

|

Siutmarsch.

Skilnadstorget 2.

Entré 1 mark.
Föreställning hvarje afton kl. 8,

W. AHLFORS
Kjrkogatw 12.

andra kämpat lifvets strid, hvilka du
sysselsätta honom. De tränga sig på
honom, därför' att han är en åldring,
och därför att ungdomens frågor upp-

Telefon 1001.

Lager af gamla, goda, bevisligen

viner, direkt
importerade från l:sta
klassens firmor.

verkligt äkta

repas, när döden nalkas, med aamma
intensitet och visa samma oläsliga sfinxansigte. Per Gyms jag har varit som
den lök, han plockar skalen af.
Men här möter han första gången
en syn, som han ilifvets vimmelglömt,
att han kunde möta. Han står på samma
plats, där han en gång gick bort ifrån
Solvejg, och han hör hennes sång i
stugan, vet, att hon funnits hela tiden
som den enande midtpunkt i lifvet,
hvilken han förlorat och sökt öfveralt
— utom där den var att finna. Alvaret i lifvet, ångesten, som lurat öfver
hela hans lif, griper honom på nytt.
Ty nu vet han, att hans lif är slut.
Han behöfver blott den sista uppgörelsen.
Och nu möter han nKnappgjutaren",
en sagofigur, som Ibsen skapat med
den gamla sagans hela mystiska diktarkraft, knappgjutaren, hvjlken vill gifva
odödligt lif åt den, som ej har någon
personlighet att bevara. Men detta

Ledig annonsplats.

€xtra/in J<m\s punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrao
och Likörer.

Tjaadskmagasinet
N. Esplanadg. 39,

NU INKOMMET

Stort urval fårska: Promenad-, Baloch Ridhandskar. God qualité,
billiga priser.

Förenta Staternas
Lifförsäkringsbolag

€rnst Collander

—

Generalagent för Finland.
Mikaelsgatan 19.

_-
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Telefon 1843.

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HAfBSKAR
säljas endast hos
W. TAHT
N. JSsplatiafiff. 37
Qöhles iförd.

Ullgarn,
crémefårgadt & blekt bomullsvirkgarn på nystan,
rödtmärkgarn,Carlsbader
strumpstickor a 25 penni
omgången, virknålar från
10 penni pr styck.
Bomullsväfgarn.

Tli. Neovius.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

K. Å. DAHLUf.
PARTI-FÖRSÄLJNING,

—

Drvguer, Kemikalier
-&i och Hé
Farmaceutiska Preparater.
Apparater. Utensilier,

Gummi-varor,
Parfymer, Tvålar m. m.
MlVnlwltj«t«a 15.
O-log-a.ta.ii -4.

kan hafva att vänta, och hvad hans lif
ger honom rätt att fordra, som fyller
dessa scener, där Dovregubben kommer
tillbaka och vittnar mot Per Gynt, som
söker en attest för att åtminstone vara
värd att hamna hos den magre".
Slutet kan ej gärna beskrifvas med
endast några ord. Det hör till det upphöjda, som måste ses och kännas. Det
är Solvejg, som löser gåtan, hvar Per
Gynt varit sig själf. Som en älskande
kvinna medmadonnans blidhet och drag
har hon burit pilten isitt hjärta hela
lifsdagen lång", hon är hans moder,
ty hon har gifvit drömbilden dess lif,
men fadern är Han, den evige, som
för moderns bön förlåter".
Med Solvejgs sång slutar dramat, och
sången ljuder högre i morgongrynin-

gen"

Jag skall vagga dig, jag skall vaka
Sof och dröm, du pilten min!

Ledig annonsplats,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. g.

<JCemgjoråa cßapyrosser
i aster o»i
■KJosrTa

*

»

hos

WwO

Sop

st. a 1:25 p

m250 st. a 2: 50 p

Jacob Reincke,
55 /V. Esp/anadgatan 35.

Celef. 1188.

C/3
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c
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Ledig annonsplats.

—

fantastiska förslag upprör Per Gynt.
Det är ångesten, för att möjligen alt
är slut med döden, människosjälens debatt med sig själf, om hvad individen

NEW-YORK.

g

3 BRONS

Ändringar af programmet förbehålles.

I
Medaljerna. K

Cti
O)

■

09

Papyross-Rökare
som vilja skona sin helsa böra använda hylsor med

ifrån firman

sundhetsvadd

Joseph J3ardou & fils i paris.
Begär demiallatobaksaffärer.

Yörbudsändningar och
andra uppdrag.
ring upp

16 5 0.

Snabb och billig expedition genom

Kommissions- & Distributionskontoret.
N. Esplanadgatan21.

Helsingfors. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri 1895,

Carl Jergroth,
Alexandersgatan21.
*:1165.
Stort välsorteradt lager af

Gognac,
Rom och
Likörer
till billigaste priser.

