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cfrrogram-dHaåei
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter. DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

John Svanljung, Atelier förporträttering.
Porla; if fotografier efter fiitki kotitnirjn irUUi— =f-örlag af fmska vyer.==—

Handel med fotografisk» artiklar.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.HELSINGFOKS
lT:o 52. I Fabiansgatan N:o 31. Telefon N.o 264,

N:o 85. Söndagen den 24 Mars.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 24 Mars 1895

För andra (l^de"1 gången

Doktor Klaus.
Lustspel i5 akter af A. L'Arronge. ÖfVersättning.

Hr Malmström.
Frk Holmlund.
Hr Berlin.
Hr Swedberg,

Fru Bränder.

Hr Ljungberg.
Emma, ilc.Ti]^lottei|^M
Paul Gerstel, notarTc^^^^^^^^^JMarianne, ]mshällersk^io^&n^H|H^|^^^^^J

singer FrkTschernichir
Lubowski, kusk \ hos doktor /Hr Riégo
Augusta, tjänstflioka/ Klaus \Frk Hellman.
Fra von Sclilingen Fru Grunder.
Anna Frk Berglund.
Behrman Hr Enberg
Colmar )■. , /Hr Wilhelmsson.
Jacob / bondw (Hr Nyström.

En kokerska. En kusk. En kammarjungfru.
En huspiga.

*) IEmmas roll debuterar fröken Aina Bergroth

Personerna
Leopold Griesinger, juvelerare .
Julie, hans dotter
Max von Boden, hennes man . .
Doktor Ferdinand Klaus. . . .
Marie, hans hustru, Griesingers

Orkestern utför
1. Ouverture tillFelsenmuhle . . .
2. Moment musical
3. Blaue Augen, caprice
4. Goldregen, vals
5. Persisk serenad

Reissiger.
Schubert.
Eilenburg.
Waldteufel.
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Det Lindbergska sällskapet uppför på tisdagen
Gunnar Heibergs gripande skådespel »Kung Midas,"
hvilket stycke är välbekant för Helsingforspubliken
sedan fruarna Henning's och Håkanson's gästspel för
ett par år sedan. Det är att antaga, att vännerna
till en gedigen repertoar mangrant stämma möte pä
Alexandersteaterni tisdag för att förnya bekantska

pen med detta utmärkta dramatiska värk.

SUOBI. TEAATTERI.
Sunnuntaina Maalisk. 24 p:nä 1895
dCalppoßintaisana /iansannäy-

iänfönä
näj'tellään

Ryöstö.
5-näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut Martti Vuori.

Suomalainen alkuteos.

HENKILÖT:
Antti Yalkeapää. pikkutilallinen. Aleksis Rautio.
Sohvi,hanen vaimonsa MimmiLähteenoja,
Hilma, ) TMaria Eängman.
Liisu, > heidän lapsensa . . . -jOlga Poppius.
Aiikii, J \

— —— —
SipiKahikainen,\ mßalon]Tm;ai

-
ta /Hemmo Kallio.

Juho Loikkanen, / maakauppiaitajQtto
Leskirouva Vallström, tilallinen .Emelie Stenberg.
Silri Sopaiien,hanen kasvattinsa Kirsti Sainio.
Helén, pehtori Kaarlo Keihäs.
Puputti, vallesmanni Emil Falck.
Sinkkonen, herasfruomari ....Taavi Pesonen.
Martikaincn,kauppapalvelija . .KonradTallroth.
Paakkunainen, salvosmies.... lisakki Lattu.
Eeva Stiina, hanen vaimonsa . .Ilma Tähtinen.
Syrjälän Sanna Naémi Kahilainen.
Kansaa."

Tapaus: eräässä Itä-Suomen pitäjässä.
Aika: nykyinen.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo ['8 ja
loppuu k:!o 10
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Fahrbach,

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr.kl. 10,15 e. m.

1MM» IIIfll

Kontor. Fabiansgatan N:o 8. Tel. 916

mmj. .

