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prisbelöntpåmånga utställningar, sistpå SKRÄDDERIET

MATTI RINTALA
■^Guldmedalj 1890. J| Alexandersgat.N:o 48.

Af sorteradt lager inhemska och utländska ty-
ger til/verkas vä/sittande kostymer.

Waseniuska Bokhandeln.
TTndertecknads CAFÉ DU 10EDInnanfönster kitt

K. A. ENBOM.
samt?»" 1Ifllilfflåiåiili, Sofiegatan 2

4 VILHELMSGATAN 4, Serverar smörgåsbord,Vi& '/a portioner,salta biten.
Varma & kalla sexor, till billigapriser.

13 Mikaelsgatan. Telef. 870- rekommenderas. y>å. seiilai.
Välinsterad biliar Nya bollar. Goda köer,

Kittning af innanfönster verkställes G- W. Relander Gustaf
K. E. Ståhlberg^^f*01;161?, O Helsingfors, Al

a är 1tr. xxjpjp, FOTOGRAF °*^
lexandersgatan 17. X vy X VUIVXIX .
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FORSSTRÖMS CAFÉ

Restaurant & Billards.16 Vestra Henriksgalan 19
rekommenderas.

Dagligen stående frukostbord, '
MIDDAG fr.2—5 e. m. å l:5O.15 biljetter 20 mk

Enskilda rum. Soupers a la carte
Beställning å mindre Middagar & Soupéer emottagas,

N:o 21.

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 19 Oktober 1894.

Näst sista gästuppträdandet afkungl. sach-
siska hofskådespelaren E. v. d. Osten.

Förfemte (18:de) gången

OT Ä JoILO

Teatrar och Konserter. DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter linska konstnirm artotoi,

—^S förlagaf finska vyer.==—
Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.

Sorg-espel i5 akter (l:sta akten afdeladi2 tablåer)
af W. Shakspeare,öfversättning af C.A. Hagberg.

Personerna
Hertigen af Venedig Hr Arppe.

Hr Malmström,Hull,I111 ill, viiilm^^^^^^^^^^^^^^^^J
Gratiano )
T

, [Brabantios slägtingar
' ■

Lodovico J [Hr Ljungberg
Othello, fältherre, mohr. .
Cassio, hans löjtnant Hr Berlin,

Jago, hans fänrik
Rodrigo, venetiansk ädling

Hr Swedberg
Hr Ahlbom.

Montano, ståthållare på Cypern Hr Uggla.
Desdemona, Brabantios dotter,

Othellos hustru Frk Holmlund,

Emilia, Jagos hustru Fru Bränder.
Senatorer, Ädlingar, Officerare, Soldater.

Rättstjänare m. fl
Scenen är i första akten iVenedig;sedanpåCypern
') Othello HrE.v.d. Osten

Mellan tredje och fjerde akten intet uppehåll.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10.45 e. m.

10 penni

Tidning för Helsingfors

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Fredagen den 19 Oktober.

Eleonora Duse

IProgrambladets porträttgallerikommer fram-
deles att införas porträtt af framstående utländska
artister från teater- och musikvärlden.

Vi börja serien i dag med att införa den
världsberömda italienska skådespelerskan Eleonora
Duses bild

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR

!m\ JflßE^^^^^^^^B
äfvensom DAMKAPPOR.

Damshrädäeri under utmärkt ledning.s^*U^
Lorens Malmströms

HERREKIPERINGSAFFÄR(midt emot Kapellet)
lSe°rTennd/rraJ1!" för sa^onen moderna och nyaSpecfam? alLmänhets benäg"a hågkomst. 7

oyeuaute:nyheteriCRAVjsTTEkT

PIEHL's CAPE &BILLÄRD
Unionsgatan 17.

Rekommenderas i den ärade allmänhetenshågkomst.
Obs! Ny och väl justerad Biljard.

Utmärkta köer!

WICKEL
VIJSfMANDBL.

Obs! Herrar Akademici!
Studenthusets restaurant

Serverar middagar a35 Fmk. per månad
1:25 per gång, samt iöfrigtbilligapriser.

