
Specialitet:Delikatess Spis- och ]
Tr r Ludvigs-

Knäckebröd af flere slag samt die gatan 5.tetiska brödsorter.

Helsingfors
Telefon'ANTJBAt.LKI."

Jfinbageri- och Conditori tillverk-
ningar, färska alladagar och särskilda kaffe-,

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

Programbladet
Tidning för Helsingfors

F. FORSTRÖMS C___3,
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Dagligen omväxlande frukosträtter.
,a_-133 _D _Ä_ Gr frétn. S— E e.m.åt _-_50.

Souperså la carte,

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fred*fi;.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-__.te_.ier förpotr_ttterii_gf.
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlag af fmska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31, Telefon N:o 264.

N:o 69. 1894.Onsdagen den 14 Mars

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 14 Mars

För O.te gången

Bröllopet på Valéni.
Skådespel i4 akter af Ludvig Ganghofer och

Marco Brociner

Personerna
I)eméter Fortunat, slottsherre till

Hr Malmström,
Fr. Loenbom.
Hr Berlin.

hans!
son|

Aristide Notarä, slottshei-re tilj
Valéni

Mihai Bogdan, f. d. minister. . .Hr Riégo.
Zoe, hans hustru Fr. Stjagoff.
Pia, deras dotter FruEiégo.
Pantas! Tscliiiku,statsprokurator.Hr Lindberg.
Wassili Oorowé, apellationsråd. .Hr Larsson.
Rémus Aldéanu, prefekt Hr Wetzer.
Lydia, hans hustru Fru Bruno.Nizette, deputerad Hr Södergren.
Olésen, tidningsredaktör Hr Wilhelmssor
MoritzGriinspecht,penningmäklareHr Lange.
Bärbu, zigenarmusikant Hr Swedberg.
Sanda, hans dotter Fru Bränder.Paraskitza, zigenerska, Notaras

hushållerska . Fru Salzenstein.Velie, byfogde Hr Enberg.
Constantin \ skattebönderhos / Hr Öländer.
Dragosch / Valéni \ Hr Hultman.
AI. xc, kammartjänarelhos For- / Hr Linderoos.
Joän, betjent / tunat \Hr Nyström..lanku, betjent hos Bogdan ...Hr Precht.
Moruzzi, poliskommissarie....Hr Linderoos.
Gäster. Åskådare irättsalen. Gendarmer. Bönder

Bondqvinnor. Zigenare

Scenen är iRumänien

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

Ida Basilier-Magelscn.

Jeannette

„Jeannetten häät1

____^ii_i__4_"

CHARLES RUS & C:o:I Klassens Fotografiatelier. N. Esplanadg. 31, 1 tr. up p

SUOWI. TEAATTERI.
Keskiviikkona Maaliskuun 14 p:nä

Rouva Ida Basilier-Magelsenin, herra
Karl Sjöblomin ja Orkesteriyhdis-

tyksen suosiollisella avulla
näytellään

KUOPION TAKANA.
Kolminäytöksinenhuvinäytelmä. Kirjoittanut

Gustaf von Aumers. Kotimainen alkuteos.

Henkilöt
Taavi Pesonen,Rovasti

Ruustinna Emelie Stenberg.
Naemi, heidän tyttärensä ....Hanna Kunnas.
Apulainen,kihlois_aNaen_inkai_ssaJulius Sario.
TällikihloissarovastinpojankanssaOlga Poppius._
Pastorin rouva NaemiKahilainen
Kauppamiehenrouva
Nimismiehcn rouva . Mimmy Leino.

Katri Bautio.

Kaksi palvelustyttöä.— Benki. — Talonpoika
(Tapaus savolaisessa pappilassa.)

Jeanneiien hääf.
1näytöksinen operetti. Kirjoittauut M. Carré ja
I.Barbier. Musiikin säveltänyt Viktor Masse.

Henkilöt

Jean Taavi Pesonen
Jeannette. .
Thomas . .
Pikku Pekka

Konrad Tallroth
Helga Corander.

Ida Basilier-Magelsen.Jeannette

Ovet arataan k:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo V2B Ja
loppuu k.lo \ o11.

