
Specialitet: Delikatess Spis- och ] Ludvi s
Helsingfors ( mnbagen- och ConditoH vitverk-

Knäckebröd af flere Slag samt die
" * "

ÅNfIRÅRFRI vfb
nimgar, färska a/la dagarochsärskildakaffe-

tetiska brödsorter. rtllUUrtUL111. »T^- frukosU och middagsbröd efter kl. wf. m._ , ' . V . _____ , ■ ■■■ -■
— '

Programbladet
Tidning för Helsingfors

FÖRSTRÖMS cafe;,
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Dagligen omväxlande frukosträtter.
IMXX-X. -A-O- frdin. 2 — S e. :r_a._ a. l:SO.

Soupers a la carte.

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

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-Ä-telier förpotxa.tte___.___.g-.

Förlag af fotografier efter finska konst-
närers arbeten.

Förlagaf finska vyer.
Handel mcd fotografiska artiklar.

FaMansgafanK:o 31. Telefon K:o 264.

1894N:o 73. Söndagen den 25 Mars

SVENSKA TEATERN.

För tidigt.
Karin
.Ville

Charleys tant.
Fars i3 akter af Brandon Thomas. Öfversättning

af Frans Hedberg.
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J?[ISiN6FORS

Minna Canth
De dagliga tidningarna ha idessa dagar in-

nehållit beskrifningar om den fest, som iKuopio
firats ianledning af att den fröjdade författarin-
nan fylt 50 ar, hvarför vi taga tillfället iakt
och presentera dragen af „Sylvis" författarinna
för våra ärade läsare och läsarinnor.

'■■'■_-<

Aleksis Bautio
Niilo Stenbäck.
TaaviPesonen,
lisakki Lattu.

Franskalaisiasotamiehiä. Tyroolilaista maakansaa.
Ylhäisiä naisia.

(Tapahtuu: Tyroolissa. Aika: 1809.)

*) Marie . Ida Basilier-Magelsen.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö aikaa klo 1/z 8
ja loppuu k:lo 10.

Personerna
Francis Cliesney, öfverst förri

iiiii m
StephenSpittigiie^inTTTkan^rforiP^
Jack Cliesney \ studen- (
Charles Wykeham > ter i

',
LordFancourtßobberley) Oxford I,
Brasset, factotumviduniversitetet
Donna Lucia tVAlvadorez, Char-

leys tant
Anny, Spittigues niéoe . . . .
Kitty Yerdun, hans myndling
Ella Delahay

Måndagen den 26 Mars
Godtköpsföreställning.

För 7:de gånger

Proverb i1akt af Andtrs de Wahl

Personerna

Fr. Borgström
Hr Hultman.

För 7:de gången

Hr Malmström
Riégo.
Berlin
Södergren.
Wilhelmsson
Svedberg

Fru Bruno
Fr. Gradin

Borgström
Fru Eiégo

SUOWI. TEAATTERI.
Maanantaina Maaliskuun 26 p:nä

(2:na pääsiäispäivänä)

Rouva Ida Basilier-Magelsen'in, herra
Karl Sjöblonvin ja Orkesteriyhdis-

tyksen suosiollisella avulla
näytellään

RYKMENTIN TM
(La fille du regiment.)

Opera 3:ssanäytöksessä. Sanat kirjoittaneetBayard ja
St. Georges. Musiikinsäveltänyt GaetanoDonizetti.

Henkilöt
Marie, erään ranskalaisenrykmen-

tin otto-tvtär
Hanna Kunnas,
Mimmy Leino.
Otto Närhi.

Markiisitar von Streckenfels
Herttuatar von Krakentopp
Snlpice,kersantti
Tonio, nuori t3_.oolilainen.
Korpraali
Hortenssius
.Notario

Mary, tjänsteflicka hos Spittigue.Fr. Stjagoff
(Handlingen föregår iOxford).

