
jTjjJ.A -Pi.AVW 13 r». 1-t , (Mmillila

&rQQram~<ftlaåei
Tidning för Helsingfors
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10 penni.

Ledig1 annonsplats.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnären arbete»,

j-örlag af fmska vyer.=—
Handel med fotografiska artiklar.

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

N:o 54. Söndagen den 6 Januari 1895.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Tammikuun 6 p:nä 1895

Kello 15
Help2)ohintaisena kansanäytäntönä

näytellään

MURTOVARKAUS.
Näytelmä viidessä kuvauksessa. Kirjoittanut

Minna Cantli. Suomalainen alkuteos
HENKILÖT.

Ukonniemi \ talonisäntiäPeltola / talonisantia
Niilo,Peltolan poika . . ,
Lovisa, Ukonniemen tytär ,
Aholan Antti, torppari
Maria, hanen vaimonsa ..
Helena, heidän tyttärensä
Hoppulainen,itsellismies
Penttula,noita
Matti )
Eero
Kalle , ...
Kirsti ( ky"n nuorisoa

liisa
Vappu JEras yanba talonpoika .
Pitäjän vanginkuljettaja
Kyläläisiä.

/Taavi Pesonen,
\Kaarle Halme.. Knut Weckman.. Naemi Kahilainen,. lisakkiLattu,. MimmyLeino..Hanna Kunnas..Aleksis' Eautio..Emil Falk.
Hemmo Kallio.
Otto Närhi:
Konrad Tallroth.
Maria Eängman.
Kirsti Sainio.
Hilma Liiman.. Taavi Pesonen.
.Oskari Salo.

Ovet avataauk:lo 4. Näytäotö alkaa k:lo i/asja
loppuu k:lo 7.

Huom.: Viheriäiset piletit

—
~$- Kontor. Fabiansgatan N:o 8. Tel. 916
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Hilda Castegren
Eva Blomvall i ..Stabstrumpetaren"

och

Denise de Flavigny i JAIIsI Helgonet"

Jean, betjent Hr Linderoos.
En tjensteflicka. En skomakarpojke. Konditoriarbe-

tare. Gäster. Medlemmar af en fackförening-.
Första akten i Stockholm, de öfrigapå en villa ute

iWaxholm,

W lEJrx lÄrjLS^® i>a.vis eger
rum emellan l:sta och 2:dra akten.

Orkestern utför:
Ouverture till TantalusFöre pjesen

kval,, Suppé,
Första mellanakt: Valse ur »Zigenarba-

ronen" Strauss
Andra mellanakt:j Arabesk för stråkin-

strumenter
Tredje mellanakt: Galopp

Fanchetti.
Waldteufel

Börjaskl. 7,80 och slutas omkr. kl. 10,30 e. m.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 6 Januari 1895.

(t£refionåagQti).
För s:te gången

Stabstrumpetaren.
Folk-komedimed sångi4 akter. Fribearbetning

af Frans Hedberg.
Personerna:

August Blomyall, konditor ...Hr EAégo.
Eva, hans hustru Fru Castegren.
Gerda, hans syster Frk Gerasimovitsch.
Emma, hans kusin Fröken Widell.
Oskar Moll, stabstrumpetare. .Hr Castegren.
Knmlin Hr Wilhelmsson.
Olg<i Braudt, ung enka ....Frk Holmlund,
Baron Örnflykt Hr Berlin.
Virell, BankrevisionssekreterareHr Ahlbom.
Fru Virell
Lundholm, finbagare....
Fru Lundholm
Petterson, karamellfabrikant
Fru Petterson
Svea, kammarjungfru . . .

Fru Grunder.
Hr Lindh.
Frk Tschernichin
Hr Malmström.
Frk Berglund.
Frk Hellman.

Båttl
Lorens Malmströms

HERREKIPERINGSAFFÄR" ■■ * 1» v v'■ ■

fwn'<M e»iof Kapellet)
benTm^S 1"* för Misonen moderna och nya"ger ienärad allmänhets benägna hågkomst.__ »Pecmhté: nyhetariCRAVATTER.

Ledig annonsplats.