§

Vöslauer Goldeck!
Deasa utmärkta röd-viner,enligt kemisk analysäkta, rena naturviner, hvilka såsom bekant använ-

das vid utlandska kurorter såsom synnerligen hal-
sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numera å alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus,

AXEL PALMROOS
-VLn.a.fiax.

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Iskörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

Maskin- och Elektriska anläggningar

Tekniska uppdrag af alla slag
utföras af

Tekniska Byrån SEPPO,
Kaserngatan 48,

—
Telef. 549.

SUOWI. TEAATTERI.
PerjantainaLokak. 19 p:nä1894.
KUNINKAAN ALUT.

(Kongs-emnerne).
5-näytöksinen historiallinenBäytelmä (8 kuvaelmaa'

Kirjoittanut Henrik Ibsen. Stiomentamit^y/e^M
HENKILÖT.

HookonHookoninpoika,Birkebei-I
sin yalitsema kuningas . . .I

Inga WarteigMn rouva, hanen <;'i-^^^^^^^^^Htinsä MimmiLähteenqiaJ
Skule jaarli BenjaminLeinoll
Ragnhild rouva,hanen puolisonsaKirsti Sainio.I
Marg-areetta,heidän tyttärensä .Hanna Kunnas.I
Sigrid, jaarlin sisar Maria RängmanM
Guthorm Ingenpoika Knut WeckmanH
Sigurd Ribbung Konrad TallrothH
NikolausArnenpoika,Oslon piispaAdolf LindforJH
flagiinii Bonde, Hookonin talli- ÉH

mestari Emil Talk.
livariBodde, hanen sotapappinsalisakkiiattu^^HWegard AVaciailul, eriis liiincnseu-^^^^H^^^^^^B

Kaarlo Keihäs,ruelaisistaan
Gregorius Juhonpoika, läänitys-

Otto Närhi.
Aleksis Eautio,

mies
Pool Flida, läänitysmies . . . .
Ingeborg, Antero Shjaldarband'in

vaimo Mimmy Leino.
Pietari, hanen poikansa, nuori

Oskari Salopappi
Sira Wiljam, Nikolaus piispan

Taavi Pesonen,huonekappalainen
SigardMestari,Brabantilainenlää-

kari Knut Weckman,
Axel Ahlberg.Jatgeir, runoilija, Islantilainen .

Boord Brätte, päällikkö Trond-
hjemin maakunnasta ....Konrad Tallroth.

Kansaa. Bergenln Oslon ja Nidaros'in kaupunkien asukkaita.Pappeja. Munkkeja. Vieraita. Aseraiehiä.Tapahtuu: 130Cvuosisadan alkupuolella.
l:nen kuvaelma: Bergen'iv kir- lassa.

kon edustalla. 5 deskuvaelma:Oslonkuninkaan
2:nen kuvaelma: Bergen'in ku- kartanon huoneessa.

ninkaan kartanon salissa. 6:des kuvaelma: Oslon kunin-
(Pitkä välinäytös.)

3:mas kuvaelma: Bergen'in ku-
ninkaan hovin juhlasalissa.

kaankartanonsuuressasalissa.
7:mäs kuvaelma: Nidarosin ku-

ninkaan kartanossa.
Elgesäterinluos(Pitkä välinäytSs.)

4:jäs kuvaelma: Oslon piispa
B:saskuvaelma

tarm pilialla.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo VaB ja loppuu k:lo 11

Kaarle Halme.

J. H.

världsutställningen iChicago.

Reqvirera per telefon 1803

1894.



|JDLIUS SJÖGREN i.. Milairlsijatun 4 Centrals hus.

|Ylle- och frikofvaruaffär.|
|* Välsorteradtlag-er. Billigapriser. %

e fe

c£i//örsäl^ringsaktiebolagel

£iffor säkringar i£ifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.
:<%S?

SOCIETETSHUSET.
Alla dagar från kl. 3— 5 e. m,

TABLE D'HÖTE
med musik af svenska kapellet, samt kl. 8 e. m

yTjronkonserf a föresiäunin§
med omvexlande program.

