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<aTrogram~<3slaåef
Tidning för Helsingfors

FÖRSTRÖMS CAFE,
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Dagligen omväxlande frukosträtter.
M133D .A.O- frém 2— S e. m. aIsBO.

Soupers a la carte

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-A-telier förpotra.tterin.gf.
Förlagaf fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
Vabiansgnfan N:o 31. Tefefon N-.o 264.

1893.N:o 34. Onsdagen den 20 December

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 20 december 1893

De båda döfve.
Komedi ien akt af J. Moineaux. Öfversättning

från franskan
Personerna

Damoiseau
Placide . .

Hr Ritjgo.
Hr Hultman

Bouiface, Damoiseaus betjänt . .Hr Malmström.
En trädgårdsmästare Hr Linderooos.
En skogvakt Hr Öländer.
Eglantine, Damoiseaus dotter . .Frk Lihr.

I-Vt 2:<ir7iTVa!vV7TM

HGöGT° OCH äFä Rumäniska Original National Decan Kapellet
SkädespelWJLaktei* afK a,r1 A.. T ava s ts t iernn

Perso: aerna
Hr Berlin (Soeietetshuset.)
Fru Bränder.
Frk Borgström

Rentier Albert Itooth
Fru Rooth
Alma, deras dotter .
Doktor von Fraten .
Magister Engman . . Hr Svedberg.

Hr "Wilhelmsson
Fru Molander.
Hr Öländer.

FrökenSiinonius
Professorn .
Professorskan Fru Sal/.enstein

Hr Linderoos.Kyparen
Händelsen passerar vid en modärn badort

Börjaskl. 7,30 och slutas omkr. 10,15.

Torsdagen den 21 december. Samma pjeser,

Nästa nummer

PROGRAM-BLADET
utkommer

Söndagen den 22 December.

I^ectahfioncn.

CHARLES RUS & C:o: 1Klassens Fotografiatelier. N. Esplanadg. 31, 1 tr. upp.
LIFFORSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

BlGTOfyjl
iStockholm

meddelar lifförsäkringarpå förmånligasteviIkor.
Försäkringstagare erhålla 3/4 af vinsten

som utdelas antingen årligen eller efter 15
år (vinstklass) samt därefter årligen.

E. A. HJELT,
Helsingfors.

GeneralagentförFinland. 1

L'U R B A IN E. --„ iProgram-Bladef.
fiälÉ. TIIiIj JULEI tillhandahållas anvisningar
Tji ifr Tlf (presentkort) å samtliga våra artiklar specielt på

eompletta eostumes.iålåill ili

r—
—

w»
—

/ Th.Studes
'SkrädderiEtablissement
| och Klädeshandel

Unionsgatan 27
Tillhandahållerde finaste

FRANSKAoch ENGELSKA
PALETÅ, KOSTYM,

BYX och VÄSTTYGER
Noggrann behandling
moderata och bestämda

pris.ec.jjÉi^

J. H. WICKEL
Vinhandel.

Jlrraßs <&unscß
prisbelöntpå många uställningaf, sist på världs-

utställningen iChicago.
Guldmedalj 1890.

cfl. éCjeli
If) Helsingfors. 11l

8 Representerar l.sta klassens 0
Vin, Spirituösao. Conservhus.1

j§ G. H.MUMM & C.o, Reims,|I i CHAMPAGNE. |]
I LUCIEN FOUCAULD & C.o Cognac «j

RAUNSO & C:o.VIN-, FRUKT-, DELIKATESS- re LifförsäkringsKontor:1
N. Esplanadgatan 33

N. CarIander. I

I c? "Brand-
UfOvecrmmoch KOLONIALVARUHANDEL.

HörnetafBoulevards- o. Henriksgatorna.
Telefon 1649.

I illIMIMMMlllll»»- O

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.
IS.. .EJ. StalalTDO-rgs

«* VY-UTSTÄLLNING
Närm. 1000 finska landskapsfotografler utstälde
Försäljning 10—2 f. m. (hvardaearXUj^Mningen oppe —

7 alla dagar (äfven Söndaga

&o(åacfi!
Dessa utmärkta viner, hvilka som bekant

användas vid utländska kurorter såsom
synnerligen hälsostärkancle och därjämte
mycket prisbilliga, serveras numera å alla
fina kaféer och restaurationer.