Börjas kl. 7,50 e. m. och slutas omkr. kl. lO.sq i_

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

/^P^MSkrädderitiåblissemen.
/4ä_l_\S! cc^

éitäywii^yM Unionsgatan 27
"^_^P *äif. Tillhandahållerde"Finastei

FRANSKAoch ENGELSKA
' _ ; '-. . ': PALETÅ,KOSTYM
_/öa_T BYX ° ch VÄSTTYGER

|P| Noggrann behandling
lt% moderata ochbestämda

*"*_ - ... -

J. H. WICKEL*__^ 4l ________
_ v *sÉ___________ Vinhandel.

X^L^^^^^^^^m \ "*&__. _<__
"

H_r \ _> "£"B_r / V \ ? s
TV r- \ 'V *__. V\Wtj försäkrings-\^A *

Wc Aktiebolaget \A-

1/ iStockholm. \

Sfunscß
prisbelöntpå många .(ställningar,sist påvärlds.

utställningen i Chicago.

Guldmedalj 1890.

COMTOHI i:_ ;'^ !________________________■■Sexor & supéer till olika piis. Prima varor,

framhåller sitt rikhaltiga lager
äfvensom iELEGANTA KAPPOR.

_Da.lXX£3l____-*äc_Lc_Lo3t?"i under ledning af framstående Wienerdirectris
" ■*"<.111111II II11111111111111111 II IIIIII11II11I"►—"-_" 1111I11II1111l11111111111 IIIIIIIIIIli III111. !► "

Lifförsäkrings Kontor: =
■ /_■

N. Esplanadgatan 33

J. N. Carlander.
"-< .111111111111M1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 111111111111ii»>— ♥—.»i 1 1 1 1 1 1111111111111 1 1 1 1 1 in1111inii.»~»

låtålll ilim
Itafowp fåll

Rekommenderas
Högbergsgatan 32. Telefon 1062.

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.

Stoléecßl
Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant

användas vid utländska kurorter såsom synner-
ligen hä/sostärkande och därjämte mycketpris-
billiga, serveras numeraå alla fina kaféer och
restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus

sp__.____3- ="----^=* ._a_----__jffj Helsingfors Nya Lånebibliotek, y
Anneg-atan12.

} FÖRRÅD AF

Modärn Skönliteratur%
har blifvit ökadt och kompletteradt.

En ny öfversiktligKatalogerliålles gratis. L
K Telefoix 798, jy!___i_g. gjS__- >■ _< ____- _*__*£

i SSDEN & YLLEVAROR

ANDREA LÖNNGREN.

JMoele- oep Uivterse-paneU
22 Hö^loergrsg-SLta-in.'2/2..



IJULIUS SJÖGREN |
£ Mikaelsgatan4. Centrals hus. J|
» Ylle- ock Mkoivaruaffär. *
5» Välsorteradt lag-er. Billigapriser.

*
!s*4(***Ä**Ä****-_*J.*J-_._-***J_:**_.-.****K

kifförsäkringsakkebolagef
Kaleva,

JSifförsäßringar __ JOifräntor.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

■

Franska Lifförsäkringsboaget

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

©art von dfrnorring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

_NTya Drogeri HaridLeluJ
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af alla slags droger, kemikalier," Far
maceut: kärl & redskap, Gummi-varor etc. till billigapriser.

CAFE DU NORD.
Sofiegatan 2.

Undertecknad som nyligen ufvertagit nämnda affär, rekom
menderar sigmed goda varor _ch billigapri. er.

Obs.! Smörgåsbord ocli å la carte serveras hela dagen. —
God nyjusteradBillard.

fr. Btomqtiist.

ORKESTERFÖRENINGENS i
POPULÄRA KONSERTER.

Tisdagen den 27 Mars.

Program
Ouverture till »Faniska (Jheriéini

Våren, för stråkorkester Grieg.
Mendelssohn.Spinnvisa

Wotans afsked ochFeuerzauber" Wagner

Paus
BalakireicOuverture

Konsert N.o 4 (D-moll) för pia-

Bubinsteinnoforte
Moderato assai
Andante,
Allegro.
(Fm M.Dayas.)