Franska Lifförsäkringstiolaget

LURBAINE
meddelar fördelaktigastelif- och kapital- fMförsäkringar af olika slag. Särskildt må Ä
framhållas de så eftersöktabarnförsäk- W,
ringarna. LTrbaine är fortfarande det s|
enda bolag, sommeddelaruppskjutna lif- la,
försäkringar att vid 21 års ålder träda i M/i
kraft utan alla förbehållredan åt barn SSSfrån det första lefnadsäret. m

(Bart von efänorring.
Kontor: Mikaelsgatan 1. jw

cfå JSiljaström
-»^GULDSMED. §^

jNorra €splanadgatan 35. Vredes )\\is. telefon 1427.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Lördagen den 20 okcoöer.

Program
Q)

Ouverture till op. nlndra Flotow
LannerPester-Walzer

Adagietto, för stråkork Kajanus
Moussorgsky.Danse Ptrsane (ny)

PAUS.

Ouverture till „Midsommarnatts-
drömmen" Mendelssohn

Webe>Consertino, för klarinett
(Hr.R. Scliida.)

Suite Algerienne Saint-Saens

Prélude. Rhapsodie Mauresque
Réverie du Soir. Marche militaire franijaise

PAUS.

Fantasie ur op. Strauss
Serenad MoszkoivsM

Estramadure", spansk dans . . Leybach

r<^ \
\ ö /É^/ \

Undervisning i piano i meddelas af
||)61 Selma Kajanus,
J_ St. Robertsgatan n:o 39.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
WINER &

SPIRITUÖSA.
Hagelstams Bokhandel.

Fransk skönlitteratur till nedsatta priser. Paul
Sabatier, Vie de S. Franijois D'Assise, (märkligtarbete,
utgåttiöfver100,000 exemplar)^S^^^4teawlr^ZZ
Suovenirs de Sébastouol^^^^^^^^^H^^^^^^^H

af moderna författare: Anatole France,
Paul Margueritte, Ernest Daudet, Catulle Mendés.
Henry Gréville, Gyp o. s. v. o. s. y.

G-odt urval engelsk literaturiUlliga upplagor. Sai-
sonens böcker i England: George Moore, Esther Wa-
ters;Humphry Ward, Marcella.

Till Snoilskys Svenska bilder" erhållas på beställ-
ningpärmar iläderplastik,utfördaaf grefvinnan Eva
Sporre.

Helsingfors diiåinsfifnf.
o
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Telefon 304. Privat 525.

Sträng vinter. Då allmänna åsig-
ten synes vara, att detta,hvad väderlek vid-
kommer, ovanliga år kommer att sluta med
en mycket tidig och- sträng vinter, uppma-
nas alla att igod tid taga notis om J^ F.
Lundqvists rikhaltiga pälsvarv-
lager, som, complet sorteradt för vintern
erbjuder bästa tillfälle att göra inköp och
beställningar. Lagret är af ofvan antydd
orsak större än vanligt

åkorbirji fåll
Kekommenderas.

llögbcrgggatan:i2. Telefon 1002,

Teaterbref från Sundsvall
Sundsvall d. 9 okt,

Efter invigningsprogrammet, hvarvid
Hedberg 3 Bröllopet på Ulfåsa" upp-
fördes har det Lindbergska sällskapet
gifvit ett par nya program.

Det från engelskan öfversattaskåde-
spelet „Arbetets triumf" eller »Tatlows
hemlighetil gaf direktör Lindberg det
bästa tillfälle att visa hvad han duger
till både som regissöroch skådespelare.
Då stycket är bekant för Helsingfors
publik vilja vi endast nämna några ord
om utförandet och iscensättningen.

Iscensättningen var briljant, isynner-
het effektfull var tredje aktens dekora-
tion, visande oss Blenkarn framförden
glödande ugnen, där hans experiment
sker.

Samspelet var också förträffligt, min-
sta detalj väl beräknad, det hela vitt-
nande högt om direktör Lindbergs
ojämförliga förmåga som regissör och
instruktör.