J. H. WICKEL
VINKAJVDBL.

<$lrraßs cftunscß
prisbe/åntpåmångautställningar, sistp*

världsutställningen iChicago.

■ Ĝuldmedalj189D.$&■

Specialaffär förblomsterkort
och portmonnäer.

Störstalager af
b «/«/-, tf/Å-s- och Gratulationskort,
,-Portmonnäer och Plånböcker,
"varat nyheter nu inkommit.

Oskar Fröberg.
48 Kaserngatan.

Waseniuska Bokhandeln.
KillllS HOTEL

\s

_
v_,

Stor Realisation,
till betydligt nedsatta priser af

Theater-, Res- & Marinkikare.
Barometrar & Thermometrar.

Ritbestick m. m.
Paul Dettinann.

Optiska Magasinet
N. Esplariadg. 37.

Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta rOd-viner, enligtkemisk analys

äkta,rena naturviner, hvilka såaom bekant använ-
das vid utländska kurorter såsom synnerligen hal-
sostärkande och därjämtemycket prisbilliga,Berve-
ras numera å alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus.

AXEL PALMROOS
"Vli3.afsa.r-

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR X?
äfvensom DAMKAPPOR. (£> \

Damskrädderi under utmärkt ledning. y\

rekommenderas
Table d'Hote (kl. i

bestående af
3—5) Ledig annonsplats.

Smörgåsbord,4 rätter ochkaffe å 2 Fmk

J. Ossolin.

lexandersgatan 17. -^ A VyVJXV-Är. *=S *>>K. E. StåhlbergNya^SSr.3

HlF.B.K:s rssiii
= F.B.K:s ristarat.th-

so
&o

«
S5
to
Q©

I
CAFE DU lORD

Sofiegatan 2.
Serverar smörgåsbord,'/i* '/sportioner, salta biten,

Varma & kalla sexor,till billiga priser.
Öl på B"idlai,

Nybeklädd & Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer,

Gustaf j^lomqYisi.

5^



«¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥»% JLLIUS SJÖGREN «JU MikaeUgatan4. Central» hus. *<

% Yllc^ och frikofvaruaffär. \$ Vålsorteradt lagrer. Billigapriser. S

IJu/försäkringsaktiebolaget
K ALITA.

JSifförsäkringar é JBifränfor.
IBilliga premier — liberala för-
i säkringsviilkor.

Esplanad kapellet.
Måndagen den 7 Januari

foran kl. ■|2 8 m.

SI
Virtuos kvartetten familjen tyraeusel.

ii ii
Stor nyhet.

Genom ett

Ijjjjl tillhörigt den af oss representeradefirman
HBayliSS Thomas& C:o (Coventry,England) ifåS^ är numera <&$
W& \!! V eloeipeaens sröpsia jiende —! !!;;^$ak\ il P-< ■ i IP- " i 11 1 iåss!!

—
slilninqen

—
oskadiiqqiord å£

HExcelsior maskinerna för 18U5.
|j§ AXel Wiklund, Hjalmar Fellman :%:»ivg G-eneralagentoch inne- Wladimirsg. 19 xy.

hafvare af hufvudde- telefon 758<

Centralpassagen. Hp

i ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Tisdagen den 8 januari

Program:
Ouverture till op. Baymond Thomas.

MeträLa Vague", vals
Chant sans paroles Tschaikowsky.
Finsk Rapsodi Kajanus.

PAUS

Ouverture till Ruy Bias" Mendelssohn

Suite n:o 1 ur Peer Gynt" Grkg,
Åses dödMorgonstämning

Anitras dans. Hos bärgstrollen

Scener ur Die Walkyre" Wagner

PAUS.
Ungersk Rapsodi n:o 1 Liszt.
Intermezzo sinfonico ur nCaval-

leria Eusticana" Mascagni
Persisk marsch Strams.

LV^» ■

r/^"*

Undervisning ipianospel mSS%anUS,
g f r St. Robertsgatan n:o 39.