å/^-kStUDES[Skrädderi Etablissement
I och Klädeshandel
J Unionsgatan 27

____C Tillhandahållerde finaste
___f^_P" FRANSKAocnENGELSKA'
■*i. '\iVi PALETÄ, KOSTYM,
/$& BYX ° ch V ŜTTYGER

IL SS Noggrann behandling

__taä?Se"*-

J. H. WICKEL
Vinhandel.

JS"^/ försäkrings-\^f C
§■■&/ Aktiebolaget Va
yVICTORIA^/ iStodiholm. \

dlrrafis <$unscfi
prisbelöntpå många uställningar, sist på världs-

utställningen i Chicago.

Guldmedalj 1890.

com i:ATiii_____i_i__itor A' supéer till olika pris. Prima varor

'iH/öslauer Soléecßl
Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant

användas vid utländska kurorter såsom synner-
ligen halsostärkande och därjämte mycketpris-
billiga, serverasnumera å alla fina kaféer och
restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus

■y_.- y«_p
—

'émflr'~ir]
______±____» _____—->(___________ _*^<__i>_ys_jf
/brS Nyr>IF^^B^^^^^________^^""i

I 12.
'I'1 FÖRRÅD AF _ j
:lModärn SkönliteraturI

har blifvit ökadt och kompletteradt.
J En ny Ofversiktlig Katalog erhålles gratis. M

f_ Telefon 798. _K

iirA^lTflllnffr1 Yl ftt Wfl fä täi framhåller sitt rikhaltiga lager iSIDEN & YLLEVARORMiiilti iliiii äfvensom iELEGANTA KAPPOR.
HMt ft_s(_ UJ TOIj */j o£j _SJJ IR W Hal "RÄ sft' ID£t3__K_l____»______C_.____*^c_lciox"± under ledning af framstående Wienerdirectris.

tktrtsigi låt1
Rekommenderas

Högbergsgatan 32. Telefon 1062.

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.

"—.♥II I IIIII II II11:11 "»—"—. I II III11I[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!LK-«

o /yr Brand- & LifförsäkringsKontor:^
I**$Qsljo£i/ K Esplanadgatan33

\2L ___ Af _7_7r/<?/?<y<?r_____________i!________________________________________________________________________________________■
1 ..MIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI iiiiiiii-_-"—4*l 11111111l111I11 1 II1 1 1111 1I1 1 111111lIIiI i II"► "

ANDREA LÖNNGREN.

JVlodc- oep Di^erse-pandef
*__2 _E3Zög-"berg:sg:sLta._-_- ______



Kongl. HofleverantörC W. Sehumaeher, Stockholm^
Delik a t e s s Spi s- oc h Knäoh e \^J^V}^V^^^

BQDEGAESPARStÄ
ORKESTERFÖRENINGENS Försäljningiparti oohminut af endast äktautländsk

WINER &
SPIRITUÖSA.POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen den 15 Mars. COGNAC
Program. FréresHartmaiiii Fils

Ouverture till op. ..Die Entfiih- COGNACMozart.rung ans dem Serail
Strauss„Neu Wien" vals ÉF ''#SchumamAbendlied
KajanusRapsodi N:o 2

PAUS
Mendelssohn.Ouverture till „Hebriderna
Beriot.Konsert N:o 7, för violin

(Herr A. Lindfors.)

Capriccio Italien Tschaikoivsky. \

PAUS Ledig annonsplats.
WagnerHuldigungsmarsch

Andante och Allegro, för cornet
Decker

(Herr Th. Nordin.)
Moszköwski.Ungarisch

"w, saWMMi
SOCIETETSHUSET.

Middags-Konsert
af Schmidtska Kapellet

—5 e. infr. 3

jsfton-Konsert
Måndag, Onsdag, Fredag & Söndag

i matsalen

B middagar, soupcer etc. erliålles musik af E. Schmidts kaj
Undervisniog ipiano i meddelas af||)6l Selma Kajanus,* Albertsgatan17.

l JULIUS SJÖGREN g
Mikaelsyatan4. Centrals hus.

