
Programbladet
Tidning för Helsingfors

F. FORSTRÖMS CAPE,
Restaurant & Billards

16, Vestra Henriksgatan 16,

Dagligen omväxlande frukosträtter,

Soupers å Ig carte

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

JlXs poträ-tteriaag-,

Förlagaf fotografier efter finska konst-
närers arbeten.

Förlagaf finska vyer.
Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansffatan N:o 31. Telefon N:o 264.

1894N:o 51 Fredagen den 2 Februari

SUOM. TEAATTERI.SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 2 Februari Perjantaina Helmikuun 2 p:nä 1894

gäng r MERI.FEDORA.
(La Mer.)Skådespel i4 akter af Vietorien Sardou f :ssa naytc annikkolaisten

Personerna
elämästä Kirjoittanut Jean Jul Suome

Kasimir LeinoFurstinnan Fédora Romazoff
Grefve Loris Spanoff . . .
De Siriex, attaché vid frans!
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och slutas omkring kl. 10,80 e. ni

Fru -Lindbergs toilette ar trän

MAGASIN DU NORD Näytäntö alkaa k:lo V2B ja loppuu k:lo 10

CHARLES RUS & C:o:IKlassens Fotografiatelier. N. Esplanadg. 31, 1 tr. upp

'fföslauer Solåocß!
Th.Studes Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekan
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Kongl. Hofleverantör W. O. Schumaoher, Stoekholm^
Ombud för C. W. Schumacher

K.LILJESTRÖM
GrVi.lcaLszxi.ecS..

Galvanoplastiska Nysilfverarbeten.
Lager af guld och silfverarbeten, beställningarutförasfint

och smakfullt, alla slags reparationer värkställas,
Galvanisk fprsilfring och förgyllningå alla metaller^^J

OBS.! Moderata prisei^^^^H^^^^^H^^^^^^^H
K. LILJESTRÖM

Alexandersgatan N:o 50.
Filial 5- lantis.Telefon 1427.

liifförsäkringsakfiebolagef

J£ SLI© V Q*»
JSifförsafiringar é JSifräntor.

Billiga premier — liberala försak-
ringsvilkor

r
Caloric

Sfflif
C. J. MAEXMONTAN

Esplanadgatan 2
Brunnsgatan 7.

TELEFON 124 & 279

Öppet: Söckendagar kl. B—38 — 3 f. m. och 5— 9 e, m,
Sön- och helgdagar „ 9—2 f. m.

Helsingfors lAlla 31ek. Werkstad
Alexandevsgatan 48. Telefon 1621.

Utför reparationsarbeten,Förtenningafkokkärl,
Fömiokling,Skridskosliparagm. m.m. m. ytterstbil-
liga priser. Beställningar emottagesper Telefoo1621.
Eftersändes och liemskickas.

1af E. Schmidts Kapell
iEestauranten kl. 8— V26 e. m., iFest-

salen från kl. !) e. m.
OBS.! Vid arrangerandet af större tillstiilllningar såsom

middagar, soupéer etc. erhålles musik af E. Sclimidfs ka-
pell utan skild afgift.

Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.!
N Ingång från Glogatan.

>feS^SS^SSSSS^
Nästa konsert tisdagen den 6 Februari F. visfs

» Pelsmaqasin. *
II<& T.ao-vot. i alla, artiklsr vikt, snrtera.flt

<£ Specielt främhälles en stor collection /jfj
V^^^vapplygcr, moderna istörstaurval
[J för emottagande af beställningar.

Ledig annonsplatsUndervisning ipianospel m6åsä" Kajan",
0 r r Albertsgatan17.

_y

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Lördagen den 3 Februari.

INGEN KONSERT.

RnnFfTÅ F.SPANOLA
Försäljningiparti ochminut al'endast äktautländskt

WINBR &
SPIRITUÖSA.

