
Specialitet:Delikatess Spis- och IT ,. I Helsingfors
r i Ludvigs- i

Knäckebröd af flere slag samt die gatan ÄNGBAGERItetiska brödsorter.

Finbageri- och Conditori tillverk-
Telefon

ningar, färska alla dagar och särskildakaffe-
frukost- och middagsbröd efter kl. 10 f. m.

1732.

Programbladet
Tidning för Helsingfors

F cafe;,

Dagligen omväxlande frukosträtter.
MIB3DJ..G __r_____ 2—E e_ m.a. l:SO,

FORSTRÖMS
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Soupers a la carte.

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-A-telier för]potr_-t-eri3-_g-.
Förlagaf fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handelmed fotografiska artiklar.
Fabiansfffitan N:o 31. Telefon _V:_» 204.

N:o 76. 1894.Söndagen den I April

SVENSKA TEATERN. SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Huhtikuun 1p:n'_ 1894

Fru Julia Håkanssons och Herr Tore

til
näytellään

Svennbergs gästspel.

SO vuotta ifilMil(Efter femtio år).

Söndagen den IApril 1894

För 2:dra gången
cS.näytöksmen näytelmä proloogilla. Kirjoittanut

Z. Topelius. Suomentanut Kasimir Leino.FRANCILLON.
Bjes i3 akter af Alexandre Dumas fils. Öfversätt- Axel Ahlberg,

ning från franskan Anton rande.

BEBSONEBNA Kaarle Halme,
Markis de Biverolles Hr Salzenstein

Kirsti SainioLucien |
/ hans barnAnnetteJ

[ Hr Berlin,

|_ Frk Borgström. Katri Bautio,

Francine, Luciens hustru Fru Håkansson .Naemi Kahilainen,
( -ileksis Bautio.< Taavi Besonen.
\ Knut Veckman..Olga Salo.

Stanislas de Grandredon Hr Svennberg.
Direktör August ArppeHenri de Svmeux Hr Svedberg

Jean de Carillac Hr Biégo
Den brännande frågan om Svenska teaterns närmaste

framtid liar i dessa dagar blifvit löst sålunda, att garantiföre-
ningen antagit direktör Arppes förslag om teaternsöfvertagande
för nästa spelar. Att landsorten härigenom mister^ ett af sina
bästa sällskap, därom vittna bl. a. det yttrande Å. T. kröni-
kör fäller efter sällskapets senaste sejour: Det är ej utan en
viss känsla af egennyttigt missmod jag tänker på denna ut-
gång af händelserna, ty= blir dir. Arppe fäst iHesingfosr, så min-
skas våra utsikter i Åbo att under vintrarna få se ett dugligt
dramatiskt sällskap. Det har hufvudsakligast varit dir. Arppe,
som under de senare åren låtit oss Åbobor görabekantskap med
den nyare dramatiken. Värdet och betydelsen af hans sällskap
skall antagligen för oss framstå tydligare, först sedan vi förlo-
rat det. Ihvarje händelse vill jag af tacksamhet för det dir.
Arppe orubbligt lugn och energisk i med och motgång lika"
gjort för teatern ilandsorten, uppriktigt tillönska honom fram-
gång i liufvudstadpn". — Idenna lyckönskan förena vi oss och
hoppas att svenska teatern åter nästa år skall med ära häfda
sin plats som en af nordens förnämsta scener.

Thérése Smith Fru Bränder
Maskeja.

.Tapahtttu: Hagan linnassa v. 1788)
Pinguet, biträde hos en notarie .Hr Södergren

Näytelmän henkilöt:
ParooniMagnusDrakenhjelm78 v. Anton Franck
Lisette Hallström, hanen emän-

Elise, kammarjungfru Frk Granqvist
Célestin, betjent Hr Linderoos,
En annan betjent

SebastianHnHsn-i".... I.isi-r irT7]7T7k__^J
Bautakylän pehtori, 40 v. . . .HommoKallio^HBouva Hjelm, 69 v Katri Bautio.I

Lotten Bingius, hanen tyttärensä
tytär, 19 v Olga Poppius.I

Bichard von Dahlen, pappi, 26 v. Oskari Salo.
Tuomas, rouva Hjelm'in kuski. .Emil Falck.
(Tapahtuu: Bautakvlän kartanossa Näsijärven ran-

nalla v. 1838.)

