
K. E. STAHLBERGS NYA FOTOGRAFISKA ATELIER
År endast ©n trai>i>a, -U-i^i^ Aloxandcrsgatan X"7.
l|- 055./ Ateliern är försedd med de största och bästa specialinstrumenten OBS.! -ig
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<£rQgram~<slaåef
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.FORSTRÖMS CAFR DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Restaurant & Billards,
16, Vestra Henriksgatan 16,

rekommenderas.

-Ä-telier förpoträ-tterin-g1.
Förlagaf fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlag af finska vyer.

Handelmed fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 261.

Dagligen omväxlande frukosträtter. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.
:%£ 11313 .&.C

-
fréni. S— S e. rrx.å. 1:50.

Souperså la carte,

N:o 31. Onsdagen den 13 December

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den i3December iBg3

Oodtköp3föreställniiig.
För 4:de gången

DUBBELSPEL
Lustspel i4 akter af Oscar Bluinenthal. Friöfver-

sättning af Oscar Wijkander.

PERSONERNA

Grefve Balduin vonMengers. .Herr Svedberg.
Kittyjhans dotter FrökenLihr.
Grefvhman Charlotte von Men-

gers Fru Bruno.
Otto Drontbeini Herr Berlin.
Max Koberstein Herr Wilhelmson.
Hans von Maltitz Herr Wetzer.
Herman Caspari ......Herr Eiégo.
Sidonie, hans hustru] ....Fru Salzenstein.
Alice, deras dotter FrökenGranqvist.
Nödliche,hästhandlare....Herr Malmström.
JeanKriiger Herr Linderoos.
Gerlacli, betjänt hos grefvinan.Herr Larsson.

Orkesternutför:
Före stycket: Ouverture Bach.
l:sta mellanakt: Se saran Rose vals . Arditi.
2:dra mellanakt:IJitte schönpolka, fran-

caise Strauss.
3:dje mellanakt: Generalmarsch . . . Vinterberg.

Höljas kl. 7,30 slutar kl. oinkr. kl. 10,15,

Charlotte Raa Winterhjelm
föddForsman

Jämte sin man, FritiofRaa, äger Lottten Raa den
största förtjänsten om den högakonstnärliga stånd-
punkt Svenska Teatern innehade vid slutet af 60- och
i början af 70 talet. Den stora repertoarenhvilade
hufvudsakligen på detta utmärkta konstnärspar. Af
de många uppgifter fru Raa under sin härvara löste
vilja vi särskildt framhålla »Regina v. Emmeritz",
Maria Tudor", »Adrienne Lecouvreur". Kntri i»Da-
niel Hjort", Luerezia Borgia", Maria Stuart'", vSap-
phq", och Lady Macbeth".

Äfven ideu finska teaterns historia hat fru Roa
föralla tiderinristatsittnamn genomsittensamstående
stordåd att, utan att känna till finskn språket, utföra
titelrellen iAleksis Kivi's skådespel Lea. Senare, se-
dan konstnärinnan lärt sigdet svåraspråket, löstehon
nere större uppgifter på den finska scenen'

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Jouluk i3pnä

Kansannäytäntö alennetuilla hinnoilla

Daniel Hjort.
5-näytöksinenmurhenäytelmä(9 kuvaelmaa), Kirjoitta-
nut Josef Julius Wecksell. SuomentanutP. Cajander.

HENKILÖT :
Kaarlo, Södermanlannin Jierttua,

valtion hoitaja BenjaminLeino.
Arvid Stiilarm, sodanpäämiesSuo-

messa Aksel Ahlberg.
Juhani Fleming, KlausFleming'in

ja Ebba Stenbock'in poika. .Anton Franck.
OlaViKlaunpoikaKlausFleming'in

äpärä- ia otto-poika Knut Veckman.
Eerikki Eeirikinpoika Sorolainen,

Turun piispa Emil Falck.
JaakkimaScneele,herttuan laivas-

ton päällikkö Niilo Stenbäck.
Daniel Hjort Oskari Salo.
Ebba Stenbock, Klaus Fleming'in

leski " Mimmy Leino.
Sigrid, Stålarm'in tytär Katri Rautio,
Katri Mimmi Lähteenoja.
Eerikki Brahe )Lähetys- ( Niilo Stenbäck.
Laurentius Paulinus j kunta < Konrad Tallroth.
Pletarl,Wexionpiispa jßuotsista { Aleksis Eautio.
Sanansaattaja Julius Sario.
Yksi linnan sotaniies Hemmo Kalho.
1-nen I n i i i

" " "" iOtto Närhi.
2inen J-sotamies Schedenleinssa [ Aleksig Rautio>
|.npl, i . / Julius Sario.
2;nen /Turull Porvan \ Taavi Pesonen.
Vanginvartia lisakki Lattu.

