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Programbladet
FÖRSTRÖMS CAFE, DANIEL NYBLIN,

FOTOGRAF.
Restaurant & Billards

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

.A-teiler förpoträitterixa-g1.
Förlagaf fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiaitsf/fitftii JV:o 3i. Tefefon JV;o 264.iers a la carte,

F

Dagligen omväxlande frukosträtter.
MIDDAG- fcå^^^^^m^^EC

N:o 45.

Tidning för Helsingfors

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

Onsdagen den 17 Januari 1894

ra
*0

Ift
a
s
u.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 17 Januari 1894

För s:te gången

Advokaten Pathelin.
Komedi i 3 akter af Brucys o Palaprat,

PERSONERNA
Pathelin, advokat
Fru Pathelin, hans hustru . . . .
Henriette, deras dotter
Guillaume, klädeshandlare . . .
Valére, lians son, Henriettes al-

skare
Colette, piga hos Patelin. iörlof

vad med Agnelet . . .
Agnelet, herde hos Guillaume
Bartolin, bydomari
En bonde .»...-"■
Två rättstjenare.

Hr Wilhelmsson
Fru Salzenstein.
Frk. Lihr.
Hr Malmström

Hr Södergren

Frk Granqvist
Hr Hultman.
Hr Linderoos.
Hr Jungell.

Scenen är ien by nära Paris

För 15 gången

SEDAN SOLEN GATT NED.
Komediien akt efter Melesville och Angely,

PEESONEENA
Hr Swedberg.
Hr Salzenstein

Baron d'Argentiéres
Sarrasin, bankir
Hans fru ...,..,..
Gustave, hans brorson....
Mathilde, hans fosterdotter . ,
Eugéne, bokhållare på bankkonto

Fru Salzenstein
Hr Hultman.
Frk Lihr.

Hr Wetzer
Fru PrechtMarianne, hushållerska

Lelievre, exekutor

Viktor J W*? ■

En portvaktare. . .
.Hr Öländer,
/ Hr Nyström
\ Hr Enberg.
. Hr Precht.

Scenen föregår iParis iBankir Sarrasins hus

CHARLES RUS & C:o:IKlassens Fotografiatelier. N. Esplanadg. 31, 1 tr. upp.

;_fttt_,

jlf _-_r*

, ._-------r'_____---------B-----------
*■■

—
■ -.._. .-_gat_t_ 13

Mauritz Swedberg

Baron cTArgentiéres

.Sedan solen gått ned"

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Tammikimn 17 p:nä 1894

näytellään

SAMOMALEHTIMIEHIA,
(Die Journalisten.)

4-näytöksinen huvinäytelmä (7 kuvaelmaa). Kirjoi
ttanut Gustaf Freytag.
Henk i 1ö t

Berg, eronnut eversti . .
Ida, hanen tvttärensä . .
Adelheid Runeck
Senden, maatilan omistaja .
Oldendorf, professori ja sa-

nomalehden toimittaja
Konrad Bolz, sanomalehden

Benjamin Leino
Helga Corander
Olga Poppius.
Karle Ha/me.

Oskari Salo

toimittaja Päi-
Bellmaus, aputoimittaja väleh-
Kämpe, aputoimittaja dessa
Henning, kirjapainaja ja sa-

Knut Veckman
AntonFranck.
Julius Sario.

nomalehden omistaja
Muller faktori J
Blumenberg, sanomalehden)vtoimittaJa iassa"Schmock, aputoimittaja )J b

Piepenrbinck, viinikauppias. . .
Lotta, hanen vaimonsa ....
Bertha, heidän tyttärensä . . .
Kleinmichel, jiorvari
Fritz, hanen poikansa . . . .
Schwartz, oikeusneuvos. . . .
Vieras tanssijatar
Kaarlo, everstin palvelija . . .

Aleksis Rautio
Kaarlo KeihäS.