Uuf/erska Vinkällaren.

5-7.



C. E. Lindgrens
"*44 <Borsfåinåeri"dlffär, Hr3*

Alexandersgatan 46. Centrals hus,

Alla sorter finare och gröfreBorstar, Artist & Målarepen-
slar, Toilettartiklar, Friser- & Finkammar, Tvålar, Amykos,
Parfymer, Portomonäer &Plånböckerm.m.till billigapriserhos

O. E. Lindgren,
Alexandersgatan 46. Centrals hus.

Ilifförsäbringsahficbolagcl
Kaleva,

JBifförsäBringar é £if räntor.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

Caloric

i IfIII ffllll
! C. J. MAEXMONTAN

S. Esplanadgatan 2.
Brunnsgatan 7. ,

TELEFON 124 & 279. <IS r

Öppet: Söckendagar kl. B—38 — 3 f. m. och 5— 9 e, m,
Sön- och helgdagar „ 9— 2 f. m.

C. ¥. iTBIE^B ÖAFS
Alexandersg. 12, Telefon 52,

■*$n Frukost- och Middagsservering*. *^~
Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen den 21 December.

Sista konserten före Jul!

Program:

Ouverture till op. "FraDiavolo" Auber-
Hochzeits-Reigen, vals . . . Bilse.
Legende, solo för violin . . . WienidwsU.

(Hr. J. König.)

Traumbilder-fantasi Lumby.

Paus
BeethovenOuv erture Fidelio"

Morgonstämniug
Åses död . . .
Ingrids klagan .
Hos bergstrollen

GriegArabisk dans ....
Anitras dans
Peer Gynts hemfärd (stor-

mig afton vid kusten.) .
Solveigs sång

Paus
„La Jota Aragonesa", capriccio Glinka.
Serenade, för stråkorkester . . Haydn.
Hochzeitszug, ur Feramors" . RuUnstein
Obs.! Annandag Jul folkkonsert '/&.

Populär konsert 8.

it i 1 meddelas afundervisning ipianospel seima Kajans,
0 r r Albertsgatan17.

ELEKTRICITET!
Omöjligt för någon att utföra,underhålla

och reparera elektriska Ring-, Telefon- och Belys-
nings-anläggningar så väl, snabt och billigt som

Elektrotekniker Mc. Antipin.
Nylandsgatan 34. T. 897.

Obs.!! Material o. apparater å lager.

Allmänna

Liförsäkringsbolaget
iStocls.l3.olna

meddelar lif- och kapitalförsäkringar mot särdeles
fördelaktiga premier och liberala vilkor genom
Axel Thuneberg. Theodor Hjelt.

Generalagentur Kaserngatan 22.
*|fijK. Driftiga agentermed bekantskap £gsk£*'Jl) inom studentkretsar antagas. %>

HOTEL KAMP.
IHOTELLETS RESTAURÄNT

serveras dagligen kl. 3— 5 e. m. \

Tatole <3L >Ixot ©
å 2 mk. |

Smörgåsbord 3 rätter & kaffe. ["
A 3 mk. I

Smörgårdsbord4 rätter & kaffe. , t

Dagligen I
KONSERT <t

af E. Schmidts Kapell
iRestauranten kl. B— V*6 e. m., iFest- |salen från kl. 9 e. m. '<

OBS,! Vid arrangerandet af större tillställlningar såsom j w
middagar, sonpéer etc. erhålles musik af E. Schmidfs ka- fe
pell utan skild afgift.

Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.! '< I
Ingång från Glogatan. f =

I

t J. F. Lundqvisfs !
|

rj Lagretialla artiklar rikt sorteradt. JvT£ Specielt framhålles en stor collection /y
billiga, pelsfodrade RotOilder. J)

?J Kapptyger, moderna istörsta urval Jvfy för emottagande af beställningar. jvfe ' *<
JOH, V IG EL L

I3LcDaaa.i3ctiissi«c>DCLsls.c>aa.t'C»i*,
St. Robertsgatan 16,

anskaffar goda tjänare af alla slag. Utför rättegångar
■

—
§- Tel. 1514. -§- ,

Teaterbref från Stockholm
IV

Stockholm d. 15 Dec.
FruHartmanpåDram.Teatern.— Ope-

ran. — Vasa teatern.
Tilloppet till de föreställningar,vid

hvilka fru Hartman medvärkar, har
varit ganska stort, och „Frou-Frou"
har kunnat gifvas vida nere gånger
än den gafs 1870 med en många gånger
bättre rollbesättning. Teatern har dock
sent omsider ansett sig böra ombyta
program och gifver sedan ilördags en
repris af „Vi skiljas*'