Tt il |1 |"tf OfLL vid vägen tillFölisön"Ml aCa g rek
~-

m|UIIIUIIUUUIU A Ahlberg

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

sJCagetsiams Soßßanéal.
2:90

3:75,

1:75

Finska novelTisteiM
Canth, Noveller,
Turgenjew, Mumu, H
Ingman, En bondehöfdingH
Vera Hjelt, Mellan läxan ochleken^^^^^|
soldan- Brofeldt, Finsk bilderbok H
Westermarck, George Eliot — .'!:H
Geijerstam, Nya brytningar — 2:2oH
Lagus. Förklaringar tillFänrik Ståls sägnei
Konstnärsgillets Julbladß

2:2d

1:50,
2:50.

SOCIETETSHUSETS
stora

konsertsalong1

upplåtes gratis för" tillställningar, lotterier, etc.
etc. de dagar som Populär Konsert ej eger rum, om
anmälan sker förut.

IBi:an
emottagas beställningar å middagar, sottpéer,
bröllop,baler, sammanträden m." m. samt är
särdeles lämplig för enskilda tillställningar,emedan
en liten teater i rococostil finnes.

% J. F. Lundqvisfs f
Pälsmagasin. Jj
Största lager af färdiga pälsvaror. <§^

v|s Herrpälsar af bästa material. AL
Erkänd specialitet: Moderna Roton-fj der. Lagret af Pälsfoder och tyger för jk(x utförande af beställningar särdeles rik-

'
fW haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, Muf- W,
yjß far, Boa's, Mössor, Baretter, Vinterhand-

skar, Sportvantar (Kintar) m. m. allt iAi:
k^ största urval. £i

Ledig annonsplats. Ledig annonsplats.
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TiyWJSW? vW?5W7 s*Äv 51??? wri?IWicvW!J y?F?vflyi?WW»T diska kvarlefvor — väktare af timlig
lag och rättvisa — Usch, så tråkigt!— " Det var den gamla goda tiden —
Gasparones, Tiggarstudentens och Lilla
hälgonets förlofvade dagar. Då förstod
man sig på teater och njötifulla drag
af en konst som förädlade sinnet och
utvecklade ynglingen till en trogen an-
hängare af den varietetaf den sceniska
konsten som har framtiden för sig och
som lagt samtiden inför sina fötter —

skådespel — nej då — de ville ha
operett. Och, så företog sig den där
otäcka hr Molander att gifva operetter,
och en vacker dag satt jag åter på
svenska teatern och åter såg det för
mig så kära barndomsminnet — Lilla
Hälgonet. Men hr Molander hade al-
drig bordt spela operetter. Själf påstår
han emellertid att det var nödvändigt

jCARTE D'OR| Lilla Hälgonet
Hvilka egendomliga minnen väcker

ej detta namn. — Det var ibörjanpå
åtti-talet "— det var där uppe ide
himmelska rymderna — idet enda på
jorden förefintliga paradiset dit tonerna
af M:r Hervés älskliga mnsik kommo
och spridde glädje imitt af stygga
lärare så förstördabarnasinne. (I pa-
radiset förekomma hälst barn och an-
nat oskyldigt folk, såsom fattiga stu-
denter och gemene frivillige). —

ill]
i;

— för ekonomins skull. — Men nu
blef en del af fåtalet förargadtoch skref
iNya Pressen och Finsk Tidskrift att
han bara spelade operetter, som iupp-
sättning hade kostat oerhörda summor

ICHAMPAGNE f — nej förlåt — ben — jagmenar nu
inte symbolismen, utan variétén. — Det
var då det — . Men så kom den där
skrifk unnige" hr Molander och ville
spela stora dramatiska stycken som
Faust — Kungsämnena —

■ Mäster Olof
in. fl. Men det gick då inte als. Det
var endast ett fåtal som förstod sig på
slikt. Men kan man tänka sig? De
hade den djärfheten att påstå att tea-
tern ikonstnärligt afseende vunne om
det moderna skådespelet och komedin
ersatte den slippriga" (Kantänka.)!
operetten på teaterns repertoar. Men
de voro lyckligtvis ett fåtal. Den öf-
riga delen — den som, öfverhufvudta-
get begrep sig på skön konst ville un-
der sådana förhållanden ej merabesöka
teatern. De ville skratta när de voro
där

—
de ville haroligt samtidigt som

de ville njuta af en bildande musik och
en snillrik dialog. De ville ej se på
kärleksdramer och långtrådiga historiska