Niilo Stenbäck,
lisakki Lattu.
Taavi Pesonen.
Naemi Kahilainen
HilmaLiiman.
OttoNärhi.
Hemrno Kallio.
Emil Falck.
Hanna Kunnas.
Konrad Tallroth.

Porvarisvieraita. Porvariston lähetyskunta.
Toiinimispaikka erään maakunnan pääkaupunki

Saksassa,
(Pisimmät välinäytöksetövat 3:nen ja 4:nen sekä
4:nen ja s:nen kuvaelman välillä. s:nen ja 6:nen

kuvaelman välillä ihan lvhytvälinävtös.)
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LIFFÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

BIGTOltlJ? W Th.Studes
wSkradderiltablissemen
IL^octi"KlädeshandeliStockholm

meddelar lifförsäkringarpå förmånligasteviIkor,

J. H. WICKEL
Vinhandel.

cHrraßs f^unseß
prisbelöntpå många uställningar, sist på världs-

utställningen i Chicago.

Guldmedalj 1890.

W Unionsgatan 27
L Tillhandahållerdefinask

Försäkringstagare erhålla 3/4 af vinsten
som utdelas antingen årligen eller efter 15
år (vinstklass) samt därefter årligen.

E. A. H JELT,
i FHANSKAoch ENGELSKA

ILeALETÄ. KOSTYM
Helsingfors,

Generalagent förFinland, och VASTTYGEF
Ka Noggrann behandling
|t^^ moderataochbestämda

L'U R B A IN E.
nu-f;A'Uft nu ih^ip^m

33£t

Soflo jåLsl\xaaca.'s

*i TOBAKS-AFFÄR >
Helsingfors, Södra Esplanadgatan 20.

"— «"! 1111 11111illihlii:i ii:iiiiiiii;iiiii[iililil'iiiiiilil!liliiiiin«K-«— ««;i!iii,iiiiiii ;,i!li!i;iilii;.iii:i:iililil.iiiiiililiiii:iiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'i #*— "
= *7 MBrand" * LifförsäkringsKontor: z

I €^t^0&ll K Esplanadgatan33 HLAGER AF:
///- och utländska CIGAtillKIt,

Papyroaser och Röktobak,ni. m->' Telefon 1543. *S- » -«»ihhhii unnu iiiiiini-»^r

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakai

■■■
c*nu

®oléocR!
Dessa utmärkta viner, hvilJca som bekant

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

Ungerska Vinkullaren.

O>

(A
s
i»

It.

Ledig annonsplats

jAnnonseraiProgram-Bladet
i SIDEN & YLLEVARORsitt rikhaltiga lager

ifvensom iELEGANTA KAPPOR
slS.l*Äc3Lc3.ei*i under ledning- af framstående Wienerdirectris

e. Helsingfors

I** 7



Kongl Hofleverantör C. W. Sehumaeher, Stockholm.

Delikatess Spis- och Knäckebröd i Parti och minut.
Saluhallen 101 é 103. KJlftL AVG. SEELENBTtJINDT. Telefon 1287.

Ombud för C. W. Sehumaeher.

K.LILJESTRÖM
C3rVilca.sa3a.eca..

Galvanoplastiska Nysilfverarbeten.
Lager af guld och silfverarbeten, beställningarutföras flnt

och smakfullt, alla slags reparationer värkställas,
Galvanisk försilfringoch förgyllningå alla metaller^^J

OBS.I Moderata [■ri-n^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
K.LILJESTRÖM

AlexandersgatanN:o 50.
filiali.Xj3.li.tLs.Telefon 1427.

Ilifförsähringsahficbolagef

Kaleva,
JSifförsäßringar 4 JSifränior.

Billiga premier ■liberala försäk-
mujsviiKor.

Franska Lifförsäkringsboaget

LURBAINE
meddelar fördelaktigaste lif- och ka-
pitalförsäkringar af olika slag. Sär-
skildt må framhållas de så eftersökta
barnförsäkringarna. L'Urbaine är
fortfarande det enda bolag,som med-
delar uppskjutna lifförsäkriitgar att
vid 21 års ålder träda ikraft utan
alla förbehåll redan åt barn från
det första lefnadsåret.

