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10 penni.

cfrQQram~G3laåeic/
Tidning för Helsingfors

F. FORSSTRÖMS CAFÉ Teatrar och Konserter.Restaurant & Billards.16 Vestra Henriksgalan 16rekommenderas.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag sf fotografier efter finska konstnären arbeten.Dagligen stående frukostbord.

MIDDAG fp. 2—5 e. m. å l:5O. J-örlagaf finska vyer.=
Handel med fotografiska artiklar.Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag.15 bUjetter 20 mkEnskilda rum. Soupers d la carte.

Beställnin i nincte Mia agar & Soupéer emottagas, I Fabiansgatan N:o 31. Telefon N.o 264.
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N:o 40. Söndagen den 2 December. 1894.
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franska Xifförsäkringsbolagetilliålll jViikaelsgataa 1.
UndertecknadsSpecialaffär förblomsterkort

och portmonnäer.
Största lager af

</«/-, Nyårs- och Gratulationskort,
Portmonnäer och Plånböcker,

kvaraf nyheter nu inkommit.
Oskar Fröberg.

48 Kaserngatan

samt

4 VILHELMSGATAN 4,
rekommenderas.

Reqvirera per telefon 18 03

G- W. Relander—
o , iu#4#(/r Kry» ateUernär1tr. vlx>x>. TTOTOnPAF <"< -^

K. E. Stålllberg~^ Helsingfors, Alexandersgatan 17. JU1UUKAf."^^

HlF.B.R:sntnral ==£=?= F.B.E:s restanrant.Ih

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

Öl på

Nybeklädd & Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer.

DU KÖRD
Sofiegatan 2.

seidlai.

Gustaf JJlomqvist

Maskin- och Elektriska anläggningar

Tekniska uppdrag af alla slag
utföras af

Tekniska Byrån SEPPO,
■ Kaserneatan48.

Telef. 349.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 2 December 1894.

första folk/öresiällningen.
För s:te gången

TILLI.
Lustspeli4 akter af Francis Slalil. Fri öfver-

sättning af Oskar Wijkander.

Personerna

Rebus, bankir Hr Biégo
Tekla, hans hustru Fru Grunder

Alfredj
Tilli ideras barn
Nils J (Hr Ljungberg.

Frk Widell.
Frk Berglimd.

Ella, Teklas brorsdotter Fru Eiégo
Baron Stranss Hr Ahlbom.
Doktor Ernst Muller Hr Berlin
Coriima ■FrKTschenuchin.
Fran Ĥr Wilhelmsson.
n j., f 1 tjenst hos Eebus.{Fredrika I 1 FrkGerasimovitsoh

Scenen är iBerlin

Börjaskl. 7,30 ocli slutas omkr. 10 e. m.

Kontor. FabiansgatanN:o 8. Tel. 916
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Signe Widell
(Tilli i»Tilli" och Kerstin i»Lilla professorskan".)

Det var_ ursprungligen meningen att fröken
Signe Widell' skulle börja iHelsingfors som »lilla
professorskan". Många sammanstötandeomständig-
heter gjorde dock att detta gick om intet. Fröken
Widell har emellertid användt tiden väl. Hon har
tagit Helsingfors publik med storm. Numera finnes
säkert blotten önskan, den, att hon föralltidmåtte
stanna hos oss. Hvem vet, om icke frk. Widelli
stället för att börja som »lilla professorskan" på
teatern, kommer att sluta som sådanivärkligheten.

3UOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Jouluk, 2 p:nä 1894,

näytellään

Rouva Suora-suu.
(Madame Sans-g-éne.)

3:näytöksinen nåytelmä ynnä proloogi. KjrjoittanutV: Sardon,
Prolooginhenkilöt

Catherine Hubscher, pesijätär. . .
Toinon %
La Rousette > Catherinen apulaisia
Julie )
Lefébyre, kansalliskaartin kersantti
Neipperg, Itavaltalainenkreivi . .
Fouché
Vinaigre, rummuttaja
Mathurin, pienipoika
Va-bon-train \
Joli-coeur \ Lefebvren tovereita
Kisont )

. Kirsti Sainio.
(Olga Salo.<Maria Rangman.
vMimmi Lähteenoja.. Kaarle Halme.. Axel Ahlberg..Benjamin Leino.. Aleksis Rautio.

/"Kaarlo Keihäs.
"JOskari Salo.(.Konrad Tallroth.

K ansaa.
Tapahtuu: Pariisissa Elok. 10 p.1792.

