Pris 5 penni.

cTroaram-cfiladet
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBIJN,

Teatrar och Konserter.

POTOGRAr
Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnärers arbeten.
Förlag af finska vyer.
Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31.
Telefon N:o 264.
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Kontor
N. Esplanadg. 33.
-f- J. N. Car/ander.
"

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
st

Onsdagen den 22 Februari

N:o 23

1893.

Svenska Teatern.

Suom. Teaatteri.

Onsdagen den 22 februari

Keskiviikkona Helmikuun 22 p.nä
näytellään

För 2:a gången

ARMELIAITA BOUVIA

flfiMtiir Siluis

(Wohlthätige Frauen.)

4-näytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut Adolph L'Arrong*e,
Suomentanut Anni Levander

Skådespel i 3 akter af Henrik Ibsen. Öfversättning af
Emelie Degerliolni.
PERSONERNA

Hr Svennberg.
Byggmästar Halvard Solness
Fru Aline Solness
Frk Loenbom.
Doktor Herdal, husläkare hos Solness
Hr Biégo.
Knut Brovik, f. d. arkitekt, assistent hos Sol„ Wahlbom.
ness
Ragnar Brovik, hans son, ritare
Berlin.
Kaja Fosli, Broviks systerdotter, bokförerska Fru Eiégo.
„ Håkanson.
FrökenHilde Wangell
Handlingen försiggår hos byggmästar Solness.

....

.

„

Börjas kl. 7,3Ö och slutas omkr. 10,15 e. m.

..

Fredagen den 24 februari

Samma pjes.
Biljettpriser: I'nrtcrrc 4,50 ; 4,—; 3—; rart. gall^^^m^m
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CIGARR-IMPORT-AFFÄR.

Esplanadgaian 25. Helsingfors.
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Specialitet: Glasögon & Pince-nez.
-"«■$ Största urval.
Nya modeller. f>"
PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Esplanadgat. 37 (Göhlesgård).

—

Hl

11■"»-"

UnionsgatanN:o 27.
och Kläden.

Öppen från kl. 11—8

KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE^
tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Doff/ar

t P^rrvTM^TrrvTTiT^^^iTTniminiiiir^
meddelar

i

ORIENTALISKA
IRRGÅNGSSALONGEN,

te. stud e/s

'
V

Teater-, Res- 1 Marinkikare.

Maexmontan.

l>-»-««llll 11111111111 1 IIIIK»-»»-«»l

Berrehiperingsaffär. *<r

Specialitét: Engelska, inotlcriia hattar.

gant och fullkomligt nytt, uppfyller allanutidensfordringar. Större
och mindre våningar och enskilda rum erhållas för bröllop,
middagar, supéer och sammanträden m. m.
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MALMSTRÖM,

vis å vis Kapellet
I
rekommenderar i välvillig hågkomst
U
sin

som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemang är ele-

KONSE'R'I
..v

HELSINGFORS,
Alexandersgatan N:o ri
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Middagå 3m.
kl. 3—5 e.