Vieraita. Upseereja Turun linnassa. Sotamiehiä.
Turun kansaa.

(Tapaus:' Vuonna 1599 Turun linnassa ja sen lähei-
syydessä).

Näytäntö alkaa k:lo V2B Ja !opPuu k;1° Val1*

1893

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

i ffWTO'if/Jå
iStockholm

meddelar lifförsäkringarpåförmånligastevilkor
Försäkringstagare erhålla % af vinsten

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

E. A. HJELT,
Helsingfors,

Generalagentför Finland,

LUR B AlNE.
■■■BYX och VÄS7TYCER
gpå I Noggrann behandling

J. H. WICKEL
Vinhandel.

Jlrraßs
prisbelöntpå många uställningar, sist på världs-

utställningen iChicago.

Guldmedalj 1890.

annonsera

1 & cft. éCjdi. I
| Helsingfors. 5
| Bepresenterar l:sta klassens §
1Vin, Spirituösao.Conservhus. \
I G. H. MUMM & C:o, Reims,
I i CHAMPAGNE.
M LUCIEN FOUCAULD & C:o Cognac \
o i coa-ar^-c jj

iProgram-Bladel.

äKAocn

Drise

MGELSKA

Mlfir;; «, å; EWm mm Wl"W"i TILL "STULE^r tillhandahållas anvisningar
Ä<tU4 S *T W 11 flr Fl? Tt M (presentkort) å samtliga våra artiklar specielt på

lIIIIÖIII IImlWmå eompletta costumes.
*)fföslauer åoléecß!

VIN-
Dessa utmärkta viner, hvUJca som bekant,

användas vid utländska kurorter såsom
synnerligen liälsostärkande och därjämte
mycketprisbilliga, serveras numera å alla
fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren.

I"— «.i1111111111iii iniiiin11iiiiii! iiiiiMm^T^TTi^T^nmTmmmmTTTnTTTTTßffi^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
RÅ UN10 & C:o. t *» /vi Brand- & urförsäkmujs Kontos 1

DELIKATESS- : J*\/9A /%/*** v,, ,
'

KOLONIALVARUHANDEL. E *.%jV&U N. Esplanaägata, 33

Hörnetaf Bcmlevards- o.Henriksgatorna. .77 J. IX. L (11ICID(l^^^^M
Telefon 1649. « him tliin il!!■►-♥-< ii "in ""-'-"-'^^^^^^^^^B^B^JBUB^^BJljj^^B

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumenlmakare. HielsingloT^i
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Närm. 1000 finska landskapsfotografier utståida.
Försäljning10—2 f. m. (hvardagar). Utställning

MIIIIIIIIIIIIIIM.!'»»-"

StåhlbergZSL. SI.
A T#VY UT! \1 NING

7 alla dagar (äfven Söndagar)
5-7.

-a. a



C. E. Lindgrens
"#3 éSorslSinöeri-JlJfär, &%*

Alexandersgatan 46. Centrals hus.
Alla sorter finare och gröfreBorstar, Artist & Målarepen-

slar, Toilettartiklar, Friser- & Finkammar, Tvålar, Amykos,
Parfymer, Portomonäer &Plånböcker m.m.till billigapriser hos

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

Liifförsähringsahficbolagcf

£ifförsäfiringar iJEifräntor.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

(Zalorie

NP N V/'pS_ÄJ |Ij i

C. J. MAEXMONTAN
S. Esplanadgatan 2

Brunnsgatan 7
TELEFON 124 & 279

1

2

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

C. F. KYBKBGS CAFÉ
Alexandersg. 12, Telefon 52,

-X Frukost- och Middagsserveringf.K-
Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes.

