
10 penni.

Programbladef
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
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Ledig annonsplats.

Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag if fotografier efter finska konstnären uketen= förlag af fmska vyer.=—

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

N:o 67. 1895.Fredagen den 8 Februari
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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 8 Februari 1895.

För 2:dra gången

Det var en gång.
Proverb i1akt af Eva Alm.

Personerna

Herr VOn Palmer, 40 år . . . .Hr Ahlbom.
FrökenGabrielleHennings,34år FruBruno.
Eli kammarjungfru Frk Berglund,

FörB:de gången

110BB.
Lustspel i3 akter afHarry Paulton och E. A. Paul-

ton. Öfversättning.

Personerna

Fru Brunoi In i ii tM
Peter lliiiin In M i I i ill iH^^^^^^^^^^Bmänt Engelskt försäkrings^

bolag HrEiegoß
Caroline, hans hustru Fru Grundei^M
SSrÄD *— {"
Cornelius Griffin,hennes broderHr Wilhelmsson.
Lord Hamilton Tomkins....Hr Swedberg.

CO

Kontor FabiansgatanN:o 8. Tel. 916

■

'fjj^&^jh ®\ ffyELSiNGFOUS

Hilma Bruno

Fröken Hennings

„Det var en gång"
och

Niobe

„Niobe"

Peter Siloks
Magda Mifton, guvernant
Philip Junings
John, betjänt

Hr Malmström.
Frk Gerasimovitsch.
Hr Ljungberg.
Hr Beckman.

Mellan andra och tredje akten intet uppehåll.

Börjas kl. 7,50 och slutas omkr. kl. 10 e. m

IIåMSHBlUllri
Ledig annonsplats.

Ledig annonsplats.

Nya Matlagningsskolan
Riddaregatan 6.

Emottager elever.Spisgäster erhålla såväl hel- som half
inackordering.

Abonnenter lämnas rabatt.
Pauline Albion

f. d. lärarinna 1Kr. A. Forss hushållsskola.

J. H. WICKEL.
VINHANDEL.

cftrraßs <&unscß
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago,

■*$Guldmedalj189D.&■
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SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Helmikuun 8 p:nä 1895.

näytellään

fåSållåSElå.
Axel Ahlberg.

Knut Weckman.

o-näytöksmen näytelmä. Aihe otettu Uudraka kunin-
kaan muinais-intialaisestanäytelmästä Mritscha^Bkatika (Savi-vaunut). Emil Pohl'in saksalai-^Hsesta mukaelmasta suomentanu^iem^MfindfiUn^B

iI
Tscharudatta, bramaani....H
Kohasena, hanen pieni poikansa'H
Maitreja, bramaani, Tscharudat-M

H
Samsthanaka, hallitsevan kunin-B

kaan Palakaan lanko . . .BenjamjnLemo^M
Ariaka,paimen,sittemminkuningas OskariSalo.
Vasantasena, batadeeri Katri Eautio.
Madanika, bänen orjattarensa . .Kirsti Sainio.
Kylvettäjä, sittemmin Buddhalai-

nen kerjäläismunkki . . .Aleksis Rautio.I
Hovilainen,SamsthanakanseurassaKaarle Halme.I
Ylituomari EmilFalck.
Viraka ) kuninkaan henki- tOttoNärhi.
Kandanaka / vartijoita \Taavi Pesonen.I
Matura, pelihuoneenisäntä . . . lisakki Lattu. I
Pelaaja Niilo Stenbäck.I
l:nen \ , , ... ■ flsakki Lattu.
2:.ien / teloittaJa " \Niilo Stenbäck.JßStavaraka,Samsthanakanpalvelija Konrad Tallroi^BKumbilaka,Vasantasenanpalvelija — — — —|
Kuniiikaalliiieii airut
Badanika, Tscharudattan palve-B^^M^^^^^^^B

mies

2:uen

■ölgiiSalo.
■/KaarloMAHemmo
B/"MariaI(Naemi

Kansaa, sotureita, henkivartijoita, Samsthanakanor-
jia Vasantasenan 6 orjatarta, Vasentasenan orjia.

Ovet arataank:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo y2 & Ja
loppuuk:lo l/«ll.

laffär för

vy >o

■"^asiS5S »*£

Endast ett pris.
Filthattar 10 fmk. Silkeshattar

och chapeau claques 20 fmk.
bössor.

Ledig annonsplats.