Gunnar Heiberg
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iöi
Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR

äfvensom DAMKAPPOR. & i
Damskrädderi under utmärkt ledning. yy

Obs.! Obs.! Obs.!
Nybeklädd och väljusterad billardmed

nya köar& bollar.

Största och rikhaltigaste lager af
finaste moderna engelska j«^
Hattar i olika Färger .^mr^tmmr

wj&gß^ Silkeshattar 20 Mk
Mikaelsgatan 4 Helsingfors

Vöslauer Goldeck!
J. H. WICKEL Dessa utmärkta rfid-vlner, 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.Kaféet

Tel. 83 VINHANDBL.
dlrrafås

Södra Magasinsg. 2. Ungerska Vinkällaren, Centrals hu».

AXEL PALMROOSprisbelöntpåmånga utställningar, sistpå T7-Jja.a.£fä.r.

Ledig annonsplats.
världsutställningen iChicago.

«!§■ Guldmedalj189D."^^ Lager af fina äkta Viner,
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

P I IPP I P P < flSiålli Carl VOn Knorrin 9-
rranska Lijjöpsäkpingsboiagef g f ty g,||Jjg; Kontor:Michaelsgatan1. Telefon1357.

]M:o 4711.
€xtrait d'€au de Cologne double,

från Ferd. Miilhens iKöln.erkändsomdenbästa genom tillerkännandet af det enda
törstaprisetiKöln W?>.

Generalagent förFManä,
3wla.-u.ritzi G-estrln.

Helsingfors.

l^önns kommissionskontor,
Michaelsgatan i

Anskaffar dugligt och väl rekommen-
deradt tjenstefolk ialla brancher.

Förmedlar gårdsköp samt uträttar alla
slags kommissioner.

CÅII BF IOI»
Sofiegatan 2.

Serverar smörgåsbord,Vi & Vaportioner, salta biten,
Varma & kalla sexor, till billigapriser.

Öl på seidlai
Nybeklädd & Väljusteradbillard. Nya bollar. Goda köer.

Gustaf jSlomqvist

JERNVÄGSHOTELLET.
Undertecknad, som den 1Feb. öfver-

tagitJernvägshotellet,rekommenderarsig
med välmöbleraderum tillbilligapriser

God Restauration! Uppmärksam betjäning.
Högaktningsfullt

A. Grönberg
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—^o TT "FT 3SryaateUernärltr'upp'FOTOGRAF <-^P^ Jsk. il». OiaillDClg Helsingfors, Alexandersgatan 17. rUiyUIVAr. "»
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IJLLIUS SJÖGREN \
MikaSlsgatan4. Central*hut.

% Ylle^ och frihofvaruaffär. «
& Välsorteradt lager. Billigaprieer.

fii/JörsäHringsaktiebolaget
JL Ju Jk ¥ JL

J2ifforsäfiringar é £ifrånhr.
IBilliga premier — liberala för-
I säkringsvillkor. |

||Jäst blirilängden alltid billigast.||
1| Köp alltid en

fp så är Ni säker om att få en god maskin. g«
53p = Kom och bese nyheterna för 1895 iJ||j;

HUFVUDDBPOTEN,
Isp Oentralpassagen.
|ij| Reel behandling hafva förut kännetecknat§p

oss och utlofvas äfven nu af
m Axel Wiklund,

TJ., „ MgGeneralagent och inne- 1pghafvareatExcelsiorde- telefon 758. «Cp
ÉÉ poteniCentralpassagen |j|s

Tjolmberg.)\xin &
Skrädderiaffär Skilnaden 4. Celefon 1339.

Rekommenderas.
Omsorgsfullt arbete. -Elegant

snitt. Och tillförsäkra vi ärade kunder,
ett V.sta klass arbete till värkligt billiga
Ipriser.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Tisdagen den 26 mars

Prcgram
WeberJubelouverture

Scene religieuse Massenet.
Canzonetta, för sträkork. . .Mendelssohn.
Casse Noisette", suite . . . Tschaikowsky.
Ouverture. Marche. Danse de la Fée Dragée,
Danse russe. Danse arabe. Danse chinoise.
Danse des Mirlitons.

PAUS.