Niiytelmänhenkilöt
Napoleon, Eanskan keisari Adolf Lindfors.

ruhtinatar / »isana \Naemi Kahilamen.
Lefébvre, marsalkki, Dantzigin herttua. .Kaarle Halme.Catherine,hanenpuolisonsa,Dantziginhert-

UuiUi1
Fouché, Otranten h<7rUu!^*>^^^H
Saviiry, Rovigou herttua . . -^^^^^^^^HNeipperg, Itävaltalainen kreivi, sol.mniir^^^*^^^^^Hsalkki Axel Ahlbe^B
Brigode "i ("Knut Weckmail
Samt Marsån I Aleksis Eautio.1
ganourille > upseereja {Konrad TallrotHINiilo Stenbäck.■■■^^^J lOskari Salo.

Kirsti Sainio.
Benjamin Leino,
Emil Falck.;

Corso, Italialainen ritari Otto Närhi.
Constant V icaTnarjoaiv(,ijiojta /Hemmo Kallio.
Jardin / Kamaripaiveiijoita . . . <Jlisakki Lattu
livstan, Mamelukkien päällikkö.....Kaarlo Ke'häs.
Jtourii Biilow, kejsarinnan kamarirouva. .Emelie Stenberg,
lfoiiva Vintimille \ (Olga Poppius.
Rouva Canisy > hovinaisia .. . . < Hilma Liiman.
EouTa SaTary ) (.Hanna Kunnas.
Despreaux, tanssiopettaja .......Knut Weckman.
Leroy, hoviompelija .........lisakki Lattu.
Cop, suutari Hemmo Kallio.
Jasmin, Lefébvren hovimestari Taavi Pesonen.

Upseereja. Hovinaisia. Palvelijoita. Mamelukkeja.
Tapahtuu: Compiégnen linnassa Syysk. 1811.

Duroc

Ovct arataan k:lo 7. Näytäntöalkaa k:lo VaB ja loppuuk:Io7211

« lililllit iiii^ *
"

Lorens Malmströms— ""~r^ «VY WWW

HERREKIPERINGSAFFÄR
(midt emot Kapellet)

LeJj°m.men'ierar sitt för saisonen moderna ochnya'"ger !enärad allmänhets benägna hågkomstbpeciahte:nyheter iCRAV^-TTtl.

SKRÄDDERIET
MATTI RINTALA

Alexandersgat.N:o 48.
M sorteradt lager inhemska och utländska ty-

-9^ tillverkas m/sittande kostymer.

J. H. WICKEL
VIKHANDEL.

JlrraSs cftunscß
irisbe/öntpåmånga utställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

<& Guldmedalj 189D.

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR
äfvensom DAMKAPPOR.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

Ledig annonsplats

Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta röd-viner, enligt kemisk analysäkta,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
Vlnaffai.

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likören& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320

<s
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roman
Jnan Valera, Pepita Jome

nez
Mlermam^udermann^kym

ningsprat

7:50.

Vaseniuska bokhandeln.
Obs! Rekvisitioner från landsorten expedieras

pr omgående.

ORKESTERFÖRENINGENS
PDPULÄRA KONSERTER.

Tisdagen den 4 December.

Program

WagneivaÖon.
Ouverture till Kienzi
Waldweben" uv Siegkied

Scener ur Die Walkyre"

PAUS
En Faust-ouverture
Träume (violinsolo)

(Herr I. König.)

Sorgmarsch ur Götterdämmerung

PAUS
Charfreitags-Zauber" ur »Parcifal
Kaisermarsch

!-f=ÖJ-@)<3fs-^a

vi

Undervisning i pianospel mSa
« %-QnuS,"

*■ f St. Robertsgatan n:o 39,

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors,

Försäljning iparti ooh minut af endast äkta utländska
WIN E R &

SPIRITUÖSA.

hagelstams Bofifianåel-
Af nyare akönliteratur rekommenderas specielt
Juan Valöra,Pei>it;i .)iini'noi^^^^H
I" ■i.111.[■■■ \Vi'iiilmii|i, luiic

- ~
!■■

Hall Caine, Ett IiIs historia
— sf?^MRust Eoest, Sätre, Kurt & C:o — 4:lo^HFelix Dalin, Jnlianus Affällingen —

V.H. Wickströiu (Christer Swahn) ÄfTOiiTyriirTlfM
Hermann Sudermann, Es war

— 6:75.
S. Schandorph, Wilhelm Tångs Stndentcraar

— (iTT^BFranjois Coppée, Contes tönt simples — 2:2(J.
George Ohnet, Le droit de I'enfiint (på svenska: Förbarnets skull!— 3:85 — (4:50).