Vöslauer Goldeck!
Desßa utmärkta röd-viner,enligt kemisk analys

akta, rena naturviner,hvilka såsom bekant använ-das vid utlandska kurorter såsom synnerligen hal-
sostärkande ooh därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numera å alla fina kaféer ooh restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus.

AXEL PALMROOS
T7"ina.£f3Lr.

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

Ledig annonsplats

€111 DU 1018
Sofiegatan 2,

Serverar smörgåsbord,Vi& V2portioner,salta biten,
Varma & kalla sexor, till billiga priser.

Öl på seid-lar,
Nybeklädd & Väljusterad billard. Nya bollar. Goda kber.

Gustaf JJlomqYist

JERNVÄGSHOTELLET.
"Undertecknad, som den 1Feb. öfver-

tagitJernvägshotellet,rekommenderarsig
med välmöbleraderum tillbilligapriser

God Restauration! Uppmärksam betjäning.
Högaktningsfullt

A. Grönberg,

»■■"
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Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR V
äfvensom DAMKAPPOR. Cj< |

Damskrädderi under utmärkt ledning. y\

-->K E. Ståhlberg^-SSSKSJS^STnr"- FOTOGRAF.^--
fil ¥t rekommenderar sina fruko- fll e »",",„ ISI „ /»

J r « r manheten. «* « *^



|JLLIUS SJÖGREN \\
& MikaSlsgatan 4. Centralshus. |J|
\ Ylle^ och frikofvaruaffär. \\
J* Välsorteradt lager. Billigapriser. %

f£i//örsäkringsaktiebolaget
lALIYA.

JSifförsäßringar & Sifråntor.

LBilliga premier — liberala för-
säkringsvillkor.

igTitrr
— —

==JBBSft

K
Stor nyhet.

Genom ett
PATENT

/iVjs

|H tillhörigt den af oss representerade firman

É| BayliSS Thomas& C:0 (Coventry,England)
&k är numera
É§ !!! Velocipedens sförsfa fiende — II!
il!!! — sfifningen oskadfiggjord — 1!!
HExcelsior maskinerna för 1895.
ÉÉ Axel WiklUäld, Hjalmar Fellman
ål Generalagentochinne- 19
<w| hafvare af hutvudde-
||§ poteniCentralpassagen

åm 3SBI

ILrj*pb^TneI
jjg| meddelar fördelaktigastelif- ochkapital- sg
Må försäkringar af olika slag. Särskildt må 3É|,W$ framhållas de sä eftersöktabaraförsäk- ||
RS ringarna. L'Urbaine är fortfarande det |||l
Må enda bolag,som meddelaruppskjutna lif- R
Wå försäkringar att vid 21 års ålder träda igR
RJS kraft utan ulla förbehåll.redan åt barn g
M& från det första lefnadsåret. Mk

m @arl von <3hnorring. R;
vp3 Kontor: Mikaelsgatan 1. BÖ

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Lördagen den 9 februari

Program:
Ouverture tillop.Tantalusqualen" Suppé.
,Rendez-vous", vals Waldteufel,
Serenad (ny) ........Christoph.
Ungersk rapsodi n:o 3 Liszt.

PAUS.
. Lassen,

Massenet.
Moszkoivski,

iii i iiiii ii i ii unii i ''""LWLi^^^^MlPrelude, för swäkorkf^^^^^^HSuite ur op. „Bo.>bdil"
Einzugsmarsch. Scherzo^valse^
Fantaisie moresque. Malaguena,

PAUS.

Hugenot„Waffenweihe" .Meyerbeer,.Herfurth.
terna . : : : . " " " »

Serenad, för trumpet . . .
■(Herr A Grabau.]
Ioi). „La EeineCortége

Saba" Gounod.

e f^m

MÄflKg . \

TI T" . i meddelas afUndenismng ipianospel »SsJSäSi.-. . % —" , t Smörgåsbord,4 rätterIfleinehs l?otel.
högre priser.

J. Osolin.Tabled'H6tekiV23-5)

BnnF.fiA ESFANÖLA
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITU OSA.

Viktoria.Café
13.Östra Henriksgatan

Telefon 1866.

SOCIETETSHUSET,
Hvarje afton

S/or Föreställning.
Artister

/rk.El*" Langére, Chansonett,

Fröken Anna Hofmann, Chansonett.

Uppträdande

JvtandolmYirtuoserna,Sång-ochpanssällskapd
/ro/s Pertusio.Les
Entré imark

JJ J. F. Lundqvisfs |
J Pälsmagasin. Jj

Största lager af färdiga pälsvaror.
fö Herrpälsar af bästa material.