Ouverture tillLeonore(N:o III)Beethoven.
a.) Feuerzauber" I . " [Wagner-Brassin
b.) Chant polonais tor Pian°- \ciwpin-Liszt.
c.) Tarantella J [Leschetizky.

(Frk. Ella Pancera.l

PAUS.

Bizet,Carmen-suite n:o 2 .
Abendlied
Mazurka ur op. Halka

Schumann.
Monjusctiko,

"^JtPlp?^

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

GalvanoplastiskaNysilfverarbeten.
Lager af guld- o. ailfverarbeten; beställningar utfH

fint o. smakfullt; alla slags reparationerverkslällasH
Ga/yanisk försilfring o. förgyl/n/mi^^^^t
©BS- 1 Moderata priser.

\{. £iljeström,
N. Esplanadgatan35. Wredes hus.

Telefon 1427.

SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 24 Mars kl. 5 e. m.
FOLI-lÖISIBT

iStora Salongen-
OBS.! Nytt Phenomenalt. OBS.!

Första debuten af: Miss Maggie Garrett" en-

felsk solodansös som sednast uppträdt å Kejserliga
aletten iPetersburg och der liksom öfveraltvun-

nit publikens och pressens odelade bifall.
OBS.! FrökenAnnaHofmann. OBS.!

Upptr. af -CompagniaMargUerita" samt
Hrr W. Nilsson.

Entré 5O penni,

AFTOIféRISTIMLIIire
kl. 8 e.ni. mednytt program

Entré 1mk.

Café Victoria
Östra Henriksgatan 13. Telefon 1866.

\ I^SK+t^^^^^^H^^^>
235^

is^i

T^T" .... i meddelas af

IriEmam ipianospel a&j&si
Välläsning' och deklamation,

Siri von Essen
Lärarinna vid Dramatiska föreningens teaterskola.

Wladimirsg. 42 träh. p. g.

■re! Franska Lifförsäkringl

ILUR BÄ I
|meddelar fördelaktigaste lif-J

j»|s försäkringar af olika slag. 1
ffli framhållas de så eftersöktsl
I2| ringarna. LTrbaine är fort
j(l| enda bolag,sommeddelarupl
tfHä fiirsiiltriiigar att vid 21 år^ a

;sbolaget

NE
må Ä,

Hbarnförsäk- KHtfarando det ■

skjutna lif- gl
träda iBkraf^utai^all^iorDeliall redan ät barn

■från det första lefnadsåret. Sj,
i (Barlvon f9inorring.
I '

Kontor:Mikaelsgatan 1. Wj

vid vägen till »Fölisön"

JÉalla Cafö""
A. Ahlberg.

O. Öländer.

-^fl__H" %*_^__«__________.

«___E__lS

► Sj H i

t fl 5~-_
im

■W i

HPHp ~^-_-_i_--_-

Skilnadsiorget 2.

»Sjöjungfrun"

(TJr Barnums memoarer", hvilka ii&-
o-arna utkommit iNewyork på Geo Co-

lonels förlag.)

Det var ibörjan af min värksam-
het, och jag befann mig medmitt „mu-
seum" iWashington. Tiden för pre-
sidentvalet var just inne, så att folk,
beklagligt nog mera intresserade sig
för politik, än för alla „under" både
inya och gamla världen. Också gick
det tämligen illa för mig. Men jag
har alltid haft tur och fick vid samma
tid min „räddande engel" i„Sjöjung-
frun från Marquesasöarne. Hon var
en af de bästa dragningskrafter, ja?
någonsin kommit öfver och fylde un-
der de veckor jag förevisade henne
min lokal från morgon till kväll.

Nu ska ni få höra hela historien om
henne idess nakna sanning.

En för mig nästan obekant person
skaffade „sjöjungfrun" till mitt „mu-
seum." Jag kände honom bara par
renommé — och detta var dåligt nog.
En dag kom han till mig och sade:,,Master Barnum, vill ni ha en at-
traktion, som slår ihjäl all konkurrens,
ja själfva italienska operan iNewyork,
om ni kommer dit till sta'n, så kan
jag skaffa er en sådan."