(Bart von <&inorring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

i i

Jj* ***
I„©
Öppet: Söckendagarkl. B—38 — 3 f. m. och 5— 9 e,m,

Sön- och helgdagar „ 9— 2 f. m.

HelsingforsLilla Jlek. Werkstad
Alexandevsgatan 48. Telefon 1621.

Utför reparationsarbeten, Förtenning af kokkärl,
Förnickling,Skridskoslipning m. m. m. m.ytterstbil-
liga priser. Beställningar emottagesper Telefoo1621.
Eftersändes och hemskickas.

Orkesterföreningen iHelsingfors
gifver

Torsdagen den 18 Januari 1894.
den. 4=:c3Le

SINFONIKONSERTEN
iUniversitetets Soleimitetssal

Program

Fantasi-Omerttire till ..Ham-

let- Tschaikowski.

Aria nr op. Friskytten" Weber
(Fru Ida Basilier-Magelssen.)

a) Armasta odottaessa"] 6 Jämefelt,

b) Viel Träume"

c) Vandring iskoven" \l*\
d) En dröm"

Snite 11:0 1 Moszkoivski.
Allegro molto e brioso
Allegretto giojoso
Tema con variazoni
Perpetuum mobile.'

Konserten börjar kl. 728 e. m

ffåoSerf <3£ajanus.

A<^%TS" \
\ <A __s_fs- -i «?■ \
\ Mm\m-**&^&&^

Undervisning i pianos; i meddelas affil Selma Kajanus,
Albertsgatan17.

fe
i^iWF?s^?ivP?i?RKj^lvK4S/tv

IJ. F. Lundqvisfs |
*-n 1 -II*rcJsmaqasm. f
[J Lagretialla artiklar rikt sorteradt. /"*)
U Specielt framhålles en stor collection

billiga, pelsfodradc Rotonder.
[J Kapptyger, moderna istörsta urval J^

för emottagande af beställningar.

Ledig annonsplats.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti ochminut afendast äktautländska

WINER &
SPIRITUÖSA.

Allmänna

Lifförsäkringsbolaget
iStocliliolra

meddelar lif- och kapitalförsäkringar mot särdeles
fördelaktiga premier och liberala vilkor genom

Axel Thuneberg. Theodor Hjelt.
Generalagentur Kaserngatan 22

""^MjilKs Driftiga agenter med bekantskap
Jj) inom studentkretsar antagas.

HOTEL KAMP.
IHOTELLETS RESTAURANT

53 i
serveras dagligen kl. 3—

.) e. m.
Tatale d'h.öte

å 2 mk.
Smiirgåsbord 3 rätter & kaffe.

A 3 mk.
Smörgårdsbord4 rätter & kaffe.

Dagligen
K.ONSETHT

af E. Sohmidts Kapell
iBestauranten kl. 3— Va6 e. m., iFest

salen från kl. 9 e. m,
OBS,! Tid arrangerandet af större tillställlningar såsom

middagar, sonpéer etc. erhälles musik af E. Schmiilfs ka-
pell utan skild afgift.

Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.!
Ingång från Glogatan.

Svenska Teatern
Idag upptar programmet tvänne

gamla nyheter, komedierna „Advoka-
tenPathelin" och „Sedan solen gått ned".
Den först nämda af pjeserna uppfördes
på svenska teatern i början af Mars
1881 och hade då följande rollbesätt-
ning.

Patelin .
Fru Patelin
Henriette
Guillaume
Valére . .
Colette . .
Agnelet
Bartolin .
En bonde

Hr. Klingstedt.
Fru Agardh.
Fr. Nyman.
Hr Skotte.
Hr. Dahlström.
Fr. Beckman.
Er. Lindfors.
Hr. Löfving.
Hr. Apelbom.

