
Pris 5 penni.

c?rogram~G/3/adef
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBMN, föränd- .■■ Iii- ■
w (.<"

iförsäßring _^^^^_' V^^^^HTeatrar och Konserter.FOTOGRAF
Atelier för porträttering.

Förlag af fotografier efter finska konst-
närers arbeten.

« Förlagaf finska vyer.»
Handel med fotografiska artiklar Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.

N:o 21 Fredagen den 17 Februari 1893.

Svenska Teatern.
Fredagen den 17 Februari

»Kung Midas"
Skådespel i4 akter af Gunnar Heiberg. Öfversättning

Personerna
Fru Anna Hjelm Fru Häkanson.
RedaktörJohannes Ramseth Hr Wahlbom.
Finn Hals " „ Berlin.
Gerhard Hjelm „ Svennberg.
Fru Janne Halm Fru Wahlbom.
FruLlne Lindemann Frk Holmlund.
Fru Berg „ Loenbom.
Fru Ottesen Fru Preclit.
Fröken Lommerud „ Salzenstein.
Grosshandlar Rasmussen Hr Wilhelmsson.
Hvitefeldt-Olsen tidningsman „ Salzenstein.
Stortingsnian Norbö B Malmström.
Madam Lönseth Fru Biégo.
Martine, i tjänst hos fru Hjelm . . . ■ .Frk Stjagoff

Handlingen försiggåriKristianiaivåra dagar.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,15 e. m

Söndagen den 19:de Februari.
Familjens Fäitman.

Avantsc 25,—; PartBiljettpriser: I'arterre 4,öU; 4,—; b—; Part. giilL3*^^^H
loge 4,— ;IBad. fond 4,50; Sida 3,50; IIBad fond 2^^B20,-;111 Ilad fond I,— ;Sida L-r: Gäll. 0,50; Avantsc. vWSida 1,50; Ayantsc

£//s////w'}^ --(^Ei.siNGForis;

Fru Olga Finne-Poppius

Vi meddela idag för andra gången
porträttet af den finska scenens unga
talangfulla ingénue Fru Olga Finne-
Poppius, sedan det numera lyckats
oss att erhålla en större ocli bättre
fotografi af skådespelerskan.

Fru Finne-Poppius utför Ottilias
roll iArmeliaitaEouvia.

Suom. Teaatteri.
Ferjantaina Helmikuuii 17 p:nä

näytellään

ARMELIAITA RDUVIA
(Wohlthätige Frauen.)

-t-niiytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut Adolph L'Arrong"l
Suomentanut Anni Levander

Henkilöt
Majori Rudolf von Rodeck Benjamin Leino.
Clementine, salaneuvoksetar von Prasz, les-

kirouva, hanen sisarensa Emelie Stenberg.
Emil vonPrasz, tämän poika Anton Franck.
Kenraalitar Weiszling- Mimmy Leino.
Pankkiirin rouva Friedheim Maria Salin.
KauppaneuvoksetarMarkus Mimmi Lähteenoja.
Neiti von Sprossen Olga Salo.
Rouva von Sänger Hilma Liiman.
Yaltioneuvos Kiesel Kaarle Halme.
Herra Siiszholz TaaviPesonen.
Kirkon-esimies Wiirm Isakki Lattu.
Friedrich Möpsel, nahkakauppias Aleksis Rautio.
Ottilie, hanen vaimonsa Olga Poppius.
Julius, heiilän poikansa Helga Corander.
Martlia Stein, majoorm ot'otyttären kasvat-

tajatar Hanna Kunnas.
Hans Werner, majoorm palvelija Hemmo Kallio.
Anna, hanen vaimonsa Kirsti Sainio
Hubert Knut Weckman.
Maria, Möpselinpalvelustyttö Naémi Kahilainen.
Paula, salaneuvoksettarenkamarityttö . .Mimmi Lähteenoja.
Rouva Seibold Saimi Järnefelt.
Teurastaja Otto Närhi.