Till förpjes gifves Tor Hedbergs en-
aktslustspel Nattrocken" — ett be-
synnerligt opus! Man höjer ofrivilligt
en suck af lättnad, då"man vid upp-
lösningen finner, att det hela bara var
en dröm. Efterföljande föreställningars
åskådare skola vara lyckligare än vi:
de skola veta, att den nattrocksklädde
borgmästaren, som, med en fullkomligt
otänkbar brist på värdighet och sundt
förnuft, springer omkring som en osäll
ande, talande och handlande som en
sinnesrubbad eller ialla händelser som
en nervöst upphetsad person, endast är
en sofvande människa, som jägtas af
en mara -- sanningsifrandets obehag-
liga mara. Imellertidmåste det erkän-
nas, att, för att vara sanningsifrare
ex professo, är borgmästaren väl spak,

och hans uppträdande bär hufvudsakli-
gast spår af en upphetsad sinnesstäm-
ning, hvilket väl förklararhans omgif-
nings åsigt om honom, att han är rub-
bad till förståndet. Då åskådarneända
till slutet äro iokunnighet om, att det
hela är en dröm, värkar uppträdandet
af denne maniakaliske embetsmanmera
frånstötande än roande. Det intryck
detta stycke frambringar är mera för-
våning än nöje. Det saknas dock icke
fyndiga tankar och roande moment i
dialogen, och de olika medlemmar ur
skilda sammhällsklasserinom samhället,
hvilka efter hand uppvakta borgmästa-
ren, gifva tillfälle till skapandet af
flere roliga typer, af hvilka särskildt
märkes en liberal redaktör, som på
ett öfverdådigt skrattretande sätt och
med en förträfflig individualisering ut-
föres af hr Personne. Hvem kunde tro,
att denne skådespelare, som för några
år sedan blott roade genom ett säreget
komiskt temperament, som gaf skåde-
spelaren tillfälle till många lustiga ty-
per, hvilka dock endast föreföllo som
olika varationer af samma typ — att
han skulle sluta som en värkligkarak-
tärsskådespelare, hviken förstår att för
hvarje ny figur uppfinna individuella
drag, som karaktärisera figuren! Myk-
ket erkännande förtjenaräfven hrBceck-
strömförden outtröttligarörlighet,hvar-
med han återgifver borgmästarensroll.j

Då „Vi skiljas" för tre år sedan
uppfördes å Dramatiska teaternmed fru
Hartman som Cyprienne, erhöll konst-
närinnan ej odeladt erkännande förden
bild hon gaf af den omedvetna, barn-
sliga frun. Sedan des shar fru H. stu-
derat i Paris, har tillegnat sig det
franska spelsättet och har gjort bety-
dande framsteg.

Alla de brister, som då furmos i
fru Hartmans framställning af Cypri-
enne, har hon nu förstått att afhjälpa.
Hon visar oss en ganska själfmedveten
och bortskämd ung fru,hvars hela upp-
trädande bär prägeln af öfverlägsenhet
och af den på en gång behagfulla och
lediga hållning, som vi vant oss vid
att betrakta som uteslutande frapsysk.
Hennes framställning, som är rikt ny-
anserad, och som är genomfördmed
stor säkerhet och sålunda ingalunda
saknar „färg", kulminerar itredje ak-
ten, där fru H. med sällspord finess
och med en uppsluppenhet, som aldrig
öfverstiger det passandes gränser, ger
bilden af en dam, som för första gån-
gen dinerar i cabinet particulier och
som därvid känner sig smått beru-
sad icke blott af vinerna, utan ock
af medvetande att för en enda gång
känna sig riktigt fri. Det är en be-
tydlig framgång som fru H eröfrat
genom utförandet af denna roll, och
säkerligen skall Sardous kvicka komedi.

med henne som Cyprienne, med hr
Fredrikson som Des Prunelles och hr
Personne som Adhemar. båda lika för-
täffligar i sina olika ruller, locka en
talrik och tacksam publik till Drama-
tiska teatern. Med dessa namn förena
vi hr Baickströms, hvilken ihofmästa-
rens korta roll utvecklar en komik af
de allra saftigaste.