..Sedan solen gått ned" spelades redan
under spelåret 1875— 1876 äfven då
med hr. Mauritz Swedberg i hufvud-
rollen

Monument öfver Gounod
Den första listan till den allmänna

subskription, som öppnats tor resande
af en minnesvård öfver den nyligen
aflidne tonsättaren (.toutuhl, har inbragt
en summa af 41,461 francs. Bland de

förnämsta antecknarne märkas: från
komiterade 3,700 francs, grefvinnan
Greffuhle 2,000, municipalrådetiParis
1,000, prinsessan de Brancovan 1,000.
m:me Desgenetais 1,000, baron Alp-
honse de Rothchild 3,000, dramatiska
författarnes förening 1,000, hrr Bert-
rand och Gailhard, operan direktörer.
2,000, Carvalho, direktör för opera
Comique, 1,000, förläggarenChondeas
1,000, baronessan Nathaniel de Roth-
schild 2,000, baronessan Salomon de
Rothschild 1,000, baronessan van Zuy-
len 1,000, baronssan Adolphede Roth-
schild 1,000, baron Adolphe de Roth-
schild 1,000, hr Jules Beer 1,000,
slutligen af Indépendence beige iBriis-
sel insamlade 600 francs. Den andra
listan belöper sig till 23,851 francs 50
centimer, hvilket tillsamman med be-
loppet å den första listan utvisar i
närvarande stund en totalsumma af
55,312 francs 50 centimer. På denna
andra lista har utom m:me Carnot, som
skickat 2.000 frcs tillkomiten. anteck-
nat sigdrottningIsabella för 500 francs.
Georges Halphen 3,000. m:me Pigny
4.000, och m:me Charles Heine 1.000.
francs

<^åAjm*n

Notiser.
— Finska teatern uppförde isön-

dags på Topelii födelsedag skaldens sa-
gospel »Prinsessan Törnrosa" för väl-
besatt salong. Isynnerhet hade en tal-
rik skara småttingar samlats för att
åse all den sagoprakt som uppvisas i
de skilda tablåerna. Tomtames dans
slog an på såväl stora som små banr.
att den togs da capo.

Af de] spelande förtjänar särskildt
hr Leino erkännande för sin roliga
framställning: af kungen. Fr. Corander
var en förtjusande Törnrosa,Fru Bau-
tio strålande som Valotar (Ljusöga),fr
Rangman en dämonisk Tuonetar (Mörk-
öga), fru Poppius flink kökspojke och
hr Weckman en veritabel sagoprins.

—
Våra nöjen. Helsingforsarna

ha en hel uppsjö af storartade nöjen
att vänta sig. Sedan ha ett par till-
ställningar gitt af stapeln, brandkårs-
maskeraden i lördags, mindre väl be-
sökt och lotteriet för den judiska för-
samlingens skola imåndags, en väl be-
sökt och i alls afseenden lyckad till-
ställning.

Men många roligheter återstå, anas.
Det stora lotteriet för Kuopio svenska
samskola torde samla hela den svenska

publiken kring urnorna. Förberedel-
serna till den under två dagars tid
varande festen äro storartade. Som
kändt försiggår lotteriet d. 28 o. 29
dennes. Därefter kommapolyteknikerna
med sina extra förlustelser, d. 2, 3 o.
4 Februari, vinterfesten etc. Att de
raska gossarne ej häller skola sakna
publik taga vi för gifvet.

Så ha viatt anteckna Artisternas vid
Svenska teatern maskerad fastlagstisda-
gen, Arbetets vänners lotteri imedio af
Februari samt Artisternas vid Finska
teatern maskerad ibörjan af Mars.

Måtte bara publiken ocli resp. kas-
sor hinna till L

— Viktor Mannel,den framstående
franske sångaren,'-som bland annat kre-
erat titelrollernaiVerdis båda senaste
operor „Othello" ocli Falstaff," läm-
nade för några dagar sedan Paris för
att börja en stor konsertturné gehom
Österrike-Ungern, Eyssland och Rumä-
nien under ledningaf impressarionKu-
gel. Därefter återvänder han tillParis
för att uppträda i operornaWerther"
och Falstaff".

