
¥*

0

c/

Ledig annonsplats.

10 penni.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och freda?.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnären irktu,

—^s pörlag af finska vyer.==—
Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansgatan N:o 31. Telefon No 264.

mM

N:o 68. Söndagen den 10 Februari. 1895.

o
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 10 Februari 1895.

j\ndra folkföreställningen.
För fjerde (32:dra) gången

Veteranens
Vinterstycke i1akt af Z. Topelius.

Personerna:
Kantonen, gammal afskedad

korporal Herr Enberg.
Brita, bondeenka Fru Bränder.
Erik Boman, soldatgosse. . .Fru Castegren,

För2:dra gången

Det var en gång.
Proverb i.l akt af Eva Alm.

Personerna:
Herr vonPalmer, 40 år . . . .Hr Ahlbom.
FrökenGabrielleHennings,34 år Fru Bruno.
En kammarjungfru Frk Berglund,

För andra (ll:te) gången

Ur Julkvällen.
Dikt i3 taflor af J. L. Runeberg.

Personerna:
Majoren Hr Swedberg.
Majorskan . . . Fru Grunder.
Kaptenen Hr Uggla.
Kaptenskan Fru Bränder,
Augusta Fru Castegren.
Pistol, gammal soldat Hr Malmström.En tjenstflicka Frk Gerasimowitsch.

Börjaskl. 7.30 och slutas omkr kl. 10 e. m.

Kontor FabiansgatanN:o 8. Tel. 916

Co

Knut Veckman
Maitreja i „Vasantasena'

Det indiska skådespelet Vasantasena" har
haft en för våra förhållanden lysande framgång
på finska teatern. Hittils har detta intressanta
skådespel gått nio gånger öfver scenen, dels för
fulla, dels för mycket goda hus. Stycket spelas äf-
ven på ett utmärkt sätt af teaterns förnämsta för-
mågor, bland hvilka hr Knut Weckman, hvars bild
i dag ingår iProgrambladets porträttgalleri, på
ett lyckligt sätt återger Maitrejas roll.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Helmikuun 10 p:nä 1895.

näytellään

låSåitåSiiå.
5-näytöksinen näytelmä. Aihe otettu Cudraka kunin-

kaan muinais-intialaisestanäytelmästä Mritscha^Bkatika (Savi-vaunut). Emil Pohl'in saksalai-^Hsestamukaelmastasuomentanii^h-en^Mendelin^B
HenkilötI

Tscharudatta, bramaani.... H
Rohasena, hanen pieni poikansa H
Maitreja, bramaani, Tscliarudat-1

Axel Ahlberg,

Knut Weckman,II II JSamsthanaka, hallitsevan kunin-(
kaan Palakaan lanko . . .Benjamin Leino

Ariaka,paimen,sittemminkuningas Oskari Salo.
Yasantascna, ba.iadeeri Katri Rautio.
Madanika, hanen orjattarensa . .Kirsti Sainio.
Kylvettäjä, sittemmin Buddhalai-

nen kerjäläismunkki . . .Aleksis Rautio.
Hovilainen,Samsthanakanseurassa Kaarle Halme.
Ylituomari Emil Falck.
Viraka ~\ kuninkaan henki- ("Otto Närhi.
Kandanaka / vartijoita \Taavi Pesonen.
Matura, pelihuoneenisäntä . . .lisakki Lattu.
Pelaaja Niilo Stenbäck.
l:nen \ .,.. /Isakki Lattu.
2:nen / teJolttaJa "_ \Niilo Stenbäck.
Stavaraka,SamsthanakanpalvelijaKonrad Tallroth
Kumbilaka, Vasantasenanpalvelija — — — — —

Emil Falck,Il I ill JRadanika, Tscharudattan
lijatar O

1:11eni /Kaarle Keu^^B2:nen / mles (Hemmo KallioH
l:neni /Maria Rängman^
2:nen / namen (Naemi Kahilainen
Kansaa, sotureita, henkivartijoita,Samsthanakanor-
jia Vasantasenan 6 orjatarta, Vasentasenanorjia.