OrkesterföreniDgen i Helsingfors
gifver

Torsdagen den 14 December 1893.

under medvärkan al Sinfoni-kören och
musikvänner.

cSLexi. Gscije

SINFONI-KONSERTEN
i Universitetets Solennitetssal.

Program.
Ouverture till op. ..Genoveva-' Sclmmann

SchicksaMie(i", för kör och
orkester Brahms

Musik till ShakespearesEn
MendelssohnMidsommarnattsdröm"

Ouverture,

Scherzo
Allegro ma non troppo. (soli ochkör.)
Intermezzo.
Notturno,

Bröllopsmarsch
Finale. (solo och kör.)

Biljetter å 3 mk. och för hrr. Studenter å 1
mk. erhållas hos hr. (Tillberg samt vid ingången.

Konserten börjar kl. 7«8 e. m

cftoßerf dftajanus.

\
Mm£</' \

UndervisniEg ipianospel medS/" /^w,
0 r r Albertsgatan 17.

ELEKTRICITET!
Omöilifft för någon att utföra,underhålla

och reparera elektriska Ring-, Telefon- och Belys-
ning-s-anlägiguingar så val, snabt och billigt som

I. . !" i l i il ' i Mr. Vntipin.
Nylandsgatan 34. T. 897.

B.Miilcriiil o. apparater å iager.oi)s.n

Allmänna

Lifförsäkringsbolaget
iStocbLliolra

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

Generalagentur Kaserngatan 22
"*"^fjj@£ Driftiga agenter med bekantskap

inom studentkretsar antagas. C*"

I HOTEL KAMP.
IHOTELLETS RBSTAURANT |K

serveras dagligenkl. 3—5 e. m. \fy
Table d'laöte j^T

å 2 mk K?
Smörgåsbord3 rätter & kaffe. R£

A 3 mk. R=
SmörgärdsborJ4 rätter & kaffe. ig\J

Dagligen ;

KONSE3RT K
af E. Schmidts Kapell \ W

iRestauranten kl. 3— V96 e. m., iFest- K
salen från kl. 9 e. m. l*^»OBS,! Tid arrangerandet af större tillställlningar s.isoin :,p>c

middagar, sonpéer etc. erhålles musik af E. Sclimidfs ka- [KV
pell »tan skild afgift. !K»

Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.! EZ
~~\ Ingång från Glogatan. f~ Pj>

m?¥¥¥¥&F?¥¥¥¥¥¥^ »8^

t J- F. Lundqvisfs Jj
»*<r elsmagasin. «
rj Lagret ialla artiklar rikt sorteradt.
U Specielt framhålles en stor collectiou /J^billiga, pelsfodrade Rotonder. Inköp jj
rj och beställningar göras med största för-

del före vinterns inbrott. *Jj

J OH. VIG E L L
Kommissionsliontor,

anskaffa]
St. Robertsgatan 16,

goda tjänare af alla slag. Utför rättegångar.
■

—
f- Tel. 1514. -§— ■

Brefkort från Triest
Den härstädes af musikkritikern d:r

Manzetto utgifna Bivista muskale illu-
strata ser sig istånd att meddela det
af den framstående sångerskan Gemma
Bellincioni uttänkta innehållet af en
opera som — versifieradt af den ita-
lienska librettoförfattarenGolisciani —
skall sättas imusik af maestro Massa,
kompositören till den iItalien omtykta
operan Salambo".

Den indiska prinsessan Djalma, som
hotas af en förrädisk, smygande sjuk-
dom, har på sina läkares inrådanutbytt
Indiens glödande klimat mot Nizzas
mildare fläktar och lefver därjämte
en gammal onkel med furstlig prakt
och vårdad af den trogne slafven Otar,
ilängtansfallväntan efter sin fästman,
en fransk officer, hvilken en gång vid
Ganges' stränder räddat henne från en
säker död genom en tiger. Officern
känner en vänskaplig ömhet för den
sjuka Djalma, men hans hjärta är upp-
fyldt af bilden af en fransyska, enung-
domsväninna, som han — då han in-
finner sig till bröllopet iNizza — ge-
nom en sällsam ödets skickelse återfin-
ner som Djalmas väninna. Under en
fest, som låter Indiens yppiga tjusme-
del dyka upp vid det Tyrrheniska haf
vets kuster, vågar han till fransyskan

yttra kärleksord, som hon besvarar.
Djalma,som genom en slump varitvitt-
ne till denna kärleksbevisning, vill af-
stå, men den dödliga smärtan har för-
intat hennes sista lifskraft ochhon dör
välsignande de älskande, isina trognas
armar, hvarpå slafven Otar, som icke
vill öfverlefva sin härskarinna, ger sig
dödsstöten.

