10 penni.

<3rQQram~Gfilaåel
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.

FORSSTRÖMS CAFÉ
Restaurant & Billards.

76 Vettra Henrilcsyalan 16

O)

"o
4=

rekommenderas.

Dagligen stående frukostbord.
MIDDAG fp. 2—5 e. m. å l:5O.
15 biljetter

N:o 25.

Söndagen den 28 Oktober.

SVENSKA TEATERN.

Kontor. Fabiansgatan N:o 8. Tel. 916

KUNINKAAN ALUT.

BUBBL OR.

8

(Kongs-emnerne).
5-näytöksinen historiallinen näytelmä (8 kuvaelmaa)
Kirjoittanut Henrik Ibsen. Suomentanut Ellei.
HENKILÖT.
Hookon Hookoninpoika,BirköbeM
nin valitsema kuningas
Kaarle Halme
Inga Warteig'in rouva, hanen i'^^^^^^^^^^^^|
tinsä
Mimin^Lahteeno]a
Benjamin Leino.
Skule jaarli
Ragnhild rouva, hanen puolisonsa KirstiSainio.
Margareetta, heidän tyttärensä Hanna Kunnas.
Maria Rangman.
Sigrid, jaarlin sisar
Knut Weckman.
Guthorin Ingenpoika
Sigurd Ribbung
Konrad Tallroth.
Nikolaus Arnenpoika, Oslonpiispa Adolf Lindfors.
Dagflnn Bonde, Hookonin talli-

JM

Proverb i1akt af Alexander L. Kielland.
Öfversättning.

..

Personerna

Hr Berlin.

Frk Holmlund,

V

För 3:dje gången

Ii

110 B 1

-»

.

.Jr

l^^^^^l

bolag-

Griindei^^^H

Fru
, /Prk TscherniciunH
Helene Grifflu\ ,
hennes
s
strar
y
|p
Hetty Griffln /
rk WldeU.
Cornelius Griffin, hennes broder Hr WiUielmsson.H
Emil Poulsen
Lord Hamilton Tomkins
Hr Swedberg. H
Peter Siloks
Hr Malmström. I
Vi fortsätta i dag vårt porträttgalleriaf framBeatrice, hans dotter
|
Fru Riégo.
stående personligheter från teater- och musikvärlden
Magda Mifton, guvernant
Frk Gerasimovitsch med den utmärkte danske skådespelaren
ErflUPoulsen.
Philip Junings
Hr Ahlbom..
"a Född den 9 Juli 1842 egnade sig P. kort efter afMary, tjenstflicka
Frk Berglund.
lagdstudentexamenåt skådespelarkonsten.Som karakMellan andra och tredje akten intet uppehåll.
tärsskådespelare utvecklar P. en stor värksamhet vid
den danska kungliga scenen. Bland de många framOrkestern utför
stående roller han under årens lopp utfört kan nämnas Darnley i »Maria Stuart i Skottland", titelrollen
FörepjesernaOuverture till nDen stumma" Auber.
lata mellanakt Hemma. Hemma hos oss", vals
i»Ambrosius", i .Bertrand de Bom" och i»Hamlet",
Strauss.
Fahrbach,
2:dra
Romeo i »Romeo och Julia", Helmer i»Ett dockhem",
Persisk serenad
Shylock i »Köpmannen i Venedig", kejsar Nero i
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10 e. m,
»Nero". biskop Nikolas i »Kungsämnena" m. fl.

■

. ..

§
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låttii1! WIP
"

Lorens Malmströms
HERREKIPERINGSAFFÄR
(midt emot Kapellet)
sitt fOr saisonen moderna och nya
lSo mmenderar
en ärad allmänhets benägna
specialitet
——w"

"w "

(T)

2

J. H. WICKEL
riIVHAJVJDEL.

hågkomst,

nyheter iCRAV^-TTEkT

PIEHL's CAPE

& BILLÄRD

Unionsgatan 17.

Rekommenderas

i den ärade allmänhetens
hågkomst.

prisbelänipåmånga utställningar, sistpå
världsutställningen iChicago.

-& Guldmedalj 1890. ■j§^

Obs! Ny och väl justerad Billard.
Utmärkta köer!

. .. .

