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10 penni.

fTforsströms café
Festaurant & Billards.

16 Vestra Henriksgalan16
rekommenderas.

Dagligen stående frukostbord.
MIDDAG fr. 2—5 e. m. å l:5O.

15 biljetter 20 mk
Enskilda rum. Soupers äla carte.ißestail ninr å nincie Wioi agar & Soupéer emottagas.

cFrQgram~G%laåef
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.

00

m
3

-4»

Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnären tröttat,— =J-örlag af finska vyer.=—

Handel med fotografiska artiklar., Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.

N:o 52. Onsdagen den 2 Januari. 1895.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 2 Januari 1895.

För 3:dje gången

STABSTBIIFETAREN.
Folk-komedi med sång i4 akter. Fribearbetning

af Frans Hedberg.
Personerna

Angust Blomvall, konditor
Eva, hans hustru .... Hr Eiégo.

Fru Castegren,
Gerda, hans syster Frk Gerasimovitsch.
Emma, hans kusin
Oskar Moll, stabstrumpetare

Fröken Widell.
Hr Castegren.

Knmlin
Olga Braudt, ung enka

Hr Wilhelmsson,
Frk Holmlund,

Baron Örnflykt Hr Berlin.
Virell,BankrevisionssekreterareHr Ahlbom
Fru Yirell ....
Lundholm, finbagare

Fru Grunder
Hr Lindh.

Fru Lundholin Frk Tschernichin.
Petterson, karamellfabrikant. .Hr Malmström.
Fru Petterson " .Frk Berglund.
Svea, kammarjungfru Frk Hellman.
Jean, betjent Hr Linderoos.
En tjänsteflicka. En skomakarpojke. Konditoriarbe-

tare. Gäster. Medlemmar af en fackförening.
Första akten iStockholm, de öfriga på en villaute

iWaxholm.

fflW £3x3. längre pauseger
rum emellan l:sta och 2:dra akten.

Orkestern utför:
Ouverture till TantalusFöre pjesen

kval,. Suppé.
Förstamellanakt: Valse ur Zigenarbar-

onen" Strauss
Andra mellanakt: Arabesk för stråkin

strumenter
Tredje mellanakt:Galopp

Fanchetti.
Waldteufel

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

Kontor. FabiansgatanN:o 8. Tel. 916
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Willy Burmester,

Efter de storartade triumfer Willy Burme-
ster ihöst firat iBerlin låter han Helsingfors pub-
lik under några aftnar lyssna till de tjusande to-
ner, han framtrollar ur sitt instrument. Inom kort
skall han åter resa ut till kontinenten, där nya
segrar vänta honom — och ovisst är,när vi nästa
gång bliitillfälle att höra honom.

%lå§åSil||j|||r^:
Lorens Malmströms

HERREKIPERINGSAFFÄR
(midl emot Kapellet)

rekommenderar sitt för saisonen moderna och nya
'»ger ien ärad allmänhets benägna hågkomst,»pecialité: nyheter iCRAV^TTVi..

SKRÄDDERIET
MATTI RINTALA

Alexandersgat.N:o 48.
»f sorteradt fager inhemska och utländska ty-

ger tillverkas vä/sittande kostymer.

H.J.

prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

Stor Realisation,
till betydligt nedsatta priser af

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

Ritbestick m. m.
Paul Dettmann.

Optiska Magasinet.
N. Esplanadg. 37

Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta röd-viner,enligt kemiak analys

äkta, rena naturviner,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.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus.

AXEL PALMROOS
Vinaffåi.

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

e*BM

»

P9

eT""
SZ!
%
PS

pr

1
CO
CO

CD
<^

O*

to
QfO

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR X7
äfvensom DAMKAPPOR. Cj< |

Damskrädderi under utmärkt ledning. y\

SUOWI. TEAATTERI.

KesMviikkona Tammik. 2 p:nä 1895.

Ei ole näytäntöä.

CAFE BIT NORD samtSpecialaffär förblomsterkort
och portmonnäer.

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

Tekniska uppdrag af alla slag
utföras afSpirifuosa Öl på selilat.

Största lager af
i/u/-, Nyårs- och Gratulationskort,

Portmonnäer och Plånböcker,
avaraf nyheter nu inkommit.