Där uppe härskade andakt och det
dröjde ej länge innan de små gossarna,
de fattiga studenterna och de gemene
frivillige grepos af de toner orgelnisten
iSvalornas kloster framtrollade ur bin
orgel— " grepos så

— att när Celestin"
uppmanade M:lle de de Flavigny och
de andra systrarna att uppstämma den
härliga sången „Klostret ger oss lugn
och ro, intet värdsligt får där bo" —

—
ja en hade kostat 12,000 fmk

—
och på så sätt förstörde teaterns eko-
nomi. Och då blef hr Molander isin
tur ledsen och tog afsked — alt för
det där fåtalets och operettens skull.
Att jag någonsin mera shulle få se
Lilla hälgonet trodde jag då ej. Ty
i fjol spelades ej några operetter på
svenska teatern. Det hade de nio di-
rektörerna och hr Lindberg gifvit sig
sjutton på. Nej då

—
det var gedi-

gen repertoar som bjöds på: Ham-
let, Fédora, Ett godt hem, Den be-
slöjade divan, Andersson, Pettersson,
Lundström m. fl. Och så tänkte ingen
mera på operetten — allra minst på
Lilla Hälgonet, jag har sett den inne-
mot 40 gånger och kan bådeord och
musik, till och Cadet". Men jag
ser den garna engång till —

när,hvar

i"Renault & Gol
| COGNAC i
en v&

1Yerldsberömda kvaliteter,iså sjöngo vi med — vi alla — där
uppe bland stjärnorna. Af pur andakt
förstås. Och alla voro som förklarade—

afglädje, andakt och hänförelse,allaIguld

isilfver

— " utom öfverkonstapeln på tredje ra-
den, som förklarade att det var opas-
sande att sjunga och nu blef det med
ens klart för mig att ej ens paradiset
hör små gossar och annat oskyldigt
folk till och att äfven där finnas jor-

Medaljerna
iBRONS
xmmmmm ■*ifirtJW<Mfcfl ftätefr ft^fri&ft*;,rVSW ySVVsv Ww WW vWX

FRANSKA LIFFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET
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SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 7 Januari 1895.

Förfjerde t6B:de) gången

ULLA EGOIT"
(Mamzelle Nitouche")

Comédie-opérett i3 akter (3;dje akten afdeladi2 ta-
blåer) af Henri Meilliac och Albert Millaud. Öf-

versättning Musiken af Hervé,

Personerna

Grefve de Chateau-tJibus, Ma-
jor vid-27:de dragonre-
gementet Hr. Malmströ:

Femande deCham- löjtnanter (

platreux, vid sam- (Hr. Castegrer
(Justave, ma rege- iHr. Uggla.
Robert, mente-

IHr. Enberg.
Loriot, korporal Hr. Riégo.
Eu dragon Hr^Ljnderoof
Celestin, orgcilnis^^SviiloriuL^B

Hr. Wihelmsson
Direktören för teatern iPont-

arcy Hr. Ahlbom
Hr. Nyström

Fru Castegren
Regissören
Denise de Flavigny
Priorinnan iSvalornas klo-

ster"
Corinne,
Gimblette,

■FruTa-nlider.
Tschernichin.Iaktriservid tea- JFrk. Gerasimovitsoh

IterniPontarcy JFrk Berglund.
I iFrk Hellman.

Lydie.
Sylvia,
KlosterPensionärer. Aktriser. Dragonofficerarem. fl,

Händelsen ioch inärheten af Pontarcy

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

ESPLANAD KAPLLET.
Måndagen den 7 Januari

Progpam
Betraite Espagnole, Marsch . Buiz delPortal
Ouverture till Öp. Zampa" . Herold.
Violin Solo P. Flössel.
Louvenier de Venice, Valse . . C. Bach.
Paraflies-VÖgtl, XylophonDuett Th. Kraeusel.

Calif vonOuverture till Öp
Bagdad . Boildieu

Aria för Manu Möte (utan In-
strument) Th. Kraeusel,

8
9

10
P. Flössel,

Svenska Folkvisor.
Polka för 3 Flöjter....
Humoristischer Vortrag (gebrii-

der Krausel).