Bergen'in Oslon ja NidarosHn kaupunkien asukkaita
Pappeja. Munkkeja. Vieraita. Aseiniehiä.
Tapahtuu: 13tX) vuosisadan alkupuolella.
l:nen kuvaelma: Bergen'in kir- [ lassa

Kansaa.

kartanon huoneessa.

6:des kuvaelma: Oslon kuninkaan kartanon suuressasalissa.
7:mäs kuvaelma: Nidarosin ku-

välinäytös.)
3:mas kuvaelma:Bergen'in ku(Pitka

O

Innanfönster kitt
K. A. ENBOM.

Underteeknads

fa- 1 iniiiimiåiiii,

13 Mikaelsgatan. Telef. 870.
Kittning af innanfönster verkställes

.

Ej.
K"FT

rekommenderas.

Reqvirera per telefon 18 03.

G- W. Relander

Ql oViiVk^T^cr
OtaniDerg

TAIBL JE3 JD'X3L OTEJ
med

4 VILHELMSGATAN 4,

+
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O
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Ovet avataan klo 7. Näytäntö ilkaa k:lo V2B ja loppuu k:lo 11.
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Obs! Herrar Akademici! Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta
enligt kemisk analys
rena naturviner, hvilka såsom bekant använStudenthusets restaurani das
3*
vid utländska kurorter såsom synnerligen halsostärkande och därjämte mycket prisbilliga,
röd-viner,

äkta,

Serverar middagar a 35 Fmk. per månad
1:25 per gång, samt iöfrigtbilligapriser.

serveras numera å alla fina kaféer och restaurationer.
Ungerska Vinkällaren, Centrals

hus.

AXEL PALMROOS

SKRÄDDERIET
Alexandersgat. N:o 48.

Af sorteradt lager inhemska och utländska tyger tillverkas vä/sittande kostymer.

CAEE DU NORD

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

■88

Maskin- och Elektriska anläggningar

Sofiegatan 2.
Serverar smörgåsbord, */i & '/s portioner, saltabiten.
Varma & kalla sexor, till billiga priser.
Öl på seidlat,
Valjnsterad billard. Nya bollar. Goda köer.

6usiaf

**
*\~W
I* €\ fTI ffll
AJk€teAåJk]^

t>3

T7"liia.££ä.r.

MATTI RINTALA

*

g^

«

ninkaan hovin juhlasalissa. >< ninkaan kartanossa.
(Pitkä välinäytös.)
B:sas kuvaelma:Elgesäterinluoskuvaelma: Oslon piispa- <, tarm pihalla.

äfvensom DAMKAPPOR.
Damskrädderi under utmärkt ledning^_^^^^^JM

»Tya. ateliern är 1tr. upp,
Heismqfors, Alexandersgatan 17.

=S

o"

4:jäs

Waseniuska Bokhandeln.
S

cfi

ödeskuvaelma: Oslonkuninkaan

kon edustalla.
2:nen kuvaelma: Bergen'in kuninkaan kartanon salissa.

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR

Specialaffär för

"

0
r
'"ger
1

mies
Otto Närhi.
Pool Flida, läänitysmies
Aleksis Eautio,
Ingeborg, Antero Shjaldarband'in
vaimo
Mimmv Leino,
Pietari, hanen poikansa, imori
pappi
Oskari Salo
Sira Wiljam, Nikolaus piispan
huonekappalainen
Taavi Pesonen,
Sigard Mestari,Brabantilainenlääkari
Knut Weckman,
11l 111
1 1 1 I I I 1 11 1 11
Axel Ahlberg.
Boord Brätte, päällikkö Trond9^H^^^|
hjemin maakunnasta
Konrad Tallroth.

. .. .

Hrßiegö^^^^^^B

....
.. .

PM

Gregorius Juhonpoika, läänitys-

uirektörloro^il^H
försäkrings-^^BH^M

Caroline, hans hustru

T"

mestari
Emil Falk.
livari Bodde, hanen sotapappinsa lisakki Lattu.
Wegard Waeradal, eras hanenseuruelaisistaan
Kaarlo Keihäs,

Lustspel i3 akter af Harry Paulton och E. A. Paulton. Öfversättning.
Personerna
Niol>e, staty^^^^^^^^^^^^^H
Fru Bruno
Peter Dunn,
mänt Engelskt

53

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Lokak. 28 p:nä 1894,
Uiimeinen kerta.