Tschaikowsky.Romeo och Julia" fantasi

Paus
Carmen-suite N.o 1

SchumannTräumerei
Csardas Grossmann

m-sk+n--&?"*______■fU
V-^

Undervisning ipianos 1 meddelas af
Selma Kajanus,

1 Albertsgatan17.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti ochminutafendast äktautländska

WINER &
SPIRITUÖSA.

COGNAC
Hartmann Fils Fréres

COGNACii *3K

Leaig annonsplats.

;-r. ■ WiA

..HSOCIETETSHUSET.
JW igen

IMiddags-Konser11
af Schmidtska Kapellet

fr. 3— 5 e. m

p| ÖBS.! Vid arrangerandet af större till- W
|jj| ställningar såsom middagar, soupeer etc. IS
S erhålles musik af E. Schmidfs kapellutan |2

J_jj! skild afe-ift. _______
l__._-l^^^^^^^^^^■ -<
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Bizet.

Musikbref från Stock-
holm.^

(FrånProgrambladetsspeciellekorrespon-
dent)

Wagners „Tannhäuscr" iParis-be-
arbetningen har nu äfven gjort sitt in-
träde på vår operascen. Förstatablån
med Venusgrottan företer nu en mera
brilliant och liflig anblick med sitt
präktiga sceneri och sin vilda dans af
fauner och amoriner, slutligen tyglade
af de tre gracerna. Att Wagner här-
till förmått åstadkomma en motsva-
rande tonmålning är naturligt. Sce-
nen, som betydligt förlänger operan, är
som bekant en eftergift för Pariser
publikens smak vid operans förstaupp-
förande där i mars 18(51, som dock
ledde till ett fiasco. Wagner påstås
sedan ha yttrat, att enbristihans för-
sta, partitur afhulpits med tillkompone-
randet af denna scen, hvars tillkomst
såsom en courtoisie mot parisarne han
väl ogärna ville erkänna. IBaireuth
lär operan gifvas i sitt, ursprungliga
skick. Utförandet å vår operascen var
med de krafter som företinuas accepta-
belt nog, uppsättningen var berömvärd,
och jagtsceneniandra tablån hade fått
lif genem införandet af hästar och jagt-
koppel såsom vid Paris-uppförandet.

Införandet fördröjdt.

Operan, som här nu gifvits öfver 50
gånger, dirigeras af herr Hallenpå ett
iallo förtjenstfullt sätt.

Wasateaterns operettfars — detta
är rätta namnet — har rvat åtskilliga
fulla hus och gifves ännu, tack vare
herr Holmqvists komik samt lifligt och
godt samspel på alla händer. fven
fru Hilda Castegren skördargenom sitt
behagfulla spel och sin vackra sång lif-
ligt bifall. Musiken innehåller flere
rätt hörbara nummer.

Af konserter må nämnas professor
Hallströms. Visserligen är det redau
något länge sedan dess, men ialla hän-
delser är den af de mest intressanta
och betydande här gifvits under våren.
Publiken, hvaribland konungen tagit
plats på första bänken jämte prins
Carl, var ytterst distingverad. Profes-
sor Hallströms nya komposition „Skal-
dens hämnd" var mest hållen idekla-
matorisk stil och innehöll flere vackra
pointer, såsom ynglingens sång: I Pro-
vences sköna dalar" samt frihetshym-
nen och slutkören. Framför detta värk
föredraga vi dock det poetiska äldre:„Blommornas undran", som afslutade
konserten och fick ett förträffligt ut-
förande. Professor Hallströmsatt själ!
vid flygeln och skötte accompanjeman-
get på ett värkligen mästerligt sätt.

Hj. M.

Fru Petterson-Norrie i
Hamburg

Hamb. Nachr." innehåller följande
välvilliga anmälan om fru Petterson-
Norries uppträdande iHamburgiGal-
athea" och Kolhandlarne":

wAnna Petterson-Norrie anses vara
den förnämsta svenska operett-diva och
en utmärkt konstnärinna i soubrett-
iacket. Och man kan gärna så godt
först som sist säga, att dessa hennes
egenskaper hvila på den mest solida
grundval för all konst, nämligen flit
och grundliga studier. Huru skulle
det eljest varit möjligtför en svensk
dam, som hittils uteslutande uppträdt
å teater i Stockholm, Kristiania och
Köpenhamn, att första gången hon vi-
sade sig å en tysk scen så fullkomligt
kunna behärska vårt språk, att man
knappt kunde lägga märke till en främ-
mande accent ihennes uttal?"