Nog behöfde jag en „dragningskraft"
alltid, men jag hade lärt mig att man
alltid måste vara en fullpiskad storlju-
gare, då man skall göra affärer med
folk, som försökerkugga en.

;;Åh jag måste ju dagligenafvisa
tusentals personer, som omöjligenkunna
få entré," svarade jag med låtsad lik-
giltighet. Är det en flicka med två
hufvuden, kan jag inte använda henne
emedan det är min princip att aldrig
förevisasådana."

Saken var den, att jag förlorat åt-
skilligt j)å en tvåhöfdad flicka.

wNej det är en värklig sjöjungfru
och därtill en fullkomlig skönhet," sade
främlingen.„Duger inte! Hon drar inte mer
än en uppstoppad katt."

nMen, master Barnum, det är inte
en sådan där uppstoppad sjöjungfru,
som man gör af en apas öfverkropp
och en hajs stjärt utan en värklig sjö-
jungfru, som sjunger och simmar, kam-
mar sitt hår och talar. Och intelligent
är hon till på köpet, ty hon talar den
förträffligaste franska. Men införpub-
liken är hon naturligtvis stum som en
fisk."

Kom imorgon, då ingen är imin
cirkus, få vi se."

Båda infunno sig. Hon satt i en
stor vattenbehållare medglasväggar och
var enutomordentligtvacker flicka. Be-

nen hade hon dolda i en fiskstjärt af
gummi och öfverkroppen var iförd en
dräkt af fiskfjäll. Ett rikt guldgult
hår föll öfver hennes skuldror. Hon
kunde simma och dyka och till och
med någon tid hålla sig under vattnet.
Därpå satte hon sig på en ibehålla-
ren befintlig konstgjord klippa, kam-
made sitt hår och sjöng visor å la
Lorley,

Nå, master?" sade främlingenefter
profföreställningens slut ochsedan „sjö-
jungfrun" gått in i en klädloge för
att torka och ikläda sig en människas
skepnad

Naturligtvis sade jag, att jag inte
brydde mig det minsta om skräpet",
ty eljes skulle han begärt ett sådant
gage, att jag fördetsammaskulle kunna
fått hvilken operaprimadonna som hälst,
att simma omkring i „sjöjungfruns"
vattenbehållare. Efter några om och
lneu blef engagementet uppgjort efter
min önskan„Sjöjungfrun" var en ganska hygg-
lig menniska, ehuru hon drack mera
öl och whisky än damer iallmänhet.
Hon försvarade sig därmed, att hon
måste hålla blodeticirkulation för att
vara smidig, då hon kom ivattnet.

Två tredjedelar af publiken trodde
godtroget på humbugen, och den öfriga
tredjedelen beundrade hennes skönhet
och eleganta rörelser.

. a nn m~* w W W7< W» mT är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Atßlier. Fjrj
H^E**> i% i Ii L |{ IIi ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14.
,B^ m Ett wälajordt arbete behöfver icke vara förenadt med höga
[^ T-itm *&Giogatan 3
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SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 25 Mars 1895.

(cfflarie tßeßäéefseåag.)
För tredje gången:Z

Doktor Klaus.
Lustspel i5 akter af A.L'Arronge. Öfversättning

Personerna
Hr Malmström.
Frk Holmland.
Hr Berlin.
Hr Swedberg.

Leopold (ii-iisiiiger, ji ,llii.iH^^^^^^^^^^MJulie, hans dotter
Max von Boden, hennes man V
Doktor FerdinandKlaus . . .^JJttarie, hans hustru. Gricsinger^^^^^^^^^^^M

syster .Fraßm^HEmma, deras dotter — — — H
Paul Gerstel, notarie Hr LjmigH
Marianne, hushållerska hos Grie- H

singer . . . . . . ....prk TschemichrlLubowski, kusk |hos doktor (Ht Eiégo.
Augusta, tjänstflicka / Klaus' \Frk Hellman.
Fru von Sehlingen Fru Grunder.
Anna Frk Berglund.

±lr ■Liunp-hfvrg'

/Hr Wilhelmsson
IHr Nyström.