Naemi Kahilainen,Hr Nyström

(Händelsen tilldrager sigiParis ivåra dagar hos
Lucien de Biverolles.)

Börjaskl. 7,30 e. in
- slutas kl. 10.30 e. m

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

Proloogin henkilöt
Kuningas Gustaf 111 I
Parooni Magnus Drakenhjelm,ku-1

ninkaallinenkamarilierra28 vo. .1
ParooniGustafDrakenhielm,everst^H

suomalaisessarykmentissä30 v..
Kreivinna Höpken, kuningattaren

ylimäinen kamari-rouva. . . .
Ebba Beuterorona. kuningattaren

liovineiti19 v
Lisette Ström,hanen palvelus-nei-

tonsa 20 v.. . .
Ensimäinen j
Toinen ,maski
Kolmas
Noita

å"15Sf UDES
iradderiftäblissement

och Klädeshandel
Unionsgatan 27
illhandahåller de finaste
FRANSKAochENGELSKA

PALETÅ, KOSTYM,
YX och VÄSTTYGER

tfa Noggrann behandling
j|b%_ moderata och bestämda

5? v

______L.V "«"" Ks_________ _> __<_WkA.%, V_________
.'
'_x«*£ Jy försäkrings-

V«^y Aktiebolaget \J& I
*/VICTORIAYU
/ \/ / Stockholm. V

J. H. WICKEL
Vinhandel.

tflrra/is <&unsefi
prisbelöntpå många -.ställningar, sist på världs-

utställningen iChicago.

Guldmedalj 1890.

SillIiT :'_______________________________■Sexor & supéer lill olika pris. Prima varor.

Sotéecßl
Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant

användas vid utländska kurorter såsom synner-
ligen halsostärkande och därjämte mycketpris-
billiga, serveras numera å alla fina kaféer och
restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus

r><<____^- * "* —^_____<i

Helsingfors Nya Lånebibliotek.
Annegatan12.

FlIRRAD AF

IModärn Skönliteratur
har blifvit ökadt och kompletteradt.

k En ny Ofversiktlig Katalog erhålles gratis.
Tolefo:n. -yss

(&_£_- _______

SIIIASII ilIfllflli framhåller sitt rikhaltiga lager iSIDEN &YLLEVARORIVI W Uffi UIIU U IlUHII äfvensom , ELEGANTA KAPPOR
._r^..^..*...^.1..^..^..^. __:.....:_. ....?.,.._.._... !Da:___as___L__*äc__C__©:__>i under ledning af framstående Wienerdirectris.

liiififfip fåll ANDREA LÖNNGREN.
"— *.iinillii111111111 11 1 11 1111 11niMmniiii.» é ■«.1 1 1 1 1 111 1 111 1111ni1 1 11111111 1 111ii.».

— "
<* 'Z Brand- & LifförsäkringsKontor:|

I ■ ■ TfcuT {_ \AWm Esplanadgatan 33

Y~ J. N. Carländer. I JMode- oep Ui^erse-pandefRekommenderas
Högbergsgatan 32. Telefon 1062. 22 ___-Cög-"berg"i3g:a.ta,-r_L 22."—4*lll llll 1,11111:1111111111 1 111,1 111111111111111111l!lI"►— ♥— _«l 1 1111111111111111 1 1 1 1 1 1 11 11111111111111I11.»_"

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.



|JULIUS SJÖGREN g
jj Mikaelsgatan 4. Centrals hus.

j* Ylle- och frikofvaruaffår. «
>* Välsorteradt lag.er. Billigapriser. $

kifförsäkringsakfiebolagef

JBifforsäEringar <_ JSifräntor.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

Franska Lifförsäkringsboaget

LURBAINE
meddelar fördelaktigaste lif- ocli ka-
pitalförsäkringar af olika slag. Sär-
skildt må framhållas de så eftersökta
barnförsäkringarna. L'Urbaine är
fortfarande det enda bolag, som med-
delar uppskjutna lifförsäkringar att
vid 21 års ålder träda ikraft utan
alla förbehåll redan åt barn från
det första lefnadsåret.