— FrökenAlexandrine Malten har
på sin ryska tourné med största fram-
gång senast iReval afslutat ett tio

Sam von
O B SJ

Bell'B Måleriaff&r och
Telef. 1542. Helsingfors, Högbergsgatan 37. Telef. 1542.

Specialité: Stilenlighet. 0B SA Arbeten utföras al fresco, al secco och sgraffito,

Ritkontor



-41 T. SIINIS SKRÄDDERI, tia
Helsingfors,St.Robertsgatan3,

"itför alla tillyrket hörandearbeten, af såväl kundernas som egna tyger, med kana ackuratess och tillde lägstapri-
?££ som hunna beräknas. OBS.! Godt tillfälle för alla som önska välpassande kläder. Telefon 1192.

HOTEL KAMPS FESTSAL
från kl. 9 e. m.

Program:
Onsdagan den 17 Januari.

Marsch „Kalle Ahlfeldt.
Ouverture „Felsenmiihle Reisiger,
Polka des Fiances Ericsson
Ur Ziguenarlifvet Kölling,

PAUS

DellingerPotponrri Don Cgssai

Strauss,Myrthen "bliithen
Duett ur Muraren Auber

BrahmsUngersk dans
Marsch Unrath.

Torsdagen den 18 Januari

Marsch Nokia Schneevoigt.
Auber.Den stumma

Tals :-I hög sjö Grutzmacher,

Serenad Härtel

PAUS
SuppéPotpourri Bocoaccio
Marx,Mazurka

Svenska krartettsånger Meissner
Ringvall,Andante

Marsch Faust,

un

ferW
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NYA EXPRESSBYRAN
Norra Esplanadgatan N:o 21

-3* TelefonKTso 925. hs~

Uppdrag och kommissioner af
alla slag utförasskyndsamt, diskret och
billigt

Gr. opera: La Vallkyrie.
Öp. comique: LaFille du Eegiment.
Com. frangaise: Souvent homme varié.
Odéon. Le Fils naturel.
Gymnast1: Relache,
Vaudeville:Madame Sans-Géne.
Renaissance: La dame aux Camélias.
Varietes: Les Brigands.
Palais Royal: Un Fil a la Patte.
Comédie-Parisienne: Suzanne et les deux Vieillards

La veuve.
Berlin:

K. Opernh.: Die Medici.
K- Schcmspielli.: Prinz Friedrich von Homburg.
Deutsches Th.: Der Herr Senator.
Lessinq Th.: Madame Sans-Géne.
Berliner Th.: Wallensteii: (Barnay).
Friedrich WilJt. Th.: Der Lieutenant zur See.

Från uflandefs Icafrar.
Veckans program

Stockholm
K. Operan: Hexan. — Den stumma.
K.Bräm. T. Trettondagsafton.
Wasa T. Rika morbror. — Iballong.

Södra T. Våra vänner.
Folk T. Venus iVargskinnspäls.

GöteborgsTeater: Andras affärer.
Kristiania Teater: Gnisten. — Erasmus Montanus,

Köpenhamn,
FaustKongl. Tk.: Hans JAeilms^^M

Dagmar Th.: Faetter GeoTgß
Folk Th: Lykke-Pers Rejsel

S:t Petersburg: I
Maria T.: I
Alex. Th.: CMepTt Hasyxmia.l
Michel T-: La vie de Bohem
Lilla Th. Nach Amerika.
Deutsch. Th.: Die Lachtaube.

Puvis:

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. J
RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:oi v41 vk\

Etablerade 1835 Etablerade 1820,__________r a_i<C^ Ar\\\\\\\W ssP /w
-.^ _JMW & ___!

_________
_________

cesjst/c, «F(cims Champagne,
Specialité: '4 Médailles d'or". Specialité: Carte d'or".