Operan Djalma" skall uppföras nä-
sta år, och G-emma Bellincioni skall
själf kreera den olyckliga prinsessan.

Konstens martyrer

Det är en ofta nog vitnad sak, att
teaterbanan beskär mera törnen än la-
ger. Särskildt får nog den sorgliga
sanningen erfaras af dem, som tagit
till sin uppgift att i landsorten föra
konstens runor.

Det R(ylander)ska sällskapet har för
någon vecka sedan lämnat Norrköping,
där sejouren blef ytterst dålig, trots
alla försök att locka publik genom så-
dana små konstgrepp som att ändra
gamla ,,Syrsans" namn tillDe tvåhe-
xorna" o. s. v. Därvarande lifliga ama-
törsällskap, som uppträder å Arbetare-
föreningens teater, utöfvade också en
menlig konkurrens.

Följden af Norrköpingsbesöket blef
också, att sällskapets ekonomiska resur-

ser så uttömts, att sujetternas innestå-
ende löner ej kunde utbetalas. Af den-
na orsak utbrötslutligenen schism, som
föranledde 5 af sällskapets 16 medlem-
mar att skilja sig från kamraterna och
direktören.

De affällige, blandhvilka märktes en
förr såsom socialistisk tidningsman i
hufvudstaden ganska känd herre, bilda-
de en egen trupp, Associationssällskapet",,Associationssällska-
pet", och reste under ledning af en
aktris tillLinköping,där en annonserad
representation på grund af fåtaligt be-
sök måste inställas.

Helt plötsligt anlände emellertid äf-
ven den återstående delen af Bylander-
ska sällskapet till Östergötlands resi-
densstad, som sålunda fick skåda den
för sina förhållanden ovanliga företeel-
sen af två teatertrupper på en gång.
De spelade samtidigt, fast på olika lo-
kaler.

Till A ssociationssällskapets" repre-
sentation såldes — tre biljetter, hvar-
för densamma naturligtvis måste instäl-
las. Föga bättre var det för de öfri-
ge, oaktagt lockande tillkännagifvanden
om sång och balettnummer af underbarn"., under-
barn".

Associationssällskapet" drog kort
därgå sina färde, medan det Rylander-
ska ännu ett par gånger, men medyt-
terst ringa framgång, söktedraga publik.

Det säges nu, att det senare sällska-

pets medlemmar skola vara betänkta på
att, som så många andra sceniska stor-
heter i våra dagar, egna sina krafter
åt den mera inkomstbringande varietén.

Hr och fru R., den senare föddEg-
gertz, höra till landsortsskådespelarnes
äldsta och besitta nog en jämförelsevis
god rutin.

— Kronologiska teaterföreställ-
ningar. Direktörerna förOdéonteatern
iParis, hrr Marek och Desbeaux, hafva
i dessa dagar till sina abonnenter
aflåtit följande skrifvelse: „Min herre!
De klassiska matinéer med inledande
föredrag, som sedan några år Odéons
nationalteater erbjudit familjer och skol-
ungdom, hafva definitivt ingått ipubli-
kens vanor. Vi kunna påstå, att de
för närvarande utgöra ett nödvändigt
tillägg till den högre undervisningen i
ett land, där den dramatiska literatu-
ren omfattar nationalandans mest till-
dragande och fullkomliga värk. Också
har en framgång utan motstycke ut-
gjordt belöningenför detta företag;för-
liden vinter var tilloppet af åskådare
så betydligt, att vid hvarje föreställ-
ning salongen visade sig för trång.