(Bart von cffinorring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

JSr-ya, IDroseri _E_C ».:___ c_L©l-__l !

s_.
_.
jr

.3
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JU-—
-§- MichaeIsgatan1. -_ " ■

Parti- och minutförsäljning af alla slags droger, kemikalier, Far
maceut: kärl & redskap, Gummi-varor etc. till billigapriser.

CAFE DU NORD.
_<.tii_iitiui 2. ||

Undertecknad som nyligen öfvertagitnämnda affär, rekom,
menderar sig med goda varor ach billiga priser.

Obs.! Smörgåsbord och åla carte serverag-|hela_[dagen."—
God nyjusteradBillard.

_r. Jltfniiijrist.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Tisdagen den 3 April.

Program
Ouverture till Athalia" Mendelssohn.
Gavotte Bach

„Du gamla, du friska, du fjäll-
höga nord" arr Svendsen

Bruch„Täflingslekar till Patroklos ära"

Paus
Förspel till op Die Meister-

singer von Nürnberg" Wagner.

Saint-Saens.Rondo Capriccioso, för violin
(Herr Willy Burmester.)

„Mazeppa" sinfonisk dikt . .Liszt

Paus.
Vals ur op. ,,Eugen Onegin". TschaikowsJcy.

„Det försteMode" för stråkork. Grieg.
DvoräkSlavisk dans N:o 8

Undervisning ipianos; i meddelas af
)61 Selma Kajanus,

Albertsgatan17.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti ochminutafendast äktautländska

WINBR &
SPIRITUÖSA.

COGNAC
Hartinaim Fils Fréres

COGNAC
_8F «

SOCIETETSH
dagligen

Middags-Ko

iielT i
I iI j.myisert|
Ipellet g

et af större till-
r, soupeer etc. e|
dt's kapellutan

af Schmidtska K;

fr. 3— 5 e. m

EST! Vid arrangerand|
igår såsom middaga
is musik af E. Schmi

skild afgift

___<

iA

Ledig annonsplats.

Vid Shakespeares graf.
En medarbetare i Allg. Zeit. har

nyligen aflagt ett besökiShakespeares
födelsestad Strafford.- Han har varit
idet hus, der den store engelske skal-
den föddes, och stått vid hans graf
vid högaltaret istadens gamla kyrka.
Om huset vid Henleygatan, der Shake-
speare såg dagens ljus, anmärker han
bland annat följande: ,,Oaktadt visser-
ligen här och där förändringar blifvit
vidtagna, är det tydligt att större de-
len af huset står orörd. Murarna äro
desamma, de iotaligakvadrater delade
fönstren med deras grönvioletta glas
likaledes. Träder man genom porten
in ihuset omgifves man iett omfångs-
rikt men lågt rum af ett djupt mörker.
Man befinner sig iköket, der den unge
Shakespeare, sittande vid kaminens
mörkröda sken,] uppmärksamt lyssnade
till sin flitiga moders berättelserunder
de långa vinteraftnarna. Till höger
om detta ärevördiga rum tinnes Sliake-
spearemuseet. Der förvaras bland an-
nat stocken af den bössa, hvilken han
använde vid sin ungdoms tjnfskytte,
vidare det svärd, med hvilket han spe-
lade Hamlet, och en gammal stol, på
hvilken på sin tid de besökande togo
plats.