Erkänd specialitet: Moderna Roton- JL\? der. Lagret af Pälsfoder och tyger för *,

fj utförande af beställningar särdeles rik- Tjfö haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, Muf- W,

fö far, Boa's, Mössor, Baretter, Vinterhand-
k& skar, Sportvantar (Kintar) m. in. allt i<|^

största urval.

hk

fån

1

JÉa
vid vägen till „Fölisön"

IQ P(]fQ{
'

rekommenderas.
ld udlu Telf" Lll4A. Ahlberg.

etenskapsmannen doktorFaust, då han
åg^r att vi a' och bli aldrig annat än

okunniga latmaskar!" hvarpå lilla Clo-
rinde helt spetsigt replikerar:—

Det varmig ett oregelbundetverb!
Plötsligt kommer ett regemente sol-

dater inmarscherande rätt in iskolsa-
len. Det är Valentin och hans tappra
gossar, som skola begifva sig ut ifält,
under afsjungande af följande stor-
slagna sång:

Valentin: När ifält man drager,
då afsked man tager
af sin fader och moder.

Kören: Nå, än ibrist på moder?
Valentin: Tar man afsked af broder!
Kören: Nå, än ibrist på broder?
Valentin: Tar. man afsked af syster!
Kören: Nå, än ibrist på syster?
Valentin: (Så för tusan!)

Nåväl,-i brist på syster
så kan man taga afsked
af hvem helst man Jyster.

Kören: Afsked tar man af hvem
helst man lyster.

Valentin: Ja, just så!
Kören: Rataplang!

Framåt!

Ibland. . . då hon bar aptit.

O. Öländer. Margareta (fru Norrie) inkommer
—

en näpen skolflicka med sina böcker i
en rem och musikportfölj.

Krigarne gå sina färde. Margareta,
som isjälfva värket är ett riktigt litet
t]ufpojksämne, förvrider alldeles hufvu-
'M på gamle doktörn, helst sedan hon
oivertygat honom att hon har blå och
gula märken på både håls och knän,—

de nya kamraternas kitslighet.
Hon springer ut och Faust lemnas

ensam alldeles hufvudyr. . .
Han tror att den onde själf flygI'/

kroppen på honom och börjar slå s'g

öfver allt. '^Yffi du knalla dig'i väg,

„Lilla Faust
"

är titeln på ett stycke som för närva-
rande är säsongens teaterevenemang i
Stockholm, där den med öfverdådig
abandon ihufvudrollerna gifves å Wa-
sateatern. Vi meddela efter en svensk
tidning en skildring af denna befägda
parodi på den välbekanta operan.

*t, w.mi

Första akten
passerar i doktor Fausts skola. Det
är rast. En svärm unga gossar och
flickor, iklädda medeltidsdrägter, stim-
ma och leka under muntra upptåg.
Faust (hr Warberg) inträler i den tra-
ditionela kostymen: stort grått skägg
och vid, fotsid kappa. Han presente-
ra! sig själf och sin lärometod.

bvasa . . .?"
Idetsamma uppstiger ur en fallucka

i golfvet Mensto. ■ ■
"

- Jag heter inte Mefistofeles, bara
Mensto. Vår tid är förkortningames
tid. Allting i telegramstil . " ■ inJ>långörer... det har man alldeles ior

brådtorn till Man säger .helt kor
och godt Mefisto. ,

Han erbjuder sig därpå att skänka
Faust ungdom. ,— Nåja, kör till! Hvad vill^du ha

i stället? mitt laboratorium, nutt bi 1

liotek, min skola eller kanske min un-
derlärare . . .? ..

Mefisto säger sig vara en nySg'^
fan och begär ingenting annat än
brott, Faust kommer att begå.

„Men framför alt jag håller på
att döda språk de djupt stadera
ty dem förutan man ändå
på bildning ej kan pretendera!

Ja, lefve de döda språken! . . .
Hvart skulle vår praktiska tid ta' vä-
gen utan latin!"

En af pojkarne, lille IS (i il har be-
gått något tuffens och refcto. Faust är
ej sen att lemna ett bevis på sin di-
sciplin. Han dömer den felande att
600 gånger böjaverbet: „Han är odräg-
lig, min förträfflige lärare, den store

Valentin anhåller att få sätta sin sy-
lter Margaretha ipension hos Faust.
Doktorn är en försigtig general och
villicke säga priset, förränhan gjort sig
underrättad om „hon.är stor imaten."