Allmänna

Lifförsäkringsbolaget
iStocU-liolm

meddelar lif- och kapitalförsäkringar mot särdeles
fördelaktiga premier och liberala vilkor genom

Axel Thuneberg. Theodor Hjelt.
Generalagentur Kaserngatan 22
Driftiga agentermed bekantskap

inom studentkretsar antagas.
<*rT**

Ir^ HOTEL KAMP. I
°^q\ IHOTELLETS RESTAURATSTT
"£4 ! serveras dagligenkl. B—s m. |V£
72 Tatole d'laote j^>"^ å 2 mk. jK

Smörgåsbord3 rätter & kaffe.
A 3 mk. K

!^ Smorgårdsbord 4 rätter &kaffe. iS^o

Die kluge Käthe.
(Kloka Karin)

Lustspel i 4 akter af Hans Oiden

Detta stycke, som för några vec-
kor sedan med framgång uppfördespå
Schauspielhaus iBerlin, är af följande
innehåll:

Lilla Käthe återkommer vid 18 års
ålder från pensionen som den förstån-
diga Käthe till Neustadt till sina an-
förvandter. Dessa äro hr Friedrich
Bornemann, förmögenchokladfabrikant,
hennes morbror, och dennes syster, en-
kefru Emilie, hennes moder. Onkel
Friedrichs son är den 24-årige Otto,
hvilken skall upptagas som kompanjon
i firman och gifta sig med sin kusin
Käthe. Dennaplan är icke illa uttänkt,
men onkel Friedrich iNeustadt har ty-
värr gjort upp räkningen utan värden
ochdenna värd heterFriedrichNietszche,
som nu en gång är bestämd att ide
nyaste tyska sorge- och lust-spelen spela
ond genius. Friedrich Nietzsche har
gjort sitt intåg iden klokaKäthes lilla
hufvud och där åstadkommit en ohjälp-
lig förvirring. Ehuru nu Nietzsche be-
tyder ungeför raka motsatsen tillkvin-

noemancipation och socialdemokrati, så
har dock äfven kvinnoemancipationocli
socialdemokrati bemäktigat sig Käthes
kloka tankar och hon beslutar sig för
att vinna sin mamma och sin onkel för
des3a idéer. Om en 18-årig flicka vill
vända upp och ned på mamma och
morbror, så går det som bekant ien
handvändning. Käthe ger lilla mor Be-
bels bok om kvinnan och gumman blir
Bebelian på sina gamla dagar. Käth-
chen säger till sin onkel, som är utsedd
att hålla ett patriotiskt tal på Sedan-
dagen; Huru, du vill fira en mör-
dandets dag? Som nutidsmänniskaborde
du fira den dag, då kolerabacillen upp-
täcktes." Men onkel Friedrich missä-
ger sig och firarsåsom chokladfabrikant
den dag, då den oljefria kakaon upp-
täcktes, iett Sedantal, som bär titeln
nYan Houten som uppfostrare". Na-
turligtvis blir han utskrattad och den
kloka Käthe klagar full af förtvin1an:
",,Detta är mitt verk!", Därpå doku-
menterar sig kloka Käthe som äkten-
skapsstifterska. Att gifta sig med sin
kusin Otto är hon icke obenägen för,
ty hon älskar honom icke och äkten-
skap af kärlek äro omoderna. Hon ser
endast två svårigheter: Den första är
att hennes kusin Otto icke har den
ringaste smula antecedentia. Det måste
ändras. Hon befaller honomatt gå till
klubben Amicitia och att icke såsom