En kokerska. Enluisk^Enkamnäa!gungfru
En huspiga.

")IEmmas roll debuterar fröken Aina Bergroth

Orkestern utför
1. Onverture till ,Felsenmtihle"
2. Moment musical .......
3. Blaue Augeii, caprice . . . .
4. Goldre^en, vals
5. Persisk serenad

Reissiger.
Schubert.
Eilenberg.
Waldteufel.
Fahrbach.

Börjaskl. 7,30 och slutas omkr.kl. 10,15 e.m

Motion är förhälsan,hvad
mat är för kroppen!

H
N

C:O
Äldsta och bäst försedda specialaffär i

Finland för velocipeder & tillbehör samt desam-
mas noggranna och fackmässiga reparation för
moderat pris.

OBS.! Solid- och cushion- ringade veloci-
peder omändras till luftringade inom mycket
kort tid och till billigt pris.

Begär 1895 års nya katalog trykt på
landets båda språk.

SUOM. TEAÄTTER!.
Maanantaina Maaliskuun 25 p;nä 1895

näytellään

ROUVA SUORA-SUU.
(Madame Sans-géne.)

3:näytöksinen näytelmäynnä proloogi. Kirjoittanut V. Sardon,

Proloogin hcnkilöt
Catherine Hubscher, pesijätär .. .
Toinon \
La Kousotte / Catherinen apulaisia
.Inlie )
LefébTre, kansalliskaartin kersantti
Neipperg, Itävaltalainen kreivi ..
Fooché
Tinaigre, rummuttaja
Mathnrin, pienipoika......
Va-bon-train \
Joli-coeur J. Lefebvren tovereita
Hisont )

. Kirsti Sainio*
/Hilma Tähtinen.
■'Maria Eängman.
ISlimmiLähteenoja.. Kaarle Halme.. Axel Ahlberg.. Benjamin I,eino.. Aleksis Rautio..Hilma Liiman.
/■Kaarlo Keihäs.< Oskari Salo.
iKonrad Tallroth.

K ansa a.
Tapahtuu: Pariisissa Elok. 10 p.1792.

Jfäytelmän henkilöt
Napoleon, Eanskan keisari Adolf Lindfors
äÄtSffi »*« /Mimmy Leino.

ruhtinatar / sisaria \Naemi Kahilainen.
Lefébvre, marsalkki, Danzigin taerttua . .Kaarle Halme.Catherine, hanenpuolisonsa,Danziginhert-

Fouché, OtränTeiiherttuäW
Kuvar).L'<ivil'"H ii' 11 t iia
Ncipperg, Itävaltalainen kreivi, sotamäi^^^^^^^^^Hsaikki Axel AhlberUß
Brigode -j /Knut Weokmaii
Samt Marsån Aleksis Rautio.lOanouTillc \ upseereja /Konrad Tallrotfl
Lauriston INiilo Stenbäck.1D«r»c ) lOskari Salo.Corso, ltalialainen ritari Otto Närhi.
SSB- } . . . feffiÄ"Kustan, Mamelukkien päällikkö.....Kaarlo Ke'häs.
RonTaBulow, keisarinnaii kamarirouva. .Emelie StenbergKouva Viutimille \ /Olga Poppius.RouTa Uanisy > hovinaisia . . . . tHilma Liiman.
Kouva Savary ) (.Hanna Kunnas.Despréanx, tanssiopettaja Knut Weckman.Leroy, hoviompelija ......... lisakki l.attu.Cop, suutari Hemmo Kallio.Jasmin, Lefébvren hovimestari Taavi Pesonen

Kirsti Sainio.'
Benjamin Leino.
Emil Falck.

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

Ovct avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo VaBja Joppmik:lo lj211.

Brunnsparkens i utmärkt skick befintliga IS^cl £TCI Dclllcl rekommenderas.
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Det fans en person, som hatade min„sjöjungfru", och denna var den sköna
cirkassiskan", hvilken, förut allmänt
beundrad, nu blef satt iskuggan för„sjöjungfruns" skull. „Cirkassiskan"
var egentligen en spanjorska från Cuba
och ett elakt stycke. Isamband med
min dvärg satte hon en infernalisk
planivärket mot sin rival.