Nybeklädd & Väljusterad biNard. Nya bollar. Goda köer. Tekniska Byrån SEPPO,—
Kaserngatan 48,

—
Telef.349.

4 Wilhelmsgatan 4
Telefon 1803. GustafOskar Fröberg.

48 Kaserngatan..
— — —

ojiuij...-.BTy» attllern Är 1tr. viß>r>. FOTOGRAF °"^ -.<" K. E. Stamberg Helslnalors.AUxanitorsaat.nl7. rVIUUUnf.
—
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+̂ rekommenderar sina frukostar, T/ifl TInntn11Tllllit Nl^«»
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världsutställningen iChicago.

■4£ Guldmedalj1890. ®»

franska Xifförsäkringsbolagetililålll jVlikaelsgatan I.
Maskin- och Elektriska anläggningar6. V. Tåländer

Qincr k
Sofiegatan 2

I-



I JLLIUS SJÖGREN {
$ Mikaelsgatan4. Centralshus.

\ Ylle- och frifeofvaruafiar. \% Välsorteradtlager.BiUigrapriser. *

c£i//örsäl^ringsaktiebolaget
IÅLETi.

JUifförsåfåringariJSifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

liffiaiafh lokliaåolnu
Nya böcker:

Juhani Aho, Vakta 2:25. Tavaststjerna, Kvinnorege-
Stanley J. Weyman, Gref- mente. Roman frän fln-

vinnanEotka. Historisk ska landsbygden1& II 6:75,
roman från det trettio- Sigurd,PatronJönssonsme-
äriga krigets tid I&II 5:25. moirer. Berättelser, Spar-

Aryéde Barine, SonjaKova- lakanslexor och skizzer 4:90.
levski. En lefnadsteck- Gustaf Schröder, Gamla
ning 1:20. minnen 5:25.

Eicliard Savage, Lilla frö- Elise Polko, Harmonier 4:15.
kenfr.Lagunitas. Roman Georges Ohnet, Förbarnets
fr.Kalifornien och Paris 3:75. skull 4:50.

Bust Eoest, Säfve. Kurt & Emil Marrioh, Förbjuden
C:o. Nutidsberättelse

Georg XordensTan, Silkes-
kaninen

Jliiarton Maartens, Joost

4:15. kärlek
< ]!onkin Chandra Cliatterjee,

2:65. Det giftiga trädet. En< hinduisk roman
Avelingks synd

Thure Sällberg,KringJLång-
vedsbrasan. Humoresker
ocll skildringar

3:75. I O. S.j Sällsamma händelser
s ur en läkares lif
\ Peter Xanscn. Maria. En

3:—. I bog om Ksorlighed.

Prenumeration emottages

Portfolio de Photographies des villes, paysages

et peintures celebres, rassemblées par John L.
Stoddard

Arbetet, som i utlandet funnit en kollossal spridning,ut
kommer i 16 häften a 90p. Hela verket kommer att omfatta 256
vyer från verldens förnämsta trakter.

Vaseniuska Bokhandeln.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen den 3 januari

Program:

Ouverture tillop.La Gazza ladra" Rossini
Estudiantina", vals Waldteufel,
Det första mötet", för stråkork. Grieg,
La Jeunesse d'Hercule", sinf. dikt Saint-Saens

PAUS.
Ouverture Patrie" (ny) Bizet,

Konsert, för violin Mendelssohn
(Herr Willy Burmester.)

Polonaise Liszt.

PAUS.

Die Pischerinnen von Procida" Baff,
Ungarische Lieder", för violin Ernst,

(Herr Willy Burmester.)
La Czarine", mazurka Ganne,

\ ygti&^J

Undervisning i pianospel mÄ£ %-anus,
!___ r St. Bobertagatan n:o 39.

TT IL. SI d £f LL v^ vägen tillFölisön"Jallialla Cafe "s,

BODEGA ESPANOLA
Helsjngfors.

Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska
WINBR &

SPIRITUÖSA.