Blenkarn, arbetaren, uppfinnaren, är
den stora medelpunkt, kiing hvilken
hela stycket hvälfver sig. hufvudper-
sonen, hvars gestalt utfyller hela skåde-spelet. Hr Lindberg har af denna roll
skapat en bild så väl genomtänkt och
genomförd, att vi trotsa någon annan
skådespelare iSverige utom möjligGn

hr Hillberg att kunna göra något lik-
nande. Karaktären af grubblande upp-
finnare, hvars tanke så godt som ute-
slutande koncentrerats kring en enda
tanke genomfördesaf hr Lindberg följd-
riktigt och med stor rikedom på väl
genomtänkta detaljer. Iandra aktens
slutcen, där han upptäcker sin dotters
vanära, höjde sig han spel tillgripande
patos och en konst, som man väl må
kalla stor.

Ännu värkningsfullare skulle flere af
hr Lindbergs stora scener blifvit om
Chandlers framställare hr Malmgren
varit något så när vuxen sin uppgift.
Men bredvid Lindberg värkade hans
schablonmässiga spel som kalla duscher
öfver åskådarne3 fantasi.

Fru Lindberg hade som Blenkarns
äldste dotter en litenmen tacksamupp-
gift, som blef konstnärligt utförd. Hon
såg briljant ut och isynnerhet drägten
iförsta akten klädde henne utmärkt.

Chandlers son. hjälten från Afrika,
förföraren,utfördes afhr Lindroth, som
har många betingelser att blifva en
framstående skådespelare inom älskare-
facket. Där fins intelligens, figur, ut-
seende och vacker stämma.

Bland öfriga uppträdande gjorde sig
fru Stavenow, hrr Hultman och Stave-
now bemärkta, och deras goda spel
bidrogo i sin mån ej ringa tilldet för-
delaktiga totalintrycket.

Igår gafs Lifvet på landet, folklust-
spel i5 akter, bearbetning efter Frits
Reuters allmänt omtyckta och allmänt
lästa roman. Liksom vid alla dramati-
seringar af romaner hänger handlingen
ifrågavarande lustspel endast löstihop.
Hela stycket tyckes också uteslutande
ha kommit till för Onkel Bräsigs roll,
som utfyller så godt som alla scenerna.

Och denna roll hade råkatide bästa
händer. Hr Viktor Holmqvist har af
densamma skapat enbild, full afhumor
och hållen i bred, saftig stil

—
en

bild, som länge skall lefva iden tea-
terälskande allmänhetens minne. Det
synes också, att hr Holmqvist med för-
kärlek egnat sig åt denna uppgift. Han
har på densamma offrat mycket arbete,
fyllt den med detaljer,broderathär och
hvar med små tillsatser ur egen fan-
tasi. Onkel Bräsig genom Frits Reu-
ters roman bekanta och iNordtyskland
så populära gestalt träder oss lifslef-
vande till möteiden af hr Holmqvist
framstälda bilden.

Det är samme Onkel Bräsig, vi tänkt
oss, med sin humor, sitt glada lynne
sin aldrig sinande hjärtegodhet och sin

npotagra"
Det var i går ett slags debut ihr

Holmqvists 35-åriga teaterlif. Det
var första gången, som han uppträdde
inför Sundsvalls publik. Menhr Holm-
qvist kom därföre ej okänd. Sundsvalls

publik är ju så godt som en utpost af
Stockholms. Alt som intresserar Stock-
holm och där är omtalt och populärt,
får också ett genljudiSundsvall. Där-
före var hr Holmqvist redan på förhand
här en gammal bekant — och att det
var en kärkommen sådan, det visade„lappen på luckan", som tillkännagaf,
att salongen var utsåld, de applåder och
den lagerkrans med breda bandisven-
ska färger, som helsade den populära
konstnären. Bifallet var under hela
kvällen lifligt, och hr Holmqvist inro-
pades efter hvarje akt.

Kring Bräsigs gestalt gruppera sig
lustspelets öfriga personer. Några af
dess bifigurer fingo ett ganskagodt ut-
förande. Hr Stavenow hade enkarak-
tärisk mask som advokaten och procen-
taren Fuchssehwantz, hr Hultman var
genomgående rolig som den förälskade
och romanläsande slyngeln Triddelfitz.
Hr Hultman tyckes ega en bestämd
begåfning åt det komiska hållet och
hans begär att nu något breda på och
att gripa endast de starkaste färgerna på
sin palett skall snart försvinna,då han
lärt sig inse måttfullhetensstora styrka.