Tidningen skrifver vidare: ..Med
dramatisk fulländning genomfördekonst-
närinnan sin roll, och likaledes måste
mun gifva det största erkännande åt
hennes förträffliga röstmedel. Rösten
har ren klang, är omfångsrik och smi-
dig, och hela hennes upträdande är
sympatiskt och af en angenäm värkan".
Resultatet blef stormande bifall och
blomsterregn.

Skandinavisk konsert iParis

Fuån Paris skrifver en tillfällig- med-
delare:Den skandinaviska afdelningen
af TTnion Chrétienne de Jeunes Gens
de Paris" hade anordnat en " större
skandinavisk konsert i föreningenshus
vid Eve de Trevise. Vid konserten
medverkade endast svenska, norska och
danska artister, och programmet bjöd
nästan uteslutande på musik af nordi-
ska kompositörer. Lejonparten af bi-
fallet eröfrades af den svenska sånger-
skan Ester Sidner, som sjöng ett par
norska visor af Grieg. Fröken S. har
nyligen varit på en turné med Masse-
net och ligger för närvarande iunder-
handling med Opera Comibue om enga-
gement. En annan svensk sångerska,
fröken Hanström, som studerar vid kon-
servatoriet, visade sig ega en vacker
stämma. Ett bland de nummer, som
väckte största, bifallet, var „Svenska
nationaldansar", hvilka spelades af två
amatörer. Konserten var till trängsel
besökt, och bland de närvarande märk-
tes svenska och norska ministern Due,
en stor del af den skandinaviska ko-
loniens medlemmar samt många in-
bjudna fransmän.

"?___

cwMröim §am vo
OBS.

BelPs Måleris&ffär och Ritkontor
Telef. 1542. Helsingfors, Högbergsgatan 37. Telef. 1542.

Specialité: Stilenlighet. OBS.! Utförliga eskisser iemnas för all dekoration.
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■+*h*| J. §II_\I§§KBÄDD£BI, !*s*^
Helsingfors,Stora Robertsgatan 3.

utför alla tillyrket hörande arbeten, af sduäl kundernas som egna tyger, med kändackuratess och tillae lägstapri-
ser, som kunna beräknas. ÖBS.! Godt tillfälle för alla som önska välpassande kläder. Telefon 1192.

SVENSKA TEATERN.
Tisdagen den 27 Mars.

Godtköpsföreställning'.
För 17:de gången

HAMLET,
PRINS AF DANMARK

5 akter (3:dje, 4:de och s:te aktenhvarderaSorgspeli
i2 tablåer) af William Shakspeare,

Personerna
Herr Swedberg.
Fru Bränder.

Claudius, konung af Danmark . .
Gertrud, hans gemål
Hamlet, hennes soniett tidigare

gifte med förrekonungen . .Herr Lindberg.
Vålnaden af Hamlets fader. . .Herr Malmström.
Polonius, statskansler Herr Riégo.
Laertes, hans son Herr Södergren.
Oplielia,hans dotter Fru Lindbreg.
Osrick ) 1 studie- ( Herr Salzenstein.
Rosenkranz [ hofmän |kamra-J Herr Wetzer.
Gyldenstern ) [ ter till j Herr Enberg.
Horatio, Hamlets vän J Hamlet ( Herr Berlin.
Marcellus | lHerr Larsson.
Bernardo [ vakter

'
Herr Enberg.

Francisco J !Herr Öländer.
En präst Herr Larsson.
Första skådespelaren Herr Öländer.
Andra skådespelaren Herr Hultman.
Tredje skådespelaren Herr Linderoos.
Första dödgräfvaren Herr Wilhelmsson
Andra dödgräfvaren Herr Precht.
Herrar och damer vid hofvet. Pager. Tjänare. Dra
banter. Munkar. Händelsen tilldragersigiHelsingör.