BoßßanöeA-*3Eagelstams
Finska novellister — 3
Canth, Noveller, öfvers 2:90,

Turgenjew, Mumu, „
Ingman, Jim bondehöfding. — .SrTö^^^^^H
Vera Hjelt, Mellan läxan och leken^^^^M
soldan- Brofeldt, Finsk bilderbok —I
Westermarck, George Eliot — 3:—I
Geijerstam, Nya brytningar — 2:-"">"(
Lagus. Förklaringar tillFänrik Ståls sägner
Konstnärsgillets Julblad — 2:50

1:50,

SOCIETETSHUSETS
stora

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

I80:an
emottagas beställningar å middagar, sonpéer,
bröllop, baler, sammanträden m.", m. samt är
särdeles lämplig för enskilda tillställningar,emedan
en liten teater irocooostil finnes.

% J. F. Lundqvisfs ||
K Pälsmagasin. Jj

Största lager af färdiga pälsvaror. «§^
Herrpälsar af bästa material. rf»

Erkänd specialitet: Moderna Roton-
der. Lagret af Pälsfoder och tyger för T}

(j£ utförande af beställningar särdeles jfik-
7W haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, Muf- "P
ff» far, Boa's, Mössor, Baretter, Vinterhand-

skar, Sportvantar (Kintar) m. m. allt iA6
största urval. J)
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Café Yietoria.
Östra Henriksgatan 13. Telefon 1866

r

Ygf GBödritnings-apparater y&j
?~m jemte alla glödr.tillbehör.
%£> Ritmaterialiehandeln

O. Henriksgatan.

Skalden.
Calle Petterqvist hade nyss tagit ain

studentexamen och funderade på att
bli en man istaten",,men därtill for-
drades penningar, och det var just
hvad vår hjälte saknade, hvarför han
med nöje mottog en plats som konto-
rist hos en afiägsen släkting. Nu hade
han ju sin brödföda, men han fann
snart att dettaeviga räknande och skrif-
vande om fat, lådor, järnvägar och ång-
båtar gaf honom ingen tid öfver att
egna sig åt hvad han trodde vara sitt
lifs ändamål: poesin. En dag, då han
höll på att skrifva en, fraktsedel på
vårs, kom principalen och bad sin kära
släkting dra för hm i våld, nty han
ville inte födanågra vridna poeter vid
pulpeten". Nu stod han där,knappast
vetande hur han skulle kunna dra sig
fram här i världen, men lefvande på
hoppet att kunna blifva „odödlig11.
Han frös och svalt, men skref från
morgon till sena natten på sitt Dikt-
häfte, han gaf sina tankar lopp att fara
iväg till högre rymder", han beskref
naturen vid insjöns klara spegel" och
uppå fjällets topp" och kärleken, tol-
kade han så glödande att papperet som
det nedskref på — luktade brändt.
Och för att om möjligt tillfredställa
allas smak, petade men helt försiktigt

i — gödselhögen, men hvad han än
skref, blef det alltid poesi, ej rimsmi-
deri, ty det fans tanke ihans poem.
Han hade häftet färdigt och fått det
lästoch beundradtafvänner ochbekanta,
som alla voro öfverens att den förläg-
gare, som ej genast tog och gaf ut det,
trykt på finfint papper,ja detvarjudå en
riktig idiot. Med friskt mod började
han därförspringandet till förläggarene,
som iallmänhet tyktes vara litet klent
utrustade på hufvudets vägnar, ty in-
gen ville ha det. Till sist var det en
som förbarmade sig öfver fostret, och
betalade Calle med hela hundrakronor
för hans årslånga sträfvanden. Men
hvad gjorde det, dikterna blefvo ju
trykta, han kunde ju vinna ära.

Lyckliga drömmar!
Ändtligen randades dagen då vår

vän fick iDagligt Nytt" läsa under
rubrik Literatur".

nSam!ade dikter af C. Petterqvist".
Det svindlade för hans ögon, bokstäf-
verna dansade rundt. När han hämtat
sig fortsatte han.

Denne unge författaren gör med
dessa sina dikter sin debut som skald
iden ideala genren. Som alla „ideali-
ster" promenerarhanblandmolnens top-
par, men det fattas honom känsla.Det
enda poem som försvarar sin plats i
samlingen var det lilla djupt tänkta
och fint utförda poemet nPå gödsel-

högen", där författaren lyckats på ett
värkligt glänsande sätt.