För 3:dje gången

►

1894.

Söndagen den 28 Oktober 1894.

Ferdinand
Camilla .

FOTOGRAF.
Atelier för porträttering.
Förlag >f fotografier efter linska konstnären «rbei«i,
=
förlag af fmska vyer.
Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon H:o 264.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och freda?.

20 mk

Enskilda rum. Soupers d la carte.
Beställning å mindre Middagar & Soupéer emottagas.

DANIEL NYBLIN,

m
<

samt

Tekniska uppdrag af alla slag
utföras af

—

Tekniska Byrån SEPPO,
—
Kaserngattm 48,

Telef.349.

.

'S:
"ROTOGRAF
JUI \JKJr^J\r »^
S
Aftonls.onsert
' *°~
ftd^

*V
DAMKAPELLET FLORA.
S

§>
5^

I-

ra******************»»*»***'*****»**.

»

\
JLLIUS SJÖGREN
Centrals hus.
% ORKESTERFÖRENINGENS
Ylle- och trihoivaruaffär. |

v_

Mikaelsyatan 4

»

£

POPULÄRA KONSERTER.

Välsorteradtlag-er. Billigapriser.

Tisdagen den 30 oktober.

c£i//örsäl^ringsaktiebolagct
i

Ouverture till op. Maritana,,

Wallace,

i

Danse de la Gipsy"
Serenad (ny)
Venezia & Napoli" tarantpila

Saint-Saens

..

Grilnfeld,
Liszt.

PAUS

SOCIETETSHUSET.

Ouverture till ..Eiehard IH:l
Konsert (l:sta satsen) for violin
(Hr J. Könipr)
Scentr ur Die Walkure

Alla dagar från kl. 3—5 e. m,

TABLE D'HÖTE

Volkmann

. Beethoven.
Wagner,

med musik af svenska kapellet, samt kl. 8 e. m

PAUS.

yTjronkonserf & jöresfäifninej

'

Einzugsmarsch urop...Boabdil (ny) Moszkowski
Saeterjentens söndag, för stråkSvendsen
orkester
Napravnik,
Fandango
1

med omvexlande program.

cQ)

WINER &
SPIRITUÖSA.

dCagetsiams BoßßanéQl.
(Hotel Kamp.)

böcker af moderna författare.
Liljefors, Bruno, Från skog och mark, 1 2:dra uppl. h..
Coob, J. F., Fyrbåken på Lands End.
Holmerz, Skogshushållning, 2:dra uppl.
Kvinnans bok efter med. d:r fru H. D. Adams m. fl.

JSifförsäKringar iJEifränfor.
— liberala förBilliga premier
säkringsvillkor.

Helsingfors

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska

Fransk skönliteratar till nedsatta priser. Paul Sabatier,, Vie
de S. Pranjois D'Assise, (märkligt arbete, utgått iöfver 100,000
exemplar); S. M. I. Alexandre 111, Suovenirs de Sébastopoi. Nya

Ppoejpam.

lALI¥i.

BODEGA ESPANOLA

Chronvalls monogrambok.
Peterson, P. A., Brödrafolkens storhetstid.
Fjellstedt,P.,Bibelnmed förklaringar,godtköpsupplagah 1m.m.

Helsingfors dtiåinsfiful
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Tsie3s:oa2n.men.d.era,sHögbergsgatan 32. Telefon 1062.

jag icke gå omkring och vara klädd
såsom bolagets ifjol afskedade, numera
på dekis komne vaktmästare, utan jag
skulle hålla mig med snygga gångkläder. Ej heller skulle jag genom min
coiffur söka inge! publiken den falska
föreställningen att jag icke egde någon
kam, ty jag har låtit mig berättas att
engelsmännen äro mycket propra och
måna om sin toilette

1;

