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Programbladet
Tidning för Helsingfors

P, FÖRSTRÖMS CAFE,
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Dagligen omväxlande frukosträtter
MIBB2L& fråzn. 2— S e.I

Soupers å la earl-WX
m.3.1:50.

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

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-A.tel:

FoHagaffotografierefter finska konst-
närers arbeten.

Förlagaf finska vyer.
Handel med fotografiska artiklar.

Fttbiaitstffttfiii AV-o Hl. Tefe/bn N:o 264.

N:o 36. Onsdagen den 27 December 1893

SUOMALAINEN TEAATTERI.SVENSKA TEATERN. Keskiviikkona Joulukuun 27 p:nä 1893.
Kansannäytäntöalennetuilla hinnoilla:

SILMANKAANTAJA.Onsdagen den 27 December 1893
Ilveilys 3:ssa kuvaeltnassa. Kirjoittanut P. HANNIKAINEN.

Suomlainen alkuteos.
HENKILÖT;

Jussi Oluvinen, entinen talonpoika Oluvilasta . Aleksis Eautio.
Liisa, hanen vaimonsa Naemi Kahiläinen.
Matti Hölmönen, kylanvanllin ja kestikievari

Hölmölässä' Taavi Pesonen.
Katri, hanen vaimonsa Mimmi Lähteenoja.
Ilnri. heidän palkkapiikansa. .......Hilma Liiman.
JMntknnja talonpoika Niilo Stenbäck.

Hölmulän kyliäsiä.

SEIHÄ VÄLIA.
l-näytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut. MARTTI VUORI.

Suomalainen alkuteos.
IIK NKIL Ö T:

Maikki I'eron, musiikkiopiston
oppilas Olga Poppius.

Neiti Filander, hanen tätinsä. .Emelie Stenberg.
Maisterl Verho Knut Weckman.
Ida, palvelustyttö Kirsti Sainio.

Tapaus: Helsingissä.
MALLAS-SAtJNALLA.

Näytelmällinen pikakuva l:ssä näytöksessä. Kirjoittanut Kaarle
Ilalnic. Suomalainen alkuteos.

HENIKLÖT.
Ulla-Täti, talon emäntä ....Mimmi Lähteenoja.
KcturinAaro,Ullansisarenpoika Aleksis Eautio.
Tallus-Mikko, varakas vanlia-

poika Taavi Pesonen.
Aina | CNaémi Kahilainen.
Alina ;Ullanpalvelusväkeä. "'

KirstiSainio.
Kalle I (Hemmo Kallio.
Ville Niilo Stenbäck.
Esa Kaarlo Keihäs.
Jussi Julius Sario.
Matti . . . . " . Konrad Tallroth.
Liisa Helga Corander.

Kylan nuorta väkeä. Tapaus: Hämeessä,

MUSTALAINEN.
l-näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut Szieliseti.

HENKILÖT:
Herra Egri, Unkarilainen tilan-

haltija Niilo Stenbäck.
Roosa, hanen sisarensa tytär. .Helga Corander.
Herra Sandory ........Oskari Salo.
Lajos, Egrin ensimmäinen pal-

velija Kaarle Halme.
Peti, Mustalainen Otto Närhi.
I'alveli.joita

Tapaus. Herra Jigrin kartanossa, lähellä Szegedin'in kaupunkia.
Niiytäntö alkaa kl. x2B ja lopjum x 011.

För 37:de gången

Brilluit iiDia.
Skådespel i4 akter af Frans Hedberg. Musiken

A. Söderiuan

PKRSONERNA
Birger Jarl till Bjelbo Hr Malmström
Mechthild, hans gemål Fru Bränder
Bengt Lagman, hans broder Hr Berlin

Härvetl Boson, jarlens höfvitsman Swedberg
Manghild, hans hustru, jarlens sy

Fru Lindbergster

Knut Algotson, riddare Hr Biégo
Ingrid, hans husfru Fru Precht
Sigrid, deras dotter Fru Bruno

Olga PoppiusBotvid, prior iVreta Hr Salzenstein
Kol Trniieson, Bengts stallare. .Hr Enberg

född Finne
Sune, Bengts skrifvare Fr Hultman
Björn, Knuts gamle väpnare Hr. Lange Fru Olga Poppius. finska teaterns sympatiska

ingenne, har, änder de år hon tillhört teatern, alt
mer ock mer eröfrat publikens fulla gunst. Rast-
löst kar kon avbetat på den bana hon valt till sin
lifsuppgift ock varit teatern till stort gagn under
olika skiften.