Om han genast skrifvit sådanasaker
och ej ordat om skaparens majestät"
skulle vi med glädje hälsa honom som
en af de våra. Nu betrakta vi hans
dikter som blott ett försök."

Calle grubblade öfver hvad han läst,
och tänkte med förundran öfver män-
niskornas smak, som kunde berömma
hvad han själf ansåg varasämst. C. D.
af Englavinge skref:

Vi hälsa med glädje utgifvandet af
de utmärkta dikter, med hvilka den
unge lof vande skalden C. Petterqvist
dessa dagar riktadt vår på värkligt god
poesi så fattiga literatur, det fins kän-
sla i alt hvad han skrifver. Vi be
klaga blott att en ung författare som
har så mycket för sig för att blifva
en värklig skald ej gör ett bättre ur-
vel när han frambar sitt alster för all-
mänheten utan låter ett eådant poem
som På Gödselhögen" inflyta.

Alla de öfriga resencenterna gåfvo
honom lika vänliga och förståndigaråd,
så] att om han följt dem hade intet
mer än titeln varit kvar af hela dikt-
häftet.
ITilltvålaren" skrefs:
Dikter, af C. Patterqvist äro tilloss

aflämnade.
Vi läfia inte dylikt. Vår redaktion

somnade! öfver „Flickan på ängen".

Pigan läste dem alla. Höll på att
fastna i „Gödselhögen" men fann dem
bra! — folk bör köpa härligheten (ty
förläggaren annonserar hos oss)

Calle höll på att bli galen, och än
i dag går han och funderar hur och
hvad man skall skrifva?

(TJr »Varietér")

■OB^**-
Sådant kan hända

Iden uppsatts om danska målarepå
1830-talet, som fru Helene Nyblom
skrifvit iOrd och Bild, berättar hon
följande pikanta anekdot om målaren
Marstrand och skådespelerskan fru Hei-
berg.

Såsom exempel på, hur Marstrand i
sina skisser återgaf sina dagliga tan-
kar, antingende nu bestodoipersonliga
intryck, satir eller kritik, vill jagnämna,
att han en dag hade målat, den scen
ur Macbeth", där lady Macbeth tar
sin man iarmen för att ge honom mod
och uppelda honom, då han är gripen
af förfäran efter mordet.

Marstrand hade framstält henne i
hvit nattdrägt, med utslaget hår och
en brinnande armstake i ena handen.
Med den andra handen har hon tagit
ett stort, kraftigt tag om armen på

_^— »^ J rW* ma W^ 11 Wf är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Atelier. Fö
SLIÅ M\J M. Mlå MM) im 3anta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Frnk 14

[ _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^_ Etttfäigjordt arbete behöfver icke vara förenadtmed hö
-rrt <Glogatan 3
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SVENSKA TEATERN.
(Forts, från lista sidan)

Biljettpriserna ärc

Länstolar a Fmk i:
Parterre n:ris 33— 72 I) » O

„ 73—154
Parterre-galleri

„ , 2: 50. „ 2: 50. . 20:-Parterre-avantscen
stycketals „ 3: 50

„ 3: 50Parterre-loge . .
Första radens fond n

*. . 3Förstaraden
Andra radens avantscen „ „ 12

stycketals
» „ 1:50Andra radens londJ

Andra radens sida, irämplats^M
H,, öfrigaplatsei

i „ 1:50
» » 1

Tredje radens avantscen . „ 6
stycketals » » 1

Tredje radens fond
sida
galleri

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl. 9 f. m. -- 3
e. m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagarkl.
9—lo f. ra., I—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.

Fredagen den 4 Januari.

Stabstrutnpetaren.

Stor nyhet.
Genom ett

tillhörigt den af oss representerade flrmj^B
||BayliSSThomas & C:0 (Coventry,England]
!|H! Velocipedens sförsfa jiende — !!
Hl!!!— sfifninqen — oskadfiqqiorel !!
§1 Excelsior maskinerna för 1895.
§j§ AXel Wiklund, Hjalmar Fellman
gjÉ Generalagentochinne- Wladimirsg. 19
|g hafvare af liufvudde- telefon J5B-
-

iCentralpassagen.

m>^

%lr En bingers syraaskin «
följd a/ sina utmärkta egenskaper

H den nyttigaste julgåfva.
Fabrikens40-åriga värksamhet,den där-

under vunna erfarenheten förbundenmed
en ständigt tilltagande produktion —
öfver 600,000 symaskiner per år

— samt
de på alla utställningar erhållna första
pris är en säker borgen försymaskinens
varaktighet.