Bland öfrigauppträdandemå nämnas
fru Lindberg, bra som alltid, fru Sta-
venow, täck och glad, och hr Asplind,
som i riddargodsegaren von Rambows
rollsåg både elegantoch aristokratisk ut.
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SVENSKA TEATERN.
(Forts, frän l:sta sidan)

Biljettpriserna äro
Länstolar
Parterren:ris 33— 72

3—IM

a Tmk 4:—
Q.

„ » 2: 50Parterre-galTerj^l
Parterre-avantscen

stycketals

„ 2:50
» 20:

—
„ 3: 50„ 3:50x-
„ 3: —
„ 12:—

Parterre-loge^^^^B
Förstaradensfond^^MFörstaraderi . .
Andra radens avantscen

stycketals
Andra radens fond^^^^^^^^HAndra radens sida, iramplats^H

'„ „ , » ,öfrigaplatser
Tredie radens avantsoen....

2;
1:50
1:50
1:

—
6:—
1: —stycketals

Tredje radens fond
sida
galleri

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-sentationsdagarna söcknedagarfrån kl. 9f. m. 3
e. m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagar kl
9—lo f. m., I—2 midd. samt från kl. 4 e. m. äfven-
som de dagar representationericke gifvas, från kl.
12—3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges förhvarje biljett 10 procent utöfver priset.

Obs.! Biljetter kunna rekvireras per telefon
N:o 387 å tider, då biljettkontoret är öppet.

Söndagen den 21 Oktober
Sista gästuppträdandet af hr. E. v. d. Osten
FAMILJENS OLYCKSFÅGEL.

Lustspeli3 akter af Oscar Jnstirms

Z3

Köp alltid

Exce/s/or velociped.
~ Som Fabrikens generalagenter — ejåterför-

säljare — underkastavihvarjemaskinvårsträngapröf-ning och ligger det fullkomligt utom vårt intresse att
försälja en felaktigvara,utom att Fabrikens namnoch
garanti äro en tillräcklig borgen för varans duglighet.

■~4 Obs! S*or nyhet inom kort. Obs! ?-
Axel Witimi Hjalmar Fellian
Alexandersg.21.
Telefon N:o 1232

"Wladimirsg. 19. (J N

Telefon N:o 758.m
m^®*

Från uflandefs fcafrar.

Veckansprogram

Stockholm

Trogensom guld
K. Operan. Orfeus. PåSlcilierM
K.Dram. T. Själens rättigheteiH
Wasa T. ..Yl med hm!" — XiobM
Södra T. Suzanne. — Doktor JojoH
Folk T. Husvärd och Hyres<<ästerH
Svea T. De tre musketörerna.

Göteborgs Teater: Kärlek och ExercisH
Kristiania Teater: Hr Tanquerays andenHustru
Köpenhamn

K. Tlieatern. Aida.
Den Kaerlighed!Dagmar Th. Den inbildt Syge

Den Kaerlighed!
Folk Th. En börsbaron.
Casino. Boccaccio,

Paris
Operan. Othello.
Com. Franc. Severo Torelli,
Öp. Com. Manon.
Odéon. Le Sycomore. La Barynia.
Gymnase. Nos bons villageois.
Vaudeville. Madame Sans-Géne.
Benaissance. La Femme de Claude,
Varietes. Lili.
Palats Royal. Les Joies du Foyer
Chatelet. Le Juif Errant.

i smakfulla mönster
hos

V. GrashofJ.
39 N. Bsplanadgatan39.

Wk^

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. mÄES«ÄÄ a
m

Ii
(

Bouffes-Parisienne. La Femme de Narcisse,
Berlin:

K, Opernh. Zar und Zimmermann.
K. Schauspielh. Die Schule der Frauen.
Deutsches Th. Die Weber.
Lessing 'Th. Die Schmetterlingssohlacht,
Berliner Th. Niobe.
Residenz TJi. Demi-Monde.
Friedr. Wilh. Th. Der Vogelhändler.
Schiller Th. Der Meinedbauer.