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo y2 8 Ja
loppuu k:lo VsU-

o
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H. WICKEL.Ledig annonsplats.

VINSANDEL.

cflrraßs *%unscß
prisbeläntpåmångautställningar, sistpa

världsutställningen iChicago.Ledig annonsplats. «@ Guldmedalj189D."&-

Nya Matlagningsskolan
Riddaregatan 6.

„ . Emottager elever.
bPisgäster erhålla såväl hel- Ledig annonsplats

Jui.

inackordering.
Abonnenter lämnas rabatt.

Pauline Albion
f- d. lärarinnaiKr. A. Forss hushållsskola.

som half

J.

Ledig annonsplats.

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR V
äfvensom DAMKAPPOR.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

\W ii■ *W

Endast ett pris.
Filthattar 10 fmk. Silkeshattar^

och chapeau claques 20 fmk.
Mössor,

CAPE BIT 10BB
Sofiegatan 2,

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

Öl -pé. seiä lar.
Nybeklädd& Väljusterad bilfärd. Nya bollar. Goda köer,

Gustaf jSlomqYist

<a
Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta röd-viner,enligt kemisk analysäkta, renanaturviner, hvilka såsom bekant använ-das vid utländska kurorter såsom synnerligen hal-sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-ras numera å alla fina kaféer och restaurationer.

TJngerska Vinkällaren, Centrals hus.

AXEL PALMROOS
"m.-na,ffStr.

Lager af fina äkta Viner
Gognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,
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JERNVÄGSHOTELLET.
F/ndertecknad, som den 1Feb. öfver-

tagitJernvägshotellet,rekommenderarsig
med välmöbleraderum till billigapriser

God Restauration! Uppmärksam betjäning.
Högaktningsfullt

A. Grönberg

E. Ståhlberg-^S^SX,.^.ri7UW-FOTOGRAF.^^
jjl e t,*,** W «» © « i rekommenderar sina finko- W e 4 Mt|"ramp iMåte^u&tfei ntfauut i&sgusx fcmllip snÉMivsti M#a»aat
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j» JLLIUS SJÖGREN 8
£ Mikaelsgatan4 Centrals hus. *:
j» Ylle- och frikoivarualTär. «jj
jj Välsorteradt lager. Billigapriser. £

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA. c
Q

Tisdagen den 12 februari

Café Viktoria.<£i//örsä^ringsaktiebolagel '

IåLIYA. Program O
OOuverture till op. „Villars dra- 13.Östra HenriksgatanMaillard.

Strauss.
goner

Kaiser-Walzer CQ
JSifförsäßringar S JSifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor. Intermezzo sinfonico Mascagni,
Final (s:te akten)ur op. „Faust" Gounod. Telefon 1866.

fåmfflmxmmmmmii

= Stor nyhet,=
m Genom ett

PATENT
Rillhörigt den af oss representerade firman f>s|

ayliSSThomas &.C:o (Coventry,England) m
äE är numera wk

<H!!! V eioeipeaens sförsfa fiende — !!!É|
f||

''' —
slitningen oskaaiie|gjora —! !111-

1lExcelsior maskinerna för 1895. f§f
||| Axel WlklUnd, Hjalmar Fellman <f§äfe Generalagentochinne- Wladimirsg. 19 gä|j|f|hafvare af hufvudde- telefon 758- fp"IpgpoteniCentralpassagen ps|§

9B

Må Franska Lifförsäkringsbolaget mIlurbainel
HJi| meddelar fördelaktigastelif- oohkapital- ■

ngji försäkringar af olika slag. Särskildt ma ijsgj,Ml framhållas de så eftersöktabarnförsäk- ffiPSg ringarna. LTrbaine är fortfarande det jglMA enda bolag,sommeddelaruppskjutna lif- Ä
Sö försäkringar att vid 21 års ålder träda i §|Kå kraft utan nlla förbehåll redan åt barn k|
a/J från det första lefnadsåret. Ä

m (Barl von <3£norrinq. §|
Tffa Kontor:Mikaelsgatan 1. J#

Underyisning i pianospel "Ä aW*r st Robertaeratan n:o 39

1/1 T^^XA Smörgåsbord,4 rätterKlemens hotel. „ °<* "«*, & 2Fmk.
V " Supéer från 2 mk 50 p. till

högre priser.
J. Osolln,Tabled'H6teki V23-5)

SOCIETETSHUSET.
Hvarje afton

Stor Föreställning.
Artister

F " Esa Langére, Chansonett
Fröken Anna Hofmann, Chansonett.