Henkilöt
Benjamin Leino.
Majori Kudolf von Rodeck
Prasz,
Clementine,
salaneuvoksetar
von
lesAdolfine Leander,
Emelie Stenberg.
kirouva, hanen sisarensa
Anton Franck.
Den unga sångerska, hvars porträtt Emil von Prasz, tämän poika
Mimmy Leino.
vi idag meddela, är dotter till den be- Kenraalitar Weiszling
Mimmi Lähteenoja.
kante kapellmästaren vid FinskaGardet Pankkiirin rouva Friedheim
Olga Salo.
A. F. Leander, har studerat vid härva- Neiti von Sprossen
HilmaLiiman.
rande musikinstitut för hr A. Ojan- Rouva von Sånger
Kaarle Halme.
perä och sedermeraförfrökenE. Meche- Valtioneuvos Kiesel
Taavi Pesonen.
lin, bar uppträdt vid fru Emmy Achtés Herra Siiszholz
Isakki Lattu.
inhemska opera såsom Donna Adna i Kirkon-esimies Wurm
Aleksis Eautio.
Mozarts „Don Juan" och Adalgisa iBel- Friedrich Möpsel, nahkakauppias
Olga Poppius.
linis „Norma", s-amt har af kritiken en- Ottilie, hanen vaimonsa
Helga Corander.
stämmigt lofordats såsom enmycket be- Julius, heidän poikansa
gåfvad inhemsk sångerskatalang med Martha Stein, majoorm ottotyttären kasvatHanna Kunnas.
klar, blond, hög sopranstämma och uttajatar
Hemmo Kallio.
präglad musikalisk intelligens. Före sin Hans Werner, majoorm palvelija
Kirsti Sainio.
tillärnade studieresa till Paris, där sån- Anna, hanen vaimonsa
Knut Weckman.
gerskan ämnar utbilda sig för den Hubert
Naemi Kahilainen.
världsbekanta artisten fru Desirée Ar- Maria, Möpselin palvelustyttö
Mimmi Lähteenoja.
tdt och läraren vid Conservatoire prof. Paula, salaneuvoksettaren kamarityttö
Saimi Järnefelt.
Bax, ger frökenLeander en konsert iaf- Rouva Seibold
Otto Närhi.
ton iöolennitets-salenmed ett rikhaltigt Teurastaja
och intresseväckande program.
Näytäntö alkaa k:lo 7,8 ,ia 'oppuu k:lo tygll.
Frfiken Leanders stämma påminner
om
Ida
Basiliers
och
Alma
Fohbåde
logen— MM
Toisin riT. 1,50
',■'', ', MM
1 111 1 Ini I'lill
ströms. Hennes anlag förkoloratursång Vll, MunKall.
8, 111:^^
~~~7~~~*
2 10,-0
0,75; 0,50; Ork. 2,-; I
1-;
äro omisskänliga; äfven den dramatiska
8-7, 11-1«: 12- L 9: 24,— M.
L.
gnistan glöder lifligt hos henne.

dagligen.

FU. kand, Uno Lindström
upp.

undervisning iryska språket. Bostad: Brunnsgatan

Passagen, Helsingfors,

8. 3 tr.

Träffas: 4—5 e.m

Bljetter fås vid ingången

Korrespondenser.

ORKESTERFÖRENINGEN.
Torsdagen den 23 februari.

iiiiif.
Societetshuset

Program:

Granadä/^^^^^H
Kreutzer.

I

Waldteufel.
..Friihlingskiiiiler'', vals
I
Prestinnornas dans ur op. „Samson
Saint-baihis
Dalila"
..Festlicher Einzttg" der Königin von Salia Goldmark.

■■■~~\

PAUS

.

Litolff.
Raff.

Ouverture, Robespierre
Fantasistycke, för violin
(Herr A. Amigo.)

Bizet.

Carmen-suite
PAUS

Gounod

Prolog till op. Romeo och Julia
Entr' act ur op. Mignon
Polonaise

...

Konserten börjar kl.

Paris ijanuari 1893
Onsdagen d. 22 Februari
Era tidningar hafva naturligtvis regifver undertecknad
dan omtalat uppförandet af August
Strindbergs »Fröken Julie" på Théaf pianisten herr H. W. Dayas
åtre Libre härstädes. Oaktadt min med benäget biträde
korrespondens således icke mera kan
och Orkesterföreningens orkester under ledning
räkna på nyhetens intresse, tar jag
af herr kapellmästar R. Kajanus en
mig dock friheten delgifva Programbladets ärade läsare det intryck stykket gjorde på mig vid sitt förstauppförande i Paris den 16 januari.
Pariserprässen tyckes, att döma af