O)"

7s>
m

J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,
=z=utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.

Telefon 1192Si
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På Hamlet arbetas af alla krafter.
Det var iSundsvall som hr Lindberg
första gången iSverige uppträdde så-
som Hamlet, hvarvid den olyckshän-
delsen tilldrog sig, att Polonius-Pulchau
blef sårad af en värjstöt. Och ännu
en gång skall det beredas Sundsvalls-
publiken tillfälle att se hr Lindberg
som den grubblande Danaprinsen,denna
roll, som utfylt konstnärens nästan
hela lif.

Hvad hr Holmqvist beträffar lär han
här komma att uppträda ytterligare i
ett par glansroller, nämligen som tea-
terdirektör Striese iSabinskornasbort-
röfvande och som LundströmiAnders-
son, Pettersson och Lundström.

Notiser.—
Finska teatern. IbsensKongse-

mnerne", som ikväll går öfver finska
teaterns scen, gafs för första gången
på denna teater imars 1882. Eoll-
fördelningen var då följande
Hakon Hr Book.
± ny& Fru Aspegren.
Skule jarl Hr Läno.
Ragnhild Fru Lundahl.
Si9rid Fr. Åvellan.Margareta „ Ida Aalberg.
Ghifhorm Ingeson . .Hr Weckman,

Sigurd Ribbung Hr Kivinen
Vilho.
Kallio,

Biskop Nikolaus
Dagfinn bonde
Ivar Bodde
Gregorius . .
Paal Flida
Ingeborg . .

„ Sala.„ Bautio.„ Aspegren
Fru Leino.

Peter . . .
Sira Wiljam

Hr Weckman
„ Kivinen.

Mäster Sigard
Jatgejr . . ,

Pesonen
Ahlberg.

Bord Brätte . . . . „ Kalira.
På svenska teatern gafs nKongsem-

nerne" under hrHaraldMolandersregime
spelåret 1888-1889 ochupplefde ej min-
dre än 10 representationerunder samma
spelar. Uppsättningen vakte då all-
män beundran och bland de spelande
utmärkte sig isynnerhet hr GustafBy'd-
gren som biskop Nikolaus.

— Svenska inhemska teatern.
Efter att iEaumo ha gifvit tvänne re-
presentationer för goda hus, begynte
svenska inhemska teatern iBjörneborg
den 3 Oktober sin sejour, som torde
fortgå under en månad. Repertoaren
har hittils omfattat följandepjeser: nCar-
leys tant", nlnbrottsstölden",Advokat-
enKnifving"',,,Gengångare"ochHans
Lange

Kritiken uttalar sig ganska gynsamt
öfver den unga truppens prestationer.

representeradaf^LiTlafrun^TT^röfle
23 September iUleåborg en längre se- Girofla", nLille hertigen" m. fl., hade
jour. Föreställningarnahafva varit väl sin blomstringsperiod. Han egde icke
besökta. Spellistan har upptagit föl- blott de bästa kassastyckena, utan äf-
jande stycken: Pappi pulassa;' (En ven debästa teaterstjärnorna,sådana som
prästgårdsidyll), Aino", Preciösa",, Preciösa", Jeanne Granier, Jane Hading och Mily
Uusi kirjaston hoitaja" (Den nye bib- Meyer. Då han sedan öfverflyttade
liotekarien),Cbarley'ntäti"o ch,,Sylvi", till Gymnaseteatern, följde honom i

Bland truppens medlemmar erhålla början samma lycka, Framför alt för-
fröknarna Åkerman och Martin, hrr tjänade han penningar på nLe maitre
Wälikangas och Saastamoinen lofordaf de Forges (Herr Derblays giftermål").
kritiken. IMen Théåtre Libre uppstod och stör-

honom. Han offrade åt den nya
Mnktningen genom att upptaga Maupas-

m. ii. liknande stvk-

Isynnerhet berömmes samspelet och
iscensättningen.