Uppträdande

jYlandolinYirtuoserna,sång~och panssällskapet

Les trois Pertusio.
Entré imark

fö J. F. Lundqvisfs |j
Pälsmagasin. Jj
Största lager af färdiga pälsvaror. «J^

fö Herrpälsar af bästa material. Äi
Erkänd specialitet: Moderna Roton- AU.

"JT der. Lagret af Pälsfoder och tyger för 7<utförande af beställningar särdeles rik- \Vj
7T haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, Huf-
fö far, Boa's, Mössor, Baretter, Vinterhand- f^
fö skar, Sportvantar (Kintar) m. m. allt i Äi
\Bq största urval.

■ ■
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PAUS.

Förspel ur op. -Die Äömgin von
S.iba1' (ny) Goldmark

„Schottische Fantasie'' for vuAhißntclMU
(Sr. A. Arvesen;^^^^^^^^B

..Hamlet" fantas»

PAUS.

Sevillana
Romanze

Massenet.
Bubinstein.
MonjuschkoMazurka ur op. „Halka"

Tschaikowsky.

Jalta
vid vägen till „Fölisön"

Q f ntn rekommenderas.1H UUIÖ Telefon 1114.
A. Ahlberg.

O. Öländer. varde hrr Redaktör, och ert Program
blad —

men glömskan är skenbar och
jag skall hädanefter meddela er alt
hvai som händer och sker här iSve-
rige inom området för era vidsträkta
och storslagna konstintressen.

Hvad jag emellertid här närmast bör
hålla mig till torde vara teatrarna —Argus' Epistlar
men jag befarar, att Programbladet re-
dan innehållit beskrifningar på deras
fe^tföreställningar...Programbladet

L.M 1

K. Operan uppförde en särdeles illa-
låtande kantat Slaget vid Liitzen afFr.
Berwald, som lyckligtvis har varit död
itjugu år, så att publiken slapp någon
mera kantat den dagen, och han själf
slapp litteris et artibus dagen därpå.
Efter kantaten kom operasångarenLun-
kan in och sjöng „Fjort<>n år tror jag
visst att jag var" — eller om det var
någon annan patriotisk visa. Och slut-
ligen förevisades en rad tablåer, som
jag glömt, med versifierad text af Hr.
Daniel Fallström, som jag aldrigglöm-
mer... Men — han dör väl en gång,
han också!

Stockholm d. 1 febr. 95, Ochmed er tillåtelse,börjarjaggenast!
Kära hr Redaktör
Det är länge sedan jag hade äran sy-

nas under strecketier makalösatidning,
och det är med rörelse jag åter inträ-
der i Era snillrika medarbetares led.
Jorden har sedan dess gått ett hälft
hvarf omkring solen, utan att hvarken
hon eller jag blifvit rundare. Och värl-
den har blifvit ett hälft år äldre, utan
att hvarken ni eller jag blifvit yngre.

Jag kom till Stockholm den 9 sist-
lidne december, samma dag som Gustaf
Adolfs-festen ägde rum.