Operan, som under hösten arbetal
under högtyck,förbereder åter tillmån-
dag en nyhet, Ennas 1 akts opera
„Hexan," som så mycket låtit tala om
sig. Inästa bref hoppas jag kunna
berätta om denna med stor spänning
afvaktade premiére.

Wasateatern har uppfört Offenbachs
pigga operett „Tjufskyttarne," som i
Stockholm njutit af en ovanlig popula-
ritet, som till och med öfverträffatden,
hvilken kommit opertten till del iPa-
ris. Där har den aldrig hvarken vid
sitt första framträdande eller under se-
nare repriser uppnått den betydelsefulla
hundrade föreställningen,under det den
iStockholm endast spelåret 1873— 74
gafs 100 gånger. Denna stockholmska
framgång torde få tillskrifvas det för-
träffliga utförandet,särskildtdetåMindre
teatern, då*) fru de Wahl spelade Gri-
netta, fru Bergström Bibletto och hr
Warberg Marcassou.

Partituret innehåller en talrik sam-
ling lätta och iöronen fallande melo-



BRANDKÅRSHUSET.

Tisdagen den 26 December

gifver undertecknad med benäget biträde

Närmare framdeles

JSyéia zffiolanåer.

GRAHN, HEDMAN& WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRÅ. roSSSftgL

NYA EXPRESSBYRAN
Norra Esplanadgatan N:o 21

-5-t TelefonKTn-o 923. k~

Uppdrag och kommissioner af
alla slag utförasskyndsamt, diskret och
billigt

HOTEL KAMPS FESTSAL
från kl. 9 e. m.

Program:
Onsdagen den 2O December.

Marsch Landjäger" . . . Rixner.
Ouverture »Norma" ....Bellini.
Polka-Mazurka „Gamla Min-

nen" Schmidt.
Julsång Adam.

PAUS.

Fantasie ur „Carmen" . . . Bizet.
Tals An dich" Valdteufel.
Intermezzo . , Macbeth.
Gök mig spå . . ... . AU.
Galopp Amor" Bach.

Torsdagen den 21December.
Marsch „Intåg" Strauss.
Ouverture ..Si fetals roi" . . Adam.
Polka ;,Pol'ichinell" .... Violet.
Ave Maria Gounod.

PAUS.
Potpourri Traviata" . . . Verdi.
Tals Tre glada gossar" . . Vollstedt.
Polonaise Ahlfeldt
Final ur Ariele" ....Bach.
Marsch. Kommk.

mm^mm* /A^m^mlA
r -.Q /A^m\0^ n*» /A^m\
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RENAULT & C:o
Etablerade 1835,

C66NjAC,
Specialité: 3 Médailles (Vor".

Generalagent förFinland: Agenturen „VINICÖLE"

tXerman x^ilgmann,
Helsingfors

éi:s restaurant "^"TftXXI
dier, af hvilka serenaden i första ak-
ten förvarIVat sig särskild berömdhet.
Xämnas bör äfven kvintetten i andra
akten med den därpå följanoe duetten
(Du tog min arm, mins du det ej").
På utförandet beror imellertid till en
stor del framgången, och detta är a
Vasateatern ej det bästa. Hr Holm-
qvist utför guvernörenCampistrous roll,
som lian kreerat, och räddar särskildt
tredje akten genom siv burleska komik.
De öfriga äro nya. Bäst redasig frö-
ken Ekström (Bibletto), Iivilken igår
var vid förträfflig röstdisposition och
spelade lifligtoch hurtigt, samt hr Lund
(Marcassou). Den senare inlade iden
dramatiska aktionen en kraft och ett
intresse, som voro beundransvärda och
som äfven merendels voro af förträff-
lig värkan. De öfriga voro mer eller
mindre matta. Fröhen Thulin, som
spelar Ginetta, sjunger nätt, men är
stel och flegmatisk. Hvarken hr Klin-
ger (Eleonor) eller hr Pettersson (Bibés)
ega det för sina rollernödvändiga fars-
humöret.

Södra tevtern fortfar att kväll efter
kväll med oförminskadt bifall spela
effektstycket „Aladdin" eller Den un-
derbara lampan."

Gaston.