Generalagent förFinland: JjgeniurenVINICOLE"
Wr' &' So cJCerman s^ilgmann,

Helsingfors

2L« o d. ±g- ctnatxoiissiplfvtss-

lentralpassagen. Tel. 1146.
alla till facket hörandeartieten.
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aftnars gästspel. Den unga konstnä-
rinnan, som bland annat speladeMaria
Stuart, Eva, Alexandra,Emilia Galotti.
Sanda och Magda i „Hemmet", skör-
dade hvarje afton stormande bifall.

— Ett af offren för bombattenta-
tet i Barcelona var den italienska
sångerskan Benedetta Damerini. En
tid därefter öfverfördes hennes lik till
ångaren Calabro", till Genua. Ho-
tellet Falcon, ihvilket honiBarcelona
bodde, ligger alldeles midt emot Liceo-
teatern, och iett af hotellets rum låg
det balsamerade liket isin kista. En
oerhörd folkmängd hade samlat sig på
Plaza del teatro för att sluta sig till
sorgetåget. Ien praktfull vagn, som
formligen var höljd under jättestora
blomsterkransar, fördeskistan tillham-
nen. Efter vagnen följde italienske
konsuln, civilguvernören,Liceoteaterns
impressario, maéstro Mugnone, många
sångare och sångerskor, publicister, tea-
terdirektörer, medlemmar af stads- och
provinsförvaltningen samt öfver tusen
personer ur de högre samhällsklasserna,
däribland många damer. Framför vag-
nen tågade musik, som utfördeChopins
sorgmarsch. Två dagar före attenta-
tet hade den unga, sköna och firade
florentinskan anländt till staden, där

hon hade hoppats fira talrika konst-
triumfer

— Ett Saint-Saéns-museum, som
flitigt besökes af musikälskande bad-
gäster, har blifvit upprättadt iDieppe.
Den berömde kompositören, som äger
en liten egendom i närheten af den
franska badorten, har skänkt staden
en mängd möbler, familjeklenoder, bök-
ker m. m., som uppstälts ien af Ho-
tel de Villes salas. Museets pärlor
äro några porträtt från mästarensunga
dagar samt dylika af Liszt, Berlioz och
Wagner

—
Passarts jubileum. Hela per-

sonalen vid de k. hofteatrarne iMiin-
schen förenade sig för en tid sedan
till en hyllning för ledaren af hofteat-
rarna, generaldirektör Ernst Possart.
Det gälde att öiverlämna ett synbart
uttryck för det dådkraftiga och fram-
gångsrika direktörskapet,hvilket äfven
skedde genom öfverlämnandet af en
konstnärligt utsirad adress. Miinchen-
konstnärernas hänförelse för sin schef
kan ju vara all aktning värd och äf-
ven icke ogrundad. Men för den på
afstånd stående måste dock detta jubi-
lerande i förtid förefalla något egen-

domligt. Hr Possart har ju ännu icke
fullt ett år innehaft sitt ämbete.

— En Stradivarius,signerad1714,
har af sin senaste egare, den utmärkte
gamle violoncellisten Batta idessa da-
gar försålts till en engelsk privatman
för 80,000 francs. Batta köpte den
1836 för 7,500 francs.

— KompositörenArthur Sullivan
skall om några dagar begifva sig till
Berlin, där på kejarens befallning hans
opera Ivanhoe" kommer att uppföras
å k. operan islutet af månaden.

—
Raimund-teatern heter en ny

teater i Wien, uppkallad efter den år
1836 aflidne populäre dramatiske för-
fattaren Raimund, härstädes bekant ge-
nom det gamla féerisk&despelet Slösa

i en utkant afren"
kejsarstaden och är beräknad på arbe-
tarebefolkningen och den mindre väl-
mående borgareklassen. Den är myk-
ket rikt utstyrd; salongen, som kan
rymma 2,000 personer, är dekoreradi
hvitt och guld; scenen är den största,
som någon teater iWien kan uppvisa,
och hela byggnaden är brandfri, eme-

dan den är bygd af järn. Inträdespri-
serna äro mycket billiga iförhållande
till de andra scenerna iWien.