— Tvistande teaterdirektörer.Till
Stockholms rådhusrätt har direktören
för södra teatern H. Christiernson ut-
tagit stämning å direktören för Djur-
gårdsteatern Albert Ranft med yrkande
om ansvar och skadestånd, för det hr
Ranft uppfört Jag är Champignol",
tillhvilket stycke hr Christiernson skulle
hafva förvärfvat sig ensamuppförande-
rätt iSverige. Målet förekom den 10
oktober,

— VictorKoning,enbekantparisisk
teaterdirektör och dramaturg, har afli-
dit på ett dårhus ien ålder af 52 år.
Han var först journalist, men öfvertog
därefter Renaissanceteatern, där han i
sju år var Paris' lyckligaste direktör.

Han gick från kassastycke till kassa-
stycke, och det var under hans direk-
törskap som den Lecocqska operetten,

sänts r
ken. Det var endast en kort galgen-
frist. Då publiken uteblef, återgick
han till den gamla skolan, hvilket full-
bordade hans nederlag. Han måste af-
stå från Gymnaseteatern och gjorde
nu ett kort försök med en annan tea-
ter, Comédie Parisienne. Det misslyk-
kades fullkomligt. Koning miste åter-
stoden af sina besparingar och förlorade
af sorg däröfver förståndet. Han var
gift två gånger, först med Jane Ha-
ding, från hvilken han skildes, och
därefter med en annan skådespelerska
Raphaéle Sizo3. Som författare har
han bland annat medarbetati libretton
till nMadame Angots dotter".

å 3 mk
(|?rPfkort a 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-

å: vi|| K|.'.n,beräknadt) fås ett dussin kabinettskort.
■> t*. *ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till

Glogatan 3



SOCIETETSHUSET. SOCIETETSHUSET.
Fredagen den 19 oktober kl. 8 e. m,

35:an
Lördagen den 20 oktober kl. 8 e. mProgram

I] CARTE D'OR [!
lIRROYJ
ICHAMPAGNE |
">1 fe

Uuder stjärnbaneret Marsch Program.Keler-BelaOllV. Romantique
Bonnerose,Svärmeri, Vals

Amiral Stosch Lotann,
Ballet, utföres af Herr Lusinski och M:lle Sta-

Maurer und Schlosser ouverture . AuberPotp. ur Carmen Bizet.
Ganz Allerliebst, vals Waldteufel,nislava i Ballet, solodans af fröken Stanislava,

Upptr. af Miss Nona, engelsk sång & dans-
Upptr. af Miss Nona engelsk sång- & dans-

artist.
artist,

■

paus paus
Tanz Jubel polka, COGNAC Potpourri ur Carmen Bizet.Upptr. afHerr E.Petrei, svensk hvisselkonstnär.
Ballet af Herr Lusinski och M:lle Stanislava,

Upptr. af hvisselkonstnären Herr E. Petrei,
Ballet utföres af Herr Lusinski och fröken Sta-Verldsberömda kvaliteter.Upptr. af Miss Nona, engelsk sång- & dans- nislava,1artist. Upptr. af Miss Nona'' engelsk sång- & dans-

artist,Första Upptr. af Herr Leo, karaktärsmi-
miker Upptr. af Herr Leo, salong magiker.

Landtjäger.marsch Bixner,

gGULD
|jsilfver Medaljerna.
£j BRONS I Slut-marsch

&Förändringar af programmet förbehålles. __"_, % Eventuella förändringar af programmet förbehålles.vm<

W. AHLFORS Rumtelefoner
ochKjrkogatan 12. Tetefon 1001.

Elektriska ringledningar
uppsättas ooli underhållas
billigast af

Lager af gamla, goda, bevisligen
verkligt äkta viner, direkt

importerade från l:sta
klassens firmor.

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,€xtra|in )\rral^s Punsch
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.
l^aserngatan 4-8

Telef. 349.

skr>fm2skin2r
Tekniska Byrån

SeppoJl
Kaserngatan48. -"^-■<>\j

Ö

Ö

i "

Ii/i I*

FörentaStaternas
Liflörsäkring-sbolag

NEW-YORK.

" vi: *€rast Collander
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843
JOUVIN & C:o's

världsberömda franska

HAfDSKAB
>

säljas endast hos

iV". Eaplanailff. 37
Göhhs gärd.