Vattnet ibehållaren måste alltid nå-
got uppvärmas, ty eljes kunde inte
»sjöjungfrun" hålla sig däri så länge
som hon gjorde. Iett bredvid lig-
gande rum stod därför en stor kittel
med vatten på elden. Genom ett un-
dandoldt rör leddes det lagom varma
vattnet till behållaren, som å sin sida
hade ett för publiken osynligt aflopps-
rör. ,,Sjöjungfrun-' såg vid hvarje fö-
reställning noga efter, att vattnet i
kitteln hade lagom temperatur, innan
hon började sin föreställning. En af-
ton klagade dvärgen, att han led så
förfärligt af reumatism, att han inte
kunde uppträda, hvarför jag gaf ho-
nom lof.

Nu gick den filuren och gjorde upp
en väldig brasa under kitteln, sedan
sjöjungfrun" väl inspekterat densamma
och gått till sin klädloge att kostymera
sig. Därpå smög han upp och lade
sig för att afleda alla misstankar.

Så snart sjöjungfrun steg i vatt-
net, märkte jag af hennes min, att

något var iolag. Likväl utförde hon
första delen af sjtt nummer till punkt
och pricka, ty hon hade då öfverkrop-
pen öfver vattenytan. Men när hon
skulle dyka, klättrade hon iställetupp
på klippan med ångesten tydligt må-
lad i sina anletsdrag. Vattnet ibe-
hållaren började nu sjuda. ,,Sjöjung-
frun" höll sig dock tappert, ehuru
svetten perlade nedför hennes panna.
Snart strömmade kokhett vatten in i
behållaren; sjöjungfrun gjorde, för att
inte bli skållad, ett språng mot behål-
larens öfre kant; behållaren tog öfver-
balansen, och det heta vattnet göt sig
öfver den närmast befintliga publiken.,,Sjöjungfruns" gummistjärt hade gått
sönder, och hon skrek ochgräladesom
en full sjöman, så att den uppretade
publiken helt tydligt insåg hela bedrä-
geriet. Jag skyndade mig att ge or-
der om att publiken skulle få sina
pengar tillbaka och att hålla mitt ,,mu-
seum" nedpackadt och resfärdigt före
första hanegället. Jag tordes inte stanna
kvar i Washington, utan drog långt
vesterut.

Min dvärg har aldrig mer klagat
reumatism, ty jag lät honom samma
kväll förstå, att om han vidare angreps
däraf skulle jag bota honom genomatt
doppa hans lilla syndiga kropp ikok-
hett vatten,

Notiser.
— Lindbergskasällskapethärmed

största framgång fem gånger å radgif-
vit Ibsens storslagna dram jjPerGynt".
Publiken, som, hvarje gång stycket gif-
vits, fylt salongen, har visat sig syn-
nerligen intresserad, hvilket ej är att
undra öfver,ty alla dagar bjudes ju ej
hos oss på dylik kost. Man måste
skänka hr Lindberg sin odelade beun-
dran för det jättearbete han presterar
idenna uppgift, en af de största den
dramatiska litteraturen har att uppvisa.
Det fordras kolossal energi och fram-
för alt en brinnande tro på den sanna
konstens makt att ivårt praktiska ti-
dehvarf fängsla den stora publikens
intresse, för att kunna göra detta våg-
spel. Hr Lindberg har gjort det,hans
försök har krönts med framgång och
skall väl sporra hr Lindberg till nya
ansträngningar,

Eollerna iPer Gynt" föröfrigtut-
göra endast ett staffage tillhufvudupp-
giften. Bland dessa vilja vi framhålla
fru Lindberg som en strålande vacker
dotter till Dovregubben, hvilken sist
nämda förtjänstfullt återges afhr Stave-
now. HrHultman är enutmärkt „knapp-
stöpare", och hr Lindroth bär en ori-
ginell mask som den magre".
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ALEXANDERS TEATERN.
V2BSöndagen den 24 Mars iBgs. Kl

För sjette gången

PER GYNT.
Dramatisk dikt i två afdelningar, 5 akter indelade i

10 tablåer, af Henrik Ibsen.
Öfversättning af G. af Geijerstam, Musiken af E. Grieg.