Hela Stockholm var upp och ned-
vändt. Man bygde tempel af granris
och slott af paff på Gustaf Adolfs torg,
sköt med kanoner på Skeppsholmen
och med bakladdare på Riddareholmen,
tågade med facklor på alla gator och
brände stearinljus ialla fönster. Ikyr-
korna höllos gflaspektakel och iteat-
rarna gåfvos gudstjänster. På Hotel
Rydberg sjöngo officerarne folksången
och slogo ihjäl alla häradshöfdingar
-otn händelsevis furmos på lokalen. I
Orientaliska Caféet på Grand Hotel
blef man serverad af värkliga odalisker

Hur mår ni, utomordentlige hr Re-
daktör, och hur befinna sig eraannon-
sörer, era prenumerauter och era tjuf-
läsare? Hur står det till med min — Dram. Teatern gaf Regina vonEmme-

ritZf aom troligen på grund af natio-
nalfestens glädtiga karaktär — afregis-
sör och skådespelare på ett lyckadt sätt
blifvit förvandlad till lustspel. Särskildt
var stormningen iandra akten mycket
muntrande. Hela kriget handhafves af
fyra små soldater. Lika många kanon-
skott smälla på en gång och alla fyra
falla, hvar och en får sin kanoukula.
Därpå får muren en puff bakifrån och
ett dussin stenar flyga öfver scenen,
hvilka såväl till storlek och form, som
till egentlig vigt och inre genljud gifva

nej> JaS menar den ondes besegrare,
hr August Arppe? Hur går det för
vännen J. H. och hans lilla pap-
per — - ja, jagmenar hans lillaAffisch?
Och hur lefver världen med Er unga,
inhemska författarefirma Andersson,Pe-
tersson och Lundström och deras og».
ment beslöjade — nej, jag menar ge-
ment obeslöjade diva?

— ja, en af dem var visserligen från
Norrköping, men de andra voro från
Tåligare klimat — Kalmar eller Karls-
;ona, jag kan ej säga hvilketdera —
något som man emellertid kan öfver-
tyga sig om genom ett besök, så vida
det finnes något kvar af dem, ty de
gingo åt som på heta stenar.

Skilnadstorget 2.
Som ni ser — jag har alla mina

kära igodt minne! Den ende jagkan
synas ha glömt är Er själf, beundrans-

Franska Lifförsäkringsbolaget LIE
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SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 11 Februari 1895.

För l:sta gången

Tysta Bolagsmän.
Skådespel i3 akter af Adolf Paul.

Personarna

Hr Swedberg

Andersson, Brännefiegare, ()rcl^^^^^^^^Hförandeibränneriaktiebo-M
„Union" ..... M

Tennberg, Smörhandlare, Med-^
lem af bolagets direktion.Hr i

Stenvik. Häradshöfding, d:o . .Hr "W lhelmsson
Ludvigs, Bolagets disponent . .Hr Castegren.
Hautrin,Afsigkommenafiärsman,

BranvinskontrollöribolagetHr Riégo.
Första Revisorn Hr Lindh.

Hr Nyström,Andra Revisorn
FrökenLindnian,Suppleantibo-

Fru Bränder.
Frk Gerasimowitsch

lagets direktion
Fru Ludvigs .
Lund, Bokhållare, fröken Lind-

mans son . . ;!^HrLjungberg
os Andersson.Frk Berglund

En telefonfröken. Gäster. Tjenstefolk,
Handlingen försiggårien småstad,

För l:sta gången

Civilklädd.
Lustspeli1aktaf GustafKadelbnrg. Friöfversättning.

Personerna

SVENSKA TEATERN.
(Ports- från l:sta sidan)

Biljettpriserna äro
Länstolar a Fmk 4Parterre n:ris 33 „ 3-72

-154 2:50
2:50Parterregallei^B

Parterre-avantsce
stycketals „ 3:50„ 3:50„ , 4

Parterre-loge
Förstaradens fond . .
Förstaraden
Andra radens avantscen

stycketals
„ 1:50Andra radens fond|

Andra radens sida, A^^^^^^B
» „ „ öfriga plats

Tredje radens avantscen....
„ 1:50„ * 1
* 6

stycketals „ 1
Tredje radens fond

sida
galleri

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl 9f. m. - 3
o. m. samt från kl. 4 e. m„ sön- och helgdagar kl.
9— lo f. m., I—21 — 2 midd. samt från kl. 4 e. m äfven-
som de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12— 3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges för hvarje biljett 10 procent utöfver priset.

Obs.! Biljetter kunna rekvireras per telefon
N:o 387 å tider, då biljettkontoret är öppet.