— Ur sminkets historia. Ameri-
kanska tidningar berätta ett lustigt
intermezzo, som nyligen händt Minnie
Hauk på hennes resa till Chicago. Vid
hennes landstigningiNew York inbjöds
hon att gifva någragästroller,däribland
äfven att sjunga „Afrikanskan" på
Filadelfiaoperan.Kostymen, hvilken må-
ste rekvieras pr kabeltelegram från
Europa, inträffade irattan tid,men det
bruna sminket hade blifvit afglömt—

efter någotsökande fannMinne Hank
det önskade på ett apotek iFiladelfia,
och sjöngSelika, slutrollen af sitt gäst-
spel, under publikens vanliga jubel.
Nästa dag skulle hon fortsätta sin resa
till Chicago för att vara med på den
sista utställningsveckan. Emellertid an-
vände hon förgäfves alla medel att bli
kvitt den mörkbruna färgen å ansikte,
skuldror och armar, hon förblef en veri-
tabel afrikansk drottning och först ef-
ter en veckas förlopp hade den natur-
ligahudfärgen återvändt så pass myk-
ket, att lion kuride fortsatta sin resa
just i rattan tid för att få se världs-
utställningen sista dagen före dess an-
slutande.

-«" F. B. öißhnt ss££ F. B. K:s Mani. l»~



Specialitet: östesssPis- och |Ludvigs.| D.Knäckebröd af flere slag samt die- , gatan g ANUDAULnI.
tetiska brödsorter. j (

Annonsera
A.B.JStordfors

med Guldmedaljer

Telefon
1732

j Ini/""/, ii- nr/, ( t,,i,litnr^JUr^^
1 nillf/ar,färska alladagar och särskilda kaffe-,

frukost- och middagsbröd efter kl. 10 f. m.

Daglisfa

prisb&lonta€&rogram-<fölaåei" Museer

Konstflitföreningens museum Ateneum onsdag, lör

CHÅMPA6IIden kända verldens billigaste dag och söndag 12
tidning, KonstföreningenssamlingariAteneum alladagar12—3,

Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg,och
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de i, söndag 12— 8,20), onsdag och fredag 1—

'■

Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag ochPOTS€Htagas för längre tid.

fihc IHvarJe annonsör får siS /7AQ /UUi).. tidningen hemsand vua.. lördag1
Cygnaei galleri i Brunnsparken alla dagar 9 f. m,parti från Filialen här
i e. m,—

-5- G-ratxs.-§—
—

■

dlxel c£ollM*
Nöjen idagAnnonser emottagas å Nya Expressbyrån, N.

Esplanadgatan 21, inne på gården, midtemotporten
Svenska Teatern: Advokaten Patelin. Sedan solen

gått ned. Kl. Va 8 e. m.Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu Finska Teatern: Sanomalehtimiehiä. Kl. 'a8 e. m

AKTIEBOLAGET HULTMANS HotelKamp: Konsert af Schmidts kapell kl. 9 e. rråterstå.
Societetshuset: Alliance francaise's maskerad,kl.8 e.ir

BRYGGERIERS Circus Iruzzi: kl. 8 e. irlösnummer iLaurcnts urbutik
«B<ä9s utmärkta g»^-och genom kolportörer. Nöjen i morgon

POIiTETi HotelKamp: Konsert af Schmidts kapell kl. 9 e. m.

Circus Tnizzi: kl. 8 e

iparti från Bryggeriets nederlag

tftxd tåolht.

Ledig annonsplats

F. F. BLOMBERC

Restauration
V. Magasinsgatan ,X:o 1.

Serveras smörgåsbordmed varm rätt-
portioner alla tiden på dagen, ölpå

seidlar.

jfJF af år 1867 <(U\
/ <S>\g .»■ försäkrar f \
I°o billigast all slags & \1> "' 1Icc egendom genom ■""*I
V Wilh. Försten. /

V^ Bolagets General-Agent. M
Södra Esplanadg.12.