Frk Borgström
Herr Öländer.

Prologen . . .
Teaterkonungen
Teaterdrottningen
Luciauus . . ■

Herr Hultman.
Herr Linderoos

Emellan3:dje aktens 2:dra tablå och 4:de aktenintetuppehåll

Börjas kl. /",_<> och slutas omkr. kl. lOaö e. m
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SUOIVI. TEAATTERI.
Tiistaina Maaliskuun 28 p:nä 1894.

Kansannäytäntö alennetuilla hinnotlla.

WILHELM TELL
5-näytöksinen näytelmä (12 kuvaelmaa). KirjoittanutFriedrich

Schiller. Suomentanut K. Tamminen,

HENKILÖT,

11ci'.ii:iit (iesslcr, Sclnvyzin ja Uurin maavouti Aksel Ahlberg.
Attinyhniiseininii rapaaherra Emil Falck.
Vlricli von Rudenz, hanen sisarensa poika ..Anton Franck.
Waltlier _.'firat 1 (Otto Närhi.
Wilhelm I'cll IBenjamin letts.
l_.isselm_.i_, pappi IT- . ,„„„ . lisakki Lattu
Kuoni, palmen Uurin kansalais.a . . tm\lo Stenbäck.
Buodl, kalastaja Aleksis Eautio,
Werni. metsästäjä ) (.Konrad Tallroth.
Werner Stauffacher fKaarle Halme.
Itel R.Mlint, V Schwyzinkansalaisia [Taavi Pesonen.
Kun., von Gersau J lJulius Sario
Arnold Melchthnl TT * i. ■ i „<- fKnut Weckman
Konra. Baumgartei. \ Unter.-adernn kansa- JHemmo Kallio
Strutli vonJWinkétrM ) Jdlbld (.Jnlits Sario.
Jern-i, kalastajapoika ....[..,
Seppi* paimenpoika
Jtudolf der Hurras, Gesslerin tallimestari

Hilma Liiman.
Ella Forsberg.
Konrad Tallroth.

Frie_._l.ard \ „„„„.„

Leuthold / huoveja
Y..nl__i kalastaja . . fXiilo Stenbäck

\Juli_s Sario..Aleksis Eautio
Tanhii metsiistii.jii lisakki Lattu
Kuuliittajji Kaarlo Keihäs

/Helga Corande.rWaltlicr \ T „., , tWilhelm / le"ln lapsec ....
Bertha von Hrunc-k, rikas perijätär Katri Rautio.
Hedvig Tell'in vaimo Kirsti Sainio
(Jertrud, Stauffacherin vaimo Mimmi Lähteenoja.
Arimj.ird "1
__eclithild \ talonpoikais-vaimoja . . -
Elsbeth )

Uurin, Schwyzin ja Unterwaldenin kansaa

(Olga Salo.<Mimmy Leino.INärma Kahilainen.
Sotilaita. Hääsaatto

Munkkeja,

1. Vierwaldstätten järvenranta 7. Metsä.
(Hyvin lyhyt välinäytös).

8. Niitty Altortin vierässä.
9 Vierwaldstätten järven itä-

ranta.

belönade med
(iiiltfiiH .lii(j i Antwerpen.

Näytäntö aikaa k:lo ?/&8 ja loppviu k.lo 11.

Gentralpassagen. Tel.1146.
r alla till facket lörafle arDetenGRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. «

(Hyvinlyhyt välinäytös)
2. Stauffacherin talon edusta.
3. Walther Fiirstin luona.
4. Attinghauseninluona.
5. Rutlin nurmi.

(Pitkä välinäytös.)
6. Tellin maja

(Hyvin lyhyt välinäytös).

10. Attinghausenin lnona.
(Pitkä välinäytös).

11. Kiissnachtin rotkotie.
12. Avonainen paikka vuoristos,
sa TelFin majan läheisyydessä.

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

if^sP ______!
eeQjst/c, J^eims Champagne,

Specialit. „H Médailles d'or". Specialité: „Carte d'or".