Mytäntö alkaa k:lo l/^ ja loppuu k:lo 1/^ll.
Piljettien hin. kor. Purterre 3,50; 3,— ;2,50; Purt. loge 3,— ;Toisin rir.1,5q

I,— ; Kall. 0,75; 0,50; Ork. 2,—; IKiT. 3,-; L.1,8, 10:18,—; L.2 10,— ;
L. 3—7, 11—16: 12,-;I9: 24,— M.

■+*^ K. E. STAHLBE
<5— Dagligen

—
$>

«#kl. 3— 5 e. m.
Middag å 3 m.

v y
Levys Kapell. ..-"V, Y<^^^|KÖNSEm

iSCstféet

alla aftnar
från kl. 7.30 e. m.

efter kl. 10 e. ni.

$ Ernst Bruno 4
CIGARR-IMPORT-AFFÄR.

r N. Esplanadgatan 25. Helsingfors. T

SOCIETETSHUSET,
som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemang är ele-
gant ochfullkomligt nytt,uppfyller alla nutidensfordringar.Större
och mindre våningar och enskilda rum erhållas för bröllop,
middagar, supéer och sammanträden m. m.

Maexmontany. c.

RG FOTOGRAFI KA T ETTETT
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TE. BTIIBFB
KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSEI
| UnionsgatanN:o 27.

tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Doff/ar E
; och Kläden. y" -4HI.U.IMIIMII1III>»- " -«« | |||||||l»»-«-«lllll!IIIIIIIIIIIIM.1 11.1!'!"»- " !!"»-"

Fil. kand. Uno Lindström
meddelar undervisningi ryska språket. Bostad: Brunnsgatan 8. 3 tr. upp. Trätfas: 4—5 e. ni

IORENS MALMSTRÖM,
vis å vis Kapellet

IIrekommenderar ivälvillig hågkomst
LJ sin

~»-t fåcrrehiperingsaffär. x-
Speoialitét: Engelska, moderna hattar.

Teater-, Res- ( Marinkikare.
Specialitet: Glasögon & Pince-nez.

■<-4 Största urval.
— Nya modeller. f*

PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Esplanadgat.37 (Göhlesgård).

ORIENTALISKA
IRRGÅNGS-
SALONGEN,
Passagen, Helsingfors.

Öppen från kl. 11—8
dagligen.

Biljetter fås vid ingången

HELSINGFORS,
Alexandersgatan N:o 17,



ORKESTERFÖRENINGEN.
Lördagen di-n is febniari

""I iliilli
Societetshuset.

Program
1. Onvertare til) op. Le Caid" Thomas.
2. Wiener Boiibons", vals Strauss.
3. Waiseiilie(l" (Oboe-solo) Glinka.
4. Finale ur op. Faust (s:te akten) Gounocl.

PAUS.

5. Ouverture till Midsommarnattsdrömmen" Mendelssohn.
6. Fantasi, för violoncell Servais.

(hr A. Martin.)

7. Peer Gynt-Suite n:o 2 Grieg-

Brudrofvet.
Arabisk dans.
Peer Gynts hemfärd.
Solvejgs sang.

PAUS.

8. Bacclianale Meyerbeer.
9. Ballade (kornet-solo) Pacius.

10. Fanaango Napravnik.

Konserten börjar kl. V2B e. m.
Robert Kajarms.
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Hj. Fagerroos,
Alexanderagatan 9.
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.jAlexandersgatan46, CENTEALS HUS.
Alla sorters finare ocli gröfreBorstbinderiarbe-

ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt-
svamp, Tamburmattor m. m.

C. £. Lindgren
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Edvin Forsbäck's
lUnßiaatioaftftaßtal Ihss&gi&.

La"boxatoriTo.m 5.Hon^iarLCtad.
Tillvärkar alla slags luft- och konstfyrvärke

ner, äfvensom dylika, föreskrifna för sjöfarten.
Ständigt väl sorteradt lager af illuminations-

och maskeradartililar m. m.

■*■

O3-o
i amisI

H* !i

y. ti i

»1 . I
(?§ B § K i

°fe B-el 15
«m srI !l(i &D "*" -~ :

2 s i
oä . io. « :

»2 . :s ii
1*I

liiiåi
Aktie

BRYGGERI.
Telefon 67—1081

Bayerskt-,

PIIiSJStE^,-
Kulmbacher-
ÖL.