"V. GrrasliofT,
39 N. Esplanadgatan39.

'ildsta symaskinaffär i inland
&£*&

!fp

y

11
■3

mm

Utställning
af
och

Hufvuddepot tör
m=ExcelsiorModellerna,wm

för 1895.
q^SS^rar^ler^^jänuärMaSoi

iCentralpassagen.|
||-=Besöketlönaraiödan.^^-||

AXEL WIKLUND.
Generalagent i Finland ä&

IÉ Bayliss Thomas & C:o Excelsior Works W<
Coventry, England.

i ; i

GRAHN,HEDMAN& WASASTJERNASARKITEKTURBYRA.mTff& ft>"U
J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3.=utför alla till yrket horande arbeten fort och billigt. =^
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Telefon 1192,

Oskar

Levinsß
<GS-a:m.i3z*ixi.± restaurant

i*©lsLoixi.i3a.©i3.caLoi^a.s.

Aftonkonsert

W ty /

V /iskyld

t /RelfoninieEderas
/pådet bästa.

"Coo
Alla dagar. -_ BB

TabieJHéte Hot6l K3010. fr. kl. 9 e. m
af

pamkapelld »flora"

H. DU BOUZET. COGNAC.
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Macbeth, som står hopsjunken och dar-
rande (litet stötande på karrikatyr' så-
som Marstrand ofta framstälde det ömk-
liga).

Det var något så imponerandeihela
lady Macbeths gestalt, något så ögon-
blickligt och dramatiskt ihennes rörelse,
att hon föreföll som en sann återgif-
ning af Shaksperes förfärliga kvinna.

Då jag uttalade min beundran däröf-
ver, svarade Marstrand, att orsaken
hvarför han n.ålat skissen var den, att
han nyligen hade sett fru Heiberg som
lady Macbeth och icke tyckte om henne.
Hon förekom honom alt för försiktig
och utstuderad, saknade enligt hans
åsikt, alt det djärfva och storartade,
som utmärker Shakspereskvinnogestalt.

nSd här har jag tänkt mig henne",
sade han och pekade på skissen.

Ett par dagar efteråt var samma
skiss borta. Då jag frågade Marstrand,
hvar den var, svarade han, att fru
Heiberg hade fått den. Hon hade be-
sökt honom iateliern, och då hon ob-
serverade skissen, hade hon sagt:

rJag ser, att ni tänkt på mig, Mar-
strand. Just så uppfattade jag rollen.
Den skissen kan ni gärna ge mig!"'

Med Marstrands vanliga ridderlighet
mot damerna hade han då icke endast
gifvit henne taflan, men också förtegat,

hvarför han hade tänkt på fru Heiberg,
dä han målade den.

Notiser.
— FröknarnaAnnaLoenbomoch

Betty Granqvist hafva tagit engage-
ment vid svenska inhemska teatern,

som därigenom erhållit behöfiig för-
stärkning på fruntimmerssidan.

— Svenska inhemska teatern har
sedan annandag jul spelat i Åbo. In-
alles har gifvits fyra representationer,
vid hvilka nHans Länge",Niobe" och
Efter femtio år" kommit till uppfö-

rande. Titelrollen iNiobe har spelats
af fröken Betty Granqvist, som erhål-
lit ganska mycket erkännande för sitt
återgifvande af den klassiska damen.

— Fru Anna Petterson-Norrie
är för ett gästspel af två månader en-
gagerad vid VasateaterniStockholm.
Hon skall spela hufvudrollen ien ope-
rett, till hvilken hr Harald Molander
författat librettot och hr BjörnHalldéo,

kapellmästare vid Södra tef terniStock-
holm komponerat musiken.

pru Julia Håkanson och hr
Tore Svennberg företaga ibörjan af

nästa år en tournée till den svenska
landsorten och kommer touruéen antag-
ligen äfven att utsträckas till Finland.
Bland öfrigadeltagareidensammamär-
kas hrr Hanson och Zachrison, fröken
Tuné och fru Rydberg. Repertoaren
kommer att omfatta bl. annat Ett be-
sök" Stulen lycka"- „Sylvi" Kung
Midas" m. fl.