Ss-

!
\

i

»mmmmmmmmmmmmx

beställningar. Lagret är af ofvan antydd

:«8

I

V

erbjuder bästa tillfälle att göra inköp och

Att min uppfattning härvidlag är riktig bevisas bl. a. äfven däraf, att fru
Bruno, det första hon får upp ögonen
saknas i de stora organen, och att det styckets innehåll, ty det har redan stått och skådar försäkringsdirektörensskepvore en brist att fylla och att publiken att läsa i de stora tidningarna, men nad, utropar, nHvem är du sällsamt
skulle tycka att det vore pikant att få ■jag kan icke låta bli att påpeka den klädde yngling? !"
höra litet om kläderna också och om rent af fördärfbringande värkan på
Afven i detta stycke förekommer
salongen och stämningen och mellan- skrattmusklerna det har, när t. ex. fru musik. Endast på två ställen. Då
Niobe
Bruno, kall och stel och högtidlig som först väckes till lif och åter då
akterna och
hon
den marmor, hvaraf hon låtsas vara ånyo förvandlas till sten. Maken till
gjord, och iförd en modärn tegelstens- den musiken har jag i mitt lif icke
Herre Jessus, hvad det var rysligt färgad klädning, med mycken klassisk hört. Den utfördes på ett
sätt som
roligt på svenska teatern i onsdags! gratie slår sig ned på golfvet, i det lemnade dess förmåga att väcka steNi kan aldrig tänka er hur jag skrat- hon skanderar:
nar till lif utom allt tvifvel, likasom
tade. Och jag skulle ha skrattat ännu
nJag edra korta bänkar djupt förak- den ock fullt tillfredsställande förklamera, om jag ej varit rädd för att min tar!";
rar, hvarför Niobe gråter så bittert
ena planchett, som var litet glapp i
eller då hon med samma upphöjda och så länge. Och då Niobe spelat
hakarna, skulle gå ikras.
lugn fattar tag iherr Vilhelmsons vän- ut sin rol som lefvande
och musiken
Min mamma, som var med, sade att stra byxben och sublimt spörjer:
tonar för andra gången, får man klart
hon aldrig skrattat så mycket se'n hon
"O, yngling! hvarför dölja vad och för sig att hon måste känna det som
var flicka.
lårben,
en lisa, att åter blifva förvandlad till
Det vill säga, jag skrattade icke
I
dessa fula gråa säckar?"
sten. Hon bryr sig icke ens om att
just så mycket åt den första pjä3en:
Om jag vore direktör för allmänna hon ej mera blir ädel, lesbisk marmor,
Bubblor, ty jag förstår så dåligt tyska engelska försäkringsbolaget så skulle utan nöjer sig
med att blifva simpeL
är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografä-Atelier. För *
W
M?
9 anta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:
M. JCi MM> Iml
Ett Wäloiordt arbete behöfver icke vara förenadt med höga P.
Glogatan 3

iVerldsoerömda kvaliteter, i
Iguld!

O

Lundegvists rikhaltiga pälsvarvSager, som, complet sorfceradt för vintern,

och det mesta som herr Berlin säger
är på tysk vers, skrifven af Heine.
parkett.
Och för resten så kan jag lika litet
Innan jag går vidare anser jag det som fröken Holmlund spela piano, så
vara min skyldighet att nämna, det att jag icke heller kunde ha roligt åt
min kvinliga blygsamhet aldrig skulle att hon rörde sin vänstra hand ii
/i
tillåtit mig att yttra mig offentligt om takt, maestoso, medan man bakom kuteater, om icke denna tidnings redaktör lissen spelade valser. I
stället hade jag
skulle ha bedt mig göra det och såsom mycket nöje af att beundra hennes stiskäl anfört den omständigheten, att det liga, hvita beigeklädning med lilafärjust är en ung kvinnas (han sade: gadt blomstergarnityr.
Men den andra pjäsen: Niobe,
ung och det bidrog mycket till att jag
beslöt mig) åsikt om spektaklen som
Jag behöfver icke för er beskrifva

& Gol
i
COGNAC

"Renault

-Ct

vinter, uppmanas alla att igod tid taga notis om J. F.

St. Bobertagatan n:o 39,

1 CHAMPAGNE |
i

o

orsak större än vanligt.

m

\\xs. Cele/on 14-27.

ICARTE D'OR |

il

LA

wd

cfå J2ti(jq ström
-^IGULDS^ED. m*-

jNorra €sp!anadgatan 35. Vredes

I

en mycket tidig och sträng

efänorring.