det ganska respektabla antal tidningar jag genomgått, vara öfvervägande
ogynsamt stämd mot Strindbergs arbete, om ock flera fördelaktiga utlåGoldinark
Ouverture Sakuntala
tanden ges. Några omdömen synas
Orkesterföreningens
orkester
mig till och med, ehuru jag icke är
någon absolut beundrare af „Fröken
Verdi.
Aria ur Aida
Julie", vara alt för hårda.
folkvisa
a) Isländsk
Det var med ett visst intresse man
Svendsen.
b) Svensk folkvisa J
emotsåg dagen för premieren. Flere
artiklar öfver den svenska författaren
Orkesterföreningens stråkorkester.
af Ginisty, Darzeus m. fl. hade varit
Orieg.
a) Solvejgs sång
synliga iparisprässen. På samma gång
Bket.
b) Pastorale
som rMademoiselle Julie" gåfvos två
Meyerbeer.
enaktsstycken, „Le ménage Brésile"
Aria ur Dinorah
af Coolus, och „A bas le progrés!"
Air
|
Bach.
af E. de Goncourt. Intetdera af
b)
Gavottel
fördunkla
ägnadt
var
att
stycken
dessa
Orkesterföreningens orkester.
Strindbergs. Det förra var en cySibelius.
a)
Jägargossen
intresse,
nisk historiett utan vidare
det senare, af författaren kalladt sab) Winterlied {
m^
tiriskt skämt", en med synbar pre)
c) Maihed
skrifven,
tention
men fruktansvärdt
Konserten biirjar kl. half 8 e. m.
naiv och intetsägande utgjutelse, hvilken hos publiken vakte en värkLeander.

B T.
1O II

'Program
Ouverture, „Das Nachtlager von

Universitetets Solennitetssal.

(Införande fördröjt.)

Thomas
Glinka.

7?8 e. m
Robert Kajarms

—J

Adolfine

lig bestörtning och kan komma en
att tro, att dess upphofsman blifvit
rfrbarn på nytt. Endast de Goncourts
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fräjdade namn får man väl tillskrifva
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förbyttes till en mera oböfvisk de'tnann.
W^L
monstration.
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Fröken Julie" åhördes med långt
C.
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é
mera vaket intresse och gaf också
anledning till några rätt bullersamma
Alexandersgatan 46, CENTRALS HUS.
opinionsyttringar. Det var ihvarje
Alla sorters finare och gröfre Borstbinderiarbe.s osa *w g a
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvättg
g,
fall lif i salongen under det pjesen
svamp, Tamburmattor m.m.
— f- Privilegierad! 1869. -4- ■
CO g
I
■
och, trots den enda aktens
pågick,
SO
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s
C £*. Lindgren
CLD T 3g
ansenliga längd, gåfvo åhörarne icke
§
intryck af att vara alt för trötta.
*_v
la
T^
Jag är fullt opartisk, då jag säger,
03 Ä
Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapliga
som merkantila. Rekommenderar sin lceim.ig-ra.fi.stea, aféLelatt åtskilliga ställen i pjesen hos en
l
Japanesiska
rummet
ning- förutförande af ill-v3.stra.tiom.er af alla slag enligt nyaRococco &
icke ringa del bland publiken framste metoder.
|rekommenderas för slutna sällskap.
OBS7I Vara arbeten hafva rönt allmänt erkännande i
manade protester, ibland en ironisk 1 in- och utlandet
samt tillerkänts flere pris. Protver stå gärna till
Conditori
q. \
munterhet, medan å andrasidan många j f-gtjänst franco och gratis.
Catani.
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3,
starka bifallsyttringar, och under föro*Ss> « 2 g. Z fl
nyade
applåder inropades sedan de
Aftär i järn, färger, kemikalier, §
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spelande. En ansenlig fraktion af