Som fru Poppius' förnämstauppgifter påminna
vi oss Aino, Femande, Syrsan, kökspojken Sam i
..Prinsessan Törnrosa" m. fl. förutom ett otal unga
flickor och nygifta fruar som fallit på hennes lott,
ock hvilka fru P. alltid utfört på ett okonstladt
och friskt sätt.

Inga, hans (lotter Frk Borgström
Riddare, tärnor, småsvenner,knektar m. i\

Handlingen försiggår i Östergötland, dels på Bjel
dels på och omkring Ulfåsa

Tiden 1261
Orkesternutför

Före stycket I Svenska folkvisor arr. af Pohlmanl:sta mellanakt /
2:dra och 3:dje mellanakt

Nordiska folkvisor ocli folkdanser arr.af .Söderman

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

dWTÖIIIJI
1Stockholm

meddelar lifförsäkringarpåförmånligasteviIkor.
Försäkringstagare erhålla 3/4 af vinsten

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

E. A. H JELT,
Helsingfors.

GeneralagentförFinland

LURBA IN E.

pSibTUDES
|<rädderiEtablissement
IocH* Klädeshandel
BUnionsqatan 27
Tillhandahållerdefinaste

FRANSKAocnENGELSKA
PALETÅ, KOSTYM,

BYX och VÄSTTYGER
Noggrann behandling
moderata ochbestämdapnsfitvvggjlij^ jAnnonseraiProgram-Bladet.

Koiilor:!
■^ madgatan 33

j!n. Carlander. \

J. H. WICKEL
Vinhandel.

cfirraßs <&unscfi
prisbelöntpå många uställningar, sist påvärlds-

utställningen i Chicago.

Guldmedalj 1890.

C. Jl. éCjelt.
i] Helsingfors. 11l

H Representerar l:sta klassens IJ
IVin, Spirituösao. Conservhus.|
IG. H.MUMM & C.o, Reims,|| i CHAMPAGNE. i|LUCIEN FQUCAULD & C:o Cognac 1
M, 1 OOGKTJt.C. ~~\

Sf IÄIIO Jr Sf BHr ffl flBi Bi TIlipL JULEI tillhandahållas anvisningar
iVlf il IT Kfi T M IT fl fl UII IT' (presentkort) å samtliga våra artiklar specielt på*"-.^j.

"
i_w\}v ft wi w lf) wJ M' ?* W eompletta eostumes.

RAUNIO & C:o.
VIN-

Telefon 1649.

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors

'mfföstauer Sotåecß!
Dessa utmärkta viner, hvilka som bekant

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

Unf/ersl.-a linkällaren.



C. E. Lindgrens
"s§*3 <3}orst6inéQri~<slffär, NE3,

Alexandersgatan46. Centrals hus.
Alla sorter finare och gröfreBorstar,Artist & Målarepen-

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

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

kifförsäkringsakfiebolagef
Kaleva,

JBifförsafiringar & JSifränior.
liberala försak-Billiga premier

ringsvilkor

v—
,,71

Calorie

III!HMt
C. J. MAEXMONTAN

S. Esplanadgatan 2
Brunnsgatan 7

TELEFON 124 & 279

i ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen den 28 December.

Program:

.Tiibel-Ouverture Weber.„Wiener Blut"*, vals ....Strauss.
Serenade MoszkowsM.
Kaisermarscli" Wagner.

Paus.
Ouverture tillop. WilhelmTell. "EossinL
Fantasie, för violincell ....Daviäoff.

(Herr A. Martin).

Rapsodi 11:0 2 Kajanus.

Paus.
I)ie Fischerinnen von Pro-

cida", tarantella Raff.
IFjol gjwttfe Gjeitinn", för

stråkork Svendsen.
Soldatgossen ....... Pacius.

ELEKTRICITET!
Omöjligt för nagen att utföra, tutderllålla

och reparera elektriska Ring-, Telefon- och IJelys-

■igar så välj snabt och billigt som
Elektrotekniker Nic. Antipin.

Nylandsgatan 34. T. 897.
Material o. apparater å lager.Obs.!!

Allmänna

Lifförsäkringsbolaget
i4Stoo33Lli.>ol:tn.

