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FORSTRÖMS CAFÉ,
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Souperså la carte.

F

Dagligen omväxlande frukosträtter.
MIIDBAG från.2—5 e.xa..a.l:5O,

N:o 22.

Tidning för Helsingfors

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

Onsdagen den 22 November

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-A-telier förpoträtterlng.
Förlagaf fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgafan N-.o 31. Telefon N:o 204.

1893

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 22 november

För l:sta gången

ARLESISKAN
(L'Arlésienne-)

Dram i3 akter (afdelade i 5 tablåer) af Alplionse
Dandet. Öfversättning afErnst Lundqvist.
Musiken (ouvertm-c. melodramer, körer, mel-

lanakt m. m.) af Georges Bizet.
Personerna

Eose Mainai, bondhustru ....Fru Bränder.
Frédéri \ hennes söner. . ./ Herr Södergren
Stollen« / IFrk Borg-ström.
Fraucet Mamai, doras farfar . .Herr Salzenstein.
Vivette. Eoses guddotter ....Fru Eiégo.
Balthazar, herde Herr Swedberg.
Marc, skeppare, Eoses bror. . .Herr Riégo.
Mitilio Herr Berlin.
Mor lleuaud Fru Precht.
Besättningen" Herr Wilhelmsson.
En dräng Herr Öländer.
En pig-a Frk Stjagoff.

Bondfolk.

Händelsen tilldrar sig ivåra dagar på ön Camargue
iBhönes mynning.

Börjas kl.7,!0 och slutas omkr. kl. 10,15 e. m

i "'

Alfred Griinfeld
Efter en längre tids bortavara gästfar den ut-

märkte pianisten oss och då den musikaliska all-
mänheten bevarar hans senaste besökibästa minne,
skall den väl äfven denna gång iskaror skynda
till hans konsert imorgon. Alfred Grunfeld hör
till de pianister, hvilkas spel man ej endastbeun-
drar, vitan af hvilket man också njuter, värmes
ocli hanföres.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Marraskuun 22 p:nä 1893

näytellään

Matka Konstantinopoliin.
(Die OrientreiseJ

3-näytöksinenlmvinäytelmä. Kirjoittanut Oscar Bln-
mentlialja Gustav Kadelburg. Suomentanut

Julius Sario.

Hcnk i1öt
Robert Fiedler Öskari Salo.
Henny, hanen rouvansa Kirsti Sainio.
Filemon Herbig, kauppaneuvos. . Taavi Pesonen.
Marianne, hanen rouvansa.... Emelie Stenberg.
Thea, heidän tyttärensä Olga Poppius.
Hans Briickner, kemisti Knut Weckman.
Demeter Mitroviés Kaarle Halme.
Alfred tJlitz, sanomalehden toimit-

taja Aleksis Eautio.
Konsuli Bock Otto Närhi.
Sarah Bartholdy Olga Salo.
Bertha, palvelustyttö HilmaLiiman.
Kaupungin lähetti Niilo Stenbäck.

Tapahtuu:Berlinissä. Aika: nykyinen.

Näj-täntö alkaa k:lo Il'oB1
l'o8 ja loppuu k:lo 10,

*c^^^Jp L̂>*

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

Franska Lifförsäkringsbolaget

Carl von Knorritig, JKontor:Mikaolsgatan 1. S- ' ""

I å. cÄ. étjdf. \
t Helsingfors. j
I Representerar l:sta klassens j
IVin, Spirituösao. Conservhus. l
I G. H.MUMM & C:o, Reims,
! i CHAMPAGNE.
I LUCIEN FOUCAULD & C:o Cognac
J i OO&KTAO. j

BlGTOf(Iä J. H. WICKEL
iStockholm Vinhandel.

meddelarlifförsäkringarpå förmånligastevilkor. Jlrraßs <3?unsefi
prisbelöntpå många uställningar,sist på världs-

Försäkringstagare erhålla 8/4 af vinsten
;om utdelas antingen årligen eller efter 15
ir (vinstklass) samt därefter årligen.

E. A. HJELT,
utställningen iChicago.

Guldmedalj 1890.le]singfor!
alagentför Finland

■3TT § år'o'f'w mm »"i""fjp"«i" framhåller sitt rikhaltiga lager i SIDEN & YLLEVARÖR
iiiliöliili111 äfvensom iELEGANTA KAPPOR
.~" ..??. ?;....?.,..„. 33aua.sl5.i*Äc5Lc3L©irl under ledning af framstående Wienerdirectris.

dlnnonsera i
" ■*

RAUNIO & C:o.
, FRUKT-, DELIKATESS- LifförsäkringsKontor: =: N. Esplanadgatan 33

J. N. Carlander.
och KOLONIALVARUHANDEL.

Hörnetaf Boulevards-o. Henriksgatorna.
1 1 111 1 11 111 11111111"►— "

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors

VIN-

Telefon 1649.

fåotéecß!
Dessa utmärkta viner, hvilka som bekant

användas vid utländska kurorter såsom
synnerligen halsostärkande och därjämte
mycket prisbilliga, serveras numera å alla
fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren.
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S. Esplanadgatan 2.
i iBrunnsgatan 7.