4:75

Rikt urvalutländsk literatur

SBS SH

Jl Franska Lifförsäkringsbolaget ®

iLURBAINEI
J&c meddelar fördelaktigastelif- och kapital- Si
My försäkringar af olika slag. Särskildt må i®
Ä framhållas de så eftersökta baniförsäk- Wa
fin ringarna. LTrbalne är fortfarande det «|ä| enda bolag,som meddelaruppskjutna lif- S® försäkringar att vid 21 år.s ålder träda i Wfoj kraft utan alla förbehållredan åt barn 58Må från det förstalefnadsåret. Im

å(&art von <sfånorring. S
Kontor: Mikaelsgatan 1. RaIs/

% J. E. Lundqvisfs %
H Pälsmagasin, jj
yji Största lager af färdiga pälsvaror.
v|l Herrpälsar af bästa material. Åt

Erkänd specialitet: Moderna Roton- £4
der. Lagret af Pälsfoder och tyger för X)

fj utförande af beställningar särdeles rik- ji
7W haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, Muf- *H
yji far, Boa's, Mössor, Baretter, Vinterhand-

skar, Sportvantar (Kintar) m. m. allt i Äi
K9| största urval. MÅ

<

!249»¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥i£
IJLLIUS SJÖGREN \ij Mikaelxyat(t%4 Centrals lins.

% Ylle- och frihofvaruafför. jjj Välsorteradt lager. Billiga priser. *?

sm

\ ii/försäkringsaktiebolaget|
K ALITA.

JSifförs&Rrinqar S J&ifränfar.
Biiiiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.
aflßSod

Höstlektyr.
■SOT'

Med anledning af ingående förfrågningaroch rekvisitioner af
kataloger öfver skönliteratur få vi såsom lämplig höstlektyr,un-
der väntan på .julnyheterna, rekommendera bl. a. följandeunder
året utkomna, välrecenserade arbeten:
Helena Westermarck,Fram IFelix Dalin, Julianas Affäl-

-4:15. lingen, historisk roman 6:75,
2:—. Lnis Coloina,Bagateller,ro-

åt. Berättelse
Juhani Aho, Fredlös
K. A. Tavaststjerna, Kvin-

noregemente.Roman från
finska landsbygden— Kapten Tärnberg m, fl.
berättelser

Sigurd, Patron Jönssons
Memoirer

MaffßnoUe^fffiffanle 4:50
GustafSchröder,Från pojk-

och gubbaren, Jakt- o.
fiskehistorier s:2fi

Hngo Samzelius, Skogs
och jägarlif

Selma Lagerlöf, Osynliga
länkar

Gustaf FrÖding, Nya dikte^js^<
Ernst Lundqvist, Nisse m^l

fl. berättelser
Pehr nallström, Vilsna fåg

lar
TorHedberg, Farbror Aga-

thonm. fl noveller 4:15
Ola Hansson, Amors Haevn.

Porgiftermaalet,noveller 3:40.
Bj. Itjövnson, Nye forteel-

linger
Hcrmann Sndermanu, Felici

tas

Stanley J. AVeyman, En
6:75. fransk ädling, historisk

roman
Mark Twain, Tom Sawyer

på resa
Frimoois Coppéc. Novell o.

novellett
\ Hector Halot, Ändtligen
< hemma
{ Emilc Zolii, Lourdes, ro-
( man
IHeinz ToTOte,Hemlig kär-
! lek.

—
Fallfrukt, två no-

IIKärleksyra 3:7c
Casscl, Bland svenskar

3:40. o. yankees 2:6E
H Marie Corclli, Barabbas, en
H dröm omverldstragedien 4:50

F.Moolsoii. Anne,

man
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Döden fadder" iAkvariet
(Teaterbref från Berlin),

Efter de misslyckade försök, herr
Key isomras gjorde på en af Berlins
största tiljor, har han nu återvändt till
sin gamla kärlek, direktör Sämst, hvil-
ken eger två teatrar af tredje klassens
rang: Alexanderteatern midt emot k.
Polizeipresidium vid torget af samma
namn samt National-teatern vid Frank-
furterstrasse längst bort iöatraBerlin.

Likheten mellan dessa båda konst-
tempel är i ögonen fallande: på ridån
framställes en luftballong med inskrif-
ten nCafé national" samt ett stort hus
med skylten Lokal-Anzeiger"" Båda
teatrarne äro oeldade, ty det är me-
ningen att publiken skall värma sig af
spelet och genom ständiga applåder.
Och öfver dessa båda helgedomarsväf-
var för närvarande Keys ande.