Ny fransk dramatik.
13. Au Dahomey.

Piéoe ii grand spectacle af Oswald och
Qugenheim

(Poi-te S:t Martin.)

Forte S:t Martin-teaternhar idessa
dagar vunnit en lysande seger genom
en s. k. piece å grand spectade, som
i ordets egentliga mening måste kal-
las en aktualitet, eftersom den skil-
drar striderna i Dahomey. Stycket
hette ursprungligen „Främlingslegio-
nen" ocli författarne, hr Oswald och
Gugenheim, hafva redan länge haft
sceneriet färdigt, i det att handlingen
ursprungligen var förlagd tillTonkin.
Dahomey är emellertid betydligt mera
populär än Tonkin, och författarne
synas så utan synnerliga ansträngnin-
gar hafva utbytt den tonkinska lokal-
färgen och tilldragelserna mot motsva-
rande från Dahomey, hvarefter de
låtit sitt drama löpa af stapeln under
titeln I Dahcmey".

Stycket, som inrymmer ett hälft
tjog tablåer, börjar på ett fartyg, som
expedierar tillkrigsskådeplatsenöfver-
ste Debreuil, hvilken skall öfvertaga
befälet öfver de franska trupperna,
hans fru samt en ung flicka Marc?lle,
som varit förlofvad med öfverstens
son löjtnant Jacques Debreuil. Denne
har emellertid lefvat öfver sina till-
gångar och till sist deserterat, utan
att någon vet, om han är död eller
lefvande. Marcelle älskar honom fort-
farande, men har på enträgna böner
af en broder, som gärna vill ha henne
försörjd, lofvat sin hand åt eniDaho-
mey bosatt köpman af utländsk börd.
Författarne säga icke rent ut, att det
skall vara en tysk, men namnet Ja-
cobsen, som de gifvit honom, synes
antyda, att han sett dagens ljus i
das grosse Vaterland''. Det visar
sig nu snart, att denne Jacobsen är
en skurk, som i smyg säljer vapen
till kung Behanzin, Samtidigt med
att Marcelle upptäcker detta och
naturligtvis strax gifver skälmen en
korg, erfar hon, att Debreuil ännu är
vid lif. Han har försonat sin ung-
doms förvillelser genom att gå in i
främlingslegionen och befiner sig vid
denna tidpunkt i Dahomey, där han
kämpar som ett lejon. Jacobsen, som
blifvit rasande öfver den korg, Mar-
celle gifvit honom, enleverar med en
skara dahomeyer den unga flickan och
två tappra fransmän; kung Behanzin
iegen hög person visar sig incognito
i fiendens läger; man får vara med
om striderna vid Dogba och Låna och
till sist ser man fransmännen som
segervinnare rycka in ihufvudstaden,
som den flyende konung Behanzir
stuckit ibrand. Marcelle återfinnes
oskadad, förrädaren Jacobsen skjutes
och öfverste Debreuil förlåter sin son
och förenar honom med den älskade
efter att först ha dekorerat honom
för visad tapperhet. Med alla dessa,
icke synnerligen nya, men tillgengäld
mycket dramatiska motiv hafva för-
fattarne komponerat ett underhållande
mellanting mellan en folkkomedi och
ett militärskådespel. Det komiska ele-
mentet saknas icke och representeras
särskildt af den jovialiske Dailly, som
här återger en försupen ambulanssol-
dat. Den stora succés, som det med
hvarjehanda präktigaupptåg ochballet-
ter med amazondanser utstyrda styc-
ket vunnit, visar bäst, att dylika kri-
giska divertissementer fortfarandehafva
en mycket stor och tacksam publik i
Paris,

;, Cmo/moef.
n CaMÖopextit.

l'-.nc(i Cmpammmm„ JJcmuiti.
n Me,ieps.
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(fl. jQifgmann.
<Rofi~ é Sfenfrycfieri, |^
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■— f- Privilegieradt 1869

Utför alla slags litograiiska arbeten, såväl vetenskapliga
som merkantila. Rekommenderar sin kemig-iaflskaa,£<ä.el-
3a.im.g- förutförandeaf ill-vastratisner af alla slagenligtnya-
ste metoder.