TELEPON 124 & 279.

F. HIBIB6B CÅFÉ
& Frukost- och. Middagrsserverins

Rum fi enskilda sällskap Pinr, finnes

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen den 23 November.

Program:

1. Ouverture till op. Tantalusq-
ualen" Supjpe.

2. Bei uns z'Haus" vals . . . Strauss.
3. Ave Maria" Schiibert.
4. Malaguena . Moszkotvski,

Paus.

5. Ouverture tillop.uFriskytten" . Weber.
6. a) Fischerlied ) iHauser.

b) Polonaise D-durJ _ (^ Wieniawski.
(Herr J. König).

7. Suite Sibelius.
Ouverture. 2. Alla marcia. 3. Ballade. 4. Intermez:

Under komponistens ledning.

Paus.

8. Fackeltanz Meyerbeer.
9. Pizzicati ur „Sylvia" ....Delibes.
0. Ungersk dans Brahms.

Nästa konsert lördagen d. 25:te november

är HOTEL KAMP. -U
"^1 IHOTELLETS RESTAURANT g.
'vi serveras dagligen kl. 3— 5 e. m. jpy°
<4 Table d'liöte jt>
74 å 2 mk K?">! Smörgåsbord3 rätter & kaffe. K£

A 3 mk. r>/"J Smörgårdsbord4 rätter & kaffe. J K\-A Dagligen K*
KOKTSERT K

af E. Sclimidts Kapell i ¥)°
o^Å iRestauranten kl. 3— Va^ e. m., iFest-"^ salen från kl. 9 c. m. -4+
°vg ' OBS,! Vid arrangerandet af större tillställlaingar såsom r^'o^2 middagar, soupcer etc. erhålles musik af E. Sclimidfs ka- K!
"^J pell ntau skild aföift. K.__ Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.! J°x 4 \ Ingång från Glogatan. f

F. Lundqvisfs I*n 1 ": M

inlialu

billiga, pelsfodradc Rototider. Inköp J^och beställningar göras med största för-
V del före vinterns inbrott. V

Komraissionsltontor
St. Robertsgatan 16.

Frédéric Febvre.
Om Frédéric Febvre, den utmärkte

franske skådespelaren, hvars skandina-
viska tournée idessa dagar tager sin
början iKöpenhamn, skrifver det väl-
kända märket Em iN. D. A.:

Stjärnorna gå och stjärnorna komma.
Igår hörde vi Sembrich och Melba, i
morgon få vi höra och se Febvre. Den
lyriske artisten liksom den dramatiske
talar till själen — bägge böra åtmin-
stone göra det, om det är något be-
vändt med deras konst, så olika deras
uttrycksmedel än äro. Detta är för
den musikaliska konstnären mera uni-
verselt, men enklare, ty, såsom Jean
Paul säger, „musik och boskapslåt för-
stas af alla jordens folk". Skådespe-
laren åter kan endast då görasig fullt
uppfattad af alla, när lian lyckasisin
framställning förena det allmäntmänsk-
liga med det utprägladt personligaiså
hög grad, att nationaliteten, själfva
språket förefaller oväsentligt och skift-
ningarna i hans röst, hans minspel,
hans åtbörder äro nog för att sätta äf-
ven en främmande åskådare med intel-
ligens QQli bildning istånd att följa
aäris prestation*,

}teu härtill fordras ock af honom
själf både intelligens och bildningiett
icke vanligt mått. Och det fordras där-
jämte aaflåtliga studier af det mest om-

fattande slag,studier af böcker,af goda
mönster, framför alt af människor. Så-
som den yppersta konstanstalt ivärl-
den och hvilken inom sig innesluter de
mest fulländade sceniska krafter, som
någonsin funnits, gäller med rätta Co-
médie Frangaise, som nu sänder oss en
af sina mest illustre medlemmar.

Mr Fédéric Febvre är nu just 60 år
gammal och har helt nyss lämnat sin
stolta rangplats vid denna teater,hvil-
ken han tillhörtitjugu års tid. Hans
första emploi därstädes var att spela
unge älskare. Det var under en tid,
kejsardömets glansperiod, då hvad man
kallar realismen pä scenen och i lite-
raturen började att intränga, utan att
någon dock ännu anade, hurusom den
nästan för en tidskulle blifvasjälfhär-
skare. Men före realismen hade „mo-
derniteten" hållit sitt intåg, och från
första ögonblicket förstod Febvre att
såsom konstnär göra sig uppburen af
Pariservärldens bäste smakdomare just
genom sin fina takt att gripa dagens
stämningar, på samma gång som han
knötpersonligavänskapsbandmedmånga
af tidens mest framstående män. Och
lans eröfringar. . . !