En smal spiraltrappa leder upp till
det rum, der Shakespeare föddes. Der
är icke mycket att se, men väggarna
och fönstren äro fullskrifna med tusen-
tals besökandes namn. Af engelska
skalders namn sågo vi lordByrons och
sir Walter Scotts. Iett litet rum,
som ligger vid sidan derom, gömmesi
en tung kista den bild af den store
skalden, som målades kort efter hans
död

Från Henleygatan för en skuggig
allé af gamla lindar till den igötisk
stil bygda gråa kyrkan, som ligger
strax bredvid Avonfloden och ser ge-
nom de målade glasrutorna, huru dg
åldriga almamas toppar sättas irörelse
af en svag vind. Den stora sten, som
täcker Shakespeares grät, ligger alde-
les vid högaltaret. Grafven har al-
drig blifvit öppnad. Skalden hade ön-
skat, att så aldrig skulle ske. Han
hade till och med hotat den, som vå-
gade göra det, med sin förbannelse.
På hans grafsten läsas nemligen föl-
jande inmejslade ord:

Good friend, for Jesus sake, forbeare
To dig the dusst enclosed, here;
Blessed be he that spares -hese stones
And cursedt be he, thatmovesby bones

Nära grafven är skaldens staty an-
bragt. Den är modellerad kort efter
hans död delvis efter en dödsmask:

hufvudet har en höjd-af omkring 8
tum och är ovalt bygdt. Den jemfö-
relsevis låga pannan är upptill svagt
hvälfd. Öfverläppen är temligen starkt,
framträdande. Långt lockigt hår om-
gifver hufvudet, hvars öfversta del är
skallig. Ögonen äro stora och lugna.
En hvit krage är fäst omkringhalsen;
kläderna bestå af en röd underdrägt
med svart kappa, hvarigenom han be-
tecknas som medlem af det kungliga
skådespelaresällskapet. Ihögra han-
den håller skalden en penna, medhvil-
ken han håller på att skrifva på en
pappersrulle, Statyn är temligen dåligt
arbetad men gör likväl ett öfverväldi-
gande intryck.

Vid sidan af skaldens graf hvilar
hans hustru, hans dotter, mrs Hall, och
andra medlemmaraf hans familj. Sjelfva
staden Strafford ligger ien utomor-
dentligt vacker trakt, på en slätt med
frodigaängar, parker och skogar. Avon-
floden slingrar sig genom slätten som
ett silfverband. Ifjerran skådar man
en vågformig rad af kullar, som på
alla sidor omgifva den yppiga blom-
sterrika dalen. Staden har två kyr-
kor, en stor med högt torn och den
gamla i götisk stil utförda, der den
store engelske skaldens stoft hvilar!

na^kr*

Notiser från utlandet.
Paris. På Opera Comique gafs

nyligen för första gången „Le Flibu-
stier", opera i 3 akter af Cesar Cvi
(f. 1835 i Wilna), den ryske genera-
len och musikern. Texten, af Biche-
pin, med dess fortlöpande alexandriner,
är densamma som ipjesen på Théätre
Frangais, endast med uteslutande af
ett hundratal versar. Premieren, hvil-
ken bevistades af komponisten, rönte
endast en „succés d'estimeu trots Cuis
egenskap af rysk general. Operan sä-
ges vittna om melodiskbegåfning, men
saknar intensiv inspiration och gripan-
de accenter. Uppsättningen är enkel
alldenstund alla tre akterna ha samma
dekoration. Utförandet berömmes. Huf-
vudpartierna innehades af baritonenPu-
gére, tenoren Clément, Taskin och frö-
ken Landouzy, som var en täck Ja-
nick. — -

Planen att på „Galerie Vivienne"-
teatern uppföra gamla operor har nu
förvärkligats. Inaugurationsoperan var
Boieldieus Jean de Paris".■* Atven
nya och outgifna operor skola dock där
uppföras. —

Operan „Gvendoline" med text af
Catulle Méndés och musik af Chabrier
gick nyligen för första gången öfver
Stora operans scen och rönte god fram-

~w«^ §am von BoIPn Måleriaffär och Ritkontor éaw-
Telef. 1542. Helsingfors, Högbergsgatan37. Telef. 1542.

OBS.! Specialité: Stilenlighet. OBS.! Utförliga eskisser iemnas för all dekoration.