» Ylle- och Mkofvaruaffär. \
S Välsorteradt lag-er. Billigapriser.
»*_<*_.*****_.**********************»

Lifförsäkringsakfiebolagef
Kaleva,

JSifförsäfiringar 4 JBifränior.
Billiga premier —

liberala försak-
ringsvilkor

Clr
Caloric

»ii nia
C. J. MAEXMONTAN

Esplanadgatan 2
Brunnsgatan 7

TELEFON 124 & 279

KTya Drogeri __laiiciel_a

-a
t»co
i-t-
JM—

~_- Miehaelsgatan1. -_-—
Parti- och minutförsäljning af alla slags droger, kemikalier, Far-

maceut: kärl & redskap, Gummi-varor etc. till billigapriser.

CAFÉ DU NORD.
Soflcgatan 2.

Undertecknad som nyligen öfvertagitnämnda affär, rekom-menderar sigmed goda varor och billiga priser.
Obs.! Smörgåsbord ocli a la carte serveras hela- dagen. —

God nyjusteradBillard.
_?. Btomqvist.

Till Jenny Linds minne.
Då den sedermera så ryktbara sven-

ska sångerskan Jenny Lind första gån-
gen lät höra sig iBerlin (år 1844),
väckte denna hennes debut allmänupp-
ståndelse, hvilken än mera stegrades
då Meyerbeer å tout pricx ville att
hon skulle öfvertagahufvudrollen ihans
älsklingsopera „Fältlägret iSchlesien",
som då för första gången skulle upp-
föras i det nya operahuset. Denna
hans begäran blef emellertid afslagen
emedan den så omtyckta Lopoldine
Tuczek var bestämd för denna roll.
För att gifva honom en ersättning för
denna missräkning lät prinsessan af
Preussen, sedermera kejsarinnan Augu-
sta då utgå en inbjudning till en soaré
ihennes palats, hvarvid han kunde få
presentera den af honom så högt pri-
sade sångerskan. För alla musikauk-
toriteter hade han berättat om hennes
märkvärdigt stora röst; han kallade
henne „un vrai diamant de génie" och
försäkrade, att hon kunde blifva en af
århundradets mest lysande sångkonst-
närinnor. Man kan föreställa sig hur
nyfiken hofsocieteten skulle varaatt få
lära käuna henne. Lady Westmore-
land, därvarande engelska sändebudets
gemål, skildrar intrycket sålunda: „Jag

blef mycket öfverraskad då jag imu-
siksalen vid flygeln såg sitta en ängs-
lig och blek, helt tafatt och enkel flicka,
som hade utseende af ett skolbarn från
landet. Grefyinnan Rossi, den berömda
Sontag, var ej mindre förvånadän jag,
och vi frågade Meyerbeer, om han
kunde tro att detta obetydliga väsende
skulle kunna tillkämpa sig någon fram-
gång, men han svarade helt högt.„Vänta bara litet, mina damer!" Sån-
gen begynte och beredde äfven honom
en värklig triumf. De härligaste to-
ner framkvälde ur sångerskans mun ;
det märkvärdigaste var dock förändrin-
gen af hela hennes väsende, en värklig
förklaring omgöt hennes ansikte, hela
gestalten bar prägel af snillets höghet.
Det öfverväldigande ihennes dramati-
ska begåfning trädde genast segrande
fram. Man påstod med rätta, att hon
äfven utan musikalisk begåfning skulle
ha blifvit den störstadramatiskakonst-
närinna."

Det är därför så mycket underligare,
att hon redan tidigt hyste den önskan
att lämna scenen och endast sjunga
på välgörenhetskonserter.

Såsom Norma vann hon den största
framgångiBerlin. „Vossische Zeitung"
sade om henne att aldrignågon sånger-
ska så som hon egt den månskenslika
glans ftonen sombönen tilldenkyskagu-
dinnan fordrade. Men nästan ännu mera

bifall skördade hon som Vielkai„Fält-
lägret iSclilesien" genom utveckling
af tjusande behag, lifligt spel och snill
rikt öfvervinnande af de största tekni-
ska svårigheter. Hon dref sångkonsten
till en svindlande höjd och åstadkorn
allt hvad organets subtilaste virtuositet
förmår gifva. Iallt hvad tekniska
egenskaper heter:legato och „schmelz",
staccato, vibrato, flageolet etc. var hon
mästarinna. Men en särskildtrollmakt
låg ihennes pianosång, genom hennes
stilla medel, då några beslöjade toner,
som man egentligen brukar räkna som
fel, af henne användes.