Skilnadstorget 2

Franska Lifförsäkringsbolaget I*l
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SVENSKA TEATERN.
(Forts- från lata sidan)

Biljettpriserna äro
Länstolar å Fmk 4
Parterre n:ris 33— 72 * » 3:

—
73—154 „ „ 2: 50

Parterregalleri
Parterre-avantscen

» . 2:50. * 20:-
stycketals. . » * 3:50

» * 3:50. , 4:-
Parterre-loge
Förstaradens fond . .
Förstaraden
Andra radens avantscen

» „ 3:-
, „ 12

stycketals
Andra radens fonclM
Andra radens sida, framplats

i ,.1:50
» . 1:50
» „ 1

"
»■''"« öfrigaplatser

Tredje radens avantscen.... >, 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 helgdagarkl.
9— lo f. m., I—2 midd. samt från kl. 4 e. m äfven-
som de dagar representationericke gifvas, från kl.
12— 3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges förhvarje biljett 10 procent utöfver priset.

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

IrnriuriibUblUbi
IHARTMAN FILS1
fö iItJJliUyl^

\\ 44W «'immi k «'1fl P HT iPjUb11 A bfr1 I» 1 p*

Ledig annonsplats.

ICARTE D'OR 1
JTRROYJfe

ICHAMPAGNE

-sM\yjM\

sjM

SA%W

1Renault & C:o
TA»
KK

i$3 COGNAC$5
Verldsberömda kvaliteter.Så

SJ\ m

A silfver lmedaljerna, k
Si BRONS I g

#/. Sunis Skrädderi Stora Rohertsgatan N:o 3,-
utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.= Begär03

Telefon 1192,

Oskar■ MM GraiXn.l3jrijOLl jresta-ujrajOLt;
R.eh.om.Tnend.eras. Levins

Fa c& /Eetommenueras
/på del bästa.

oo
Alla dagar. J^^f Kamp,

Mitkiagskonsert E|ite Wiener Damkapeiiet

Alla dagrar,

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.

ra

cd Kl 3—5 e. m FAVORITEG>.
O+-"
CO

H. DU BOUZET. COGNAC.

é
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— Brott, då blir du allt lurad, min
gubbe lilla. Men fram med kontrak-
tet nu!— Gammalmodigt! ...Sådant kunde
gå an i den gamla goda tiden . ..
Men nu säljer sig hela världen åt sa-
tan, och det utan alla kontrakt.

Mensto gör en åtbörd. Faust för-
vandlas till en ung vacker karl.

Faust tar enkeltjusaren på sig och
ser sig ispegeln:— Det måtte vara min yngre bro-
der!

Akten slutar med att hela skolan är
iuppror. Anstiftarinnan tillmyteriet
är Margareta.

flJa, mot hvarje dum lektion
vi ha gjort revolution.
Bäst i fjärran land minsann
skaffa mig en stilig man".

De unga flickorna skynda ut. Faust
följdaf Mefisto störtar efter dem.

Andra akten.
En offentlig ballokal, »Förgät mig

ej" iParis, Fonden är rikt eklärerad.
Vattenkonster spela.

Mefisto, omgifven af en krets ma-
skeradedamer,sjunger liksomhosGoethe
(men ej hos-.Gounod) den bekactä vi-
san om loppan. Lifl gt bifall.

Faust inkommer, klädd som medel-
tidsriddare, men med röd halsduk och

uppstående starkkragesamthög„storm".
Han ser fasligt blaserad ut.

Stor defilé af Margaretor införFaust:
engelskor, franskor, spanjorskor, t. o.m.
indianskor, de senare bärande det väl-
klingande namnet Mavargaveravitavej,
men ingen af dessa Margaretor tycks
slå an.

Andtligen kommer den rätta Marga-
reta, vackra tvätterskan", följd af en
skock engelsmän.

Hon dansar fram med cancansteg.
Instruerad af Mefisto antar hon plöt-

sligt ett mycket blygt utseende, då
Faust får se henne.— Jag är son till doktor Faust.— Doktor Faust? Då har er hr
pappa varit min lärare.

Faust blir naturligtvis förtjust öfver
öronen och vill så fort som möjligt
föra bort den lilla oskulden från dettn
farliga förlustelseställe.— En droska! ...Ett kungarike
för en droska! . .. Pst pst! åkare!