nyligen komma så oförlåtligttidigt hem
igen —

redan kl. 11 — och horribile
dictu alldeles nykter. Kusin Otto går
på klubben, berusar sig och förlofvar
sig med sin fars hushållerska, som
var hedersgäst i Amicitia. Följande
morgon, urskuldar han sig hos sin
far, onkel Friedrich, att han endast
förlofvat sig med hushållerskan Minna,
emedan han hade så liten öfningifri-
eri; Minna låter för öfrigt genom en
skadeersättning af 300 mark förmå sig
att afstå från sina anspråk. Den andra
svårigheten som Käthe finner i ett
giftermål med sin kusin Otto är den,
att han då skulle få en svärmor, näm-
ligen hennes egen mamma, den nyom-
vända Bebelianskan. För att förebygga
denna svårighet, besluter hon sig för
att gifta bort sin mamma. Den unga
generationen, påstår hon, står ett steg
framför den äldre och måste därför
sörja för dess väl och ve istället för
tvärtom. Hon vore därför förpligtigad
att välja sin moder en passande make.
Som lämplig därtill förefaller henne
doktor Franz, 38 år gammal,begåfvad
med en fruktansvärdt rik fond af an-
tecedentia, om hvilka vi visserligen af
blygsamhetshänsyn icke få veta något.
Men han är af lustspelsödet utan tvif-
vel utsedd till den kloka Käthes om-
vändare och make. Doktor Franz gör
intryck på henne genom att föredraga

en sång af Paul Heyse och då de re-
dan smått förtjusta vilja skiljas —

för
alltid — falla de istället ihvarandras
armar

Det är en gammal vana hos många
tyska lustspelsförfattare, att genom en
sentimental sång dra sig ur alla förlä-
genheter och en gammal vurmhos snill-
rika tyska följetonister att göra sig
lustiga däröfver. Att en framstående
tysk romanförfattare som Hans Oiden
såsom lustspelsförfattare likaledes låter
sig nöja med den gamla goda seden
borde icke förskaffa honom bifall af
hans moderna kloka Käthe. För öf-
rigt är det med Käthchens moderna
lifsåskådning liksom med hennes klok-
het endast si och så, ett ord af dok-
tor Franz förvandlar den emanciperade
genast till en beatällsam husmoder, och
äfven mamma och onkel återvända från
sin utflykt till det romantiska Bebel-
ska framtidslandet till sin chokolad-nu-
tid iNeustadt.

Man finner denna fabel kanhända
något underlig. Nå, om en stor cho-
koladfabrikant och kommunal man på
Sedandagen håller ett socialsitiskt brand-
tal på sin 18-åriga systerdotters in-
gifvelse, om han icke tas i förvar och
efteråt förklarar, att han icke själf
förstått sitt tal, då upphör det märk-
värdiga och man förundrar sig icke
mer öfver någonting. Det underliga-

Sam von
O BS.!

H<6-]l'B Måleriaffår och
Telef. 1542. Helsingfors, Högbergsgatan 37. Telef. 1542.

Specialité: Stilenlighet. OBS.! Arbeten utföras al fresco, al secco och sgraffito

KitkontoF



J. oLJiNIo oJ\KÄUUHKI, I
Helsingfors,St.Robertsgatan3,

utför alla tillyrket hörande arbeten, af sdväl kundernas som egna tyger, med kändackuratess och tillde lägstapri-
ser, som kunna beräknas. OBS.! Godt tillfälle för alla som önska väl passande kläder. Telefon 1192.
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Fru Lydia Molander Hr John Riégo.

NYA EXPRESSBYRAN
Grefvinnan Olga Soukareff. De SiriexNorra Esplanadgatan N:o 21

-*h Telefon 3NT:O 925. <<~

Uppdrag och kommissioner af
,Fédora" Fédora"alla slag utföras skyndsamt, diskret och

billigt.

GRAM,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRÅ. , Gentralpassagen. Tel.1146.
r alla till lacket börande arbeten.

gRENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o
Etablerade 1835 Etablerade 1820

60

0cegjst/e, I^eims Champagne, «5 2
Specialité: „% Médailles a'or". WfåSpecialité: »Carte d'or".