— Hr Axel Hanson, sedan några
år anstäld vid Stora teatern iGöte-
borg, och bekant för den finska pub-
liken från den tid haa tillhörde dir.
Arppes trupp, har frånträdt sitt enga-
gement. Orsaken lär vara att söka i
divergenser mellan skådespelaren och
hans direktion.

— OmHåkanson-Svennberg tour-
néens uppförande af Sylvi u skrifver
denpiggaStockholmstidningennFigaro":

Minna Canths pjes är klar, redig,
dock utan högre flykt, fantasi. Dialo-
gen är naturlig, hvardaglig —

man le-
tar förgäfves efter en bild, enoriginel-
lare vändning i språket. Karaktärerna
äro ovanligt vanliga, osammansatta.
Själfva Sylvi är osammansatt, dock ej
fullt helgjuten. Hon är ett offer för
slump, nyck. Men därigenom blir hon
intressant. Och med henne står, faller
stycket

Fru Håkansson spelte henne med
charme, lif, tragisk glöd. Hon roade
i joller, grep i smärta. Hon gjorde
själfva det splittrade helgjutet. Hon
verkade midc i banaliteten originell.
Hon firade en triumf, ej minst genom
slut- fängelse-och vansinne-scenen. Detta
erkände den öfvervägande literära sa-
longen med ihållandeapplåder,

Hr Svennberg gjorde torre, brutale
embetsmannen med intelligent måtta.

Och Sylvis älskare speltes af en ung
hr Wetzer. Han spelte med utmärkta
teaterögon och varm, djup stämma.
Den öfriga delen af ansigtet var säll-
samt orörlig. Det låg något envist re-
serveradt öfver skådespelaren. Och han
bröt på finska. Det blefvo vi ibörjan
arga öfver. Men det visade sig, att
såväl finskbrytningen som det flärdfria,
absolut affektionslösa uppträdandetisin
konsekvens gaf en hel bild. Och vi
slutade med att tycka om hr Wetzer.

Bland öfriga var fröken Lihr rolig,
imask och spel.

Och hrr Molander & Grandinson ha
genom den intressanta föreställningen
gjort sig förtjänta af högaktning.

— Ibsens Lille Eyolf kommer
att uppföras på Kristiania teater iden
närmaste framtiden. Rollbesättningen
är ännu icke bestämd.

i'150 (Profkort 4t:50 däri inberäknadt) erhälles ett dussin »aokra, .le-
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SOCIETETSHUSET.

Societetshusets stora salong.

Onsdagen den 2 Januari 1895 kl. 8 e. m

Program.
E. Werner,
Keler Bela

1. På kommando, Marsch . . . .
2. Ungersk Ouverture
3. Negerkomikern, M:r Willy Barry.
4. Friihlingskinder, Vals . . . .
5. Dansduettisterna, systrarna Stern.

Waldteufel.

6. Kvinnohjärtat,Mazurka . . . . J. Strams
7. Svenska Duettisterna, Herr & Fru Sjö.
8. Fri. Lila Ban, Chanteuse exoentrique.

|CARTE D'OR I

JIRROYJ
ICHAMPAGNE |

fe
feRenault & C:o

COGNAC

SOCIETETSHUSET.

(Trettiofemman).

Torsdagen den 2 Januari 1895 kl. 8 e, m

Program.
Amiral Stosch, jlskcliß

Jubel-Onverture " .I
Negerkomikern, Mr Wih^Barry^^^M
Eldorado-vals I
Dansduettisterna, Systrarna SternH
Ziguenar-Polka M
Svenska Duettisterna, Herr & FruSjol
Fröken Lila Ban, Chanteuse excentrique

Latann.
Ghr. Back

Royle,

Waldteufel,

9. Potpourri öfver Bellmansmelodier . Uhrbom
10. M:r Willy Barry.

Fahrbach

C. Harris

Andringar i programmet förbehålles.