Kontor: Mikaelsgatan 1

■

O: mj

Sträng vinter. Då allmänna åsigfcen synes vara, att detta,,livad väderlek vidkommer, ovanliga år kommer att sluta med

meddelar fördelaktigastelif- och kapitalförsäkringar af olika slag. Särskildt må
framhållas de så eftersöktabarnförsäfcringarna. L'Urbaine är fortfarande det
enda bolag, som meddelar uppskjutna lifförsiikringar att vid 21 års ålder träda i
kraft utan alla förbehållredan åt barn
från det första lefnadsåret.

m

Till Snoilskys Svenska bilder" erhållas på beställning pärmar iläderplastik, utförda af grefvinnan Eva Sparre.

Telefon 304. Privat 525.
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SVENSKA TEATERN. i©r
Måndagen den 29

SOCIETETSHUSET.

Oktober 1884.
Söndagen den 28 oktober kl. 5 e. ir

F.ör 4:de gången

BUBBLOR.

Köp alltid

FOLK-KONSERT.

Proverb i 1 akt af Alexander I.Kielland.
Öfversättning

Ferdinand.

Personerna
Hr Berlin,
Frk Holmlund.

.

Camilla

03

För 4:de gången

IIIB Jk.

ti
CO

E

Lustspel i3 akter af Harry Paulton och E. A. Panlton.. Öfversättning.
Personerna
staty
Fru Bruno
Mobe,
Peter Dunn, direktör förett allmäntEngelsktförsäkringsbolag
Hr Eiégo.
Fru Gränder.
Caroline, hans hustru
.systrar'fFrk Tschernichin.
Helene ériflin ) ,
/hennes J
(Frk Widell.
Hetty Griffin ]
Griffin,
hennesbroder Hr Wilhelmsson.
Cornelius
Hr Swedberg.
Lerd Hamilton Tomkfns
Hr Malmström.
Peter Siloks
Beatrice, hans dotter
Fru Riégo.
Frk G-erasimovitsoh.
Magda Mifton, guvernant
Philip Junings
Hr Ahlbom.
Frk Berglund.
Mary, tjenstflicka
Mellan andra och tredje akten intet uppehåll.

.
....
.....
.. .

Excelsior velociped.
—
;^^~— Som Fabrikens generalagenter

3

ef återför-

säljare underkasta vi hvarjemaskin vår strängapröfning och ligger det fullkmnligt utom vårt intresse att
försälja en felaktig vara, utom attFabrikens namn och
garanti äro en tillräcklig borgen för varans duglighet.

~4 Öbs! $tor nyl\et inom kort. Öbs! jfr
Telefon N:o 1232

Windobona, Marsch

Ganz Allerliebst, vals
Tanz-Jubel, Polka.
Upptr. af systrarna Gerda och Signe Borg, sång-

; Aiei WiKimti Hjalmar Pelli.au
-~Q^ Alexandersg. 21. Wladimirsg. 19.".

duettister.

Telefon N:o 758.

Potp. ur

,,Tiggarstudenten'

Ballet: Lifvet för Zaren' utföres af Herr Lvsinski och M:lle Stanislava
;

%<sss

Upptr. af MiSS Nona, engelsk sång- & dans-

%*

Original Singer Symaskiner f 4

I

äro de enklaste, mångsidigaste, varaktigaste och således äfven de ändamålsenligaste af alla symaskiner, hvilket bäst

SJL

W^M
l<l|

bevisas genom fabrikens kolossala fram- ;i^H
gång och styrkes ytterligare derigenom H
att OriginalSinger symaskiner alltidvunnit en afgjord seger vid alla offentliga
täflingar.
Original Singer

symaskiiicj

artist

Slut marsch

oT

Förändringar af programmet förbehål/es,

E 9fe.

säljas i

Å

te

S

Helsingfors endast hos

Orkestern utför
IN

Program.

V.

Förepjeserna Ouverture till »Den stumma" Auber.
Strauss.
l:sta mellanaktHemma hos oss", vals
„ „ Persisk serenad
Farbach.
2:dra
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10 e. m.

..