Notiser.
— Arppeska sällskapet har nu-

mera återvändt från Sverige efter en
fyra månaders sejour ide flesta sven-
ska landsortsstäderna. Sällskapet ger
idessa dagar tvänne representationer
i Borgå, hvarefter kosan ställes till
Abo, där sejouren begynner annandag
jul.— Elena Petrowna heter ett skå-
despel i 3 akter, som den flriske för-
fattaren Axel Felix Lindberg nyligen
fullbordat, berättar ett svenskt blad.
Hr Lindberg debuterade som kändt för
några år sedan på svenska teatern här-
städes som Gringoireipjesenmed samma
namn och erhöll äfven engagement för
ett år, hvarefter hr L.med stipendium
af finska staten reste ut föratt vidare
förkofra sig isin konst.— BjörnsoniRom. Björnstjärne
Björnsons skådespel Ett handelshus"
har med stortbifallblifvit speladt iRom.
Tidningarne säga att genom uppföran-
det af detta skådespel väg nu är ba-
nad för skaldens öfriga arbeten.— Adelina Patti har fogat ett nytt
nummer till sin tämligen lilla repertoar.

Det är en ny enakts opera,
ella" af en ung italiensk kompositör
Emilio Pizzi. Premieren gick af sta-
peln iBoston och blef en stor succées.

Hur stor andel operan hadeiframgån-
gen, kan man ännu icke säga.— ..SkönaHelena" och politiken.
Det var ju den sköna Helena som gaf
anledning till det mannamördande tro-
janska kriget; i gengäld har „Sköna
Helena bliivit upphofvet till — den
fransk-ryska alliansen!

Ty hör hvad den ryska tidningen
Grashdanin skrifver med anledning af
den qvicka Offenbach-operettens 25-års-
jubileum:

Att betrakta ..Sköna Helena" som
en vanlig operett är oriktigt. Den är
icke längre en operett, utan en hel
kultur . . . Utan ..Sköna Helena-'
skulle vi icke fått den franska kultu-
ren — ja, hvem vet, om det utan den
funnes någon fransk-rysk allians!"— Schönthans nya komediCirk-
usleute" har uppförts å den Nya Ty-
ska teaterniPrag och mottagits med
stort bifall, hvilket både gälde den
spännande handlingen och de glada el-
ler rörandescenerna. Uppseende väckte
iscensättningen af tredje akten, hvilken
skildrar tilldragelserna på och bakom
arenan ien stor cirkus.— Under Stuarts fana (Les Ja-
cobites"), skådespel på vers i5 akter
af Pranijois Coppée, öfvers. af Ernst
Lundqvist, kommer att uppföras å ope-
ran under loppet af instundande vårsä-
song.

Fröken Anna Zetterberg, den
framstående svenska skådespelerskan,
som nyligen uppträdt med stor fram-
gång iEoses roll iFrangois Coppées
dram Lo Pater, i förening med Inde-
pendent Theatre Society iLondon, lär
ibörjan af nästa år komma att upp-
träda i några af Ibsens skådespel å
Haymärket-teatern. Direktörenfördenna
teater, mr H. Beerbohm Tree, som i
somras med stort bifall uppförde En
folkets fiende" blefmycket frapperad af
fröken ZetterbergsdugligaspeliLe Pa-
ter.

Musik- och teaterutställning
iWien, som ipekuniärt afseende slu-
tade så illa, har ännu en gång låtit
höra af sig, och det på ett för garan-
terna mindre behagligt sätt, idet att
utställningens bestyrelse låtit tillställa
enhvar af dem en skrifvelse, ihvilken
de såsom sista bidrag till betäckande
underbalansen uppmanas att inbetala
180 gulden, enär i motsatt fall rätt-
sligt inskridande mot garanternaoch be-
styreisen är att förvänta.

ERNEST IRROY & C:o
Etablerade 1820,

"Reims Champagne,
Specialité: „Carte iVor".

irukostar, middagar och
ärade allmänheten.
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Specialitet: Delikatess Spis- och ] Ludvigs
_

0
Helsingfors

Knäckebröd af flere slag samt die- j gatan g f^GBA GERl.
tetiska brödsorter.

SOCIETETSHUSET.
Onsdagen den 20 december.