Vi ämna fortsätta detta företagun-
der innevarande säsong efter samma
grundsatser och med biträde af två
framstående kritiker, som benäget ve-
lat lämna oss stödet af sin talang,sin



Från uflandefs fcafrar.
Veckans program

K. Djii-i-aii: llälMriiiivaiM
K.Bräm. T. Nattrocken. Viskiljas, (EllenHartnian.
Wasa T. Tjufskyttarna.

Södra T. Aladdin.
Folk T. Evas systrar Yrhättan Bröllopsfesteni

vindskammaren.
Göteborgs Teater Giroflé-Girofla (Hr. o. fru Ca-
stegren.)

Cornevil!es klockor

Gr. opera: La Valkyrie.
Öp. comique: L^Attoque du Moulin.
Com. frangaise: Le Monde o'u lon s'ennmie.
Oäéon: Le Fils naturel.
Gymnatse.: La Servante.
Yaudeville:Madame Sans-Géne.
Henaismnce: Les Rois (Sarah. Bernhardt)
Yarietes: Les -Brigands.

Paklis Royal: Leurs Gigolettes.
Bouffes Parisienn: Mamzelle Carabin

Kristianid 'VeJTUl^k
Köpenhanm:

Kongl. Tli.: Loheij^rnjM
Dagmar Th.: KongHjsu"^Sy!jl
Casino: Husraad. Dör om dör.
Folk Th: Nöddebo Praestegaard.

S:t Pctersbur*/:
Maria T.: Aida.
Alex. Th.: Ha Öoäkostl MÉcrh.
Michel T-: ycßaiix ri,.

Deutsch. Th.: Die milde Donna. "

Lilla Th.: Ziguener-Baron.
Paris

HOTEL KAMPS FESTSAL
från kl. 9 e. m.iPamaitnife
Program:

Onsdag-en den 13 December
Marsch .. \\i'\-.\ >\ '.■■n-
OuvoHnre ...i iiii.■

/ J \^^^t_ ~^^^^^Î J

Berlin

Polka, Finlands unga tärnor" .
€or och Cavatine ur II Giord-

monte

PAUS

Fantasie ur Rusticana
Vals, Cagliostro" . .
Jag vill dö . . . .
Vaktparaden . . . .
Marsch

Torsdagen den 14 December.

Ouverture „Spader dam
Polka En garde". .
Czardas*

._i:<J»J

NYA EXPREBSBYRAN
Potpourri „Tiggarstudenten"

Norra Esplanadgatan N:o 21 . Vals ..Dans les Yeux" ....Waldteufel
7. Pilgrimskör ur nTannhäuser" . Wagner.-s-f Telefon3XT:O 925. «- 8. Trot de cavalleri

Marsch

PAUS

9. MarschUppdrag och kommissioner af
alla slag utföras skyndsamt, diskret och

K. Oprrnh.: Tristan und Isoide.
K. Schauspielh.: Die klugo Räthe (premicre)
Deutsches Th.: Der Sohn der Wildniss.
Lessing Th.: Frou-Frou (Duse.)
Berliner Th.: Avs eignem Reellt (premiére.)
Friedrich Wilh. Th.: Der Bettelstudont.

I & 5

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRÅ. ÄRS SL
billigt

Adam
Back.
Schneevoigt.

Merradante,

Mascagni.
Strauss.
Tasti.
Eileriburg,
Faust.

Ahlfeldt.
Suppé.
Weldteufel
Gungl

Millöckei

RuVinsteirt
Rasch

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o
j 0 r&

Etablerade (835, Etablerade 1820

COQJStjAC, I^cims Champagne,
I.O!Atmkt
"

t \ l/
—

J ?

Specialité: -i Médailles d'or". Specicalité: Carte a'or".