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

Generalagentur Kaserngatan 22
""'■^ijS^ Driftiga agenter med bekantskap

«£) inomstudentkretsar antagas. ffV'

I HOTEL KAMP. l
IHOTELLETS RBSTAURANT

serveras dagligen kl. 3— 5 e. m.
0(4 Table d> la.öt©
y>2 å 2 mk.
"^1 Smörgåsbord 3 rätter & kaffe.
\J A 3 mk.
SÅ Smörgårdsbord 4 rätter & kaffe.»7*l Dagligen

fefe

K.OKTSER.T
af E. Schmidts Kapell

iEestauranten kl. 3— Vo6 e. m., iFest-
salen från kl. 9 e. m.

OBS.! Vill arrangerandet af större tillställlningar såsom
middagar, sonpcer etc. erhälles musik af t. Sclimidfs ka-
pell utan skild afgift.

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

lä»r
Öppet: Söckendagar kl. B—38— 3 f. m. och 5— 9 e,m,

Sön- och helgdagar „ 9— 2 f. m.

€. F. IYBEB.®B CAFÉ
Alexandersg. 12, Telefon 52,

-$* Frukost- och Middagsserveriiig*. **$-

Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes.

Obs.! Msta konsert lördagen den 30 Dcc

Undervisning ipianos i meddelas af
361 Selma Kajanus,

Albertsgatan17.

J. F. Lundqvisfs
ffrS i " I|
rj Lagretialla artiklar rikt sorteradt, *y
?J Specielt framhålles en stor collection J*billiga, pelsfodradc Rotonder. J^[^ Kapptyger, moderna istörsta urval JJ'rj för emottagande af beställningar.

J O H. VIGELL,

lic»ixixrxii3!3ic>xi!Slac.c>ia.tc>X',
St. Robertsgatan 16,

anskaffar goda tjänare af alla slag. Utför rättegångar" —f~ Tel. 1514. -§— — .
Svenska Teatern

Bröllopetpå Ulfåsa hör tillHed-
bergs populäraste arbeten. Det har blif-
vit uppfört öfveralt i Skandinavien
och har äfven hos oss upplefvat den
för våra förhållandenaktningsvärda siff-
ran af 36 föreställningar.

Det var under spelåret 1870— 1871
skådespelet första gången uppfördes på
svenska teater. Bengt Lagma>" tch Sig-
riil den fagra utfördes då -^ Fritiof
Rtta och Sophie Wiberg —

nu mera fru
Cysch — och upplefde 7 föreställningar.
Björn spelades af den begåfvade, tidigt
bortgångne skådespelaren Viktor Satin,
en inhemsk förmåga, som ingaf de bä-
sta förhoppningar för framtiden, men
hvilka så hastigt till intet gjordes af den
oblidkeligeliemannen.

Sedermara har det blifvit åter gifvet
i flere repriser med olika representan-
ter ihufvudrollerna. Sålunda hördeBir-
ger Jarl — nu återgifven af hr Malm-
ström till Hjalmar Agardhs bästa upp-
gifter Bengt Lagman har spelats af hrr.
August Li.ndherg och Ernst Bränder, Si-
grid den fagra af fru Lotten Dorsch-
Bosin, frk. FannyGrah» och fru Hilma
Bruno, som äfven vid denna repris åter-
ger rollen.

August Söderman har komponerat mu-
siken till skådespelet. Isynnerhet har
Bröllopsmarschenblifvit ettpopulärtnum-
mer.

(Nbs-n,

En premiére med förhinder
Stockholms Dagblads pariserkorres-

pondent Späda beskrifver på följande
sätt generalrepetitionen af det äfven
här gifna skådespelet Ensamma män-
niskor" af Gerhard Hauptmann.

Det gick lifligt till uppe vid Bouf-
fes-du-Nord igår eftermiddag, då ge-
neralrepetitionenaf GerhardHauptmanns
..Arnes solitaires" (Einsame Menschen)
skulle försiggå, —

Själfva representa-
tionen var bestämd till samma afton— speladaf föreningenI'Oeuvre", livil-
ken förut denna höstgifvit Ibsens ..Eos-
mersholm" och ..en Folkefiende". Ge-
neralrepetitionen var utlyst till klok-
kan ett, Vid tolftiden fick emellertid
..I'Oeuvres" direktör, Lugué-Poé, som
just beredde sig till att uppträda iJo-
hannes Vockerats roll, besked om att
polisprefekten — naturligtvis efter an-
visning från inrikesministern — för-
bjudit pjesens uppförande, detta ehuru
vederbörande dagen förut gifvit sitt
tillstånd.