Brefpapper & Kuvert |
med firma

iDahlbergs pappershandel.
Hufvudaflär: Alexandersgatan15.

Filial:SMlnadcn 19. il

Ledig annonsplats

Spetsar,
sidenband.

plysch
ytterst billigt.

H. ELLMIN
<Uexandersg. Q

Kajsaniemi värdshus
Rum för enskilda

sällskap.
För större till-

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

G. A. Wickström.

Ravintola & Biljaardi.
Itä Henrikink. 9

Euokapaikka
Huoneita ynnä

Piano yksityisil-
le seuroille. Ko-
kouksia varten
löytyy huoneisto
erityisine käytä-
vmeen
Kaisaniemen ra-

vintolan suljem-
me yleisön suosi-

G. A. Wickström,

ByvingeFabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
jäskraftig och

Jlttika
kemiskt ren

Denaturerad Sprit,
och billigaste lampspri

Teater och Musik.
—

Sarcey inför domstol. Onke
Sarcey ", såsom de unga recensenterna
iParis kallasin storakollegai Teinps",
stod häromdagen inför domstol, emedan
hans gårdvar bitit en karl, som en af-
ton gått in ihans trädgård utan att
ringa på. Han försvarade själf sin
husrätt och berättade medhumor huru-
som han erbjudit den öfverfallne 250
francs iskadeersättning, hvilka denne
emellertid nekat mottaga. Sarcey och
hans „ trädgårdsmästare"frikändes. Han
tackade domstolen och tillade att den
bitne kunde fortfarande få lyfta hos
honom de 250 fraiies.

— ,,Friskytten". Öfverstelöjtnant
Karl v. Weber arbetar för närvarande
på „Friskyttens~ historia,hvilken inom
kort skallutkomma. Historienomdenna,
den populäraste af alla tyska operor,
hvilken mellan den "2 Juli 1817 och
13 Maj 1820 komponerades — med
många afbrott — iDresden, utgör öf-
ver hufvud taget ett stycke tysk mu-
sikhistoria. Operan är öfversatt på 17
språk. En statistik öfver alla repre-
sentationerna är tyvärr omöjlig, men
endast iDresden och iBerlin har den
uppförts öfver 500 gånger. Antalet
representationer, som öfverstelöjtnantv.
Weber, sonson till kompositören, kun-
nat uppspåra, belöper sig till 6581!

— Moskwas kommunalstyrelse
har beviljat ett anslagaf 400,00fXrubel
till ombyggandet af stadens konserva-
torium. Den nya byggnaden skall in-
nehålla en stor konsertsal.

— Baletten ..Dockféen" gafs ny-
ligen för första gången i Triest, vid
hvilket tillfälle första solodansösen frö-
ken Paula Tagliani, en wienska, som
iscensatt baletten, vann en lysandefram-
gäng

Jlkerbergs
eafiLedig annonsplats

rekommenderas

Högbergsgatan 32

R O K
»PROSIT" en ny 15 i>:i Cigarr iåäm

om 50 & 500 st.
CZiAItITA" en ny 20p:i Cigarrilådor

om 50+st.
JACOB REINCKE

3 Glogatan 3
OBS.! Hemgjorda I'apjrosser i askar om 2m st. a 2:50 :pi

cd

Q.
CO

o

Telef. 627. M
Alexandersg. 42. f

03

-a

HJ. TOftNIJIINENS

Fabiansgatan C. Telefon 968.

Rekommenderar sig med goda varor och
billiga priser.

Ny justeradbiIlard. Goda köer

hfekfrisWirala <3a6rifis I P PK bclysninq
Kontrakt elek-extra prima jäskraftiga

och hållbara

Prässjäst.
trisk belysning- uppgö-
ras å Helsingfors
Elektriska Belys-
nings Aktiebolags
kontor S. Esplanadga-
tan 4. Telefon 916.

Denaturerad Sprit
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