Generalagent förFinland: Jlgeniuren VINICÖLE"

Pjt. A," *0 6* -\ u

<3Carman
Helsingfors

■+^3> ©7. ©B. C$L-<! raiéaiirané rekommenderar sina frukostar, middagar och 'T 'g r§L'<i r>O<ifaurnflf tf==Ä-t.G/iI.S resmuram soupéer för den ärade allmänheten.
°r- Cö* C/t/'S rQStaUrant. <sHr+

auktoritet. Efter Corneilleoch Moliére,
som stodopå förraårets spellista, hafva
vi för afsigt att detta år på femton
matinéer framställa en fullständig re-
pertoar af Racine, Regnard och Mari-
vaux. På detta sätt skall framställ-
ningen af vår dramatiskaliteratur fort-
sättas iden kronologiska ordningen af
dess utveckling och fullständiga cykler
skola erbjudas åskådarne. Francisque
Sarcey liar åtagit sig hålla de inledande
föredragenöfver Regnard och Gustave
Larroumet öfver Racine och Marivaux.
Sammansättningen och fördelningenaf
föreställningarna skola såsom tillförene
varda föremål för alla våra omsorger.
Hvarje stycke iserien skall åtföljas af
en pjes ur vår vanliga repertoar. Ma-
tinéerna skola fortgå endast med afbrott
ijulveckan alla torsdagar till och med
den 1 Mars samt omfatta iordning
följande stycken: 'Andromaque', 'Plai-
deurs', 'Joueur', 'Jeu de I'amour et du
hasard', 'Britaniens', 'Distrait', 'Sur-
prise de l'amour', 'Iphigenie', 'Folies
amoureuses', 'Fausses Confidences',
'Phédre', 'Menechmes', 'Berenice', 'Lé-
gataire universel', 'Atlialie', 'Mére con-
fidente', 'Revenants',

Notiser.
— Svenska Teaterns spellista före

Jul är följande:
Onsd. d. 13 Dubbelspel (Godtköpsf.)
Fred. d. 15 En fiffig spekulation. (Godt-

köpsf.)
Söndag d. 17 Ett Handelshus. (Folk-

förest.)
Mainla"- d. 18 Heder och Ära. De båda

döfva.
Tisdag d. 19. Heder och Ära De båda

döfva.
Onsdag d. 30. Heder och Ära. De bida

döfva.— Fröken^ Naima Paldani, vår
unga landsmaninna, som för närvarande
är engagerad hos direktör Selander i
Malmö, liar nyligenuppträdt iHedbergs
äfven här uppförda lustspel „Familjens
fästman". Syd. sv. dagbl. yttrar om
spelet bl. annat: Hvad spelet angår
lyckades fröken Paldani, som spelade
familjens fästmö, kanske häst af alla

fästmannen (hr Olin) ej undantagen—
och hade jemte fröken Söderman, hr

Axelsson och hr V. Lundberg största
iiniii af det bifall föreställningen vann
hos in publik.— Enbroder till Gerhardt Haupt-
mann. gom tidigare liar varit natnrhi-

storiker, har skrifvit flere skådespel, af
livilka åtminstone ett kommer att upp-
föras i Berlin.— HauptmannsWeber" kommer
under nästa vintersäsong att uppföras
å Liceo-teatern iBarcelona. Två där-
varande journalister ombesörja öfver-
sättningen till den catalanska dialek-
ten.— På hofteaterniDresdengjorde
man häromdagenett försökatt återupp-
taga ett sorgespel i fem akter, Mah-
emet,, benämdt, som Goethe diktat ef-
ter Voltaires drama med samma namn.
Kritiken anser dock, att den patetiska
deklamationen, den ruskiga handlingen
och den osympatiska teckningen af
hufvudpersonens karaktär komma att
hindra stycket från att hålla sig uppe
på repertoaren, trots det att utförandet
på alla händer var förträffligt.— Tiden för teaterrepresentatio-
nerna iBerlin. En tysk tidning an-
märker, att man iBerlin borde vidtaga
den åtgärden att börja alla teaterföre-
ställningar icke kl. 7, utan kl. lialf 8
på aftonen. Ännu så länge vacklar bru-
ket. Vissa teatrar börja om somrarne
kl. half 8. om vintrarne kl. 7. Berli-
names indelning af sin dag liar altmer
tendens till försening; man stiger se-
nare upp, aislutar göromålen senare,
äter middag senare och vill gå senare
på teatern. Man har redan förlorat all