Grashofiß

älsta symaskin affär i Finland,
$*

g.

er ■

%J

e@g>'

»SA»
GRAHN, HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. wflTO
——
""7
3,
J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o
=
==
utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.
Telefon
i Cr> /
.§1 s S Ie
C? /
Oskar/
CSrcuaxtorln.! restaurant
/ V/
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H. DU BOUZET
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Rekommenflßras

%

/på detbästa.

:

1..1.1......H1.11.111

sWi«S«?Pis?iw«^^wMl?
Hr Holmqvist var genast inne i sigjutgods, bara hon slipper höra mera,
lugn
med
Holmqvist
uationen
och
stort
polisens
spelade
i
Viktor
Publiken på premieren var så talrik
in roll af poliskommissarie och sträng
som salongen medgaf och en fästligt
tjänst
ansakcingsdomare.
uppsluppen stämning rådde från början till slut, emot hvilka damernas nä- Ett par kända slagskämpar hade nyligen Den ena lustiga frågan följde på
stan uteslutande svarta toiletter på ett iSundsvall anordnat ett litet gräl med .en andra. Poliskommissarien var oaf»rutet lugn, ej en dragning i dessa
egendomligt sätt kontrasterade. Jag och åtföljande slagsmål utanför teatern.
trenne
detsamma
mungipor,
i
svart.
teatern
i
från hvilka skämtet så ofta
min mamma voro också^: klädda
Ur
utträda
Det är modefärgen i år och den är unga skådespelare, som taga knytnäf- lodat, förrådde, att den glade skämtarénTäde något roligt för sig; men värre ||V
veskampen ibetraktande.
yärkligen ganska klädsam.
■*
af
dem
till
H>|<
den
ene
stämningen
säger
Plötsligen
var det för de stackars detektiverna. *^|
Den allra uppsluppnaste
£
rådde dock, såsom jag tydligt obser- sina— kamrater:
Vid kommissariens roliga frågor och >£
Hvad tror detektiverna om sa- förhör hade de all möda i världen att
verade, uti högersidas lägsta oxöga.
Där satt direktören ooh skrattade, hjärt- ken? Skall det görasnågot af det här? hälla sig allvarsamma Till slutbrusto
IUI11U UUIIUI Ul g
ligare, gladare, fröjdefullare än någon Slagsmålet afstannar och de begge alla återhållsamhetens fördämningarochIf
annan. Men han hade också två or- kämparne lyssna intresserade till det de skrattade häjdlöst, skrattade så, att ||
TI A +
igångsatta samtalet^^^^^^^^^^^H det kunde blifvit allvarsam fara för de- fj
saker att vara glad.
svarar den ene af de begge ras värdiga offentliga uppträdande, om n
JLIU|JU L
Och icke mindre belåten syntes diiverna", tagande upp sin annota- vi befunnit oss i några — ■ upprörda si
rektörens fru vara, då vi efter styckets
c, afiären är betänklig. Ett
slut mötte henne ikorridorn, mödosamt
t
|
knogande på den tunga kassalådan af slagsmål utanför en nyligen invigd tea- Mv slöt emellertid uppträdet därmed!
järnbleck, på hvilken min mamma icke ter. Det blir alt strängt straff. Hvad att de båda slagskämparne blefvo helt!
Bl> Försäljning af Husqyarna väl- SI
utställningar %
kunde låta bli att kasta en afundsam heter ni?
ångtrfulle och lofvade att aldrig göra kända och vid flere
blick. Jag, som åtnjutit en modärnare
Och ett förhör vidtager, hvarunder så mera, om de blott sluppe att denna
Hr- ilh-1 högsta ui luarl."-]-.'■ ]irisl>elönta -iuppfostran, lät naturligtvis icke märka slagskämparne, hvilkas mod börja falla, gång komma inför Pontius Pilatus. B* Familje-, Skräddare- och Sko- %
något.
uppgifva sina namn.
W& makare-symaskiner, Stickmaski- %
Och poliskommissarien var vänlig.
|£ ner för finare och gröfre arbeten.
Bovlotte.
Idetsamma kommer hr Viktor Holm- Han lät nåd gå för rätt, och med nåqvist, den populäre skådespelaren, gå&
gra varnande ord och en stor gest, full t Nålar, Oljor, Maskindelar.
ende vördigochmed gravitetisk hållning. af polismyndighet och poli9auktoritet.
1.1. Största lager. Billiga priser. &
Det är bestämdt kommissarien,
hr Holmqvist de båda syndarne
sände
slagskämpen.
sade halfhögt den ene
att löpa sin väg och istilla ensamhet
Denna löst utkastade förmodan gaf
ingå
försoning och ångra sitt slagsmål!
uppslag till detta lilla lustspelsinter(Forts- å sista sidan.)
mezzos fortsättning.
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Husqyarna General Depot. |