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ErökenNav spelade Julie med mykis. .it .i
ken känsla och grace. Kanske var
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det är väl troligt, att författaren tänkt
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Aktie
-g h d'-« o
sig sin hysteriska hjältinna mindre
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vekt behaglig, mera våldsam i sin
större och mindre beställningar »j{
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nyckfullhet.
rekommenderas, samt frukostar, mid- *<
Emellertid var fröken
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Bayerskt-,
i*
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höll sig. Betjänten Jeans roll utfördes
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lifligt och rätt talangfullt af hr Ariri
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Cristines mera episodiska figur.
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Ständigt väl sorteradt lager af illuminations-

och maskeradartiklar m.m.
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Engelbrechtska sällskapet
har i Vexiö uppfört Z. Topelius „Ef-

Kamps Kafé.

ter

Kamps Kafé.

femtio år". Smålands-Posten ytt-

rar sig om styckets utförande iföl-

jande berömmande ordalag:
Magnus Drakenhjelm spelades af

hr Engelbrecht, och sällan ha vi varit
i tillfälle att åt någon scenisk framställning kunna lämna ett så helt och
fullt erkännande, utan alla inskränkningar, som här. Hvarje den minsta
detalj af rollen var tydligen väl studerad; den fina belefvenheten i hela
den gamles väsen, frivoliteten, hållningslösheten ihans karakter, där den
då och då uppdykande hederskänslan
ej kunde finna något fäste, alt kom
till sin fulla rätt. Hela framställningen, med den bräckliga gestalten, den
brutna, stapplande, men ändock fullt
tydliga och väl nyanserade stämman,
för att nu ej tala om den omsorgsfullt gjorda ansiktsmasken, gaf just
den rätta bilden af den gamle, vissnade, nu barn på nytt vordne gustavianen. Det var en prestation af fullödig konst, som ingen skådespelare
vid den svenska landsortsscenen för
närvarande torde kunna skapa ett motstycke till. Prologens fagra Ebba
Reutercrona, där framstäld mycket in-

licvvs orhesicr.
Onsdagen den 22 februari kl. 7,30 e. m.

Program
Viribns unitis, marsch
Myosotis (förgät mig ej), vals
Ouverture till Figaros bröllop
Komans ur op. Ernani, för tenorh.
Potpourri ur Donna Juanita

Krål.

. . . Lowthian.
. . . Mozart.
. Verdi
. . . Suppé.

Paus.
Ouverture till op. Barbier von Sevillaliossini.
Lied ohne Worte
Alla nio! polka
Hydda 1111* !
Potpourri ur Den sköna Helena

Torsdagen den 23 februari kl. 7,30 e. m

Program
Leicht zu Fuss, marsch
Schatz-Yals, ur Zigenerbaron
Ballet-musik ur En Saga
Oliva, polka mazurka
Potpourri ur op. Puritana

. . Offenbach.

lidne make, M. Drakenhjelms bror,
plundrade fru Hjelm. Denna roll gafs
af fru Hwasser-Engelbresht ifull öfverensstämmelse med uppgiftens fordringar. Den tredje hufvudfiguren i
pjesen, den djäfvulskt listiga och ondskefulla, efter gammaldags teaterschablon formade hushållerskan, Drakenhjelms plågoande, spelades med ganska god karakteriseringsförmåga af

Musik imatsalen.

fru Bosin. Öfriga medspelande fylde

förbehålles.

hvar för sig ganska väl sina roller.

...

Latann.
Strame.
Hassehnann.
Fahrbach.
Bellini.

....

Paus.