respekt för teaterklockans ringningkl.
7. Hvarenda dag åsidosattes den punkt-
lighet, som är publikens sätt att visa
artighet. Någorlunda hyggliga äro de
för sent anländande, hvilka nöja sig
med att stanna igången långs parkett-
logerna. Men de flesta vilja genastupp-
söka sin sittplats. Man ser personer
tränga sig fram tillmidten af en bänk-
rad under pågående föreställning, gå
galet, ursäkta sig eller knuffas och. åter
tränga sig ut för att iippsökaden rätta
nummern. De, som redan intagit sina
platser, harmas med skäl öfver att på
detta sätt ständigt störas; de viljamed
odelad uppmärksamhet följastycket och
deras önskan är ej alldeles obillig.Detta
försenandeskulle väsentligtminskas, om
teatertiden allmänt framflyttades till
kl. half 8.

Ernst von Wildenbruch har
nyligen, efter livad Berliner Tagelblatt
hört uppgifvas, fullbordat en roman
under titelnSchwesterliebe". Den fram-
gång hans första roman Eifernde
Liebe" rönte föranledde honom att
genast gripa sig an med enny. Så snart
W. blifvit färdig med en ytterligare
revidering, skall romanen genast börja
komma i den nya Cotta'ska romantid-
uingen Eomanwelt".

Wilbenbruch kommer lika litet som
Sudermann och Fulda att under denna
säsong skrifva något iör scenen.
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Knäckebröd af flere slag samt die- gatan 5 ANGBAuERI.
tetiska brödsorter. J __

I FinbageH- och Conditori UllverL-
ininf/ar,färska alladagar och särskilda kaffe-,

' frukost ôch middagsbröd efter kl. 10 f. m

Daglisfa.

Museer

Konstjlitföreningens museum i Ateneum onsdag, lör-
dag och söndag 12— 3.

Konstföreningens samlingar iAteneum alladagar12— 3.

Stuäentofdelningarnas etnografiska museum (Unionsg.

20), onsdag ooli fredag I—3, söndag 12—8.
Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och

lördag I—2.1 — 2.

Cygnaei galleri i Brunnsparken alla dagar 9 f. m.—
7 e. m.

Nöjen i dag.

Svenska Teatern:Dubbelspel. Kl. Va8 e. m.

Finska Teatern: DanielHjort.'' Kl.V2B e.m.

Hotel Kamp:Konsert af Schmidts kapellkl. 9 e. m.

Nöjen i morgon.

Universitetets solen, sal: Sinfonikousert kl. 1,28 e. m.

Hotel Kamp: Konsert af Schmidts orkester kl. 9 e.m.

jA.B. jStordfors
med Guldmedaljer

pnsbelonia

CHAMFA6II
och

FPMSOM
iparti från Filialen här

dlxel

AKTIEBOLAGET HULTMANS
BRYGGERIERS

<4#*3§ utmärkta §:«#=§

POltTEl\
iparti från Bryggeriets nederlag

dlxd cTollef.

Annonsera

,f<3roc/ram.&laået"
den kända verldens billigaste

tidning

Annonserna ytterst billiga, särskildt om d
tagas förlängre tid.

/)/.« / Hvarje annonsör får sig /1Å C /UOS.I tidningen hemsand Vo--

—4- Grratis. -l—

Annonser emottagas å Nya Expressbyrån, N
Esplanadgatan 21, inne på gården, midt emotportei

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.

<ffiöpalltié Cåra
Portmonäer,

Plånböcker och
Blomsterkort

hos undertecknad.
Nya sorter inkomma hvar

vecka. — Billiga parti- och
minutpris.
OSKAR FRÖBERG,

Kaserngatan 46.

H. EL L MIN
tdersg. g

Kajsaniemi MM
Rum för enskilda

$ Sofie -A-sslAxaaca^s j*

t CIGARRHANDEL I
*, SödraBsplanadgatan2O >*

5< REKOMMENDERAS. mk
*i -9^ Telefon 1543. Hg- |*

sällskap
För större till-

ställningar såsom
bröllop m. m.
upplåtes hela lo
kålen.

G. A. Wicksiröm,

Ravlntola & Biljaardi.
/^ af år 1867

g *&■ försälirar '",- I
f "V \ico billigast all slags & 1

Icc egendom genom ""*I
Wilh. Försten. /

(Jenoral-Ascirf..