Generalagent för Finland: Algenfuren „VINICOLE"

Av**? & &
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Helsingfors
i ii 'in inu "I'll'HßilllllllMll

Från Italiens teatervärld.
Mascagni liar fullbordat en ny en-

aktsopera. Äter en bondetragedi, men
denna gäng spelar den i— de bayer-
ska borgen. En förfärlig statistik of-
fentliggör Mascagnis förläggare Son-
zogno. Sedan den 1 jan. iår har till
honom inlemhats 132 operor med till-
sammans 274 akter och dessutom 65
libretton utaa partitur. Pä utlandet
komma 19 operor och 3 textböcker
extra. Däraf komma 2 operor frän
Berlin. 1 från Baden vid Wien ocli de
öfriga från — Sydamerika. Sonzogno
hoppas att kunna öfverlefva pröfningen
af dessa operor. — Verdi vistas för
närvarande i Milano och har till sin
förläggareRicordi öfverlemnat det full-
ständigapartituret tillsin ..KungLear".
..Det är mitt musikaliska testamente",
lär han ha yttrat. Jag önskar därför,
att man först efter min död öppnat
det".

Verdi som den 9 instundande Ok-
tober fyller 80 är liar nu fullbordat
sin nya opera ..Romeo och Julia" till
en libretto af Boito efter Shakespeares
berömda tragedi. Verdi liar nu leve-
rerat det färdiga partituret till sin för-
läggare Ricordi, och första uppföran-
eet kommer att äga rum iMilano.

Leoncavallo skall först år 189(i

ntgifva ..Savonarola", andra delen af

hans crepusculum-trilogi. Dessförinnan
skall han dock fullborda en af honom
efter Murgers Bohéme" författad ko-
misk opera.

Enligt hvad Italia teatrale meddelar
har till den iParis bosatte kompositö-
ren af Flora mirabilis", Samara, in-
lemnats en libretto ..Magda", hvars stoff
är lånadt från Sudermanns Heimath".

Skådespelaren Mironi, som häktades
i Rom under själfva föreställningen,
hade icke efterspanats af polisen för
inbrottsstöld, såsom förutuppgafs, utan
på grund af ett år 1886 iNeapel för-
öfvadt dråp. En egendomligslump fo-
gade så att Mironi iSardous stycke
innehade just den af polisen efterspa-
nade förbrytarensroll, som, då han icke
ser någon annan räddning, begår själf-
mord bakom scenen.

Berga, den berömde författaren till,.Cavalleria rusticana", är för närva-
rande sysselsatt med att åt kompositö-
ren Puccini skrifva libretton till en
treaktsopera.

Sardou
Sardou plägar efter premiérernas

själsansträngningar, hvarvid han alltid
är med som en slags öfvervakare,göra
skådespelarne uppmärksamma på deras

slagord, öppnar dörrarna för dem m.
m., städse åskåda sina stycken iall
sköns lugn och ro. Det gör han all-
tid på söndagen och det på middags-
föreställningen. ..Premiérepubliken",
menar Sardou, är ingen publik. Den
äkta sanna, hjärtegladapublikea är sön-
dagspubliken och särskildt den på ma-
tinéen. Den utgöres af ännu af kri-
tiken alldeles obefläckade själar', jung-
fruliga sinnen, som jubla, lida, gråta,
skratta med dem på scenen. Ett styc-
ka, som slår an pä söndagspubliken,

■ är måhända icke något bra stycke, men
■ dock ett som fyller sitt ändamål och
: måste bana sig väg. Stycken som be-
■ haga premiére-publiken kunna då falla,
: stycken som falla inför den förrakunna
■ slå an på den senare. Men minapre-

miérer äro för mig endast betalda ge-
. neralrepetitioner, och följande söndag
■ medför för mig den egentliga premié-
■ ren."

Notiser.
En välgörenhetsföreställning

gafs nyligen ioperahuset iNew York.
Man uppförde fem akter ur fem olika
operor. Medverkande voro:Sigrid Ar-
noldson, fru Nordica, fröken Melba, se-
nora Gfuercia, miss Eeames, bröderna
de Reszké och tenorsångaren deLucia.
Nettoinkomsten uppgick till 20,000 dol-
lars.