Värkligen: en häst och vagn köra
in på scenen. Faust bjuder 20,000
francs.

Ett frästande anbud! Kusken går
att purra upp herrn som sitter ivag-
Den och har somnat.

Denne herre är Valentin. Då han
får höra att det är fråga om ett frun-
timmer och ett „stiligt" sådant, är han
villig att afstå vagnen.

Valentin: Skall ni åka långt?
Faust: (patetiskt): Till världens ända
■ om det behöfs!
Kusken: Då blir det väl efter timme,

kan jag tro?
Stor scen då Valentin upptäcker att

damen är hans syster.
Faust: Hans syster! ...Ni är så-

ledes hennes bror! . . . Herre gud
hvad ni har blifvit solbränd!

Valentin: Ärans sol, min herre! —
Ack! hade det varit en annans syster,
då hade jag ingenting sagt . . .

Valentin och Faust duellera,
Den förre faller för „snusdosstöten"

(Mefistos uppfinning), bestående däri
att denne bjuder honom på en pris
snus. Valentin tar ett djupt tag i
Mefistos dosa och under tiden får han
af Faust nådestöten. Margareta, som
redan i början sport „om det inte är
slut ännu" samt erhållit en liten dån-
attak, kvicknar till af ett glas punsch.

Faust skyndar glädjestrålande fram
till henne.— Se så, minängel, krya till dignu!— Du har ju mig —

din brors mör-
dare!

Droskan kör iväg med dem. M ■

fisto har klättrat upp på kuskbocken
Under tiden ha alla de närvande af-

dansat en lifvad galopp, hvari till och
med Valentin,ehuru betydligt knäsvag,
måste deltaga. Sedan denmuntra ska-

ran skyndat efter droskan, pallrar Va-
lentin tillbaka till sin plats ivenstra
kulissen, där han vslocknar af", denna
gång på fullt allvar.

Tredje akten.
Första tablån.

Brudkammaren. Det är natt. Mar-
gareta är ensam. Hon svärmar vid
fönstret:— Så där ja, så är det då ändtligen
undanstökadt! . . . Jag är gift! ■

—
Det kan inte nekas, att det käns lite'
eget . . . Ja, säga hvad man säga vill
men det förefaller migminst sagdt...
ovanligt!

.Därpå sätter hon sig till spinnrocken
och. tar en liten repetition på balladen
om kungen iThule.

Balladen handlar om kung Thules
hängslen, som hans gemål gaf honom,
men som inte voro tillräckligtuppehålls-
kraftiga.

Efter första versen utbrister Marga-
reta otåligt:— Usch, hvad den här spinnrocken
går trögt!. . .Nej, tacka vet jag en
t/maskin. (Jubelisalongen).
Paust inkommer och därefter bröllops-

skaran med presenter. Marskalkarne
knoga in med en jättelik soppskål af
blommigt porslin med »brudgumssop-
pan". Mensto, klädd ien elegant Ti-

LII U Carl VOn Knorring. Kontor: Michaelsgatan 1. Telefon 1357.
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SOCIETETSHUSET.
Fredagen den 8 febr. kl. 8. e. m

Stora salongen.

1 poqram

Schmidt,

. .Keler-Bela.. . Waldteufel,

Med stormsteg, marsch
Ouverture, Romantique
Polstjärnan, vals . .
Frk. Elsa Langére.
Studentengruss-polka
Les Trois Pertusio.

Fahrbach

Fröken Anna Hofmann, Chansonett

Hamburg bleibt Hamburg, marsch. Vollstedt.
Frk. Elsa Langére.
Les Trois Pertusio.
Fröken Anna Hofmann.

The 2 Quavers. Fjxentrics and musical I
clowns.

Slut-marsch,

Ändringar af programmet förbehålles.

Entré 1mark.
Föreställning hvarje afton kl. 8.

Annonsera

„Program-cfåladef"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid.

/?/>cIHvarJe annonsör får sig HL
_

/i/C/ö.. tidningen hemsand vt/°"
■
—

-f- Oratis.-*-—
Annonser och prenumeration emottagas å tid-

ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1 tr. upp

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.

■«s^B^

SOCIETETSHUSET.
Lördagen den 9 febr. kl. 8 e. m,

(Trettiofemman).

Ppoejram.
Skälla
Conrad

Slagfärdig, marsch . . .
Ouverture, Die Sängerfahrt
Toreador-vals
Frk. Elsa Langére.