Itä Henrikink. 9

Euokapaikka
Huoneita ynn

Piano yksityisil-
seuroille. Ko-

kouksia varten
löytyy huoneisto
Brityisine käytä

Kaisaniemen ra-
ntolan suljem-

JULITTBTÅLLKIK6
i

Dahlbergs pappershandel.
Alexanderegatan15.

Skilnaden 19.

me yleisön suosi-

G. A. Wickström

i m m ByvingeFabriks
&«,|e gtlOilif Aktiebolags A

Pras sjas tm
GläSllläStäFe- non plus nltra, jäskraftig

A hållbar.

Wreeles passage. mAttikaM
Telefon N:o !35^^^k

nom*

Teater och Musik.
—

Kejsar Vilhelm villunderstödja
den permanenta italienska opera, som
kommer att upprättas iBerlin,med ett
årligt bidrag af 30,000 mark.— Frithiof" är namnet på ett
musikaliskt-dramatiskt värk, livarsupp-
förande kommer att sträcka sig öfver
två aftnar ocli som till författare och
kompositör har en ung tysk vid namn
Max von Joeden. Det är Frithiofsagan
som lämnat det dramatiskastoffet; dock
är den iså måtto förändrad, att Frit-
hiof och Ingeborgicke till slut få hvar-
andra; Frrthiof dör af ett sår, som
han erhåller, då han försvarar kung
Ringmot en lönnmördare,och Ingeborg,
som ilar till, dör af sorg och förskräc-
kelse.— Ny operett. Louis Roth, kom-
positören af operetterna Die Lieder
des Mirza Schaffy", Der Polengraf",
Der Nachtwandler", Harquis von Ri-
voli", har fullbordat ett nytt opus och
inlämnat det tillFriedrich-Wilhelmstäd-
tisches Theater i Berlin. Den nya
operetten heter Der Lieutenant zur
See" och texten, är bearbetad af dr
Schlack och L. Herrmann.— En Pagliacci-parodi på vers
har kommit ut iWien. Libretton är
författad af en ung skriftställarinna i
den österrikiska hufvudstaden, hvilken
under pseudonymen Paul AlthofP re-
dan offentliggjort flere literäraarbeten,
och hr Richard Haller, ett likaledes
antaget namn. bakom hvilket döljer>sitr
en bekant Wienerförläggare, har satt
musik till texten. Värket får för öf-
rigt rätt mycket beröm och torde ha
utsikt att antagas till uppförandeå en
mängd tyska och österrikiska scener
ännu denna säsong.— ..Ned med vapnen" är titeln
på ett drama itre akter,] som utgifves
af Karl Pauli efter fru Bertha von
Suttners likbenämda bekanta roman.Att
författarinnans välmenandeidéer utbre-
das äfven på detta sätt, kan ju ej skada;
äfven om dramats värde som sådant ej
är särdeles stort, så innehåller det dock
åtskilliga gripande scener, säger Voss.
Ztg.

Pianostammare,
Vinkelgatan 12.

-<"*; Telefon IS85.■«»>.-
Anmälningaremottagas n

äfven ihr A. Lindgrens j]
mn«i irTinnrlpl

K. A.ENBOM's

Måleriaffär
13 Mikaelsgatan 13.

Telefon 870.

Undervisnin

OBS.! Väifäsninq oen Dekfamafion
Q) iHelsingfors

o

Kaffe Äng- Cmelie
Östra Brunnsparken N:o II

röstning.
0. Henriksgatan 1,

/agligen färskt
Angrostadt Kaffe,

Mocca,
Java.

Ceylon

Telef. 627. M
Alexandersg. 42.

Laguayra.
Rio.

I Nyss inkommet 9
goda kvalitéer till I
förutkändabilliga 1
priser. Restaura- H

Telefon 1605.
smakfullt urval
cJCerman <$uls.[HlTffla lQgberg.li^^HHHHI32.

Wirata <$a6rifis Efeklrisk écfysning.
extraprima, jäskraftiga Kontrakt om elek-

och hållbara Msk belysning uppgö-
ras å Helsingfors

PräSSläSt. maeMéka Belys-
nings Aktiebolags

Denaturerad Sprit. kontor s. Espianadga-
tan 4. Telefon 916.
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