Generalagent förFinland, JJgeniurenVINICOLE" re rö

cJCerman t^ilgmann, ål-:'Helsingfors
*mm

Xj©dis £»-ixia.o3asr>la-ts-

ste är måhända, att Hans Oiden, som
med tidigare arbeten dokumenterat sig
som en smakfull och skarpsinnig jour-
nalist, ansåg denna okloka Käthe för
möjlig. Fru Conrad, hvilken som
Käthe hade att rasa och gråta, slog
mycket an, hennes roll står så bred
i förgrunden, att de öfriga medspe-
lande voro dömda till att bilda staf-
faget. Mottagandet var mycket väl-
villigt ocb tack vare det godn spe-
let kommer stycket antagligen att länge
nog hålla sig uppe på spellistan.

"W*"

Ibsens Gengångare

uppfördes den s:te januari iengelsk
öfversättning på en liten privat-teater
iNew-York, inför ett utvaldt sällskap
af värkligt literärt bildade och intres-
serade personer. Föreställningen,som
var arrangerad af ett sällskap Ibsen-
beundrare och Hudar ledning af Mr
Charles Bell, inleddes med ett föredrag
om författaren. Bifallet var lika starkt
som enhälligt, oaktadt utförandet af
dilettanter lämnade åtskilligt öfrigt
att önska. Tidningarnas inbjudna rep-

resentanter äro eniga om skådespe-
lets kraftiga värkan men antaga, att
det ej kan med anspråk på långvari-
gare iramgång gifvas inför ett större
Yankee-publikum.

Af Ibsens öfriga arbeten ha endast
tvänne liittils gifvits i New-York:
Ett dockhem, som väckte förvåning och
indignation, samt Samhällets pelare,
som gjorde stor lycka.

Kompositören af Pajazzo"

Ruggiero Leoncavallo, har efter hem-
komsten till Milano efter sina triumfer
i den österrikiska hufvudstaden, till en
af sina värdar iWien skrifvit följande
bref: vKäre vän! Idag, då efter den
glada sinnesstämningen, som var för-
knippad med min senaste vistelse i
Wien, jag åter kommit i ro, vore det
min önskan att ge att offentligt uttryck
åt den känsla af tacksamhet jag hyser
för er älskvärda hufvudstad. Smärt-
samt berör det mig att icke varamäk-
tig ert uttrycksfulla språk föratt iedra
upphöjda ord tolka de hjärtata känslor,
som jag bevarar från de förgångna
bland edra landsmän tillbragta da-
garna. Den välvilliga nedlåtenhet, hvar-
med hans kejserl. höghet ärkehärtig
Wilhelm bevärdigade mig, det vänliga

tillmötesgående, som hans durchlaucht
prinz Hohenlohe bevisade mig, den kam-
ratliga gästvänskap, som jag åtnjöthos
den store konstnären Wilhelm Jahn,
det sätt, hvarpå jag firades af eder lika
konstförståndiga som älskvärda publik,
utgöra djupt i mitt hjärta inpräglade,
oförgätliga minnen; de äro för mig en
sporre till rastlöst sträfvande att städse
visa mig eder värdig. Detta är — jag
försäkrar er — ej blott tommaord och
framtiden skall utvisa, att, liksom jag
af hela mitt hjärta ägnat mig åt kon-
stens heliga tjänst, jag afven icke
mindre räknar pietetfull hågkomst och
tacksamhet bland mina egenskaper".

Krolls etablissement iBerlin

En ny nationell förlustelselokalkom-
mer Berlin att få nästa sommar. Krolls
etablissement har förhyrts för detta än-
damål. Kontrakten undertecknades i
söndags. Denna underrättelse kommer
att mottagas medmycket blandadekän-
slor af Berlinerpubliken. Den musikäl-
skande berlinaren satte mycket värde
på Krolls sommaropera och måste be-
klaga, att denna konstanstalt på grund
af ogynsamma tidsomständigheter skall
sjunka ned till en förlustelselokal. De
invigde visste visserligen sedan längre

tid, att Kroll-teaterns finansiella resul-
tat icke höllo jämna steg med den po-
pularitet, som detta institut åtnjöt från
Berlinerbefolkningens sida. Menialla
händelser torde det förhållande,ihvil-
ket etablissementets arrendator står till
stadskassan, utgöra en borgen för att
Kroll äfven som förlustelselokal skall
bibehålla en viss höjdpunkt.