Denna stränga åtgärd — en indirekt

följd af attentatet iPalais Bourbon
kan förefalla litet bisarr. Ty detta
Gerhard Hauptmanns arbete har, det
vet litet livar, icke någon egentligen
social anstrykning, såsom t. ex. hans.. Viifvarena". än mindre innehåller den
några socialistiska, omstörtande idéer.
Det är ett familjedrama,mycket starkt
påvärkadt af Ibsen, ocli som särskildt
har mänga beröringspunktermed ..Kos-
mersholm", hvari skildras en kam])
hos människor ikonflikten emellanläng-
tan efter ett visst ideal,och den ..kon-
ventionella" pliktens bud.

Som sagdt, det är förgäfves man le-
tar efter några socialistiska omstört-
ningsidéer idetta familjedrama. Hva-
dan då polisprefektens eller inrikesmi-
nisterns hårdhet? Jo, den förorsakades
af att Hauptmanns pjes öfversatts af
Alexander Cohen, den holländske lite-
ratören, som för ett par dagar sedan
häktades här för sina anarkistiska åsik-
ter och förbindelser. Ochman var väl
också smått rädd för, att den af invi-
terade eller abonnenter bestående pu-
bliken på I'oeuvres" föreställningar,
där man finner många framskridna ele-
ment, inclusive några literära anar-
kister", skulle anställa en liten mani-
festation med anledning af att den ha-
tade Cohens namn förekom på pro-
grammet.

Det kan väl svårligen nekas, att

myndigheternas tillvägagående härvid-
lag bär en prägel af skuggrädsla, och
att det varit klokare af dem att låta
denna literära lilla festlighet försiggå
utan vidare. En sådan åsigt uttryck cs
också af många, och icke bara iden
radikala prässen. Ej häller förstår
man riktigt hvarför vederbörandeisi-
sta stund förbjuder,hvad de dagen förut— och Cohen var ju redanlängesedan
häktad — tillåtit.

Tillaggom att ett stort antalaf dem,
som infunnit sig till generalrepitioncu.
undertecknade en protest mot p<>lis;11-
gärden.

'

Hr Lugne Poé blef emellertid, som
man förstår, mycket upprörd öfver för-
budet, som meddelades honom,när pub-
liken redan variantågande. Han åkte
genast ned tid prefekturen och lycka-
des också efter något parlamenterande
utvärka att generalrepetitionenfick gå
af stapeln — aftonreprensentationen
stoppades däremot obevekligt — och
de många väntande inbjudne insläptes
slutligen, ehuru man först kunde börja
ett par timmar senare änberamadt var.

Hauptmannsarbete, som är intressant
imånga afseenden. om det också, som
antydt, tydligt pekar på Ibsenska före-
bilder, mottogs med mycket lifligt bi-
fall af den talrika publiken. Enkan-
neligen voro applåderna starka efter
tredje akten och sista akten. Bland



SVENSKA TEATERN.
Torsdagen den 28 december 1893.

För 2:dra gången

Heder och åPel.
Skådespel i2 akter af KarlA. Ta v a s ts tj erna.

Personerna
Kentier Albert ltooth
Fru Rooth
Alma, deras dotter .
Doktor ron Frateii .
Magister Engman . .
FrökenSimonius . .
Professorn .
Professorskan
Kyparen

.Hr Berlin..Fru Bränder..Frk Borgström..Hr Svedberg..Hr Wilhelmsson..FruMolander..Hr Öländer..Fru Salzenstein.
.Hr Linderoos.

Händelsen passerar vid en modärn badort Nuori Jouko
Aino
Kirri

Jouko
laisia.

Sormo
Punno
Mella, Kirrin äiti
AJrlDe båda döfve. Sinikka. orjatyttö.
Ensimmäinen kyläntyttö
Tolnen kyläntyttöKomediien akt af J. Moineaux. Öfversättnin g NYA EXPRESSBYRANfrån franskan

.ansaa,Personerna
Tapaus; Suomessa1 .eimosotiensankariaikana,Damoiseatt

Placitle . .
Norra Esplanadgatan N:o 21

-$* Telefon nST:o 925. <*-
.Hr Biego..Hr Hultman..Hr Malmström,.Hr Linderoos..Hr Öländer.
.Frk Lihr.