Från Mannheim skrifves den
2 Mars: A härvarande hofteater upp-
fördes nyligen för första gången fyra-
akts skadespelet „Der Pfennigreiter"
af Waldt-Zedwitz och C. Saverusky och
gjorde en betydlig succés. Rollinehaf-

FruCharlotteWolter, denfram _
stående tyskakaraktärsskådespelerskan,
firade den 1 dennes iWien sin 60:de
födelsedag och var härvid föremål för
den mest entusiastiska hyllning. Fm
Wolter, som sedan sex år är enka ef-
ter grefve o,Snllivan, har ifulla 32
års tid tillhörtWiener Hofburgteatern.
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ALEXANDERS TEATERN.
Avg. Arppes teatersällskap

Måndagen den 26 Mars kl. xk 8 e. m
(annandag Påsk).

För i:sta gången

tant.Charleys
Lustspel i 3 akter af Brandon Thomas. Fri bear-

betning af Hara 1d Molander

PERSONERNA

Hrr Arppe Sir Francis Cliesney, öfverste
förriindisk tjenst

Stephen S»e__iinil_HHrr Zachrisson advokat i
Oxford

Hrr Ljungberg
Hrr Lindh . .
Hrr Ahlbom .
Hrr Franck . .

Jack Cliesney, 1 s_u-

Charley W.vkeham tfg£
LordFrancourtBobberley,) ford.
Brasset, Jacks och Charleys

Fru Grunder
uppassare.

Donna Lucia I)'Alvarez, Char
levs tant.

Frk. Tuné .....Amy, Spettiguls niéce.
Frk. Holmlund . . .Kitty Verdun, hans myndling
Frk. Schorschakow .Fila Oelachy.

Passerar iOxford

Tisdagen den 27 mars kl. % 8 e. m

Lars Anders och Jan Anders och deras barn.
En landtlig comediai3 akter af Gustaf af Geijer-

stam. Svenskt original.

Orkesterföreningen iHelsingfors.

Tisdagen den 27.de mars

6:te

FiHii-iriii.
Program:

WeberJubel-Ouverture
Strauss„Kaiser-Walzer"

Konserstiick för basun Gräfe.
(Herr A. Eppinger)

GounodFinale ur op. „Faust

MendelssohnIntermezzo för stråkork

Papageno-aria ur op. Troll

flöjten'1 Mozart.

(Hr T. Pesonen)

Saint-Saens„Danse de la Gipsy"

Finnames marsch

■v^%#^!%^

ALEXANDERS TEATERN.
Avg. Arppes Teatersällskap

Tisdagen den 27:de mars kl. V» 8 e- ml
För första gången

ilars Änders och Jan Anders
ocli deras barn.

JEn landtlig comedia i3 akter om en gärdesgård,
som aldrig blef färdig, om den stora ofreden emel-
lan Jan Anders och Lars Anders samt den olyckliga
jkärleken mellan deras barn, vidare om det stora och
namnkunniga slagsmålet iLars Anders stuga samt
nidvisan om de trätgiriga gubbarna, om hur Jonas
fick sin enka samt om den svarta tjuren och deröda
korna, med andra nöjsammaäfventyr, framstiild af

Gustaf af Geijerstam.
Svenskt original

PERSONERNA
Hr Ahlbom Lars Anders, torpare

Fru Grunder BritaStins,hanshustru]

Frk Tschernichin Lena, deras dotter

Hr Zachrisson Jan Anders, torpare

Frk Carlsson Karolina, hans hustru
Karl Johan, deras sonHr Ljungberg

Hr Lindl Jonas, dräng hos Lars

ånders

Frk Berglund Anna Månsdotter, ung

enka

och drängai

Onsdagen den 27:de mars samma pjes

Nytt! Praktiskt!
Sfiyéés*

Rappslar
för fickur å Fmk 1.50

Mikaelsgatan 2
Wredes stenhus.