OBS-
! Våra arbeten hafva rönt allmänt erkännande i

in- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna tillfranco och gratis. «
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é « Scgcrcranf^ & C:o
Affär i järn, färger, kemikalier,

oljor m. m.
Filial iKotka
SHSBSHSH:
'¥¥¥¥¥¥¥¥$¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥:8Ä

lif^ilftfi
ii1m

'%ss> £§ *S^ » i
E to 1- i\ =

AJMCAHIPOBCKIH TEATPt.
(^npeKuiH A. M. CBMMBPATOBA).

8t nnTHMuy 5 (I7:ro) oeßp

nocflt-fIHiM cneHTaK^b.

BeHetbMCt M. A. C/iaßCKoii.
lIPEKPACHAH EJEHA.

SKÖNA HELENA
OiH'l>a->ivi|H|n, in, :i:xi, xbHcTiiiax'l,. Opera-bufl i 8 akter
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Operamaskeraderna i Paris,Kamps Kafé,

Ltevvs Orkesfer.

Det var genom k. bref af den 8
jan. 1718, som Ludvig XIV beviljade
operan privilegium att hålla maske-
radbaler, och det var en augustiner-
munk Nicolas Bourgeois, som uppfann
mekaniken, hvarigenom golfvet i sa-
longen kan höjas ijämnhöjdmedsce-
nen. Operan var då ett annex till
Palais Royal. Den första maskerad-
balen gafs emellertidicke förr än den
2 jan. 1716 under regentskapet. Den
gjorde sä stor lycka, att man gaf tre
baler i veckan under hela karnevals-

Fredagen (len 17 februari kl. 7,30 e. m.

Program 1 pöqram
tiden

Im (leneralstabs Qvartier,marsch .Fahrbach
Traum, vals ur Feldprediger Millöcker
Ouverture till Marthe Flotoiv
Kung Werners afsked, ur trumpeta-

Operamaskeraderna stodo högtiro-
pet under Ludvig XV:s ock Ludvig
XVI:s regeringar, det gafs tvä serier,
den ena från S:t Martir.dagen (den 11
nov.) till adventssöndagen, den andra
från trettondagen till fettisdagen. Ba-
lerna räckte från midnatt till kl. 0 på
morgonen. Marie-Antoinette bevistade
ofta maskeraderna och förmådde en
gång sin gemål att vara med, men
han förklarade, att han ej haft roligt.

ren fr. Säkkingen Nesshr
Potpourri ur Lustiga kriget Strauss.

Paus
Paus

Ouverture till Diebische Elster liossini
Estudiantina, vals Waldteuffel

CzibulkaStephanie (ilavotte

Un petit compliineiit, polka maz. .Lange.

Revolutionen gjorde slut på maske-
radbalerna, som emellertid börjadepå
nytt år 1800. Operan var åren1794
—1820 belägen vid rueRicheliu, åren
1821—73 vid rue Pelletier. Under
Ludvig Filip hade operamaskeraderna
sin glansperiod. Emellertid bevistades
de mycket mindre af förnäma värl-
dens damer än under aucien regime;
under kejsardömet lyste dessa full-
komligt genom sin frånvaro. Iden
nya operalokalenhafva maskeraderna
aldrig förrän på senaste tidriktigt ve-
lat taga fart, utan ha varit stela och
tråkiga.

Potpouiri ur Mikado Sullivan

Paus.

Musik imalsalen.
Ivinter äro de ovanligt animerade

och påminna i afseende på lif och
glädje om hvad de fordom voro, ehuru
publiken är mer demokratisk än förr.Ändring å programmet förbehålles

Sraßn, tJCeåman $ s cftrfiitefifurßijrå
4 3Vtioli«»,©lss£*ta.ia. 4. Telefon 1,146.

Uppgör ritningar och kostnadsförslag till byggnader af alla slag (äfven landtmannabyggnader), äfve
Unsl:a/jiir byggmästar e samt fillhandagår med råd och upplysningar ialla tni. m. Öfvervakar byggnadsarbeten,

j
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Öppet: Söckendagarkl. 8-3 f. m. och 5-9e.m,
Sön- o. helgdagar _ 9-2 f.m.
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SPIRITUOSAIAFFÄR
13 Eriksgatan 13.