>iäytänttf alkaa kiloljS ja loppiiti k:lo VY311.
Boniface, Damoiseaus betjänt
En trädgårdsmästare . . . .
En skogvakt

Uppdrag och kommissioner af
Eglantine, Damoiseaus dotter alla slag utföras skyndsamt, diskret och

Böljas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,15. Parterrs, parterre loge, l:nen rivi ja orkesteri1va. 50
p.; 2:nen rivi 1m.:orkesterisijat1m.; kalleria50 p.billigt,

GRAHN, HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRÅ. ,JEKSSLM.

SUOM. TEAATTERI.
Torstama joulukuun 28 p:nä

Kansannäytäntö alennetuilla hinnoilla

AIIO.
Runo s:ssä näytöksessä (6 kuvaeb-naa). Kirjoitti

J. H. Erkko. Suomalainen alkutéos.

HENKILÖT

Väinö 1
Pellervo I
o« YiiinöläisiäSttra
Kvlli
Tlli )
Vanlia Jouko
Tama

Emil Falck.
Milo Stenbäck.
Kaarlo Keihäs.
Julius Sario.
Helga Corander.
Hilma Liiman.
Aleksis Rautio.
Naémi Kahilainen.
Kaarle Halme.
Olga Poppius.
Knut Weckman.
Hemmo Kallio.
Konrad Tallroth.
Mimmi Lähteenoja.
Kirsti Sainio.
Olga Salo.
Kirsti Sainio.
Hilma Liiman.

RSRENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:ote 'Mim
*P ■'& fåLm~~J 60

Etablerade 1835 Etablerade 1820

C6©XAC, i^eims Champagne,
mm^F^jå
W "& AmVvA O +*

oA
Specialité: „'-i Médailles (For". Specialité: „Carte d'or".

Generalagent förFinland: Jlgeniuren „VINIC6LE"

w
~~r J

mmmmW*y^<^J''
,^P*>**V> »ös

tJCerman cTilgmann, mHelsingfors

+#*£> C?. C& <ft:s restaurant rekonrpt^rXS^rnStr °° h «£ «& &* rasiaurani. <eNN-
de uppträdande förtjänar fröken Bady
ett alldeles särskildterkännande fördet
utmärkta sätt, hvarpå hon tolkade Ka-
tarinas roll. FrökenB.gjorde sigiEosm-
ersholm" bemärkt för sitt goda åter-
gifvande af Rebecca. Föröfrigtgjorde
de litet livar sin sak bra, bland annat
Lugué-Poé iJohannes' figur.

Pjesen föregicks af ett föredrag af
hr Vanor, som på ett talangfullt sätt
skildrade Hauptmanns värk. Då före-
läsaren omnämnde Cohen såsom öfver-
sättare, brötolångvariga, stormandeap-
plåder ut. Ahörarne, eller åtminstone
en stor del af dem, protesterade här-
med mot myndigheternas ingripande.

Ibsens En folkfiende" hade värkli-
gen tur iatt den uppfördes så pass ti-
digt. Ty det lider icke något tvifvel
att pjesen under nuvarande förhållanden
absolut skulle ha, förbjudits.

På L'oeuvres" nästa föreställning
skall Björnsons Över Evne" uppföras.

Sångtäflan och sångarmötei
Stockholm nästa år. Iett svenskt
blad läses följande meddelande till de
svenska musikföreningarna.

Tonkonsten hos oss är, låtom oss er-
känna det, på förfall. Särskildt åtnjuter
vår inhemska tonkonst fögaeller ingen
uppmuntran, och då den inhemska kom-
positioneniandra länder, t. ex.iXorge.

uppmuntras och omhuldas, nedtryckes
den hos oss, och våra komponister måste
draga sig tillbaka, såvida de ej vilja
skatta åt samtidens förskämda smak.
Det synes som intresset för utländsk
varietémusik skulle hafva tagit öfver-
handen, ty dylik musik lielsas med
stormande bifall ivarietésalarna och de
offentliga konsertsalarna, under det att
gedigen och ädel musik förbigås med
tystnad och nedpratas af en ointresserad
publik.

För att inågon mån söka återupp-
lifva intresset för den nationella ton-
konsten har inom Sällskapet försvenska
kvartettsångensbefrämjandefråga väckts
omanordnande af allmännasångarmöten.