"**___*_ J. SU_VIS SKRA»»ERI, _*«**-*-
Helsingfors,Stora Robertsgatan 3.

utför alla tillgrket hörande arbeten, af såväl kundernas som egna tgger, med kändackuratess och tillde lägstapri-
ser, som kunna beräknas. ÖBS.! Godt tillfälle föralla som önska välpassande kläder. Telefon 1192.

SVENSKA TEATERN. ALEXANDERS TEATERN.iiPomaitit__3^

Avg. Arppes teatersällskap.Fru Julia Håkanssons och Herr Tore
Svennbergs gästspel

Måndagen den 2 April 1894, Godtköpsföreställning.
För 3:dje gången Söndagen den l:sta April kl. \h8 e. m

FRANCILLON. Urs Anders och Jan Anders
och deras barn.

/ .

—̂
y^x /

Pjes i3 akter af Alexandre Dumas fils. Öfversätt-
ning Iran franskan.

PEESONEENA

Markis de Biverolles Hr Salzenstein,

En landtlig comediai3 akter om en gärdesgård,
som aldrig blef färdig, om den stora ofreden emel-
lan Jan Anders och Lars Anders samt den olyckliga
kärleken mellan deras barn, vidare om det stora och
namnkunniga slagsmålet i Lars Anders stuga samt
nidvisan om de trätgiriga gubbarna, om hur Jonas
fick sin enka samt om den svarta tjurenoch de röda
korna, med andra nöjsamma äfventyr, framstäld af

Gustaf a"f Geijerstam.

( Hr Berlin,Lucien )
/ hans barn

Annette J \ Frk Borgström,
Francine, Luciens hustru Fru Håkansson,

Stanislas de Grandredon Svenskt originalHr Svennberg,
Henri de Svmeux m-wmåHr Svedberg. PEESONEENA;
Jean de Carillac Hr Biégo.

Hr Ahlbom Lars Antiers, torpare
Thérése Smith Fru Bränder,

Fru Grunder Brita Stina,lians hustruPinguet, biträde hos en notarie .Hr Södergren W/tisf* Frk Tschernichin Lena, deras dotterElise, kammarjungfru Frk Granqvist,
Hr Zachrisson Jan Anders, torpareCélestin, betjent Hr Linderoos
Frk Carlsson Karolina, hans hustruEn annan betjent Hr Nyström,

Karl Jonas, deras son€&apyrosser Hr Ljungberg
Hr Lindh . . Jonas, dräng hos Lars(Händelsen tilldrager sig iParis ivåra dagar hos

AndersLucien de Biverolles) belönade med Frk Berglund Anna Månsdotter, ung
enka.Guldmedalj i Antwerpen.

Börjas kl. 7,b0 och slutas kl. 10,no e. m. Pigor och drängar,

GRAHN,HEDMAN& WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. .SSäÄ,,

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o
Etablerade 1835 Etablerade 1820,

fy//ärÅ
°

A lar j/vAsk/" _?v _____________■

..ffl ___■ eeejvAc J_\cims Champagne, 1.O!
o .

*2 CÖ (ZLa c-a
vi t \ \f— J ta
O ii . fe

fe

Specialité: „3 Médailles d'or". Specialité: „Carte d'or(t.
Generalagent förFinland: Algenturen „VINICÖLE"

~z
—

sJCerman s^ilgmann,
Helsingfors

gång. Operan gais allra först iBriis-
sel 1886 och sedermera på några ty-
ska scener.

—
Stora operan led ny-

ligen en stor förlust, då en eldsvåda
förstörde en stor del af dess dyrbara
dekorationer, förvarade i ett vid den
frångå gatan rue Eicher beläget deko-
rationsmagasin. —

Subskriptionen till minnesvården öf-
ver Gounod har uppgått till en slut-
summa af 200,000 francs.

På Bouffes-Parisiens har nyligenupp-
förts en ny operett, ..Akrobaterna",
med text af Boucher och Mars, musik
af Louis Varney. Hendlingen säges
vara mycket underhållande och musiken
liflig. Operetten tros kommaatt sprida
sig till många operettscener.