Rekommenderar sitt välsorterade
lager af

Oogna.o,
Rom,

Liltörer
Från Legler Pernod, Schweitz.

direkt importerad absinti
Alla varor absolut fin och ren smak

iMfcHgjfoSJ^ey^^ innehar det förnäms
Seldon, Rese-effektir~ i*S*?*§i||P" >1&". Hvad prisbillighe'

SADEL <g ÅKDONSFABRIK
Helsingfors

sta lager af lätta och välgjorda Åkdon, Bid-
;er och finare läderarbetenilandet.
it angår motstår fabriken hvarje konkurrens.

CARL FR. SPBNNBRT,
lirniuns innehafvare.

Specialaffär för

Modevaror &
>», Daniskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris. *

***^^jg*^*^»*^^^^**^****^g

K BOMANS
UWÖBELUT STÄLLNING X

iCentrals to.u.s.
Mikaelsgatan 4. Tel. 283

i CARL BERGROTH, Tg
'7^\ 2<J Fabiansg. Telof. 750. 21 Alexandersg. Telef. 1105. |^"^ engros o. minutalfär.

1lid tanken på att beställa

IIU L, Ä IIK It
försumma icke att först se på ma-
terial och taga reda på prisen hos

0. ÖLÄNDER, Skilnadstorget N:o 2.

S^S^

©.

Ytterst billigt
slutförsäljes diverse rester af

Gummi-Ofverkängor
och varma

SummiSaloscHar
samt

SKODON
hos

K Lönnbech,
Norra Esplanadg. 85, hörnlokalen,

Gravör
Karl Sundströms
Kautschuk & metallstämpelfabrik emot-
tager beställningar å alla slags gravyr-
och Kautschukstämpelarbeten.

Stämplar & sigill af alla möjliga slag
finnas på lager i långa banor.

Prisen billiga.
Helsingfors

50 Alexandersg. 50,

Kamps Kafé.

Ilcvys Orkesfer.
Lördagen den IS februari kl. 7,a0 e. ni

Gymnasten marsch Ringvall
Damernas vals Wester
Ouvertnre till Lätta Cavalleriet Suppé.

FahrbachHoch in Norden, polka
ThomasPotppurri ur op. Le Caid

Minne af Rosée Heath Michter
Wiener flickor, vals Ziehrer,

Trollhättan, tenorh. solo Lindblad.
MUlöcker,Postslmptmn, polka maz

Frän höger och vänster, potpourri S. Levy

Musik imahi len.
Ändring å programmet förbehålles

Paus

nsom möbel- och dekorationsritningar
111 facket hörande frågor.



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

HuiVudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR

Brandkårshuset.
19 februariSöndagen den

folk-Konsert
i Frivilliga Brandkårens Festsalong,

under medvärkan af Julia Håkansson, fröken M
Collan, herrar R. Inner och E. Wilhelmsson

PROGRAM.
1. Agathes aria nr »Friskytten" Weber.

(Hilda Castegren).
2. Deklamation.

(Herr Wilhelmsson).
3. a) Aragonesisk visa (op. »Svarta dominon") Auber.

b) Svenska Folkvisor.
(Hilda Castegren).

4. a) Tomten" V. Rydberg.
b) wDen röda flaggan" G. Geijerstam

(Framsäges af fru Håkansson).
5. Kupletter

(Herr Wilhelmsson).
6. a) Romance Svendsen.

b) Ungersk rapsodie Hauser.
(Herr konsertmästar Inner).

7. a) Visa ur Per Svinaherde" I.Hallström.
b) Kupletter ur Kejsarens nya kläder" . .Kjerulf.