Hr Key utgår isin konstnärliga värk-
samhet från två principer: l:o) intet
nytt under solen och 2:o) alltid något
nytt från Afrika. Tack vare den för-
sta förstår han att använda alla motiv,
som den dramatiska litteraturen eger,
och omstöpa dem iny form, och ge-
nom den andra principen hämtar han
från Afrika både frilandsidéer och tro-
pisk-exotiska fantasier. Där andra död-
liga se endast ett grått Sahara, där
upptäcker Keys blick grönskandeoaser.

Hos hr Key förenas på ett lyckligt
sätt smaken för den gamla konstrikt-
ningen med sinne för den modernana-
turvetenskapen. Teatern skall vara icke
blott till Lyst, icke blott väcka medli-
dande och fruktan, utan ock undervisa
samt skaffa mynt ikassan,

Redan på 80-talet uppdök iKeys
hjärna den originella idén att inlägga
ett akvarium i ett drama, men den
stötte då på finansiellasvårigheter. Och
då hr Key i somras öfvertog arfvet
efter Barnay,passade inte ett akvarium
riktigt istycket. Inte kan mangärna
inlägga ett så sprattlande motiv ibe-
arbetningen af Esmanns „Magdalena",
där det är nog rörandescener ändå.
Och inte heller passar det riktigt bra
i „Gengangere, ty därtill är vattnet i
Ibsens senare stycken alldeles för grum-
ligt.

Men hevräka — Key har nu funnit
de vises sten och knackat Columbi-äg-
get på rätta stället. Akvariet vardt
till scenisk värklighet och utgör nu
dragningskraften för utstyrselkomedien
vDer Tod als Pathe" af Ernst Bluhme
med delvis begagnande" af en idé af
A. Blanche.

Behöfverdet sägas, att ErnstBluhme,
ilikhet med Sven Dahl", är identisk
med Gustav Ksy? Behöfver det sägas
att det är August Blanches wDöden
Fadder", som här stått uppiförkla-

rad lekamen? Och hr Key har icke
blott hållit till godo med idén, utan
scen för scen följt det svenska origina-
let. Visserligen saknas stundom Blan-
ches fyndighet irepliken, men då får
man i stället trösta sig med lokalan-
spelningar omskatspel,difteriserum m.m.

Men aldrig hade väl Blanche kunnat
drömma om den framgång, hans sati-
riska sagospel skulle vinna genom Keys
afrikanska fantasier, hvilka fira värk-
liga orgier, då han låter liemannen fö-
revisa underjorden för underdoktorn.

Ridån går upp, och man ser de båda
herrarna sväfva i en luftballong öfver
scenen — äfven för luftseglig har hr
Key förut visat lifligt intresse. Att
manbegagnar luftballong för attkomma
till underjordenär visserligen nytt, men
just därfär så mycket originellare.Bal-
longen dunstar bort, och nu te sig en
mängd stjärnor, som förryckta snurra
kring ett stort klot. Äfven stjärnorna
dunsta bort, och det stora klotet, som
är allena kvar, spränges i stycken af
en närgången komet.

Dylikt får man se äfveniUranias"
astronomiska teaters fängslande före-
ställningar, men där saknar man allde-
les den konstnärliga frihet, som rege-
rar nNational-Theater".

Men hr Key nöjer sig icke med
denna världsundergång, utan dyker med
sin fantasi ner till hafsens botten, där

man får se, huru dykare slå ihjäl
hvarandra. Och här

— just här kom-
mer akvariet till sin fulla rätt.

Någonstädes på scenen äro glaskärl
placerade fulla med fiskar, grodor, or-
mar, sköldpaddor och diverse insekter
och krypdjur, som man annars hälst
vill slippa se. Genom optiska appara-
ter förstoras dessa figurer och afteckna
sig på en hvit ridå nära rampen. Detta
krälande och sprattlande skuggspel gör
värkligen en öfverdådigt rolig effekt.

Publiken i National-Theater tjuter
också af förtjusning öfver denna kon-
stens och vetenskapens triumf. Direk-
tör Sämst inropas, och några entusia-
ster skrika på författaren. . .