Ouvertnre till op. Fra Diavolo
La Gracieuse, gavotte
Hetvägg! Fetvägg! polka
Drömbilder, fantasi
Varieté minnen, vals

Mendelssohn.
tagande af fröken Apelqvist, återkomC. Lumbye. mer i pjesen såsom den nära sjuttioåriga, blinda, på sitt arf efter sin afBeschnitt.

Paus.

Ändring å programmet

Ilevys Orhesfer.

. . Auber.
Haagensen.

Lange.
Lumbye.
Loosträm.

Paus

Musik imatsalen.
Ändring å programmet

Sra/iny tJCeéman S

förbehålles.

cHrfiifaßiurßyrå

4= 3VtTicliaelss£*taix

4. Telefon 1,146.

Uppgör ritningar och kostnadsförslag till byggnader af alla slag (äfven landt mannabyggnader), äfve nsom möbel- och dekorationsritningar
m. m. Öfvervakar bygynadsarbeten,Winskaffar byggmästare samt tillhandayår med, råd och upplysningar ialla t ill facket hörande frågor.
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Helsingfors
innehar det förnämssta lager af lätta och välgjorda Åkdon, Rid'
'■- 'yS' Seldon, Rese-effektiåer och finare läderarbeten ilandet.
Hvad prisbillighe it angår motstår fabriken hvarje konkurrens.

och varma

Modevaror & Kappor.
5$ Damskrädderiet
5»

SiUtnmi^S^aloscßor
*
samt
står under ledning af en skicklig Wiener directris.
*>

K BOMJIJSS
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Rom,

m^r^^B^^B^mm^^^&^^&'^mB

Gummi-Ofverkängor

Specialaffär för

13 Eriksgatan 13.
Rekommenderar sitt välsorterade
lager af
Oo s xx a o,

r
Från Legler Pernod, Schweitz,
direkt importerad absint»
Alla varor absolut fin och ren smak

WIsSS

slutförsäljes diverse rester af

MmgneM ém. MoiT-åa

SPIRITUÖSAAFFÄR

Xjllslör ©

W*
<aYtterst billigt

M¥¥¥¥¥?¥-¥¥¥¥¥¥¥^¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥%

åin Jåisnii

Ii L .i IIE K

försumma icke att först se på material och taga reda på prisen hos
O. ÖLÄNDER, Skilnadstorget N:o 2.

CARL FR. BPBNNERT,
lirmana innehafvare.

Öppet: Söckendagarkl. 8-3 f. m. och 5—9 «. m,
Sön- o. helgdagar „ 9—2 f. m.

tanken på att beställa

"å

"^

MÖBELUTSTÄLLNING

ifiODOI
hos

B. Lönnbeck,

SL

iCentrals lx*u.s.

Norra Esplanadg. 35, hörnlokalen.

Gravör

Karl Sundströms

Mikaelsgatan 4. Tel. 283.

Kautschuk' & metallstämpelfabrik emottager beställningar å alla slags gravyroch Kautschukstämpelarbeten.
Telef. 1165.
Stämplar & sigill af alla möjliga slag
29 FaManeg. Telef. J5O. 21
|S£
lager ilånga banor.
SPIRITUÖSA, PUNSOH o. VIN", K* finnas påbilliga.
Prisen
K*
engros o. minutaffär.

CARL BERGROTH,
Alexandersg.

g

Helsingfors

50 Alexandersg.

50,

f

BRANDFÖRSÄKRINGS

OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

AKTIEBOLAGET

Teater och Musik.

Hufvudkontor : Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar

BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Hufvudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 1481.

meddelar försäkringar mot

—

LUrbaine.
Kontoret är flyttadt till Mikaelsgatan I, ingång
från porten.

Arvid Ödmann firade tisdaden
14 februari sitt 20 åriga
gen
jubileum å k. Operan. Med anledning däraf gafs en festföreställning,
hvarvid programmet upptog andra akten ur „Eomeo och Julia", balletten
»Dygnets timmar" ur Gioconda"

Från miiiliis teatrar.
Veckans program.

Stockholm. K. Operan. Wagner konsert, Romeo och Julia På Sicilien. Cavallena rusticana.
K. Bräm. T. Kära släkten.Grefvinnan Sarah, bveas tana.
Södra T. Orientresan.
JDockteen.
Vasa T. Hektor. En soaré iKåkbrmken.
Kristiania, 'st. Teatern. Villars dragoner