Han har alltid varit Comédie Fran-
c,aise's förste gentleman.

Hans konstnärsbana, soiri snärt vände
sig till det stora karaktärsskådespelet.
har tillika varit en oafbruten kedja af

triumfer, och intill sista dag-en har han
altjämt förmått visa nya sidor af sin
talang. Också är hans repertoar den
mest omfattande, och samtidens förnäm-
ste författare hafva täflat om fördelen
att i sina arbeten få inlägga roller,
särskildt skrifna för honom. Det skall
blifva en högtid att få se honom på
vår svenska scen.

Brefkort till Programbladet.
Från Dresden meddelas oss:
Som första nyhet uppföres inomkort

Georg Pettrichs enaktsopera „Maria",
som redan var inlämnad till pristäflin-
g-en iGotha och rönte beaktande. Den
unge kompositörenhärstammar frånDres-
den och är biträdande repetitör vid k.
hofoperan; hans opus skall tolkas af
våra förnämsta krafter: fröken Malten,
hrr Scheidemantel och Aethes m. fl.

Efter denna nyhet skall därpå Eu-
binsteins operaDie Kinder des Haide"
gå öfver scenen. — Ilördags gafs med
anledning af Gottschalls jubileum ..Pitt
und Fox", hvari hr Paul som Fox i
synnerhet slog an. ■

—
Hr Emil Drach,hvars kontrakt utgår

först den 1 Dcc, har redan på egen
begäran blifvit befriad från sina plig-
ter. ■

— På Dramatiska teatern skal]
denna vinter bland annat gifvas den i

Dresden bosatte författarenRudolf Stä-
gemanns tragedi ..Julian, der Abtriin-
nige". — Med anledning af konung
Alberts 50-åriga miltärjubileum skall å
hofteatern ett festspel Die Feuertaufe-'
af d:r Franz Koppel-Ellfeld gå öfver
scenen. Stycket spelar på skånsarne
vid Diippel den 13 April 1849, iIivil-
ken slagtning dåvarande kronprinsen
erhöll sitt elddop, och slutar med en
apoteos: konungens hyllande.

Från Hamburg meddelas oss. Gårda-
gens förberedande fest med anledning
af härvarande Thaliateaters femtioåriga
bestånd aflopp allvarligt och värdigt
och gestaltade sig till en hyllning, eg-
nad den nyligen aflidne direktören Gu-staf Maurices minne. Fröken Gröger
som Thalia framsade en gripande pro-
log, hvarpå första uppförandetaf Lud-
vig Fuldas „Talisman" ägde rum. Detnya stycket mottogs med mycket bifall
af pubiiken. Den 88-årige Cliérie Mau-
rice visade sig efter stormande applå-
per på scenen, tyst bugande sig.

Vid den egentligafesten följdesnog-
grant samma program, medhviiket Tlia-
liateatern öppnades för 50 år sedan.
Tidningarna innehålla långa redogörel-
ser för denna konstanstalts historia.
Premieren af Manon Lescaut" af Gia-
como Pmcini å härvarande Stadtthea-
;er (så vidt vi veta öfverhufvud det
första uppförandetutanförItaliens gran-
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NYA EXPRESSBYRAN

UNIVERSITETETS SOLBIHITETSSAL
Torsdagen den 23 november

KONSERT
Alfred Griinfeld

jqrai

1. Praeludimn och Fuga (e-moll).Mendelsso)

2. a) Andante favori Beethoven.
b) Rhapsodie (h-moll) ....Brahms.

c) Du bist die Ruh'« . . . lSTchubert~
[Liszt.

d) FeuerzauDer" ur op. die fWagner-
Walktire" [Brassin.

3. Balladiformaf variationer öf-
ver ett norskt originaltema Grieg.

4. a) Novellette (F-dur) Schumami,
b) Nocturne op. 62 (E-dur) . . Chopin.
c) Talse (e-moll) Chopin.
d) Oapriccio Ed. 6' .'
e) (Mtarre Moszl-

5. a) Gavotte op. 32 (ess-dur) . . GriinfeyJ.
b) Komanze op. 42 GrilnfeV.
c) Ungarische Tänze ....GriinfeU.

Börjankl. 8 e. m.