Orkestern anföres af kapellmästar R. Kajanus.
Person.irna

FörstaAkten
l:sta Tablån.
Mor Äse.

Mor Åse, en bondes enka . . Sigrid Preoht.
Per tJynt, hennes son....August.Lindberg.

Z.dra Tablån:
Gården på Haegstad

Mor Äse ....
Per Gynt . . .
Brudgummens far
Brudgummens mor
Brudgummen . .
Utsockensmannen
Hans hustru . .

Förstahoftrnllet
Andra hoftrollet

Sigge Malmgren.
Gustaf Johansson,

Gastar och Troll.

Tredje Akten
s:te Tablån
Iskogen.

Per Gynt . .
Solvejg . . .
Den grönklädda
En trollunge .

August Lindberg.
Hildur Stavenow.
Augusta Lindberg.
Constance Sjöberg.

O.fe Tablån
Mor Äses död.

Sigrid Precht.
August Lindberg.
.Sophie Pulchau.

Mor Åse . . .
Per Gynt . .
En grannkvinna

A.TXc3Lrei, J\.T€Le>l.-xx±T3.&e>X3L.
30 år sednare.

Fjärde Akten.
I.de Tablån:

Marockos sydkust.
August Lindberg.Per Gynt . .

Monsieur BaUon
Master Cotton.
von Eberkopf .
Trnnipeterstråle

Knut Lindroth.
Ernst Öberg.
Emil Asplind.
Sigge Malmgren

10 år In ii

Femte AkteM
INorge.

S.de Tablån: (Auktionen). 9:tleTaMai^kstöparen). 10:de Tablån: (SlutetH
Per Gynt August Lindberg

(Knapp-

Jenny MalmgrenSolvejg
Dovregubben Arthur Stavenow

Axel HultmanKnappstöpare
Den Magre KnutLindroth
Den Gråklädde Ernst Öberg,
Den Sorgklädde Tilfraim Lundmark,
Länsmannen Gustaf Johansson,
En Gubbe Sigge Malmgren

Bondfolk

OBS.! Nya dekorationer af herr 0. Orling. OBS.!

ALEXANDERS TEATERN.

Tisdagen den 26 Mars 1895

KL !>B—omkr. 1/2 11 e. m.

KUNG MIDAS.
Skådespel i4 akter af Gunnar Heiberg. Öfversatt

af Daniel Fallström.

PERSONERNA

Fru Anna Hjelm Augusta Lindberg,
RedaktörJohannes Ramseth August Lindberg.
Finn Hals Knut Lindroth,

Gerhard Hjelm Emil Asplind.
Fru Janne Halm Hulda Englund
FruLine Lindemann Hildur Stavenow
Fru Berg Sigrid Precht.
Fru Ottesen Nanny Scherschakow
FrökenLommerud Linda Boström
Grosshandlare Rasmussen AxelHultman.
Hvitfeldt-Olsen, tidningsman Artur Stavenow
Storting-sman Norbö Efraim Lundmark.
Madam lönseth Jenny Malmgren.
Martina,itjenst hos FruHjelm. Constance Sjöberg.

(Handlingen försiggåriKristianiai våra dagar)

Solvejg, deras dotter
Aslak, smed . . .
Förstamannen . .
Andra mannen . .

Bondfolk.

Andra Akten.
3:dje Tablån:

Mellan fjällen

Sigrid Precht.
August Lindberg.
Sigge Malmgren.
Linda Boström.
Axel Precht.
Knut Lindroth.
Jenny Malmgren.
Hildur Stawenow
Ernst Öberg.'
Arthur Stavenow
Emil Asplind.

Per Gynt ......
Ingrid, bruden på Hsegstad
Dt-a grönklädda....
Första Säterjäntan . . .
Andra Säterjäntan , . .
Tredje Säterjäntan . . .
Doyregubben
Hans dotter
Per Gynt .