Onsdagen den 13 Februari.

TYSTA BOLAGSMÄN
CIVILKLÄDD
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Öfverste von Harten ....
Henny, hans dotter
Major vonRuthcnstfin . . .
LöjtnantEdgar von Waldow
Fritz, ordonnans hos öfversten

.Hr Malmström.. Frk Holmlund..Hr Lindh..Hr Berlin.

.Hr Ahlbom.
i^.'.

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

J. Sunis Skrädderi Stora RoberIsgatan N:o 3,
=^= utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt. ==

<3rana.tejr±:o.:i jrest^MJL^aiOLt;

Alla dag-ar.

MiddagskonsertI
Kl 3—5 e. m

u
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Ledig annonsplats.

Telefon 1192,

Rels-ommencieras.

Hotel Kamp.
Elite Wiener Damkapellet

FAVÖRIDE

K DU BOUZET.
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såW Wa&^.CARTE D'OR

y:
CHAMPAGNEm

iT^enault k C:o
COGNAC

Verldsberömda kvaliteter.
f| GULD )
É silfver Medaljerna.
d BRONS

Q skurI£$ '

Levins/SL /
I /iskylcj

Alla dagar,

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.

Rekommenderas

COGNAC.
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situationen karaktär af en dynamitex-
plosion i en hattaskfabrik .. . Och
slottet Emmeritz är intaget! Mot slutet
af stycket tillades en bländande tablå
med fru Hartman alldelesbarfotapå ett
moln, där hon förestälde fredens gu-
dinna, som välsignade Gustaf Adolf
och gjorde gubbar åt oss närmare be-
kanta, ute på parkett.

Afven de öfriga teatrarna iStock-
holm firade lika vackert och värdigt
hjältekonungens minne. Och ni kan
bäst bedöma, huru varmt, fosterländskt
konstnitiskt alt detta uppfattades af
publiken, när ni hör mig försäkra, att
samma program gifvits tjogtals garger
med stigande bifall och fullsatta salon-
ger,

Teatrarna begära inte bättre än att
kunna sträfva öfver ännu trehundra år.
för att vidnästa Gustaf Adolfs jubileum
skörda lika mycket ära och guld en
gång till.

Julnyheterna utgjordes påK. Operan
af Verv landningarna och på Dram
Teatern af En räddande engel.

Sekundteatrarna ha däremot på ny-
året, såsom en man, gifvit sig hm i
våld. Södra teatern har omvexlat med
sitt gamla kassastycke Fru Hm ocb
hr Gustaf af Geijerstams nya lustspel,
som gjorde ett jämmerligt fjasko. Det
hette Hmihvardagslag

— kanske det

var därför han aldrig fick vara med
om mer än en söndag!

Vasateatern har med fru Anna Pet-
tersson Norrie som gäst, gifvit Hervés
Lilla Faust, hvari fru Norrie, såsom
Margareta, glänste medsin kuplettsång,
och Fru Berg, såsom Hm Håle, med
sina ben... Hon föref°ll inte det
minsta halt — tvärtom!

Efter Lilla Faust följde på samma
teater operetten Ut med hm, samt det
kända lustspelet Niobe, hvari fru Nor-
rie öfvertagitfru Castegrensroll. Jag
har ej sett fru Castegren och kan där-
töre ej anställa någon jämförelse. M»n
fru Norrie var utomordentlig och bi-
fallet stormande, rent af rasande. Hen-
nes ståtliga, kungliga gestalt, hennes
plastik, som är öfver alt beröm, och
den förmåga hon utvecklade att, medan
ansigtet forblef såsom hugget isten, sköta
mimiken endast med ögonen och någon
gång med läpparne, var beundrans-
värd. Därtill kom en parodiskt hu-
moristisk uppfattning af situationen,
som gaf färg åt hennes framställning,
utan att en gest, en blick, ett tonfall
chargerades, och utan det minsta spår
af operettdivans små knep att ta pub-
liken. Fru Norrie dokumenterade sig
i dem.a roll som en svensk dramatisk
artist af värklig rang. Stycket har
också, trots 47 tidigare föreställningar
däraf under hösten, åter gått införfem

fulla hus och går antagligenminst fem
gånger till.