Nu kan det för de fåvitske visser-
ligen synas vara en motsägelse, att
dessa mångfaldiga väsen skulle sym-
bolisera döden: Men denna motsägelse
är blott skenbar! En ung vetenskaps-
man upplyste mig, att dessa fiskar,
amfibier och blötdjur hällas imycket
varmt vatten, och att man isjälfva
värket bevittnar de armakräkens döds-
kamp. Enligt samme sagesman har
hr Key under de sista veckorna lifligt
egnat sig åt biologiska och fysiologi-
ska studier och inrättat sitt hem till
en vivisektorisk härd. Han har tamt
fiskar (!) och undersökt, hvilken värme-
grad ormar kunna fördragaikokvatten.
Huru han burit sig åt med^infusorierna,

A fW\ Wj^ WF MB Wf ar odisputabelt Helsingfors b
2m iJCi MJ M MJJ M%j x^H 9 anta och omsorgsfullt retousch

Bff^y - Êtt Wälqiordt arbete bdGlogatan 3

Higaste Fotografi-Atelier. För enda
rade visitkort. För blott Fmk 14: —(F
öfvér icke vara förenadt med höga pr^

B. SUI"
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SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 3 December 1894

För l;sta gången

Lilla professorskan.
Komedi i 5 akter af Ernst Lnndquist

Personerna
Hr Berlin,
Frk Widell.
Fru Bruno.
Hr Ljungberg.

Professor \>iI!iaiti KjoJlM
Eerstin I
Fru Olga Vernhjelin .I
Karl Kjellson ....
Fröken Malin,prolbssurnss^^^^^^^^^H

ster TFruGrundei^^^MKonsul Patrik Kjell Hr Lindh.
Konsnlinnan Frk Tschernichir^HHampus Kjell, grosshandlare.Hr Ahlbom. H
Peggy, hans hustru Fru Biégo. H
Daniel Kjell, bankir Hr Nyström. H
Mina, hans hustru Frk GerasimowitschGuttfridKjell, skeppsklarerareHr Enberg.
Gamla Lotta FruBränder.
Häradshöfding- Friise Hr Wiihelmssor^HKapten Orre Hr MalmstruuJ|^H
Hemming, bassångare ....Hr tl^gJa^^^H
Appelqvist, vaktmästare . ..Hrßié"^^^^^BAnnette, i

Frk Berglund
Balgäster

Första akten vid badorteniNeckösundpå vestkusten
de öfrigaiGröteborg

Mellan fjerde och femte akten intet uppehåll

Orkestern utför
Förepjesen: Ouverture till op. Spader

dam"
FöMfe^nellänäk^wTenerniu^väl^^^^trauss
Andra mellanakt:En önskan",romans Baoh.
Tredie mellanakt:Blaue Ängen", inter-

mezzo Eilenberg

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

Stor nyhet.
Genom ett

PATENT
tillhörigt den af oss representerade firmanBayliSS Thomas & C:0 (Coventry,England)

!! V eioeipeaens sförsfa fiende — !!!
LL^=^snfninqen — oskaelfiqqiord !

å våra

Excelsior maskiner för 1895.
Om utställning af profmaskinerna när-

mare framdeles. ■■
K Axel Wiklund Hjalmar Fellmatj^^B

Alexandersg. 21 Wladimirsg.iflHtelefon \:o 1252. telefon ;:>H

'Original Singer Symaskiner ■

äro de enklaste, mångsidigaste,varakti-
gaste och således äfven de ändamålsen-
ligaste af alla symaskiner, hvilket bäst
bevisas genom fabrikens kolossala fram-
gång och styrkes ytterligare derigenom
att OriginalSinger symaskineralltidvun-
nit en afgjord seger vid alla offentliga
täflingar.

Oriainal Singer symaskiner säljas i
Helsingfors endast hos

V. Grashoff
älsta symaskinaifäriFinland
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CHAMPAGNE
l4

Renault & C:o
COGNAC I

Verldsberömda kvaliteter.

>] GULD |m silfver Medaljerna.
BRONS fei

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

-a Telefon 1193.gI"" o
°

E

"ni IS|e GfraoGOLtojrlrai restaurant
irelx.oxxixia.oiidearas.

Begär/^O* I

Aftonkonsert
O
O

Pw ■§ -sp "É « ■*:r j ro -7^ «*j a_a S °
"h bH J TO CB m

F^| w
— -^ +; oj

C^J W -^ tp: =J fr. kl. 9 e. m
af

Alla dag-ar. - --
vm

TaUJéJTIMe HOlfil KStlTip. iskyld

pamkapelld »flora" Rekommenderas<4 *, -2 ro "-g1
S *g E
3 *- S H. DU BOUZET. COGNAC.