De stora ansträngningar hon var un-
derkastadiBerlin — hon sjöngVielka
24 gånger — föranledde att sånger-
skan blef sjuk. Hon erhöllunder denna
tid af Meyerbeer ett bref, hvari han
uttrycker sin stora beundran af henne:„Himlen har förlänat er", skrifver han,„denna sällsynt sympatiska stämma,
som hänför alla hjärtan, snillets låga,
som genomtränger er sång och ert spel
och slutligendenna outplånligatjusning,
som blygsamheten och renheten förlä-
nar sina utvalda och som till och med
besegrar edra fiender. Men tillhimlen
bör man uppsända en bön att hos er
utplånas tviflet på storhetenier talang,
så att ni ej pinas af edra triumfer och
ej genomovissheten förlorar er sinnesro.INi skall alltid för mig framstå såsom

den mest ädla och rörandeuppenbarelse
jag någonsin under min långa lefnad
har skådat."

Meyerbeer antyder redanidettabref,
att Jenny Lind icke älskade teaterlif-
vet och ständigt hade i tankarne att
öfvergifva det. Hon blef stärkt häri
genom sin förlofning med kapten Har-
ris, som förklarade teatern vara ett
»satans tempel". Förlofningen upplö-
stes emellertid och hon blef ännu flera
år dramatisk sångerska. Slutligen gifte
hon sig, som bekant, med Otto Gold-
schmidt och uppträdde sedan värkligen
endast som konsertsångerska till dess
hon i följd af nervlidande nästan all-
deles upphörde att sjunga. Den 2:dra
november försex år sedan slutade Jenny
Lind sin på konstnärliga triumfer så
rika lefnadsbana, men minnet af denna
konstnärinna skall fortlefva genom
sekler

En minnesvård öfver Jenny Lind
kommer innan kort attuppsättasiWest-
minster Abbey, den bekanta kyrkan i
London, som utgör Englands pantheon.
Enligt hvad;ordförandeniJennyLinds-
komitén, öfverste Charles Eliot medde-
lat, hann den nyligen aflidne bildhug-
garen Birch att kort före sin dödfull-
borda en modell till en porträttmedal-

a piston

»3©K«

i^
samt
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[Dagligen

xi mm
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~w«* Sam von Bellis Målerlaflar och Ritkontor <_&__»-
no o, c

Tel?f- 1542 Helsingfors, Högbergsgatan 37. Telef. 1542OBS.! Specialité: Stilenlighet. 0 B SJ. Utförliga eskisser iemnas för all dekoration.



m**&*i ,¥. irXIW SKBADPERL §*es**+-_ A. Helsingfors, Stora Robertsgatan _J____________________________________________________________________________
utfor alla Mlyrket horande arbeten, af såväl kundernas som egna tyger, med kändackuratess och tillae lägsta pri-
ser, som kunna beräknas. ÖBS.! Godt tillfälle föralla som önska valpassande kläder. Telefon 1192.

SOCIETETSHUSET.
Onsdagen den 14 mars kl. 8 e. m

Deux grandes soirées francaises par
la prima gommeuse, fin de siécle

Valentine Valti
de la Scala, Paris a

M:me Ernoldi,
Premiére chanteuse d'Eldorado a Paris &

Mt & M.me Fleury-Valmondi,
Duettistes excentriques de la Scala, a Paris.

Program
Adam.
Langey.

Omci ___...> „Si jetais mi-H
I

fröken Vadassfl
M.lle Ernoldi fran^aisej^^^H
Les Fleury-Valmonti (duettistes francaises)
M.lle Valti (gommeuse francaise).