Keler-BélaLustspiel Ouverture . . . .
Concert 2 på Oboen, Fagott

Th. Kraeusel,gleichzeitig geblasen .
Carneval de Venisce för 3 Vio-

Paganini.
Metra.

ImeiM
Serenaa^spagnol^H^^^l
Circus Galopp för S^irlophonei

Alla aftnar kl. Va 8 till 11 e. m

/. Wolontis.

SUOM. TEAATTERI.
Suunnuntaina Tammik. 6 p:nä 1895

näytellään

TUULISPAA.
(Froufrou.)

5-näytöksinennäytelmä. Kirjoittanut Jleilhac ja
Halévy. Suomentanut Anni Levander

Henkilot

Brigard Adolf Lindfors

fHanna KunnasLouise 1 hanen tyttärensä
GSilberte j J (Olga Poppius

,Axel Ahlberg.Henri de Sartory

Paul de Yalréas Knut Weckman
Paroni de Cainbri Kaarle Halme
Paronitar de Cambri Kirsti Sainio

Hilma Liiman,Pauline, kamarineitsyt
Kotiopettajatar Mimmmy Leino,

Pitou lisakki Lattu

Zanetto Otto Närhi
Georges de Sartory (lapsi)

Konrad TallrothPalvelija

Tapaus: nykyaikana.
Ensimäinen näytös Charmerettesnimisessä Brigardin

hovissa. Toinen, kolmas ja viides näytös Parii-
sissa. Neljäs näytös Veneziassa.)

Ensimäisen ja toisen näytöksenvälillä on viisi vuotta
kulunut.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaak:lo V2Bja
loppuu k:lo VgU

Huom.! Ruskeat piletit.
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GRAHN,HEDMAN& WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA.tTSS.ZRm,
Östra Henriksgatan13 J. Sunis Skrädderi Stora Rohertsgatan N:o 3,

:^=utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt. ==
Telefon 1193,

<3rdixnLi3x*ln.l restaurant

"sr
re]fetrmT-r->a-nc3Le>i?Bis.

IP /
Oskar/ /
Levins/^^ /

/ Ä^/iskyldA?//i /Rekommenderas
detbästa.

Hotel In,Alla dag-ar.

Middagskonsert
Alla dagar,

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.

Elite Wiener Damkapellet

er Kl 3—5 e. m FAVORITE

H. DU BOUZET.Telefon 1866, COGNAC

é
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och hur som hälst. Jag blef också
glad då jag härom dagen läste itid-
ningarna att den skulle spelas — för
65:te gången, — Och nu haf tack du
snälla, rara lilla hälgon — ursäkta— Isnälla rara små hälgon — tack,
för de många oförgätliga stunder ni
skänkte oss. Era åhörare

- där
uppe — bland stjärnorna

— däruppe— iden stora stillheten. — Tack!
Lilla Eyolf.

Om Lindbergska sällskapets

utförande af Ibsens nPer Gynt" på
Gefle teater skrifves iGefleborgsläns-
tidning följande:

Ibsens sagospel Per Gynt" hade i
fredags afton samlat fullt hus och det
var med stora förväntningar publiken
infunnit sig. Undrande och spörjande
var den, när ridån gick upp, omhvad
som skulle komma, och undrande och
spörjande gick den från teatern när
ridån för sista gången gick ned, om
hvad den sett och hört.Den kändeoch
erkände, att den iPer Gynt, framstäld
af August Lindberg, sett en sagofigur,
som i sina underliga, fantastiska kän-

slor och lefnadsöden ryckte den med
sig och intresserade, men om sig själf
ej gaf mycket större klarhet än menig-
heten iNorge hade om honom, då han
i sjunde tablån åter hemkom tillNorge,
där hans minne lefde kvar som ett
fantasispöke. Detta publikens intryck
vilja vi dock ingalunda påstå berodde på
August Lindbergs framställning af ti-