Man har också svårt att tänka sig
en skådespelare utan mask. Kanske
blir iframtiden en teaterdirektör otänk-
bar utan

— akvarium.

käre, beslötgenast, att »Die Jungfrau"
skulle komma att bereda publiken en
öfverraskning,hvaromhvarkenförfattare,
direktöreller skådespelare kunnat dröm-
ma. Han frågade sin Truls hvad han
i pjesen skulle „spela" och erhöll det
besked, att han och de öfrigahusarerna
skulle representera den engelska hären
och itredje akten retirera för den allt
besegrande franska styrkan. M. låtsade
nu det största missnöje och förklarade,

därom upplyser ej historien. Hvad hr
K. eljes är, icke är han ledamot af
någon djurskyddsförening.é

Efter dessa akvariska tablåer vär-
kar det blott matt att tala om de öf-
riga scenerna i dödsriket, dem hr K.
därför icke försummat. Den moderna
dansen" åskådliggöres genom en czar-
das, hvars utförande pekar tillbaka på
Cour-säle;" frälsningskvinnor göra
kattlika kullerbyttor (stormande bifall!),
och vid den slutliga apoteosen hissas
odödlighetens feta gudinna upp med
stållinor. Ifonden te sig store män:
Shakspeare, Schiller,Bismarek, Moltke,
m. fl. Herr Key själf syntes icke bland
dessa, utan kom in solo efter sista ak-
ten för att mottaga publikens hyllning.
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Orleanska Jungfrun iLund

natt det vore en evinnerlig skam, om
tappra husarer skulle låta slå sig af
sådana ynkryggar som lärpojkar och
drängar, hvilket allt icke var annat än
en gemen tillställning för att chikanera
husarerna, hvilka tillföljd af sin större
tur hos stadens pigor alltid voro illa
tålda af de ur brädet slagna civila och
att han, som ingalunda ville medvärka
till en dylik, för hela regimentet föro-
lämpande tillställning, icke kunde under
sådana omständigheter bevilja den be-
gärda permissionen."

Islutet af 1830-talet befann sig det
vid derna tid mycket uppburna Djur-
strömska teatersällskapet iLund, den
gyttjiga lärdomsstaden", som Wilhelm
vonßraun elakt, men sant, kallade den-
samma. Dir. D.hade iden tidens van-
liga braskande stil låtit tillkännagifva
att på söndagenskulle uppföras:Jung-

frun af Orleans. Då sällskapet natur-

ligtvis icke var så talrikt, utan att en
hop statister måste användas för att
medvärka, hade direktören träffat aftal
med några istaden boende husarer och
ett antal lärpojkar och drängar, som

skulle föreställa de resp. franske och
engelske krigarne.

Bland de förstnämde befann sig au-

ditör M:s uppassare, hvilkenpå spekta-
keldagen inträdde till Bagitören« och ut-

bad sig ..parmarsion" på grund daraf,

att han skulle vara med och »spela
opera". Auditör M., som iparentes
sagdt var en ovanligtstor spektakfllma-

2
Den förnämare hufvudstadsprässen

har med tystnad eller några få rader
mottagit detta nya uppslag iden dra-
matiska konstens historia. Men de
mindre bladen tycka oförbehållsamt,att
denna utstyrsel är något allenastående,
och Det Tod als Pathe" med sitt
akvarium skaffar nog både hr Sämst
och hr Key goda faddergåfvor. Herr
Key är på god väg att blifva, hvad
som ej lyckades riktigt bra för Bis-
marek eller Caprivi: populär iBerlin,

och det skulle ej förvåna, om Castans
panopticum skaffade sig en gipsmask
af herr Key.

Ä
£ Truls ref sig ett ögonblick ihufvu-

det på den plats, der allmogen tyckes
tänka sig geniknölenplacerad. Plötsligt
rodnar han ända in ihvitögat och för-
säkrade med vredgad stämma, ratthvar-
ken nagitörena eller nå'n ann skulle få
nhöraellersijaattärligakrissmänhadefått
löbaförnå'nauslalärepågarellerdrängar!"

Sedan M. mottagit denna förklaring,
biföll han den tapprehusarens anhållan

a 1:50 där7T^7S^^ fhålles et. dussin vacKra, ..e- /% KMiIK IS A -gMM
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och underrättade några af sina bekanta
om tillställningen. Dessa åtföljde agit-
ören" på spekt.aklat och njöto redan i
andanom af hvad som komma skulle.