Notiser.
—

H annele", GerhardHauptmanns
nyaste skådespel, vann nyligen påhof-
teaterniStuttgart stor framgång. För-
fattaren, som var närvarande, inkalla-
des upprepade gånger vid föreställnin-
gens slut och mottogs iaudiens af ko-
nungen, som lifligt lyckönskadehonom.

— Strauss' operettEine Nacht in
Venedig-" npplefde nyligen sitt första
uppförandepå Altes Theater iLeipzig
ocli mottogs med lifligt bifall. Flere
nummer måste bisseras. Till den be-
römde Wienkompositörens föregående
värk när dock detta icke upp, yttrar
en recensent.

-*F. 8. K:s ißtoiflf k«= F. 8. K:s Blii.l»~



Specialitet: Delikatess Spis- och j Ludvigs.
Knäckebröd af flere slag samt die- gatan 5

tetiska brödsorter.

Helsingfors

ÅNGBAGERI.
IFinbageri- och ConditofJ^JUiver/^

Telefon '
iiiminr.färska alla dagar ochsärskilda kaffe-,

7 frukost- och middagsbröd efter kl. 10 f, m.

HOTEL KAMPS FESTSALHOTEL KAMPS FESTSAL B. jVordforsjA.
Lördagenden 3 Februari

Fredagen den 2 Februari
iår med 3 Guldmedaljer

frän kl. 9 e. 111
från kl. 5) e. m

prisßolönfa

CHAMPA6II Program:Program:
och

KomzakMarsch Albrecht"Marsch Landjager Rixner, POTiaeiH Keler-BelaOuvertlire nßomantique"Ouverture »Felsen miihle" Eeissiger
parti från Filialen här LamotheVals Toujours"Polka-Mazurka „Souvenir" Fahrbach

An den Abendstern WagnerSchlummerlied Dellnik, J^xql tKolloE"
PausPaus

Potpourri wFogelhandlaren" . . ZellerPotpourri Dur och moll" Schreiner

Polka „Molly" ZikoffVals, Dans tes Yeux" Waldteufel, AKTIEBOLAGET HULTMANS
MendelssohnGondoliererna Sullivan DuettBRYGGERIERS
MoskowskyAve Maria Schubert Spansk dans

■s§4«§ utmärkta §««Hb- Marsch Muller,Marsch Zikoff

PO^TEfi
iparti från Bryggeriets nederlag

dlxol &olht.

Ledig annonsplats

BLOMBERG's

Restauration
A". Magasinsgatan JV:o 1,

Serveras smörgåsbord med varm rätt.
portioner alla tiden på dagen, 61på

seidlar

/a af år 18G7

/ 5" försäkrar {* \
i°3 billigast all slags & 1
Icc egendom genom ~*I
V Wilh.. Försten. /

Bolagets (xeneral-Agent. £
Södra Esplanadg.12. A

a Brefpapper & Kuvert ¥§
med firma

iDahlbergs pappershandel.
II Hufvudaffär: Alcxanderspatan lä. H

Filial :Skilnadcn 19,

B,»y^ ĤH^^^^^—
—-

Ledig annonsplats

Spetsar,
sidenband,

plysch,
ytterst billigt.

H. ELLMIN
Alexandersg. g

Kajsaniemi värdshus.
Kvm för enskilda

sällskap.
För större till-

ställningar såsom
bröllop m. m.,
upplåtes hela lo-
kalen.

G. A. Wickström.

Ravintola 8 Biljaarii.
Itä Henrikink. 9.