Köpenhamn. Kongl Th. Waldemar. Ulysses von Ithaca.
Dagmar Th. Oen iSydhafvet.
Kasino Th. Magdalene.
:
Folke Th. Et Folkesagn.
St. Petersburg. Maria T. Lifvet för zaren. Ruslan och
Ljudmila.
Michel T. Frou-frou.
Paris. Gr. Opera. Ooppelia, Salambo. Faust.
Öp. Com. La dame blancbe. Le nouveau seigneur du
village. Les rendesvous bourgeois.
Com. Franq. Les trois sultanes. Le Testament de Cesar Girodot.
Vaudeville. Une soirée cherM.le sous-prefet. La petite soeur.
Gymna*e. Les amants legitimes.
Odéon. Le bourgeois gentilhomme.
Grand Th. Lysistrata. L'Arlesienne.
Th. Libre. Les origines. Le devoir.
Berlin. K. Opernh. Cavalleria rusticana. Der Barbier von
Sevilla. Die Zauberflöte. Slavische Brautwerbung.
K. Schausplh. Vasantasena. Fiesko. Des Meeres und die
Liebe Wellen.
Deutsch. Th. Zwei gluckliche Tage.
Lessing Th. Das gelobte Land.
Berliner Th. Der Komödiant.
Residens Th. Gläubiger
Wien. Kk. Oper. Tannhäuser.
Kk. Burgth. Die Welt, in der man sich langweilt. Das
Heirathsnest.
Deutsch. Volksth. Die Ehre. Es hat so sollen sem.
Th. an d. Wien Filrstin Ninette.
Milano. La Scala: Falstaff.
London.Haymarket. Th. Hypatia.
Drury Lane. Little Bo Peep.
Lyceum Th. Becket, (Longfellow.)
Garrik Th: Robin Goodfellow.

samt Mascagnis opera På Sicilien"
rusticana).
(Cavalleria
— Eugéne
Ysaye, den berömde

belgiske violinisten, lär vara att vänta
till Stockholm. Han besökte Skandinavien
och Finland senast 1885, då
För den, som ej beliöfver oundgängligen fästa afseende
vid att för sin lifförsäkringbetala så låga premier som möjligt, han under den bekante Herrmanns
erbjuder L'Urbaine ett försäkringssätt, hvars fördelar äro iögo- impressariat for omkring och konsernen fallande. Den försäkradekan nämligen utfästa sig att en- terade i många städer.
— Dagmarteatern iKöpenhamn
dast under ett bestämdt antal år betala premien, som då naturligtvis ställer sig något högre. Men han har därvid i stället
gifver för närvarande en ny folkpjesföljandeväsentliga fördelar:
När alla premier äro erlagda, erhåller han en gratifika- af Holger Drachmann: „On iSöder
tion, motsvarande halfva det försäkrade kapitalet.
hafvet".
— En fri teater skall den 25
När han dör, uttaller hela det försäkrade beloppet oförminskadt.
Dessutom erhåller han efter slutad premiebetalning år- februari börja gifva föreställningar på
ligen andel ivinsten, d. v. s. en årlig lifränta.
Folketeatret i Köpenhamn. En föreÄfven har han under hela premiebetalningstidenvarit ställning skall gifvas i månaden. Försjukdoms- och olycksfallsförsäkrad.
För personer, hvilka vilja på en gång säkerställa ett sta programmet blir „B,avnene" (antagkapital samt en liten lifränta för sin ålderdom och därjämte ligen Henri Becques Korparne", ett
ett arf åt sin familj, erbjuder L'Urbaine sålunda ett synnerli- skådespel, för hvilket nyligen Ibsen
gen fördelaktigt försäkringssätt.
sin stora sympati.)
Denna försäkring är alldeles ovärderlig för alla, hvilka uttalade
— Kristiania
teater har i vinter
för sin och sin familjs bärgning äro beroende af att de få begifvit mycket klen utdelning, idecemhålla hälsa och arbetskraft.
Iutlandet är allas sträfvan att samla åt sig ett litet ka- ber 75 och ijanuari något öfver 60
pital, för att efter ett lif af nyttig och ansträngd värksamhet proc. af lönerna.
— Comédie Francpaise har antafå njuta lugn och fröjd på ålderdomen. Ett sådant samlande