11. Studentengruss, Polka
12. Systrarna Stern.
13. Efter Balen . . .
14. Herr & Fru Stern.
15. Fri. Lila Ban.
16. Slut-marsch.

RumtelefönerW. AHLFORS
ochKyrkogatan 12. Telefon 1001,

Elektriska ringledningar
uppsättas och underhållas
billigast af

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

importerade från l:ata
klassens firmor.

€xtra/in )\rra^s punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,
r^aserngatan 48.

Telef. 349.

YO S T
Skrifmaskine r,- PRAKTISKA,

Enkla &
HALLBARA

Försäljas genom o
TEKNISKA BYRÅN
SEPPO,

Kaserngatan 48.
c» Ö

FörentaStaternas
Liflörsäkringsbolag

irt CO =5 „ \ 0-5
Q/n s s -m Q.JNEW-YORK.

€rnst bolländer
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843

JOUVIN & C:o's
världsberömda franska

HAID§EAB
säljas endast lios

N. Esplanailff. 37
Göhlesgård.

Bland andra stycken, som också skola
komma på repertoaren nämnas Jonas
Lie's nya pjes Lystige Koner", Catulle
Mendé's „Tabarins hustru",Rosenbergs„Hemming Torndorff11 och det indiska
skådespelet „Vasantasena".

— PåBergens teaterkommer„Lille
Eyolf,, att uppförassåsom det förstanya
stycket under nästa år.

Å k. teatern iKöpenhamn skola rol-
lerna enligt hvad det förljudes, förde-
las sålunda:
Alfred Allmers. . .hr. Emil Poulsen.
FruRita Allmers . .fru Öda Nielsen.
Fr. Asta Allmers. .fru BettyHennings.
Ingeniör Borgheim.hr Zangenberg.
Eottejomfruen . . .fr. Anthonsen.

— Sven Scholander och norska
studenterna. Hr Sven Scholander har
af Norska Studentersamfundet enhälligt
invalts till medlem af samfundet. Hr
Scholander var nämligen en afton efter
en af sina konserter iKristiania sam-
fundets gäst, sjöngdärvid det ena num-
ret efter andra och blef föremålför de
mest stormande ovationer från de tal-
rikt församlade studenterna, som nu på
detta sätt velat visa sin tacksamhet för
hans tillmötesgående att med våra sån-
ger fröjda den studerande ungdomen,
hvaraf antagligen den största delen ej
på annat sätt hade fått höra honom.

— Svensk musik i Tyskland.
Den ansedde musikförläggarenSimrock
iBerlin har af Svenska tonsättarinnan
Lago förvärfvat sig utgifningsrätten till
två konsertstycken för piano, skrifna
för Carreno, samt en trio för piano,
violin och violoncell.

— Adelina Patti har blifvit inbju-
den afdrottningen afEnglandattsjunga
på Widsors slott.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexanders^, g.

IHlg^am9
Strumpor, Tröjor,

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

£,

Th. Meovius.

K. A. DAHLIN.
PARTI-FÖRSÄLJNING,

af
Droffiier, Kemikalier— -$»" och -^
Farmaceutiska Preparater.

Apparater, Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm. m.
3Sri3Eola.ig-ataj3.18.

G-10gra.t3.33. *3;_

Verldsberömda kvaliteter.
5] GULD )
g] silfver [ Medaljerna.
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iaskar om 250 st. a 2:50 p
st. å 35 p.n n

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35.

Celef. 1188.

Ledig annonsplats

Hök
PHQENiX" papyrosser.

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

Gräsviksgatan N:o 7.
Telefon 1528

Andringar i programmet förbehålles.

Sid

Ledig annonsplats.

Margaretha-marsch
Mr Willy Barry.
Bella-mazurka .
Systrarna Stern
Herr & Fru Sjö.
Fröken Lila Ban.
Slut-marsch.

ZJmaira-fJlumen-Sei/e
N:0 4711

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

M. Gestrin.
Mikaelsgatan1.

f. d. Böckermanskahuset
ingång från portgången.

, . Leskoojan,

Waldteufel,

cftapijrQSSQr

CARL BERGROTH
Alexandersgatan21,

T.1165.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.

Helsingfors. HuvudstadsbladetsNya Tryckeri 1894