Ruokapaikka.
Huoneita ynnä

Piano yksityisil-
lö seuroille. Ko-
kouksia varten
löytyy huoneisto
erityisine käytä-
vmeen

Kaisaniemen ra-
vintolan suljem-
me yleisön suosi-

G. A. Wickström.

ByvingeFabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
non plus ultra, jäskraflig och

hållbar.

Ättika
kemiskt ren.

Denaturerad Sprit,
'ästa och billigaste lampsprit.

— Sudermanns Heimath" upp-
fördes nyligen för första gången iA-
merika på engelska språket, nämligen
iChicago, med fru Modjeska iIlagdas
roll. Stycket och konstnärinnan upp-
nådde äfven där en stor framgång.

— Fr. Haase. På hofteatern i
Dresden uppfördes för några dagar se-
dan för första gången Emil Claars skå-
despel Die Schwestern" medFriedrich
Haase som gäst och rönte ett mycket
välvilligt mottagande. Den ärade gä-
sten utlörde den polske furstens roll,
som lämpar sig ofantligt väl för hans
konstnärsindividualitet, på ett mycket
effektfullt sätt och hyllades varmt af
publiken. Föreställningen upprepades
tre aftnar för fullsatt salong och med
samma framgång,

— Baletten Columbia", Columbia" af Hass-
reiter, Bayer ocll Regel, hvilken för
första gången uppfördesiMarsifjor på
Theater unter den LindeniBerlin, firar
under de närmaste dagarne dubbeljubi-
léet af lso:de uppförandetiBerlin och
det 75:te iHamburg. Baletten kom-
mer dessutom under denna säsong att
uppföras å Scalateatern iMilano, hof-
teatern i München och operahuseti
Budapest

— Ett jubileum firades nyligen på
Neues Theater iBerlin. Det första ty-
ska stycke, som direktör Lautenburg
uppförde på Besidenz-Theater och som
alt sedan för ett friskt lif vid Schriff-
bauerdam, Halbes Jugend", gafs näm-
ligen då för 100:de gången. En talrik
publik följde med spänd uppmärksam-
het händelsernas gång på scenen, hvilka
lika förträffligt såsom de äro tecknade,
framstäldes af hrr Eittner, Jarno, Wer-
ner, Biensfeld och fröken FriedaBroek.
Efter hvarje akt skållade lifligt bifall,
hvilket upprepadegånger kallade konst-
närerna inför rampen, efter den andra
regnade det äfven lagerkransar för skå-
despelarne, direktören och författaren,
som var närvarande.

Samma stycke har gjort fiaskoiHam-
burg och blifvit förbjudet iGraz . . .

De gustibus non est disputandum!

Ledig annonsplats.

PROSIT" en ny 15p:is Cigarr ilådor
om Sö& 50 st.

CLARITA" en ny 30p:i Cigarrilådor
om 50 st.

OBS.! Hemgjorda Papyrosser i askar om 250 st. a 2:50 :pi

ca
£3.
CO

hos

Rekommenderar sig med goda varor och
„Nyjuste

Wirala <$aßrtäs
extra prima, jäskraftiga

och hållbara

Prässjäst.
Denaturerad Sprit.

■hieklrisk Belysning.
m Kontrakt om elek-
Ftrisk belysning uppgö-
Iras å Helsingfors
IElektriska Belys-
nings Aktiebolags
<ontnr S. Esplanadgaj
tan 4 Lelefmi 9IT!

Helsingfors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 18

as

Åkerbergs
ca/d

rekommerfderas

Högbergsgatan 32

R O K

JACOB RBINCKE,
3 Glogatan 3

A^> <^\

Telef. 627. M
ålexandersg. 42.

HJ. TÖfiNIJIINENS
Restauraiit

Fabiansg-atan 6. Telefon 968.

billiga priser
'd billard. Goda köer".