Folkteatern på Ladugårdslandet har
visserligen ej haft Hm medi titeln på
sina program, men hela denna konstan-
*talt ligger så att säga

— på hm-sidan
strecket, och de spela där som bara
f— n, allihop!

K. Operan har för några dagar se-
dan gifvit premiére af Mascagnis opera
Vännen Fritz, hvars musik visserligen
får många loford, men som för öfrigt
befinnes föga underhållande och snarli-
gen torde — i förhållandetillpubliken— få kristnas om till Ovännen Fritz.

Det beror nu på, hvad de stora ny-
heter, som väntas, kunna göra...

Men därom nästa gång, min älsk-
värde Redaktör.

Er ödmjuke

Argus

+^~S>®3SHiA
Notiser.

—
Lille Eyolf uppfördes för några

dagar sedan för första gången å stora
eatern iGöteborg med fru Håkanson

som Rita Allmers och herr Svennberg
som Alfred Allmers. Endast fyra Eyolf-
föreställningar gifvas iGöteborg. Se-
dan går „Lille Eyolf" ut på tourné i
landsorten.

— Mr Got, Comédie Francaises
vördnadsvärde doyen, lemnar medinne-
varande månads utgång världens främ-
sta scen, hvilken han tillhört under
mera än femtio år och hvars prydnad
och stödjepelare han länge varit. Un-
der loppet af februari skall för honom
gifvas en särskild afskedsföreställning.— „Jeanettes bröllop", Victor
Massé's opera, välkänd äfven hos oss
sedan finska operans dagar, skall ida-
garne för tusende gången uppföras på
Opera comique iParis.

—
Francois Coppé's nya drama

„Pour laCouronne" uppfördes å Odéon-
teatern iParis för första gången den
19 januari och vann då en storartad
succés. Man kan kalla dettadrama en
öde-tragedi. Det spelar under slutet af
femtonde århundradet i ett idealiskt
Balkanrike och behandlar konflikter mel-
lan son och far. Sonen erfar, att fa-
dern vill förråda riket åt turkarne. I
synnerhet tredje och femte akterna med
sin rent tragiska handling, vunno en-
tusiastiskt bifall.

— Adel*, e Patti,hvilken förnärva-
rande gör en konserttourné genom Eu-
ropa,har plötsligeninsjuknatiWien.—

lIE Carl VOn Kliorring. Kontor: Michaelsgatan 1. Telefon 1357.
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Annonsera

Måndagen den n febr. kl. 8. e. m

Stora salongen.„€&rogram~*fålaåat"
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ibUullJlbiAnnonserna ytterst billiga, särskildt om de ta- Program.gas for längre tid,
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f)flQ t HvarJe annonsör får sig HL /*/c/0" tidningen hemsand t/t/0.. Werner,In Reih und Glied, marsch

Ouverture Die Sängerfahrt
Toreador-vals

Conrad,
Boyle. FILS■

—
-s- Oratls.A-

—
Erk. Elsa Langére
En Garde, polkaAnnonser och prenumeration emottagas å tid- Waldteufel,

ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp tLes Trois Pertusio
Fröken Anna Hofmann, Chansonett FREISFörsumma ej att annonsera så länge

några lediga platser ännu
Latann,återstå. Amiral Stosch, marsch

Frk. Elsa Langére.
Les Trois Pertusio.
Fröken Anna Hofmann.Lösnummer iLaurentia urbutik Iro f11rifö _ 1 il «ItuUuliAul

I t
och genom kolportörer. I The 2 Quavers. Musical and exentrics fan-

tastiques.
Slut-marsch,

Ändringar af programmet förbehålles,
sP,civ>

Entré 1mark.
Föreställning hvarje afton kl. 8

W. AHLFORS
Kjrkogitin 12. Telefon 1001,

Lager af gamla, goda, bevisligen
verkligtäkta viner,direkt

importerade (rån lata
klassens firmor.