°fkort 1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, eletä\",?lk(P'"beräknadt)
dussin kabinettskort.
fås
r

«sä-

»'V

å

ett

11 Ni ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till

a t e li«k
Glogatan 3

ai -&&

Kontor Fabiansgatan N:o 8. Tel. 916

SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 2^ oktober

1894 kl.

SOCIETETSHUSET.

8 e. m

Program

Program

Defiladmarsch

Ouverture „Lätta Kavalleriet"

. Suppé

Donau-Wellen, vals

Forsch,

Ivanovici

Uppträdande af svenska duettisterna, systrarna
Signe och Gerda Borg
Ballet af M:lle Stanislava och Herr Lusinski

Tanz-Jubel, Polka

Ett bondbröllop

Radetzky-Marsch

Strauss

Förändringar af program,met förbehålles.

W. ÅHLFORS
Kjrkogatan 12. Telefon 1001

och

Lager af gamla, goda, bevisligen

Elektriska ringledningar

klassens firmor.

uppsättas och underhållas
billigast a

€xtrafin )\rral<s punscti,

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,

Äkta Cognac, Rhum, Arrac

r^aserngataa 48

Förenta Staternas

—

Ö

I"

—'

■

Q}

-p

o^S* öl

NEW-YORK.

€rnst bolländer
Generalagent för Finland
gatan 19.

Telefon 1843

>

JOUVIN & C:o's
värl

ffTfIISKAH

l

s endas

~\7\r. T-A.HT
N. Ex])l(uki

Ullgarn,

fl-

37

K. Å. DAHLIIT.
PARTI-FÖRSÄLJNING.
af

&

Stoppnålar

Snoddsiar för fickur.

Droguer, Kemikalier

Farmaceutiska Preparater,
Apparater, Utensilier,

Gummi-varor,
Parfymer, Tvålar m. m,

Sven
ninn

.

■T

-"

■■■

Jacob Reincke,
telef. 1188.

SI

Brandförsäkring.

»ii
Bii
"Sfj

lli^l!
H$ Ig

„

upptager Echegarays Mariana", „Släkten som dö" (Les fossiles), skådespel i

4 akter af Fr. de Curel, en af Frankrikes modernaste författare(detta stycke
har endast uppförts på Théåtre Libre
i Paris, men förskaffade författaren en
succés, som öppnade för honom Théåtre
Frangais' portar), och Ensamma människor", skådespel i5 akter af Gerhart
Hauptmann. Under den senare delen
af turnén uppföresGrefvinnan af Challant", skådespel i 5 akter af Giacosa,
och ett lustspel, hvars namn hittils ej
blifvit bestämdt. Möjligen komma äfven att spelas Stulen lycka" och Ett

swf! g

. Slit
«S S-s
*

H ■O a

(A

besök".

PDHJDLA.

Aktiekapital 5 Milj. F:mk. B

Alexandersg. 42. Telef. 62]. 1

Liberaff infiemskf éofag. ||

*a

«S

ii

Rök

PHOENIX" papyrossei

Obs! pen angenäma smaken.
G. A. Nyström & C:o
Gräsviksgatan N:o 7.

„

Telefon 1528

Carl Avg. Seelenbrandt

CARL BERGROTH

(ombud

för C. W. Schumatlter).
Försäljer Kongl. Hoflev. i

Alexandersgatan

Stockholm C. W. Schumachers
välkända Jieliftn/ess Spis Aknäckebrödiparti ochminut
i^sU,2 öfver.tr^^t i välsmak

Cognac,
Rom och

näringsvärde).

„ H- F. Sturms Delikata Dill
i kärl om 50-100
faltffurkor
till och med 1500 st. till firmans

Likörer
till billigaste priser,

len Jt:a 101<|- 103. Tel. 1287

"

r. D. IV.H cS[dill dill. Sr^

nderar sina frukostar, T"|
r och soupéer för den
H

*«"—

~

21

Stort välsorteradt lager al

försäljningslokalSaluhal-

2

25 st. å35 p.