KONSERT

Rumäniska National Decan kapellet
Direktor (ihitza J. Steriean

Program

Souvenir de Odessa, Marsch . AcJiialbi.
Mai-Polka von Berlau.
Violin-Solo

vorgetr. von Herru Magheru Dima.
Babiasch .......Gillet.

11.
Rumänische Bauernhochzeit. . Vist.
Rumanischer Liebeszauber,Wal-
zer Achialbi.

Mandolinata, Solo fur Panpfeife
vogetr. von Herrn Kicolai Vasllesku.

Rumanischer National-Tanz . . Dima.

111.
Friihlingsnacht,Fantasiestiick . Dima.
Piccicato Stansel.
Gesangsvortrag

des Herrn Ghitza J. Steriean.
Galopp Czazcka.

A.B.JStordfors
med Guldmedaljer

prisbalonta
CHAMPÅGII

och

POTJIOM
iparti från Filialen här.

JlaVel tSollWt?
>;:,

AKTIEBOLAGET HULTMANS
BRYGGERIERS

e§4*ss utmärkta §§*#

PO^TEII
iparti från Bryggeriets nederlag

JlaVal cTollaf.

Från ullandcfs feafrar.
Veckans program:

Stockholm.
K- Operan: Hexan (preroiére).
K. Dram. T. ITelefon. Civillklädd. En räddande

ängel. (Ellen Hartnian.)
Wasa T. Tjufskyttarna.
Södra T- Aladdin.
FolkT. Drillens operett. YrhÄttan. Bröllopsfesten
ivindskammaren.
Göteborgs Teater: Giroflé-Girofla.
Kristiania Teater: Broder Rus.
Köpenhamn:

Kongl. Th.: Faust.
Dagmar Th.: Et Sölvbryllup.
Casino: Capriciosa.
Folk Th: NöddeboPraestegaard.

S:t Petersburg:
Maria T.: Djamilé. Pajazzon.
Alex. Th.: Hamlet.
Michel '!'■: CjiepTt IlasyxiniH.
Deutsch. Th.: Der Tanztäufel.
Lilla Th.

Paris:
Gr. opera: Sigurd.
Öp. comique: L'Attaque du Moulin.
Com. frangaise: Antigone.
Oitton: Andromaque. —

Le Joueur.
Gymnasf. Le Deputé de Bombignac.
Vaudeville:Madame Sans-G-ene.
Renaissänce:Phédre. (Sarah Bernhardt)
Varietes: Les Brigands.
Paläis Royal: Leurs Gigolettes.
Bouffes Parislenn: Mamzelle Carabin

Berlin:
K. Opernh.: Rheingold.
K. Schauspielh.: Em Schritt vom Wege.
Deutsches Th.: Die Journaliasten. — Faust.
Lessing Th.: Fédora. — Heimath.DieCameliendamc

(Duse.)
Berliner Th.: Avs eignem Recht.
Friedrich Wilh. Th.: Nanon.

(Finbageri- och Conditori MllverJ*-
ningav,färska alla dagar och särskildakaffe-,

1732. frukust- och middagsbröd efter kl. 10 f. m.

fffiöpalllié Céra
Portmonäer,

Plånböcker och
Blomsterkort

hos undertecknad.
Nya sorter inkomma hvar

vecka. — Billiga parti- och
minutpris.
OSKAR ERÖHEItG.

Kaserngatan 46.

% Sofio $

i CIGARRHANDEL l
"K SödraEsp!anadg*atan 20 5*
J| REttQMMENDERAS. j*
I* h* Telefon 1543. Hg- >*

As> af år 1867 <(U\/ C>\# <^ försäl&rar f \
i fio billigast all slags & \
Icc egendom genom "~* 1
\ W^ilh. Försten. /

Bolagets General-Agent. J
Södra Esplanadg. Yl.

IJ-TTLVTBTÅLI9IH6Dahlbergs pappershandel.
Ä-lexandersgatan 15

Skilnaden 19

Julutställning
H. ELLMIN

ndersg. g

Kajsaniemi värdshus
Ruin förenskilda

sällskap.
För större till-

ställningar såsom
bröllop m. m.,
upplåtes hela lo-
kalen.

G. A. Wickström

Ravinto!a 8c Biljaanii
Itä Henrikink. 9

Ruokapaikka
Huoneita ynnä
Piano yksityisil-
le seuroille. Ko-
kouksia varten
löytyy huoneisto
erityisine käytä-

Kaisaniemen ra-
vintolan suljem-
me yleisön suosi-

G. A. Wickström.

liällbar.