—

London. Å en „monday populär"-
konsert gafs nyligen en novitet: stråk-
qvartett iG-dur af Bazzini, med lady
Hallé vid första violinen. Qvartetten
rönte mycket gynsamt emottagande.—

Ett nytt underbarn, den 9-årige pia-
nisten Ganntlett har uppträdt här å
mr Oarters årliga skotska konsert,

Wien. -De)" Obersteiger-1 iir titeln
på Karl Zellers, kompositörentill „Fo-

gelhandlaren-', senaste operett, som ny-
ligen med glänsande framgång för för-
sta gången uppfördes å Theater an der
Wien. Textförfattarne äro M. West
och L. Held och handlingen är förlagd
till ett tyskt grufdistrikt under första
hälften af detta århundrade. Titelrol-
len utföres af den berömde operettsån-
garen Girardi.

80 italienska operor ha under 1893
skådat rampljuset. Men af dessa ha
endast tre: Verdis „Falstaff-', Puccinis
„ManonLescaut" och Leoncavallos „Me-
dici;' funnit vägen öfver Alperna.

Dir. Avg. Arppes teater-
sällskap

har hittils på Alexandersteatern gifvit
4 representationer, hvarvid „Charleys
tant" och G. af Geijerstams folkkomedi
„Lars Anders och Jan Anders och deras
barn" uppförts.„Charleys tant", bekant från Svenska
teatern, gafs annandagpåsk förutsåldt

hus och gjorde samma succés de rire,
som den tidigare gjort på svenska tea-
tern. En jämförelse står således nära
till hands och börman rättvist erkänna
att hr. Ahlbom som tanten föreföllvida
naturligare än hr. Wilhelmsson, som ej
ens försökte spela fruntimmer. Dess-
utom förefaller intrigen troligare, ge-
nom att studenternagörasungaoch upp-
slupna. Isynnerhet förtjänar hr Ahl-
bom erkännande för sitt vinnande och
käcka spel som den unge studenten,
innan han kryper ikjolar. Hr Ljung-
berg återger äfven sin roll ungdomligt
och hurtigt. Brassets och Spittigues re-
presentanter komma däremot ej upp
mot, hvad som presterades på svenska
teatern isamma roller. De unga da-
merna hade förtjusande representanter
i fröknarna Holmlund och Tuné.

Geijerstams nya folkskådespel „Lars
Anders och Jan Anders och deras barn"
är det bästa isitt slag den svenska
dramatiska litteraturen har att uppvi-
sas. Förf. har tecknat alldeles ypper-
ligakaraktärerisin bondekomedi. Alla
personer framträder lifslefvande för
askådarne. Med ett ord förf. har gri-
pit på bar gärning sina typer och
framställer dem med öfverdådig hu-
mor. Förtjänsten af att pjesen görett
så altigenom naturligt och sant intryck
bör äfven tillskrifvas det ypperliga spe-
let. Truppen hedrade sig öfver glatta

laget. Främst, ställa vi fru Gränders
dråpliga framställning af mor Brita
Stina. Det var helt enkelt en rang-
prestation. Hrr Ahlbom och Zachrisson
gåfvo äfven utmärkta typer af Lars
Anders och Jan Anders. Öfriga roller
spelades förtjänstfullt af fröknarna
Carlson, Tschernichin ochBerglund,Hrr
Ljungberg och Lindh.

Uppsättningen, isynnerhet af andra
aktens stuguinteriör, var utmärkt.

Vi hoppas att publiken ej skall för-
summa att göra bekantskap med det
utmärkta folkskådespelet.

H. L

Smånotiser.
Gemensamhetskonserter af Lunds

och Köpenhamns studentsångföreningar
komma att ega rum iLund den 21och
22 april och iKöpenhamn den 28 och
29 isamma månad.

Gina Oselio-Björnson,som jämte
sin man vistas iBom, har därstädes-^ F. B. K_ må '==_= F. B. K:s HMF1



ALEXANDERS TEATERN.
Avg. Arppes Teatersällskap.