35 /V. Esplanadgatan 35.

Håkanson-Svennberg

kommer att redan före denna månads
utgång taga sin början.
Första delen af turnén skall omfatta
mellersta Sverige: Örebro, Karlstad, Falun, Gefle ocli Upsala, samt Kristiania,
den senare delen södra Sverige samt
ett par föreställningar iKöbenhavn.
Utom hr Tore Svennberg och fru
Julia Håkanson deltaga i turnén fru
Lydia Molander och hr Georg Törnquist
samt hrr Skotte, Zachrisson och Ekelund, fruarna Olsson och Eydberg, fröknarna Tuné och Lihr. Eepertoaren

„ „

i

-a

O

Turné

Gestrin's butik,

f. d. Böckermanska huset.

« asfcar om 550 st d 2: 50 p
cg O.

*L

F.B.K:s ntnrnt

M,

Alexandcrsg. p.

s&Cemgjoréa <&apyrosser

Ih. Neovius
1

köpspriser.

H. ELLMIN,

ett

J\l:o 1.

In- och utländska Mans-skoplagg,Gummigaloscher, Sanitas
hårsulor,in- ochutländska Plånböcker och Portmonnäer.
Obs! Fruntimmers- o.Barnskodon samt Strumpor slutrealiseras till inköps- o. under in-

Sidentyger
m. m. ytterst billigt bos

!

LifTörsäkringsbolag-

Jslikacfsgafan

Plysch,

Notiser

<L)
!

Eventuella förändringar af programmet förbehålles.

Modernt lager:

Herr Adolf Berlin har i höst
decennium tillhörtsvenska teaterns stående personal. Med anledning
häråt' har direktionen beviljat honom en
recett nästkommande onsdag den 31
oktober, hvarvid Sudermanns Sodotns
undergång" kommer att gifvas. Vi äro
fullt öfvertygade om att alla vänner till
svenska teatern då mangrant skola infinna sig för att visa herr Berlin sitt
erkännande för alla de angenäma stunder han under denna långa tid förskaffat oss genom sitt vårdade och alltid
vål genomtänkta spel

Telef. 349.

é»i J)p.e

Slutmarsch

Band,

jämt

3

w iw!; W?'

nyinvigda konsttemplets

—

Ö

hl

(Jet

itanfö:

helga luvrar

Corbin

Upptr. af Miss Fanny Nona

Spetsar,

importerade från l:sta

och Likörer.

Santiago, spansk vals

tetshuset

Rumtelefoner

verkligt äkta viner, direkt

Ballet af M:lle Stanislava och herr Lusinski.

hvars porträtt vi här ofvan införa är den täckaste
lilla engelska variétésångerska, vi någonsin sett härstädes. Det behöfva vi för resten icke säga, ty det
synes på porträttet. Men hon är därjämte elegante,
vig som en katt och intelligent; egenskaper som förläna hennes prestationer ett alldeles särskildt behag.
Hon spelar som en primadonna, hon dansar som en
prima ballerina, hon sjunger som endast en engelska
kan sjunga och hon uppträder alla aftnar i Socie-

Uppträdande af Miss Fanny Nona

Söderman.

Upptr. af systrarna Borg

Miss Fanny Nona,

sinski

W

Gerda och Signe Borg,

paus

Uppträdande af M:lle Stanislava och Herr Lv-

T

Waldteufel

Miss Fanny Nona,

Uppträdande af systrarna Borg-

f[

Mein Traum, vals

Upptr. af Miss Fanny Nona

,,

MiA

Munkelt

och dansarti-

Potpourri ur Tiggarstudenten" Millöcker

öKya

Lust und Lieben, Ouverture

Ballet af M:lle Stanislava och herr Lusinski

paus

ö'Q.

Fest und Resolut, marsch Findeisen,

Upptr, af systrarna

n^3|Br

"2

4/pitius

Uppträdande af Engelska sångsten,

29 oktober kl. 8 e. m

Måndagen den
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Helsingfors.

Huvudstadsbladets

«te^-

Nya

Tryckeri tf9i