Ullgarn,
Västar,
Strumpstickor,
W/+-, Kanam- & Stoppna/aT
Snodd- & Spolmaskiner,
Skyddskapslar för fickur.
Svenska stickmaskiner.

Mikaelsgatan 2.
Th. Neovius.

K. A. DAHLIA.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

Droguer,Kemikalier
$-" OChr^Fartnaceutiska Preparater.

Apparater. Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm. m,
Wikolaigataa. IS.

Almanackan

bjuder på vissa egendomligheter, som
äro föga kända.

Sålunda kan ett århundrade icke
börja med en'onsdag, en fredag eller
lördag; seklernas första dag är alltid
en söndag, en måndag, en tisdag eller
en torsdag. År 1900 t, ex. skall
börja med en måndag.

Oktober börjar alltid med samma
veckodag som januari, april med sam-
ma som september;februari medsamma
som mars och november, medan maj,
juli och augusti i det fallet stå själf-
ständiga för sig. Dessa regler gälla
naturligtvis icke beträffande skottåren.

Det vanliga året börjar och slutar
alltid med samma dag.

Slutligen må nämnas, att allmanak-
kan är den samma hvart tjugonde år.

Mot ofvanstående notis, som nyligen
gjort sin rond genom hela den svenska
pressen, skulle vi vilja inlägga en liten„demonstration". År 1800 måste, om
ofvanstående regel håller sträck, börja
med en söndag, måndag, tisdag eller
torsdag. Men nu händej det sig icke
bättre, än att vårt sekels första dag
infaller på en onsdag, som för öfrigt ju
är en af rde förbjudna" för ett århun-
drades inledningsdag.

April och september skulle börja på
samma dag. Slår manupp t. ex. 1774
års almanack finner man att april bör-
jar på en fredag och september på en
torsdag. Iår infalla dessa dagar på
lördag och fredag.

Inga regler utan undantag!

JVlikaefsgafan JV:o 1.
In- och utländskaMans-sko-

plagg,Gummigaloscher,Sanitas
hårsulor, in- ochutländskaPlån-
böcker och Portmonnäer.

Obs!Fruntimmers- o.Barn-
skodon samt Strumpor slutrea-
liseras till inköps- o. under in-
köpspriser.

M, Gestrin's butik,
f. d. Böckermanska huset.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexanders^, g.

hemgjorda <£apyrosser
iaskar om250 st. å 2:50 p
i „ „ 25 st. å35 p.

dg o.
Jacob Reincke,"&
35 N. Esplanadgatan 35,

bsI putiken är alladagaröppsn tillkl- 11 «" ">-

§"3si fci_= sg

Brandförsäkring.a»d
SIM
"Ed PDHJOLA.11

"*
O (

■Bn o a c

£a i"Z H SI"
OJ -rf &6; Aktiekapital 5 Milj. F:mk.

Alexandersg.42. Telef. 62],

Li&eraff infieraskf 6ofag
"S 6& ifcsSs mMsammHßjjm

"5 "8
s |2

Rök
PHOENIX" papyrosser.

Obs! pen angenäma smalben.
G. A. Nyström& C:o.

Gräsviksgatan N:o 7.
Telefon 1528.

1

Carl Avg. Seelenbrandt
(ombud för C. W. Schumacher).

Försäljer Kongl. Hoflev. iStockholm C. W. Schumachers
välkända Delikatess Spis d-
KnäckebrSdipartiochminut
(Obs. Oöfverträffadt ivälsmakoch näringavärde).

H. F. Starras Delikata Dill
Saltgurkor ikärl om 50—100
tUI och med 1500 st. till firmansegna noteringar.

Försäljningslokal Snlii/inf-
_Y.o 70/ /O.J. Tel.1257.

siäisg

CARL BERGROTH
Alexandersgatan 21.

T.1165.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.

f\lifl TinfifnntinYi4 rekommenderar sina frukostar. fl fT, _ . . g.^.IK.SKIIÉ 2SSS3? F.BlSfflill. fr-
Hlesingfors. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1894.