PAUS

Bizet.Melodier 11 I ..: :,. ■
M:lle Ernoldi (Rom_uK___re^i_u_ö__se)^^^B
Les Fleury-Talmonti (duettistes frangaises)
M:lle Yalti (Etoile Parisienne).
Marsch.

Entrée biljetter å 3 mk. erhållas hos Portieren å
Societetshuset: Herr Franck & Otttomans To-

bakshandel

M

'flföist-
€&api/rosser

belönade med

Guldmedalj iAntwerpen.

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. ra_

Imf BRANDKARSHUSET.
Onsdagen den 14 mars kl. V'_ 8 e. m.

gifver undertecknad med benäget biträde af fru E.
Achté, fröknarna A. Ahng-er, B. Timring-, Leontjeff,

hrr A. Ojanperä och A. Uggla samt Arbetare-
föreningens sångkör en

KONSERT
Program

Se kolmas, för blandad kör medpiano-ac-
compagncment....

a) Kevätlinnuille etelässa
b) Ormeton

CA. Ojanperä)
a) Muistellessa
b) Merellä . .

(E. Achté)
4. a) Liknelse

b) Yöllä
o) Stille Sicherheit . . .

.(A. Uggla)
5. a) Yanha mnmmo . . .

(A. Ahnger)
b) Källan mnrunen . . ..
o) Paitaressu

(B. Thuring)
6. a) Yenehessä soutelen 1

b) liman kuuta ja auringou teitä ( folk-
el Aa, aa (med altsolo. A. Ahnger.ivisor
d) Klä sina mammani

Biljettpriserna är: 2 mk 50 p. för numrerade
platser i salongen, 2 mk för omimrerade, 1 mk på
läktaren.

(Bsßar sfflterißanlo.

Centralpassagen. Tel.114ö.
r alla till facket hörande arheten,

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o
Etablerade 1835 Etablerade 1820 O.

8" jf *P yp A

> /$AA jr m cosjvac, {ijeims Champagne, w%
Specialité: „"_? Médailles d>or". s— y I"Specialité: „Carte d'or".

WyA A& <? "ju
Generalagent förFinland: Jlgeniuren »VINICÖL E" o O

cTilgmann,
feHelsingfors

jong af Jenny Lind-Goldschmidt. Med
anledning af denna modell pågår nu
arbetet å den porträttmedaljong som
kommer att uppsättasi„poeternashörn"
iWestminster Abbey. Det är ännu
ej bestämdt när aftäckningsceremonien
skall ske.

,Whist"

„Whistu är namnet på en ny
papyross ifrån Matti Eoiha & C:o fa-
brik iWillmanstrand. Papyrossen, som
belönad ined Guldmedalj iAntverpen,
är ismak fullt jemförlig med de nu i
handeln mest efterfrågade, finnes att
tillgå i alla Cigarrbutiker. „Whist"
papyross kan gratis profvas å Bodega
Espagnola och Societetshuset, å sist-
nämnda ställe är den alla konsertaftnar
framlagd å hvarje bordikonsertsalon-
gen

<tö^

Sigrid Arnoldson
har vunnit en afgjord framgång på
New Yorks operascen. Hon har upp-
trädt den 31 Januari som pågeniFig-
aros bröllop". Och idetta sitt glans-
parti har hon gjort en ovanlig stor
lycka. Här nedan följer hvad några
af de ledande tidningarne iNew York
yttra om föreställningen:

Commercical Advertiser: ..Äran för
aftonen tillkom Sigrid Arnoldson". —
The World: „En mer tjusande Cheru-
bino än fru Arnoldson kan man knap-
past tänka sig. Iutförande, utseende
och1 röst var hon den förtjusande,
skälmaktiga pågen och fylde alla ögats
och örats allra högsta anspråk. Hen-
nes [utförande af arian var graciöst
och fulländadt, och hon var tvungen
att gifva den samma da capo". — The
Press:„Triumfen afaftonens föreställ-
ning vanns af fru Sigrid Arnoldson.
Den täcka lilla svenska sångfågeln har
aldrig sett mera förtjusande ut eller
spelat med mera verve, ej heller har
hon någonsin sjungit så hänförande som
idetta parti. Hennes återgifvande af
den lifiulle Cherubin och hennes deli-
kata utförande af arian väckte de mest
entusiatiska och långvariga applådsal-
vor". — New YorkHerald yttrar bland
annat: ..Aiidtligen är det oss en glädje

att konstatera en framgång för fru
Arnoldson. Hon spelade och sjöngpå-
gens parti fulländadt".