telrollen. Tvärtom, hela tidenman såg
och hörde honom, tyckte man sig gan-
ska väl kunna följa med och fatta ho-
nomide skilda scenerna, mennär man
sedan skulle sätta dessa skilda scener
samman till ett helt och gjorde sig
frågan, hvem och hvad var Per Gynt,
då tröt åtminstone för det stora flerta-
let kombinationsförmågan. Vi äro dock
öfvertygade om, att Per Gynt ej hör
till dessa Ibsenska fullkomligt olösliga
gåtor, men för att lösa gåtan behöfver
den noga studeras, antingen genom nog-
gran läsning af skaldestycket eller ge-
nom att flere gånger se den från sce-
nen. Som vi ej varit i tillfälle att
fylla någon af dessa förutsättningar,är
det osa ock omöjligt att för dagen in-
låta oss pä någon detaljerad undersök-
ning af pjesen och framställningen af
dess hufvudperson. Så mycket kunna
vi dock säga, att August Lindberggaf
oss bevis på värkligt konstnärsskap i
sin framställning af såväl den unge,
öfverspände vildbasaren iförsta tablån,

som denibarndomsminnenauppgående,
fantasirike sonen vid moderns dödsbädd
i sjette tablån, den odisputabelt mest
verkningsfulla i hela pjesen, som ock
den genomsin rikedom öfverlägsneman-
nen, som ser sin ständigt drömda kej-
sarkrona allt närmare hägrande iden
sjunde, som slutligen den isista akten
till sitt fädernesland återkomne gamle
fattige mannen, hvilken, trots alla sina
missräkningar tror sig dock åtminstone
alltid vara sig sjelf, sitt egetgyntska
jag"

Utom Per Gynts är det knappast
nere än mor Åse 3roll, som på den age-
rande ställer några större kraf. Denna
roll utfördes ock af Sigrid Precht med
värklig talang. Värda ett hedersom-
nämnande äro ock hvar för sig, Axel
Hultman såsom Knappstöparen, Knut
Lindroth såsom Den Magre och Augu-
sta Lindberg såsom Den Grönklädda.

Om »Gengångare" skrifves
Hvad vi hos August Lindberg, så-

som Osvalds framställare, sätta främst,
är den måtta, med hvilken han gaf
rollen; och den moderation, särskildt i
masken, han nu visade mot då han
för några år sedan gjorde denna roll.
gjorde framställningen mindre vidrig,
utan att därför göra den mindre verk-
ningsfull. Fru Alving spelades hela
tiden mästerligt af Hedvig Vinter-Hjelm
och Sigge Malmgrens pastor Manders

var äfven en mycket god prestation,
fast den föreföll,särskildt genom hans
ständiga gående, alldeles för oroligoch
nervös. Axel Hultman hade såsom
snickare Engstrand tillfälle att taga ett
långt språng fram ipublikens gunst,
hvilken han med hvarje ny roll, han
utför, alltmera tillvinner sig. Särskildt
gjorde han rent ypperligt scenen i
andra akten med pastorManders. Slut-
ligen är det med verklig uppriktig-
het vi gratulera fr. Hulda Englund till
hennes framställningafRegina,en fram-
ställning, hvari den unga skådespeler-
skan gaf mycket goda löften om sig
för framtiden.

Notiser.
— Svenska Inhemska teatern

har begynt en kortare säsong i Vasa.

—
Lille Eyolf, Henrik Ibsens nya

skådespel, iöfversättning af Gustaf af
Geijer3tam, skall gifvas för förstagån-
gen å Stora teatern iGöteborgden 28
Januari 1895.

— K. teatern iKöpenhamn.Det
anses nu iteaterkretsar för afgjordt, att
både fru Keller och fru Keumert med
denna säsongs utgång taga afsked från
k. teatern

Pebåii U Carl VOn Knorring. Kontor: Michaelsgatan 1.
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Societelshusets stora salong.

Söndagen den 6 Januari kl 8 e. m

Program
A. Rosch
Boieldieu

Under stjärnbaneret^larechM
Ouv. Hvita frunI
Mr Willy Barry.I
Pres de toi, valsH
Systrarna Stern, dansduetuste!

Negerkomiker
Waldteufel.

Kneip-polka . " ■ ■ ■ ■ ■ Fahrback.
Herr & Fru Sjö,svenska humoristiska duettister
Goldlookchen. Ma/,nrkiiß Lehmann
Fri. Lila Ban, ungersk Chanteuse excentrique

LeskovjanMargaretha-marsch
Mr Willy Barry.
Systrarna Stern.
Lustige Fyre, vals
Herr och Fru Sjö.
Fri. Lila Bän.
Slut-marsch.