Tisdagen den 3 april kl. lji8 e. m

GodtköpsförestäJlning.

tärs Anders och Jan Anders
och deras barn.

En landtlig comediai3 akter om en gärdesgård,
som aldrig blef färdig, om den stora ofreden emel-
lan Jan Anders och Lars Anders samt den olyckliga
kärlekenmellan deras barn, vidare om det stora och
namnkunniga slagsmålet iLars Anders stuga samt
nidvisan om de trätgiriga gubbarna, om hur Jonas
fick sin enka samt om den svarta tjuren och de röda
korna, med andra nöjsamma äfventyr, framstäld af

Gustaf al* Geijerstam
Svenskt original.

PEESONEENA
Hr Ahlbom Lars Anders, torpare

Fru Grunder BritaStina,hanshustru
Frk Tschernichin Lena, deras dotter
Hr Zachrisson Jan Anders, torpare
Frk Carlsson Karolina, hans hustru.

Karl Johan, deras sonHr Ljungberg
Hr Lindh . . Jonas, dräng hos Lars

Anders

Frk Berglund lina Månsdotter, ung
inka

Pigor och dr ngar

SOCIETETSHUSET.
Måndagen den 2 april kl. 8 e. m
För att tillmötesgå fleres begäran uppträder den

celebra SerpentindansösenMiss Syrene ännu
några gånger, delvis efter nytt program.
Uppträdande af Miss Else Florence, in-

ternational Sopran vocalist från Al-
hainbra Theatern iLondon.

SerGisßa <£am6urita dhapeltei
2 damer 3 herrar

Program:
Ouverture »Hvita frun" ....Boieldien.
Vals En sommarafton Weting.

Uppträdande af Serbiska Tamburita Kapellet
Uppträdande af Miss Else Florence.

PAUS
Potpourri ..Preciösa" Weber.
Uppträdande af Serbiska Tamburita Kapellet,
Uppträdande af Miss Else Florence.
Ukrainisches Volkslied Eeinhold.

9. Uppträdande af den verldsberömda ser-
pentin dansösen,Miss Syrene.

1. Bild. Ormdans.
2. „ Fjärilsdans.
3. „ En hemlighet.
4. Bilder af berömdapersonligheter.

10. Slutmarsch

Entrée 1mk. Servering vid små bord. Dör-
rarna öppnas precis kl. xjiB e. m.

Mauritz Swedbergs

KonserfPopulära
iBrandkårshnset

Söndagen den l:sta april kl. Va 5 e. m

Program

Emanuel.

i, QvartettsangH
>I(.,Ut.i)iiiKirM^HMd^^^ur^r^niug^

RomansH
b) Mazurka^^!^.^T^^^^n_SS^

Violinsolo af Herr A. Lindfors.
i Fridsröster E. Tegnér.

Framsäges af Mauritz Svedberg.
4. Visor,

Sjungas af Herr Wilhelmson
5. Saga Andersén

Berättas af Mauritz Swedberg.

Snoilsky.Deklamation
Fru Julia Håkanson.

7. „Vi a' frånKuopio!" Komisk
trio (Musik ur operetten
„Oncle Celestin") . . . Andrån.

FrökenHildaBorgström.HerrarEiégo o. Swedberg
8. Visor Sehlstedt.

Sjungas af Mauritz Swedberg.
9. „Den gamle skådespelaren". Avg. Blanche.
Komisk Monolog, utföres af Herr Wilhelmson.

10. Qvartettsång.
Medlemmar af Akademiska sångföreningen.

Accompagnatör Herr Kapellmästar B. Hrimaly

Praktiskt!Nytt!
Stfiyéös*

Rappslar
för fickur å Fmk 1.50

Mikaelsgatan 2
Wredes stenhus.

7,1. NEOVIUS,

Undervisning
i

Väffäsning oej} Dekfamafion
meddelas af

Cmelie IDegerfiolm.
Östra Brunnsparken N:o 11.