Inom kort kommer vid en välgören-
hetsföreställningBarberaren iSevilla-
att gifvas. Alla partier kommadärvid
att utföras af damer. Fru Melba blir
antagligen grefven och Sigrid Arnold-
son Rosina -—

I— i-
—

Adolphe Sax,

den af alla fackmän kände och högt
värderade uppfinnaren på blåsinstru-
mentens område, har nyligen aflidit i
Paris. Han föddes 1814 iDinant i
Belgien, kom till konservatorietiBrtis-
sel, där han lärde att blåsa klarinett
och flöjt. Tidigt vände han dock sin
uppmärksamhet på förbättrandet af blås-
instrumentens konstruktion, till en bör-
jan isynnerhet tillklarinetten och bas-
klarinetten. Medellös begaf han sig
1842 till Paris, och efter hand vann
han fast fot därstädes, ja till och med
berömdhet. Hans hufvudsakligasteupp-
finning var ett nytt instrument, som
han kallade Saxophon och som pågrund
af sina förträffliga egenskaper vunnit
stor utbredning. Det är ett metall-
blåsinstrument, men står ilätthet vid
behandlingennära klarinetten. Det spe-

lar uti militärkonserter ungefär samma
roll som violoncellenuti stråkorkestern.
Instrumentet användes i olika storle-
kar, från bas till diskant, klangfärgen
är mildt beslöjadoch af mycket välljud.
__fven på andra instrument, på tuba,
basuner, trumpeter o. n. införde Sax
åtskilliga förändringar.

De bekanta Aida-trumpeterna, som
törsta gången hördes på Stora operan
iParis vid ,, Aidas" premiére, härstam-
mar från Sax. Oaktadt alt detta och
all sin berömdhet blef dock Sax aldrig
någon rik man. Alla sina medel an-
vände han på nya uppfinningar. Han
dog ifattigdom, 80 år gammal.

s=m_!A&*f=D

Notiser.
— Till den tredje operamaskera-

den iParis den 3 Februari voro sålda
5,5G1 biljetter. Balen fortgick till kl.
4 på morgonen.

— Operan iParis har under Ja-
nuari månad spelat 16 aftnar och in-
kasserat 246,903 francs, hvilketutgör
en medelrecett af 14,522 francs pr

I7_.fi nnnlnniimnt rekommendera:35F. B. K:s aa.*~



Daglisfa.
Museer

Kon%flitföreningens museum i Ateneum onsdag, lör
dag och söndag12— 3.

Konstföreningenssamlingar iAteneum alla dagar 12— 3.

Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg
20), onsdag och fredag I—3, söndag 12—3.

Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och
lördag I—2.

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

Nöjen i dag.

Svenska Teatern: Bröllopetpå Valéni. Kl.1/%8 e. ra.

Finska Teatern: Kuopion takana. Jeamiettten häät.
Kl. Va 8 e. m.

HotelKamp:Konsert af Gardesmusikenkl. 9 e. m.

Societetshuset: Varietéföreställning. Kl. 1/%8 e. m.
llinndkårshuset:Hr Merikantos konsert. Kl. 1

I

'
2 S e.m.

Nöjen imorgon.

Hotel Kamp: Konsert af Gardesmusiken.
Societetshuset: Populär konsert. Kl. Va 8 e. m.

Annonsera

„<&rogram.Sladd"
den kända verldens billigaste

tidning,

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de
tagas för längre tid

/)/ / Hvarje annonsör får sig QL~ IUOS.. tidningen hemsand w

-f- <3_-I*_a.ti_3- -H
—

■

Annonser emottagas å Nya Expressbyrån, N.
Esplanadgatan21, inne på gården, midtemot porten

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörcr.