Den ovanligt martialiska hållning,
hvarmed den engelska hären förde sig
ingaf genast åskådaren en känsla af för-
våning ochmedfördegrundade farhågor,
att den gudaingifna hjältemodiga mön,
som anförde de franska truppernaides-
sa båldaättlingar afkämparne vidCrecy,
Poitiers och Azincourt, skulle råka på
motståndare, som ej skulle låtabesegra
sig. Tyvärr visade sig farhågorna fullt
berättigade itrots af både Schiller och
historien!Alla de franskaofficerames och
Johannas förtviflade fösök att få sina
flyende, öfverallt tillbakaslagna trupper
att hållla stånd mot fienden, strandade
mot dessa ursinniga engelsmänsheroism.
Icke ens den omständigheten, att slut-
ligen bägge härames officerare förenade
sig med de vikande fransmännen, för-
mådde hjälpa upp saken, ty engelsmän-
nen, som voro idet fullständigaste ber-
serkaraseri, motade under det vildaste
jubel från publikens sida hela den fran-
ska armén plus de förenade engelsk-
franska officerskårerna med generalitet,
tross och hela konkarongenpå flykten!
Nederlaget var så fullständigt som möj-
ligt. Slutligen måste ridån gå ned, och
dir. hade ingen annan utväg än att ut-
bedja sig hjälp af någrahandfasta stu-



Från uilandefs fcafrar.
Veckansprogram

Stockholm,

K. Operan. Aida. — Hugenotterna.
K. Dram. T. Lek ej med kärleken. Evas systrar.
Södra T. Den nye bibliotekarien.
Wasa T. Lilla mamma. ■

Folk T. En fattig ung mans äfventyr.
Göteborgs Teater: Modärna vinglare.
Kristiania Teater: Svend Dyrings Hus.
Malmö Teater: Civilklädd. — Niobe.
Köpenhamn:

K. Tlieatern. Damemes Ven. Trollflöjten,
Dagmar Th. Vasantasena.
Folk Th. Lottes Faer. Tre for En.
Casino. Robinson Crusoe.

Paris — SalammböOr. Opera: LolleiTgrlnM
Öp. Com. Fhryné. wKj^t^^^
Com. Franc. Le Pils de Giboyex^^^^^^^^H
Gymnast. Pension de Famille.
Vaudeville. Madame Sans-Géne.
Odéon. La Coupe enchantée; Monsieur Alfonse
Renaissance. Gismonda.
Varietes. La Vertu de Eose, laEieuse.
Palats Rm/al. Monsieur chasse.
Chatelet. Les pirates de la Savane.
Bouffes-Parisienne. L'Enlévement de la Toledac

Serlin:

Annonsera

€&rogram~*fålaåQt"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid,

/?/)« / HvarJ'e annonsör får sis /7AC /uuo.. tidningen hemsand uuo..—
-§- Grratis, -5-

—
Annonser och prenumeration emottagas å tid-

ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp.

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i i<aurents urbutik
och genom kolportörer.

SV^,— ■^^/~^\f/f~^?ty~~~\

Svenska Inhemska Teatern
gifver i Alexandersteatern

Godtköpsföreställning.
Söndagen den 2 December 1894

Hans Lange.
Historiskt skådespel i fem akter af Paul Heyse,

Personerna.

Sofia, hertiginnaafPommernMeri Salin.
Bugslaff, hennes son Anton Franok.
Edwald von Massow, hennes

hofmarskalk GöstaEnström,
Jtirgen vonKrokow1Pommer- fAlbin Rosqvist.
t t. .x ( ska ad- { _
Jost von Dewitz J iingar. (Oskar Eosqvist.
Klaus Barnim, borgmästare

iRugenwalde Bruno Liljeström(elev),
Hans Lange,bonde iLanzkeHjalmar Lange
Gertrud, hans mor Ella Forsberg.
Dörte, hans dotter Mia Backman (elev)
Henning, hans husbonddrängFelix Jungell.
Achim, Massows tjenare Bruno Liljeström(elev)
Henoch, en judisk boskaps-

handlare Mkolai Wasilieff.
Nils Eriksson, en svensk va-

pensmed Oskar Rosqvist,
Veit Klinker, fångvaktare .Nikolai Wasilieff.
Pommerska ädlingar, rådsherrar och borgare iEix-genwalde. Tjänare och bönder.
Handlingen föregåriEtlgenwalde ochibynLanzkeiHinterpommern. Tiden år 1476.

K, Opernh. Die Walktire.
K. Schauspielh. Wie die Alten sungen.
Lessing Th. Zwei Wappen.
Deutsches Th. Daniela Weert.
Berliner Ih. Emilia Galotti.