J Lindgrens musikpandel
idag utkommet

SCHOLÅNBERS album
De mest populära och om-

tyckta sängei af Sven Scholan-
ders repertoir

■s§*| Pris 3 kr. Hr3'

Brefpapper __ Kuvert
med firma

iDahlbergs pappershandel.
HufvudailUr:Alexandersgatan15.

Filial:Skilnaden 19.

K. A. Dahlin
Helsingfors.

Apotek: Nikolaig. 15.
Droghandel: Gfog. 4.

Krydder, Parfymer, Gummi-
varor, Bandager, Förbands-
artiklar, Droger, Kemikalier,
Farmaceutiskakärl, Redskap

m. m.

Spetsar,
sidenband,

plysch,
ytterst billigt,

H. ELLMIN.
Alexandersg. g

e/j

___.

a_>

BvvingeFabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
non plus ultra, jäskraftig och

hållbar.

Ättika
kemiskt ren.

Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lampsprit.

uppträdt på Castanzi-teatern som Car-
men. Sångerskans framställning af
den spanska cigarrflickan förefölldock
publiken och kritiken alt för nordisk,
och då en ännu icke fullt öfvervunnen
opasslighet förtog effekten af sånger-
skans vackra stämma, utföll pressens
omdömen rätt ofördelaktigt. Som be-
kant var Oselios framställning af Car-
men äfven i Stockholm omtvistad. __.

Vid andra uppträdandet, då sånger-
skan anlagt enmeraillusorisk sydländsk
maskering och dessutom visade sig i
nya, stiltroget andalusiska kostymer,
blef hon lifligt applåderad försin präk-
tiga sång

— En operett af Suppé. Här om
dagen uppfördes å Friedrich Wilhelm-
städtiches Theater iBerlin en operett
af Suppé ..Die Brautjagd", hvilken icke
förut är bekant under detta namn. Ett
intressant försök är härmed gjordt att
skapa en ny libretto för en tilltalande
och lifskraftigmusik,hvilken ursprung-
ligen skrifvits till en olycklig libretto.
Det är Suppés operett „Jakten efter
lyckan", som nu blifvit förseddmed en
ny libretto af Herman Hirschel. För-
söket har lyckats, och det återstår nu
att se, om „Die Brautjagd" har större
framgång än „Jakten efter lyckan".
Under sistnämda namn är Suppés ope-
rett fiir åtskilliga år sedan uppförd å
Djurgårdsteatern iStockholm.

— På hofteatern iAltenburgmot-
togs med bifall den 18 febr. dramat„Gustav 111 von Sch., eden" afHerord.
Det är författadt af ett fruntimmer.

— På Vaudeville-teatern iLon-
don uppfördes den 1.7 febr. för första
gången speloperan „Wapping old Sta-
irs", täxten af Stuart Eobertson och
musiken af Howard Talbot, och rönte
ett vänligt mottagande.

SYAFFAREN Zittra^VjottS
Gitarr-B
dolin-leKtionei^M

och Man-
Alexandersgatan 6

förfärdigar meddelar
Klädnlngar J. Binnemann

CC_L

Kappor Eriksgatan 5. 1.
Tr. kl.4—5.Ulligt men lind- väl gjordt.

OBS! Instrument erhållasObs.l Ingång frångatan.

R O K
„PROSIT" en ny 15 p:is Cigarr ilådor

om 25 & 50 st.
„CLAIiITA" en ny 20p:i Cigarrilådm

om 50 st.
hos JACOB REINCKE,

3 Glogatan 3.
OBS.! Hemgjorda Papjrosser i askar om 250 st, a 2:50 :pi

C/5

€_>

Telef. 627. M
Alexandersg. 42. f

<__>

„PHOENIX"
papyrosser!

Obs. den mjuka smaken!

*ffiirala dtaGrißs hlekfrisk belysning.
B-]ek-extra prima, jäskraftiga

och hållbara

l\"iitmkiH
trisk belysning uppgiv
ras å Helsingfors
Elektriska Belys-
nings Aktiebolags
kontor S. Esplanadga-
tan 4. Telefon 916.

Prässjäst.
Denaturerad Sprit.
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