ö^_s_BJl_«*^ö

S4

*3
i

Praktiskt!Nytt!
£fiyéés~ Spetsar,

sidenband,

Rappslar plysch
ytterst billigt.

för fickur å Fmk 1.50 H. ELL MIN
alexandersg. QMikaelsgatan

Wredes stenhus

TH. NEOVIUS.

Undervisning

Väffäsninej ocf) Dekfamafion
meddelas af

Cmelie fyegerßolm.
Östra Brunnsparken N:o II

c/5
handelJ Lindgrens musik

i dag utkommet

SCHOLANDERS ALBUM
De mest populära och om-

tyckta sånger af Sven Scholan-
ders repertoi?

e§4 Pris 3 kr. £*§3- Q_)

__J
■Mämmm£

Brefpapper & Kuvert
med flrmaIB

I ;g^ap_Der_3-_ai_del
Hufvudaffär: AlexanclersgiitoJ^B

,jj Filial :siiiiii|iijjiy<|^^^H_____________________H_________l

Byvingc Fabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
Ledig annonsplats

kemiskt ren.

Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lampsprit 1

föreställning. Största recetten 18,441
francs erhölls den 26 med Valkyrian".
Därnäst kommer Gwendoline" den 19
med 17,951, så „Faust" den 22 med
17,206 francs. Minsta inkomsten läm-
nade „Hugenotterna" på den sista po-
pulära söndagsmatinéeii den 7 Januari
eller 3,492 francs.

— Krolls teater iBerlin, hvilken
som bekant nu upphört med sin värk-
samhet, firade den 15 febr. iall tyst-
het sitt 50-åriga jubileum. Etablisse-
mentets personal, som iårtionden haft
anställning därstädes, öfverlämnade till
sin chef, direktör Joseph Engel, en
adress. På förmiddagen samlade sig
vänner och bekanta till gratulation.
Talrika blomstergärder, telegram och
lyckönskningsskrifvelser ingingo.

— IBerlin undertecknades den 29
jan. ett kontrakt, genom hvilket Wall-
ner-teatern från den 1 sept. 1894 på
tre år upplåtes åt den nybildadeSchil-
ler-teatern.

— Brunnen teater. Från War-
schau berättas, att idagarna en elds-
våda iryska staden Homei totalt för-
stört därvarande teater. Elden utbröt
mellan kulisserna klockan omkring 9
på aftonen, just idet ögonblick,då an-
dra akten af operan ,,Mignon" skulle
begynna och utbredde sig med förfä-
rande hastighet. Ehuru teatern var
fullsatt, gick intet människolif förlo-
radt, tack vare polismästarens kallble-
dighet, som lyckades lugna folkmassan,
hvilken istillhet lämnade sina platser
och aflägsnade sig en och en eller i
små grupper. Teatern är en fullkom-
lig ruin. Skadan beräknas till 200,000
rubel.

-^^g|J^2tf~

AFFÄREN Zittr^^Violir^
Gitarr-__!SI och Man-

exandersgatan 6 dolin-lektioner
förfärdigar

Klädningar J. Binnemann
Kappor Eriksgatan 5. 1.

Tr. kl.4—5.

OBS! Instrument erhållas, jI Obs.! Ingång från gatan' ' i__=_____s____=

R O K
„PROSIT" en ny 15p:is Cigarr ilådor

om 25 & 50 st.
„CLARITA" en ny 20p:i Cigarrilådor

om 50 st.
JACOB RBINCKE

3 Glogatan 3
OBS.! Hemgjorda Papjrosscr i askar om 250 st. a 2:50 :pi

o_

Co

Telef. 827. M
Alexandersg. 42. f

a_»

HJ. TöftNIAIINENS
Restaurant

Fabiansg-atan C. Telefon 968.

IRekommenderar sig med goda varor och
billiga priser.

Id billard. Goda köer

*ffiirala *3aßrifis hfekfrisk belysning.
Kontrakt om elek-extra prima, jäskraftiga

trisk belysning uppgö-och hållbara
Helsingfors

Prässjäst. elektriska Belys-
nings Aktiebolags
kontor S. Esplanadga-
tan 4. Telefon 916.

Denatureracf Sprit.

jäskraftig och

Ättika

Helsii. gfors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1