Nämda sällskap har derför idessa
dagar utfärdat en inbjudan till allade
sångföreningar inom landet, som räkna
minst 20 medlemmar, att deltaga ien
sängtäflan iförening med sångarmötei
Stockholm under juni månad nästa år.
Något åtgörande beslut idenna fråga
kan dock sällskapet icke fatta, liksom
ej ens några förberedande åtgärder
kunna vidtagas, innan erfarenhet vun-
nits, huruvida tillräckligt stor anslut-
ning kan påräknas af respektivesång-
föreningar inom landet.

Dat är likväl att hoppas att saken
måtte omfattas med sympatier, och att
sällskapets sträfvan att höja och väcka

intresse förden inhemska sången måtte
rönaall denuppmuntran saken förtjänar.

■3 tv-4
%^-yjf

Notiser.
- Svenska teatern förbereder till

nyårsdagen en nyårspjes med kuplet-
ter, berörandehändelser för dagen. Åi-
ven skall en nyårstablå förevisas.

Repertoaren för morgon och öfvcr-
morgon är förändrad.Istället förHam-
let spelas Tavaststjernas nya pjes „He-
der och ära" imorgon, samt „Bröllo-
pet pä Ulfåsa" iäfvermorgon fredag.

Finska Teatern uppförde an-
nandag jul för sjätte gången under
denna säsong Gr. v. Numers' alltid
gärna sedda historiska skådespel ..Ml-
nan surma". Vid denna repris utför-
des Kirsti Fleming af den från en stu-
dieresa nyligen återkomna fr. Hanna
Kunnas. Eedan vid denna roll— som
ej ligger för fr. K;s artistiska skap-
lynne — lade nian märke till de fram-
steg skådespelerskan gjort idiktion,
mimik och plastik sedan vi sist voro i
tillfälle att se henne på scenen. Sa-

plåder

longen var fullsatt oah bifallet, som
alltid vid uppförandet af denna pjes,
lifligt.— Fru Lydia Molanders folkkon-
sert annandag jul i Brandkårshuset
var besökt af en så talrik publik som
salong-en kunde inrymma. Biljetterna
voro slutsålda redan före konsertens
början. Programmet var ovanligt rik-
haltigt och publiken sparade ej på ap-
plåder.

Isynnerhet anslogo konsertgifvarin-
nans musikaliskt utförda sångnummer,
den nya manskören jjßrödernas"friskt
.sjungna kvartetter, hr Riégos deklama-
tion och den roliga af en känd vitzig
penna skrifna kuplett-trion, som på
publikens stormande applåder bissera-
des. Konsertgifvarinnan, livars sång
publiken på länge ej varit i tillfälld
att höra, belönades med rikligt bifall
och en magnifik blomsterbukett.— Tournée Ida Aalberg-Kivekäs
begynner idag en kortare säsong i Vi-
borg efter att ha spelat för fulla hus
såväl i S:t llichel som iKuopio vec-
korna ior<> Jul.



Specialitet: Delikatess Spis- och ■ Ludvigs
_

Knäckebröd af flere slag samt die- gatan g
tetiska brödsorter. j

Helsingfors
Telefon

ANGBAGERI, i
Finbageri- och Conditori tillverk-
ningar, färska alladagar ochsärskilda kaffe-,

frukost- och middagsbröd efter kl. 10 f. m

HOTEL KAMPS FESTSAL
från kl. 9 e. m

Program:
Onsdagen den 27 December.

Marsch, Tullkrigét ....Scheevoigt.
Ouverture BAlfonse Estrella". Schubert.
Polka Hoch im Norden" . . Fahrbach.
Chanson Aralte . , . . . Lamothe.

PAUS

Potpourri „Robert"....Meierher.
Tals Kéve d'or" Guerant.
Chor der Friedensboten ur

Kieiizi .......Wagner.
Vaktparaden kominer . ■ " Eiknberg.
Marsch . , Faus.t

Torsdagen den 28 December.

Marsch , Frivillig-a Brandkå-
ren" Schneevoigt.

Ouverture ..Jean de Paris- . Boieläiev.
Polka .. Conserthaus" . . . Bilse.
Zugder Frauenur..Loliengrin. Wagner.

PAUS.

Eantasie ur Cavalleria Eusti-
cana" Mascagni.