€xtra/in }\rrak,s punsch,.
Äkta Cognac, Rhuin, Arrao

och Likörer.

T?andskmagasinet
N. Esplanadg. 39,

NU INKOMMET
Stort urval fårska: Promenad-,Bal-

och Ridhandskar. God qualité,
billiga priser.

Illllålll
FörentaStaternas

Lifförsäkringsbolag

NEW-YORK.

€rnst bolländer
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843.

JOUVIN & C:o's
världsberömda franska

HÅJIfBifiAB
säljas endast hos

"Xrxr. t.a.ht
N. Esplanadg.37
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— ,,Lille Eyolf iBerlin. Som
bekant uppfördes Henrik Ibsens nya
skådespel den 12 januari för första
gången å Deutsches Theater iBerlin.

En korrespondent, som bevistade fö-
reställningen, skrifver härom till Stock-
holms tidningen „Varieté":

Hvad intryck gjorde väl detta drama
på scenen? Jo, en fortlöpande tråd
af svaghet iden dramatiska byggnaden
och ett enformigt tankegrubbleri. För-
sta akten intresserade publiken „så
där", men äfven här gälde bifallet
hufvudsakligastAgnes Sormas storslagna,
hänryckande framställning af Rita. Nu
klef hr Brahm utanför ridån och med-
delade publiken på ett mindre väl valdt
sätt, att hr Ibsen redan iförväg gif-
vit B. iuppdrag att tacka förbifallet.
Andra akten värkade gräsligt enformig
med sina onödiga upprepningar i det
att hvarken pappa eller mamma någon
sin tyktes vilja låta den stackars lille
döde Eyolf få hvila iro. Men isista
akten slog stämningen fullständigt om
och bifallet isalongen blef bedöfvande.
Det lyckades altså Ibsens-svärmare att
draga den norske diktarens nya stycke
på det torra och oppositionen nedty-
stades.

Sanningen att säga har man likvisst
mest Agnes Sorma att tacka för att
det hela afiopte som det gjorde. Hon
hade som Rita den där „ förtärande
skönhet" och den där plågande eld",
som tillintetgjorde icke blott hennes

make, utan äfven andra.
Och värkade inte här stycket lika mo-
notont som Ibsen skrifvit det, har
han härför Sorma uteslutande att tacka.

Efter gårdagens intryck synes mig
„Lille Eyolf" höratill den sortens styk-
ken, hvilka upplefva flera repetitioner
än representationer.

— „Sång till Ägir", tyska kejsa-
rens bekanta komposition, är nu dra-
matiserad iform af ett enakts-lustspel.
Tidningen,ur hvilken vi hemtatnotisen,
förmäler icke, huruvida möjligen kejsa-
ren själf dramatiserat densamma. -—

Ledig annonsplats.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. g.

dCemgjoråa <3apyrosser
iaskar om* r.

35p
WIOO st. a 1:25p„ 250 st. a 2:50 p

hos Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35.

CeUf. 1188.
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o
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Ledig annonsplats.
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Papyross-Rökare
som vilja skona sin helsa böraan-
vända hylsor med sundhetsvadd
ifrån firman

3oseph J3ardou k fils i paris

Ullgarn,
crémefärgadt & blektbo-
mullsvirkgarn på nystan,
rödtmärkgarn,Carlsbader
strumpstickor a 25 penni
omgången, virknålarfrån
10 penni pr styck.

Bomullsväfgarn.

K. A. DAHLIN.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

Broguer,Kemikalier— -5~ och -^
Farmaceutiska Preparater.

Apparater, Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm. m.
arJJcolaigrataja. 3.5.

G-logra.ta.zi. 4t_

Ledig annonsplats.

■o;

förbudsändningar och
andra uppdrag.

ring upp

165 0.
Snabb och billig expedi-

tion genom
Kommissions- & Distribu-

tionskontoret.
N. Esplanadgatan21.

Begär demialla tobaksaffärer

Carl T^rgroth.
Alexandersgatan 21.

t.nes.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.

Helsingfors. TufvudstadsbladetsNya Hryckeri 1895,