August Lindberg.
Helga Kindstrand,
Augusta Lindberg.
Jenny Malmgren.
Hulda Englund
Constance Sjöberg.

4:rfe Tablån:
Dovrefjället.

Arthur Stavenow.
Augusta Lindberg.
August Lindberg.

W. AHLFORS
Kyrkogata 12. Telefon 1001.

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtra/in )\rral<s Punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.
n»vii— mil

Tjandskmagasinet
N. Esplanadg-. 39,

NU INKOMMET
Stort urval fårska: Promenad-,Bal-

och Ridhandskar. God qualité,
billiga priser.

liilfåiiS
FörentaStaternas

Lifförsäkringsbolag*

NEW-YORK.

€rnst Collander
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843,

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HAiVDSKAR
säljas endast hos

~\7V. T.A.HT
N. Ehtplanarig,37

Göhlesgärd.

Ullgarn,
crémefärgadt & blektbo-
mullsvirkgarn på nystan,
rödtmärkgarn,Carlsbader

(H O °| Ö |

__■

strumpstickor a 25 penni
omgången, virknålar från
10 penni pr styck.

Svart & hvit rulltråd.
IxnVm«laKm,t«a». 2.

Th. fteovius.

K. A. DAHLUT
PARTI-FÖRSÄLJNING,

af
Droguer, Kemikalier— 5h och ~$— —
Farmaceutiska Preparater.

Apparater. Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm. m.
3STilcola.ig-a.tsj3.IS.

S-logra.ta.xi -4-

Ledig annonsplats.

» ö

ISOCIETETSHUSET.
Söndagen den 24 Mars kl. 5 e. m.

cFoIfiförosiäUning.
Program

1. Marsch.
2. Ouverture.
8. HerrWilliamNilsson,Marmorphonvirtuos
4. Vals.
5. Compagnia Margherita.

Förstauppträdandet af solodansösen
Miss Maggie Garret.

Fröken Ama Hofmann
8. Slutmarsch

Entré SO peiini

Söndagen den 24 Mars kl. 8 e. m
1. Marsch.
2. Ouverture
3. Vals.
4. Herr William Nilsson, marmorphon-

virtuos.
s^Compagni^Jargherita

Miss Maggie Garrett
7. Fröken Anna Hofmann

8. Polka.
9. Herr William Nilsson. Solist å Piston

10. Signora Margherita.

12. tröken Anna Hofmann
Eiitré 3. maik.

Måndagen den 25 Mars kl. 5 e. m.
©To Ififores fälining.

1. Marsch.
2. Ouverture,
3. Vals
4. Herr William Nilsson.
5. Compagnia Margherita
6. Polka.
7. Miss Maggie Garrett, Solo-dansös
8. Slut-marsch.

Ezvtré BO peaazii

Måndagen den 25 Mars kl. 8 e, m,
Stora salongen.

1. Marsch.
2. Ouverture,
3. Vals.
4. Herr William Nilsson, marmorphon-

virtuos.
5. Compagnia Margherita
6. Polka.
7. Miss Maggie Garrett, Solo-dansös
8. Vals
9. Herr William Nilsson, Solist å Piston

10. Signora Margherita.
11. Miss Maggie Garret.
12. Slut-marsch.

Andringar af programmen förbehålles.
Entié i.m.a.rlE.

förbudsändningar och
andra uppdrag.

ring upp

165 0.
Snabb och billig expedi-

tion genom
Kommissions- & Distribu-

tionskontoret.
N. Esplanadgatan 21.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. q.
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Gfäamgjoréa <3apyrosser
iaskar om* „ st. a 1:25p„ 250 st. a 2:50 p* »

hos Jacob Reincke,
35N. Esplanadgatan 35.

CeleJ. 1188.
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Papyross-Rökare
som vilja skona sin helsa böraan-
vända hylsor med sundhetsvadd
ifrån firman

Joseph Jterdou k fils i paris
Begärdemiallatobaksaffärer.

Ledig annonsplats

Carl Jergroth.
Alexandersgatan 21.

T.1165.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.

Helsingfors. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1895.