—
Die Hexe.

Besidenz Th. Der Unterprefekt.
Friedr. Wilh. Th. Jabuka.

Wien
K. JSof-Opera: Der Kuss. Die Puppenfee.
K. Hof-Rurg Th.: Die Sclimetterlingsschlacht,
Deutsches Volk Th-: Oomödianten.
Th. an der Wien: Jabuka.
Carl Theater: Die Königinvon Garnara.
Baimund Th,: Der Verschwender.

W. ÅHLFORS
Kjrkogatan 12. Telefon 1001.

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtra/in )\rral<s punsd\.
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.

Tekniska Byrån

Seppo,
Kaserngatan48,

FörentaStaternas
Lifförsäkringsbolag"

NEW-YORK.

€rnst £ollander
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan19. Telefon 1843

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HÅSDIEAB
säljas endast hos

W. TAHT
N. Esplanailg. 37

Göhlesgärd.

Ledig annonsplats,

:fl s> o as O «?
*

Rumtelefoner
och.

Elektriska ringledningar
uppsättas och underhållas
billigast af

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,
l^aserngatan 48.

Telef. 349.

« ö

K. Å. DAHLIff.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

af
Itroguer, Kemikalier
Farmaceutiska Preparater.

Apparater, Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm. m.
XT-3rola.lg:a.tn.Ti 2.5.

denter bland publiken, hvilka slutligen,
ehuru först efter ursinnigt motstånd,
lyckades få de hjältemodiga husarerna— engelsmännen — att taga reson.

Men minnet af denna teaterrepresen-
tation fortlefde imånga år hos dem,
som hade nöjet öfvervara densamma.

Percy,

Notiser.
— Svenska inhemska teaterngaf

i fredags sin andra representation i
Alexandersteatern tyvärr äfven denna
gång för en glest besatt salong, Pro-
grammet upptog Paul Heyses 5 akts
skådespel Hans Lange". Titelrollen
utfördes af hr Hjalmar Lange ganska
tillfredsställande, som äfven hade an-
lagt en utmärktmask. Som den unge
hertig Bugslaff uppträdde hr Anton
Franck, hvilken roll han tidigare ut-

fört äfven på svenska teatern förBågra
år sedan. Flere af de unga konsta-
depterna röjde ännu stor ovana vid
scenen. Undantag gjorde dock fr.
Meri Salin (hertiginnan), hr Nikolai
Watiljeff (juden Henoch) och hr Albin
Mosqvist (Jiirgen von Krokow) hvilkas
diktion — isynerhet den sistnämdes— förtjänar beröm. Kostymerna voro
vackra och stiltrogna.

— Vasantasena", det bekanta in-
diska dramat, uppfördesiförraveckan för
första gången å Dagmarteatern iKö-
penhamn och rönte stor framgång hos
publiken, som till sista plats fylde sa-
longen. Alla biljetter voro nämligen
flera dagar före premieren utsålda till
förköpspris. Stycket är uppsatt med
stor prakt och utmärkt sattiscen af hr
Björn Björnson, som själf med glän-
sande framgång utförde Matrejas roll.
Karudatta spelades af hr Vilh. Wiehe
och Vasantasena af frökenBlad. Största
lyckan syntes emellertid fröken Colin
(Mandanika), hvars spel framkallade,, formliga ovationer", och hr Lindström
såsom den fege och blodtörstigeSamst-
hanaka ha gjort.

Den tyske bearbetningen af kung
Sudrakas mäktiga drama nLervagnen"— begagnad äfven vid uppförandet å
k.Dramatiska teaterniStockholm — be-
hagar däremot alldeles icke kritiken.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. g.
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Ledig annonsplats

zJCemgjoréa cßapyrosser
iaskar om 250 st. a 2:50 p
i „ „ 25 st. å35 p.

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35.

Celef. 1188,

Brandförsäkring.

!
Aktiekapital 5 Milj. F:mk.

Alexandersg. 42. Telef. 62].

Liöeraff inftemskf éofaq."
Q)

jjl

Hök
PHOEMX" papyrosser.

Obs! j)en angenäma smaken.
G. A. Nyström & C:o.

Gräsviksgatan N:o 7.
Telefon 1528,

3matra-j3lumen~Sei/e
N:0 4711

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

M. Gestrin.
Mikaelsgatan1.

f. d. Böckermanska huset
ingång från portgången.

CARL BERGROTH
Alexandersgatan 21.

T.3J.SS.

Stort välsorteradt lager af
Cognac,

Rom och
Likörer

till billigaste priser.
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