Vollstedt

Entré 1mark
Eventuella förändringar af programmet förbehålles,

<2olKföreställning.
Söndagen den 6 Januari kl. 5 e. m

Program
Teufel-marsch Suppé

Kéler-BélaLustspels-ouverture

Mr Willy Barry, Negerkomiker
Bonnerose,Svärmeri, Vals

Systrarna Stern, Dansduettister

Lilla slarfvan, polka Ringvall

Herr OCh Fru Sjö, Svenska duettister

Efter Balen C. Harris,

Fröken Lila Bån, Chanteuse excentrique

Slut-marsch

Entré 50 penni

(Trettiofemman).

Måndagen den 4 Januari 1895 kl. 8 e, m

Program
Schmidt,

Suppé

Waldteufel,

Werner

Marcus

Röyle,

Strauss

Entré 1mark

Andringar i programmet förbehålles,

Med stormsteg ....
Ouverture, „Spader dam
Mr Willy Barry.
En sommarafton, vals .
Systrarna Stern
Tutti-Frutti, polka . .
Herr & Fru Sjö.
Flicktankar, mazurk-a .
Fröken Lila Ban.

Toreador, vals . . .
Mr Willy Barry.
Systrarna Stern.
Läderlappen, potpourri
Herr & Fru Sjö.
Fröken Lila Ban.
Slut-marsch.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtrafin punsch.
Äkta Cogns c, Rhum, Arrac

och Likörer.

Nya
Glasmagasinet

Helsingfors.
3 Mikaelsgatan3

Rekommenderar sitt väl-
sorterade glaslager.
Modeiata priser!

Olsson é JJlexsiz

SOCIETETSHUSET.

Tisdagen den 8 jannari

Ppogram

Modernt lager:
Spetsar,

Band,

Plysch,
Sidentyger

m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN
Alexandtrsg. q.

"WSS Tfwwirfl

3matra-]3lumen~Seife
N:0 4711

frånFerd.Mulhens,Köln.
1mk.per stycke, 3 styc-
ken ielegant ask 2 mk.
50 p.

M. Gestrin.
Mikaelsgatan1.

f. d. Eöckermanskahuset
ingång från portgången.

Ledig annonsplats.

iillfåiii
FörentaStaternas

LifTörsäkringsbolag

NEW-YORK.

€rnst ZTollander
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HANDSKAR
säljas endast hos

"VC. T-A.HT
N. Esplanarfff. 37

Göhles qdrd.

CO Ö

:0 s> £ M D sL«

fo:

Ullgarn,
TröjorStrumpor

Barnkostymer,Vantar,
Damasker, Strump-
stickor,Virk-,Kanava-
& Stoppnålar, Snodd-
& Spolmaskiner.

xa:il=a.elsgrs-ta.n.2-

Th. Neovius.

K. LBAHLII.
PARTI-FÖRSÄLJNING,

af
Droguer, Kemikalier— >" och Hg
Farmaceutiska Preparater.

Apparater, Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm. m.
Nilcola.igra.ta.ii13.

G-logataa -i_

Königsmarsch Fahfhach
Ouverture,Romantique Kéler-Bela
Mr Willy Barry,

ImmeröderNimmer, vals Waldteufel.
Systrarna Steril
Troll-Polka Gärtner

Herr och Fru Sjö

La Czarine, Mazurka Ganne,

Pri. Lila Ban

Landjäger-marsch. . Bixner
Mr Willy Barry
Systrarna Stern
Rosen avs dem SUden Strams

Herr och Fru Sjö

Fri. Lila Ban

Slutmarsch

Entré 1mark.

5
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sJCemgjoréa <&apyrosser
i askar om250 st. å 2. 50 p
i „ „ 25 st. ä35 p

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35.

Celef. 1188

Ledig annonsplats

CO
CÖ

o

CD
_J

Ledig annonsplats.

ledig annonsplats.

CARL BERGROTH
Alexandersgatan 21

Stort välsorteradt lager af
Cognac,

Rom och
Likörer

till billigaste priser.