TH. NEQVIUS.— *— ,,1:Mi...i8-__r7_s
Undervisning"

Väffäsnine) ocp Dek ama.ion
meddelas af

Cmelie tyegerfiolm.
Östra Brunnsparken N:o II

baii-lelJ Lindejrens musik
i dag utkommet

SCHOLAHDERS ALBUM
De mest populära och om-

tyckta, sånger af Sven Scholan-
ders repertoit

■*4_3 Pris 3 kr. Hb

H Brefpapper & Kuvert 1
med firma

iDahlbergs pappershandel.
.. Hufvudaff&r: Alexandersgatan 15.

Filial:SMlnadcn 19.
"T~____j

Ledig annonsplats

Spetsar
sidenband,

plysch
ytterst billigt.

H. KLLMIN.
Alexandersg. g

__%

c/j
«_-*

c__

CL

SS
09

ByvirwjeFabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
nonplus ultra, jäskraftig ocli

hållbar.

Ättika
kemiskt ren.

Denaturerad Sprit,
bästa ooh billigaste lampsprit.

— På Stadt-Theater i Breslau
har idagarna uppförts ett skildespel
„Der Hexenkessel" af Johannes Jiir-
gensen, bakom hvilken signatur lär
döljasig romanförfattaren GeorgEngel.
Kritiken framhåller styckets idé som
lyckligt funnen och poetiskt effektfull,
man hade blott önskat den genomförd
med större konstnärlig finhet. Med
det blodiga, åtgörande slaget vid Jena
som bakgrund framför författaren en
liten hvardagshistoria, som isitt för-
lopp just betingas genom närheten af
denna folkkamp.

— Smetanas tvåakts folkopera
Der Kuss" har vid första uppföran-
det iWien å hofoperantrots den ofant-
ligt naiva och ledsamma librettonvun-
nit en stor, uppriktig framgång, hvil-
ken till fullo rättfärdigas af den alt-
igenom melodiösa musiken. Talrika
nummer äro af en vederkvickande frisk-
het och äkta doft. För öppen ridå
följde lifligt bifall, efter aktsluten en
lång radaf inropningar. Det utmärkta
återgifvandet bidrog naturligtvis isin
mån till framgången.

* **
— Nya operor. Bland de på se-

naste tideniutlandet tillkomnanya ope-
ror är en betitlad Jolantha" af Ser-
gius Inseroff, som utförtspåPetersburgs
..Lilla teater", där den dock icke gjort
vidare lycka. Stadt-Theater iChem-
nitz hargifviten enakts operanZamma",
som komponerats af en hr AdolphBer-
lin, hilken är anstäld vid nämda tea-
ter som förste Bassångare.

—
Dödsfall. Ien ålder af 51 år

afled idagarneiWien kapellmästaren
Philipp Fahrbach, kompositör af tal-
rika danser och marscher, af hvilka
några blifvit populära utanför Öster-
rikes gränser.

-~US&täi&k)s-

Helsing- 'ors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 189-

SI
förfärdigar

Klädningar

Ulligt men indi väl

Obs.! Ingång frångatan

Zittra-, Violin-AFFÄREN i och Man-Gitarr-B
dolin4e__tionerexandersgatan (_

meddelar
_/. Binnemann

Kappor Eriksgatan 5. 1.
Tr. kl. -I—s.

OBS! Instrument erhållas, jjj

R O K
lådoi„PItOSIT" en ny __/> p:is Cigan

om So & 50 st.
„CLARITA" en ny 20p:iCigarrilådor

om 60 st.
JACOB REINCKEhos

3 Glogatan 3
OBS.! Hemgjorda Papjrosser i askar om 250 st. k 2:50 :pi

tn

C_S

au
c/>

o

Telef. 627. M
Alexandersg. 42. f

"O
___>

___.

Profva

och hållbara

Prässjäst.

'LWirata n^aßrißs
extra prima, jäskraftiga

Denaturerad Sprit.I

___L__J_______sl< PC \__nii...

KUKontra!_■
trisk belysning uppgö-
ras å Helsingfors
Elektriska Belys-
nings Aktiebolags
kontor S. Esplanadga-
tan 4. Telefon 91fi.

papyrosser!
Obs. den mjuka smaken!