(Hilda Castegren\

Konserten börjar kl. 5 e. m

sJCilöa Qasto^Qn.
Carl JacoUsn & C:o

Helsingfors,Mikaelsgatan 9
MASKIN- &

REDSKAPS -AFFÄR
Ä^^ie « CCS
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Slort lager. —
Snabb expedition.
Omgående brefsvar,
Kataloger gratis.
Agenter antagas.
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Teater och Musik.
J _ Sångarkören Par Bricole i

Stockholm förbereder till nästa må-
nad en synnerligen intressantkonsert.
Hufvudnumret blir Gunnar Wenner-
bergs scener ur Goetes Faust":
Auerbachs Keller", hvarur två af-
delningar komma att utföras med or-
kester (instrumenteringen af Erik
Åkerberg). Mefistofeles' parti utföres

1 af hr Salomon Smit. Vidare skall
gifvas parentationsmu-siken vid stor-
mästaren P. O. Bäckströms minnes-
fest samt nya Bellmans-arrangement
af Åkerberg.

Par Bricole har numera egen or-
kester, som är så godt som fulltalig.
Förut gåfvos 01denskonserterna med
hofkapellets biträde.—

Fru Caroline Östberg upp-
trädde för andra gången den 15 ja-
nuari inför en skandinavisk-amerikansk
publik iden musikaliska akademien i
New York, en af stadens bästa kon-
sertsalonger, där fordom Christina
Kilsson och Adelina Patti uppträdt.
Konserten öfvervars af 2,000 per-
soner.

The Musical Courier" säger om
uppträdandet af the great Swedish
soprano", att fru Östberg sjöng en
aria ur „Friskytten" och ett antal
svenska folkvisor. Det fins förnär-
varande", tillägger tidningen. nmyk-
ket få sångerskor iFörenta staterna,
som äga en dylik sångkonst som fru
Östberg. Hennes röst är klar som
en klocka och hennes intonation full-
ändad. Konserten var naturligtvis
en ovation för divan och hon fram-
kalladesupprepade gånger efter hvarje
nummer."

En operadiva bär alltid smakfull
toalett", säger Nordstjernan", som
är hänförd öfver hennes uppträdande,
och fru Östbergs var allra sista mo-
det, Queen Annes kostym af silkes-
sammet med långt släp och vidapuff-
ärmar, ytterst elegant."—

Pianisten Alfred Reisenauer
synes nu mera vara återstäld från
det krampanfall, som för någon tid
sedan afbröt en hans konsert i
Köpenhamn. Han har nämligen sena-
ste vecka konserterat därstädes med
största framgång. Politikens Ch., K." berömmer särskildt hans utfö-
rande af Schumanns barnstycken och
benämner honom klaverpoet."

— Ludvig Holbergs komedier
komma möjligen inom kort till upp-
förande iWien. En korrespondent
från den österrikiska hufvudstaden
skrifver nämligen till tyska tidningar:
Af nya goda folkkomedier tyckes här
alt jämt förefinnas behof. Till följd
häraf har man kommit upp med för-
slaget att använda komedier af den
berömde dansken Ludvig Holberg till
uppförande å Eaimund-teatern iWien.
En fyndig bearbetning af t. ex. Hol-
bergs „Politiske kannstöpare" eller
Don Ranudo" skulle vara en värde-
full repertoartillökning för hvarje tysk
folkscen.— Sarah Bernhardt har under
sitt gästspel iRom senast uppträdt i
ett historiskt skådespel af Giacosa,
som då uppfördes för första gången!
Stycket, som varit hembjudet så väl
åt dramatiska teatern som åt operan
i Stockholm medan denna bestod sigmed en dramatisk afdelning, gjorde
icke oblandad lycka, ehuru man vil-ligt erkände författarens talang ochflera gåcger sökte att framkalla ho-nom. Däremot firade Sarah en ge-nomgående triumf ititelrollen.

Brunnshuset.
Alla dagar,
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Uppträdande af Fru Hellström.
„ „ Fröknarna Mark.
jj „ Herr Hellström.„ Fröken Vivi Lindholm.
„ „ FrökenMa:\v Bagger de Georgaj

Tysk och dansk Chansonette.
Paus.

Musik.

Uppträdande af Fru Hellström och Fröken E
Mark.

„ „ Her Söderlnnd.
„ „ Fröken Vivi Lindholm.
„ „ Herr Hellström.„ „ Fröknarna Mark.

„ FrökenMary Bagger de Georgay
Slutgalopp
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HufVudkontor: Unionsgatan30, Telefon 1481.
meddelar försäkringar mot OLYCKSFALL,
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