Jlttika
kemiskt ren.

Denaturerad Sprit,
I,i'is(.a och billigaste iämpsprft. 1

Teater och Musik.

— Engelbrechtska sällskapet spe-
lar fortfarande med framgång iÖster-
sund, der, bland annat, „Geografi och
kärlek" uppförts. Omutförandetaf detta
stycke skrifver Jämtlands Allehanda:

Spelet gick förträffligtpå allahänder.
Hr Engelbrecht gul en briljant bildaf
prof. Tygesen och väckte också särskild
uppmärksamhet genom sin nästan por-
trättlikamask afBjörnson.Värdigtbred-
vid honom stod hr Wetterstrand, som
med sin dråpliga bild af prof. Turman
gaf ett nytt utmärkt prof på sin goda
uppfattning och lediga framställning.
Fröken Strömberghar a Karin Tygesen
en af sina bästa roller, och att fru
Engelbrecht lyckligt gjorde ifrån sig
fru Kömer torde ej bchöfva särskildt
omnämnas. Vi ge slutligen vår kompli-
mang ej blott åt hr Sandqvist (bra
målartyp), fröken Adelstam (Malla) och
fröken Kindstrand (Helga) utan äfven
år frökenMlssonförhenesjubelfåraktiga
Ane.

Bifallet var liflig-t.— Carlbergska sällskapet spelar
för närvarande med framgång i Vasa.
där de senast uppförde„Musketörerna
i klostret". Bland de ioperetten upp-
trädande nämner kritiken med loford
fru AlmaBodin samt hrr LudvigHaxell
och Nils Clementson. Om den sistnämdes
utförande af abbé Bridaine skrifves i
Vasa tidning: Hr Clementson har blif-
vit utrustadmed denna inneboende god-
modighet, som ovilkorligen rycker med
och som särskildt hos en komiker är
en så oskattbar förtjänst.Kommer här-
till ännu att hr Clemantsons uppträdande
är skenbart fordringslöst och att han
merendels använder de enklaste medel
för att ge uttryck åt känsla och tanke,
sä är den effekt han vid lösningen af
sina uppgifter åstadkommer lika lätt
förklarligsom denär konstnärligtärlig".— Svensk sång i Canada. En
ung stockholmska fru Brnce-Wikström
omtalas ihögst smickrande, ordalag af
do angloamerikanska tidningarna iHa-
milton iCanada i anledning af hennes
biträde vid <"!! konsert där istaden för
några veckor sedan.

OBS.!
Helsing-förs

o
Väffäsninej ocl? Dekfamafion

Kaffe Ang-
röstning.
Ö. Henriksgatan 1,
Dagligen färskt

AngrostadtKaffe,
Mocca,

Java.
Ceylon / i

Telef. 627.
Alexandersg. 42.

Laguayra.
Rio.

Nyss inkommet
goda kvalitéer till
förutkändabilliga
priser. Restaura-
tioner och åter-
försäljarebeviljas
rabatt.

Telefon 1605. |¥apder & Bårder|" smakfullt urval. 3" dCarman <3uls. 1
Unionsgatan 32.Hilma Ingherg.

'Wirata Gtaßrißs hlekfrisk belysning
Kontrakt elek-extra prima, jäskraftiga

och hållbara

Prässjäst.
trisk belysning uppgö-
ras å Helsingfors
Elektriska Belys--

11iiigs Aktiebolags
kontor 8. Esplanadga-
tan 4. Telefon 916.

Denaturerad Sprit.I
, Immmi^K^mmmm^^mmm l

ma

.asas \~~~~~~~~~~m Hmwmmiiiiii niin ii

O $Wnmm ftJIBYvinqcFabriks
K.. 11. UirOSMISPI Aktiebolags

Pras s s
Inon plusGlasmästare

W redes passage
Telefon N:o 1359

Helsino; fors. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1893

K.A ENBOMs

Måleriaffär
13 Mikaelsgatan 13.

Telefon 870

L fa^trönt,
Pianostammare,

Vinkelgatan 12
-HTelefon ISSS. £">.-

Anmälningar emottagas
äfven ihr A. Lindgrens
musikhandel

Undervisning

meddelas af

Cmetie tyegerßolm.
Östra Brunnsparken N:o 11.