låter sig lättast göra genom en dylik försäkring, hvilken på
samma gång tillförsäkrar ett kontant kapital, en lifränta och git till spelning en komedi af Georett arf, eller i fall af behof kan den för dödsfallfårsäkradesum- ges Bertol Le passé". Stycket, som
man sedan, efter premiebetalningstidens slut, återköpas af bola- upplästes för teaterns komité
senaste
get, hvarigenom den försäkrade genast får ett större kapital
vecka, rönte lifligt erkännande.
disponibelt.
—
Burgteatern i Wien uppförde
För en 25-årig är premien för en dylik försäkring med
25 års premiebetalning 37 ni. för 1,000 m; för en 30-årig 40 senaste vecka för första gången ett
m.; för en 35-årig 42 m.
nytt lustspel Das Heirathsnest. Stykket är skrifvet af en österrikisk premierlöjtnant Gustav Davis, hittills
endast känd som författare till några
9.
militära brochyrer.
-vår
MASKIN- &
t—.
Ett annat lustspel Ich",
som
ISKAPS -AFFÄR.
—
samtidigt
inlämnade,
har
blifvit
Davis
cd
[ort laser.
-j=l
refuseradt, emedan i stycket uppträ— nihilist.
expedition.
iabb
der en
ngåeniiebrefsvar. oj
„Hexan" förbjudeniRiga. Från
ataloger gratis. Köpenhamn skrifves: Uppförandet
c=a
cd
rater antagas.
\lnregistr. Varumärke
af Ennas opera „Hexan" har förbjuC±3
dits i Riga af därvarande ryske öfvercensor i anledning af innehållet i
CC3
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— ,,Talismanen"
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är namnet på

4-akts-sagospel af Ludvig
Fulda, hvilket i fredags för första
gången uppfördes å Deutsches Theaett nytt

ter iBerlin.

Brunnsgatorna,

Specialaffär för skridskor,
Patenterade skrindskoremmar

KÅLKÅR
Bronsartiklar och aluminium-saker

Stycket säges vara väl

till

Teodor BaltschefFsky.
y~m *
=*
°I

~

,«J >|E
SE

m -^

1II
I
c
il
10
=

B

fl

=

fté
■*-*

ij

rt (1)

-=

l£S

?dj|

yande konstnär uppträdt både där och
ilandsorten.

Nya Tryckeri

'5

rö

u
v

a.

Profva och bedöm1

c& 05.
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utmärkta, öfverallt omtyckta
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H:fors 1893. Huvudstadsbladets

Hörnet af Henriks- &

inköpspris ibrist på utrymme
Stort, väl sorteradt lager at husgeråds
artiklar till billigaste priser

skrifvet på klingande vers och med
många kvicka pointer, som uppfattades såsom politisk satir och vakte
mycken munterhet och bifall. Dess

innehåll är följande:
OJ cd
En stolt och själfmedveten ung
härskare, som ständigt slår omkring
sig med stora ord och kraftiga fraser
om sin af Gud förlänade makt och
värdighet, gripes till slut af den fixa
idén att han är Caesar själf. Af en
5!
kvinnas trofasta kärlek och ädla hängifvenhet blir fursten emellertidbotad
genom en i höggrad drastisk och komisk kur och får ögonen öppna för
att till och med en konung är ett
t=-3 skröpligt och ofullkomligt människof—i
barn
f—l
t
Författaren blef under oblandadt
och
stormande bifall framkallad efter
CO
hvarje
särskild akt, och en liknande
I=3
p— i hyllning egnades
Josef Kainz, som
Px3
utförde hufvudrollen.
os
Dödsfall. Den 5 d:s afled å
s=t
i
u
ca Sabbatsbergs sjukhus f. skådespelaren
S=-i Christian Fredrik Bäckgren, 79 år
m
ca gammal. Han var född i Stockholm
och har under den tid han var utöf-

OLYCKSFALL.
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PUISCH.
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