Boyle

Ringvall,Lilla Slarfvan, polka
Les Trois Pertusio.
Fröken Anna Hofmann

WernerPå kommando, marsch.
Frk. Elsa Langére.
Les Trois Pertusio.
Fröken Anna Hofmann.

The 2 Quavers. Musical exentrics and fan-
tastiques.

Slut-marsch

Ändringar af programmet fbrbehålles.

Entré 1mark

Föreställning hvarje afton kl. 8.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001.

Lager af gamla, goda, bevisligen
verkligtäkta viner,direkt

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtra/in JArral^s punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.
tBBB!■BB

r?andskmagasinef
N. Esplanadg 39.

NU INKOMMET
Stort urval fårska: Promenad-,Bal-

och Ridhandskar. God qualité,
billiga priser.

iiiiiåiii
FörentaStaternas

Lifförsäkringsbolag"

NEW-YORK.

€rnst bolländer
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843.

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HAIDSKAR
säljas endast hos

"XTSX. T?^\.HT
N. Esplanadg. 37

Göldesgärd.
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Ullgarn,
crémefärgadt & blektbo-
mullsvirkgarn på nystan,
rödtmärkgarn,Carlsbader
strumpstickor k 25 penni
omgången, virknålarfrån
10 pennipr styck.

Bomullsväfgarn.
Miiaelsgatan2-

Th. Neovius.

Ledig annonsplats.

is *

K. Å. DAHUff.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

af
Droguer, Kemikalier

5-* OCh r$-
—

Farmaceutiska Preparater.
Apparater,Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålar m.m.
3^"l3Eola.ig-stteL3a.15.

G-logatan -3:_

Vålnaden reser sig alt hägre upp ur
skålen och hoppar så ned på golfvet.

Han förtäljer att brudgummens rike-
domar förskrifva sig frånsjalfvaste Fan.
Faust skyndar upplysa att han, för att
blifva Margareta värdig, just i dag
gjort slut på hvarteviga kopparöre.
Se där öfverraskningen!

Margareta blir ursinnig
„Nej, nu jag afskyr den pendanten!
Han retar mig den fjanten!
Frihet nu jag blott vill ha,
sjunger därför: Tralalala!"

Skyndar ut med Valentin. Faust
förtviflad, vill följa dem. Han stöter
mot bordet, vill klifva öfver det och
försvinner isoppskålen.

Andra tablån
„Ett litet helvete" (Grefve Fans pa-

lats). Stor balettaf furier, djäflar samt
Fans mormor.

Mefisto står på en klippa. De sju
dödssynderna dansa i en ring kring
honom. Faust och Margareta införas.

Mefisto: Fastkedjade vid hvarandra
skolen Inu dansa iall evighet!

Margareta: O, hvilketFaust och
gräsligt straff!

Valentin: (med vingar flygande midt
öfver scenen): Han har segrat!

Infernalisk balett, bengaliska eldar.
Ridån faller.

Ledig annonsplats,

Modernt lag-er:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. p.

hemgjorda <3apyrosser
ias/car om 55 st. a 35 p.
i „ „ 100 st. a 1:25 p.
i „ „ 250 st. a2:50 p.

hos Jacob Reincke,
35 /V. Esplanadgatan 35.

Celef. 1188.

CO
15
Co
o
c
CÖ

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

3oseph £ardou k fils "i paris

förbudsändningar och
andra uppdrag.

ring upp

165 0.

Carl Jergroth.
Alexandersgatan21.

■x.nes.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.

Snabb och billig expedi-
tion genom

Kommissions- &Distribu-
tionskontoret.

N. Esplanadgatan 21.

Hels

garokostym, presenterar bruden en bu-
kett.

Faust lofvar sin gemål „en liten öf-
verraskning", hvarpå Margareta går in
till sig för att säga några ord till sin
mors fotografi(!).

Faust är ensam kvar i mörkret.
Plötsligt belyses scenen af ett elektriskt
ljus. Ur golfvet uppstiger Valentins
vålnad för att straxt därpå försvinna.
Faust känner sig kuslig tillmods och
ropar in Margareta.

Man besluter sig för att smaka på
brudgumssoppan. Margareta tar af
locket på skålen, hvarur Valentins huf-
vud appstiger.

Hvad gör du där iskålen?
Jag utför hamnarrollen.
Och hvarför hamnarrollen?
Eder fröjd jag ej tål'enI

Begär demialla tobaksaffärer

ingfors. TufvudstadsbladetsNya Hryckeri 1895,