Tals Angela" Gribidka.
Arie ur Falstaff Balfe.
Soldatgossen Packis.
Marsch . " Wagner,

jA.B.JVordlbrs
i år med 3 Guldmedaljer

prisbalonta

CHAMPACTI
och

POTJSOH
iparti från Filialen här

cMxel
■*^I«Ö*EN§-i—

AKTIEBOLAGET HUIXMANS
BRYGGERIERS

■^0§ utmärkta f^Hr3*

mwTEW
iparti från Bryggeriets nederlag

eftaval cKoltef.

Annonsera

„<&rocjram-<Blaået"
den kända verldens billigaste

tidning,

Annonserna ytterst billiga, särskildt om d
tagas för längre tid.

HfiQ t HvarJe annonsör får sig f)L /l/t/O-, tidningen hemsand */l/d..
-S- Grl*£ftlS. ■;- ■

Annonser emottagas å Nya Expressbyrån,K
Esplanadgatan 21, inne på gården, midtemot porten.

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.

Ä* 5v*J"a

%Jhöp alltiöCåra
Portmonäer,

Plånböcker och
Blomsterkort

hos undertecknad.
Nya sorter inkomma hvar

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

Knsemgatan 46

*
Sofie Asluud's $

l CIGARRHANDEL l
"K SödraEsplanadgatan20 >** REKOMMENDERAS. *
*j -i? Telefon 1543. MS-
hV'rVT7*«»VVWI-«>'»«'T«-4-vt> TTT'W. Jt

fJiy af år 1867 <fU\/ O\# försäkrar \
Ico billigast all slags &1
icc egendom genom

"""I
\ Wilh.Försten. /

Bolagets General-Agent,
Södra Esplanadg.12.

JULUTSTÄLLinirG

Dahlbergs pappershandel
Alexandersgatan 15

Skilnadm 19

Kajsaniemi värdshus.
Rum för enskilda

sällskap.
För större till-

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

G. A. Wickström.

Ra.intola & Biljaardi,
Itä Henrikink. 9.

Ruokapaikka.
Huoneita ynnä

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

vintolan suljem-
me vleisönsuosi-
oon

G. A. Wickström.

L 3L ItMmer
Glasmästare.

VY redes passade

Telefon N:o 1359

Julutställning
H. ELLMIN

Alexanders^, g

ByvinqeFabrihs
Aktiebolags

Pras sjas t,
non plus ultra, jäskraftig och

hållbar.

a/Ittika
kemiskt ren.

Denaturerad Sprit.
bästa och billigaste lampsprit

SOCIETETSHUSET.

Konsert
Rumän/ska National Dean kapellet.

Direktor (j-liitza .T. Steriean.

Program
1. Souvenir de Costantinopel, Marsch.
2. Seua, Polka Mazurka
von Marguerit.

3. Violin-Solo,
(vorgetr. von Maglieru Dima.)

4. Stelutza Arie Solo för
Panpfeife mit Violin.

11.
5. Russisches Potpourri
von Ivanoiv.

6. Lustige Briider, Walzer
von Vollstedt.

7. La Paloma, Solo fur Panpfeife
vorgetr. Nlcolai VasUesku.

8. Loin du Bal, Walzer
von Gillet.

111.

9. Cavalleria Rusticana,
Intermezzo von . . Mascagni.

LO. Gesangsvortrag
des Herrn GMtza J. Steriean.

11. Rumanischer Tanz von. Chiölasu.
12. Flageolet-Polka von . Dima.

Början sker kl. 8 e. m.

OBS.!
Helsingfors

o

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

AngrostadtKaffe.
Mocca,

Java.
Ceylon.

Laguayra,
Rio.

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

Telefon 1603.

Hilma Ingberg.

Helsin.gfors. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri IS

K. A.ENBOMs

Måleriaffär
13 Mikaelsgatan 13

Telefon 870

I, WaföÄ
Pianostammare,

Vinkelgatan 12
-"4-5 Telefon IS SS-%.>.-

Anmälningar emottagas
äfven ihr A. Lindgrens
musikhandel.

Undervisning

meddelas af

Cmelte Wtsgerfiolm.
Östra Brunnsparken N:o II

Välläsning ocp Dekfamafion

Telef. 627. t
Alexandersg. 42.

i¥apder & Bårder|" smakfullt urval. »
| tfflerman c?u!s. |
i Unionsgatan 32- i
9«4^t|^«®«»]M»»i:ra»«<l)9<M»eO(Ml««

*ffiirala *3a6rifis
extraprima, jäskraftiga

och hållbara

falekfrisk beiysnincj.
Kontrakt om elek-

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

Prässjäst.
Denaturerad Sprit.