Norra Esplanadgatan N:o 21
TelefonISTzo 925.

pdi

förasskyndsamt, diski
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ser) rönte stor framgång. Den unga
kompositörens begåfnina1 framträdde i
en lysande dager. Hans orkesterlie-

händling fängslar genom färgrikedom;
han är en mästare i stämningsskild-
ring. Hela andra akten öfverflödara f
grace och finhet. Af gripande intryck
var sista akten. Svagast förefallerope-
ran iden musikaliska utrustningen af
kärleksscener. Operan kommer ulan
tvifvel att. hålla sig uppe på reperto-
aren.

Notiser— Fru Anna Pettersson-Norrie
skördar idessa dagar på Köpenhamns
Kasinoteater stora triumfer såsom stor-
härtiginnaniStorhärtiginnan af Gerol-
stein". „Nationaltidende" Säger, att
lion ryckte allamed sig. Hennes före-
drag af den berömda sabelvisan var
rent af ett mästerstycke såväl ivokal
som idramatisk konst, och icke mindre
lysande exekverade hon dryckesvisan i
sista akten."— TeaterförhällandeniKristiania.
Stort oväsen råder för närvarande i
Kristiania med anledning af teaterns
ställning där.

En ung kritiker, som under några
år studerat dramatik i utlandet, hr

Axel Maurer, liar först iett föredrag
i Studentföreningen ocli sedan i en
föreläsning- iHals' konsertsal dragit
skarpt i fäjd mot förhållandena vid
Kristiania teater.

Hvad den nu bjuder på är, säger
han, ingenting annat än farser och
clownkomik förgrosshandlaresom smäl-
ta festmiddagar.Ej häller komma nya
talanger fram, om de ej behagahrBjörn
Björnson. Alt dettamåste ändras.Enda
räddningen är att skapa en så stark
opinion förstatsunderstöd,att stortinget
tvingas ge d'et och att sedan kunna
ställa fordringarna högtpå konstnärlig
ledning och god repertoar.

Naturligvis ha föredragen väckt häf-
tig diskussion, och kritiken, som äfven
fått skarpa slängar, är hr Maurer alt
utom huld.— Arne Garborg, den framstående
norske författaren, har, säges det, för
närvarande lagt bort pennan och gri-
pit till hackan och spaden föratt göra
sin lilla jordfläck, Kolbotten, något mera
gifvande.

För närvarande föder Garborg på
Kolbotten en ko, två getter och tre
höns.

Hed rätta anmärkes, att detta är
ett storartadt resultat af en snillrik
författares mer än tjuguåriga slit med
pennan.

f
— Judic gjorde nyligen sitt återin-

i trade som chansonettsångerskapå Eldo-
t rado iParis. Hon har sålunda återgått
I till den skådebana eller rättare den

estrad, på hvilken hon började för 25
" år sedan och hvarifrån hon sedan för-
i flyttades till operettscenen, där hon i
. La timbale d'argent" skar sina första
i lagrar. Alt elegant, literärt och konst-
! närligt iParis var samladt för att mot-
i taga henne. En krönikörbeskrifver på
; följande sätt hennes uppträdande: Så
; fort regissören] satt upp Judics namn
, framför förliänget, lade alla ögonblick-
" ligen ned sina cigarrer. Och det dunkla

moln, genom hvilket vi knappast kun-
nat urskilja Sulbac, Vaunel, Kam-Hill,
fruarna Bonnaire och Thibault, var

. skingradt som genomett undervärk, då
divan visade sig, förtjusandeisin blek-
röda sidenklädning.

\ Hon var mycket upprörd liksom alla
värkliga artister, hvarje gång de sätta
sig iberöringmed publiken. Men det
fins ingen rörelse, som kanhålla stånd
mot den entusiasm, hvilken utbröti
salongen. Det fins intet ord för att
beskrifva denna entusiasm,men ett sjm-
pelt faktum kan gifva en föreställning
därom. Judic skulle enligt programmet
sjunga fyra sånger, menhon sjöng nio.

»«~)H~«

Brandkårshuset
Onsdagen den 22 nov.

KONSERT
Maikki Pakarinen

med biträde af
fröken A. Ahnger, herrar A. Martin

och A. Järnefelt.
PROGRAM:

1. Romans ur op. Samson
et Da1i1a"......Saint-Saens.2- a) Elegie Massenet.(Med ackompagnement af piano och vio-loncell; violoncell. hr A. Martin).b) Es warem Traum. .Lassen.

'

3. a) Poetisches Tonbild . Griee1

b) Etude Chopin.
(Hr Järnefelt).

4. a)Duett ur op.Lakmé" Delibesb) Nooturn, duett . . . Denza.(Fröken A. Ahnger och undert.)
5.2 impromptus ....Sibelius.(Hr Järnefelt).
6. a)Dulgt Kjaerlighed .Reissigerb) Kanteleelle ....Järneielt.7. a) RomaDS . . . . i T..

b) Humoreske ... i Järnefelt.
(Hr Järnefelt).

8. a) Kevät linnuille eteläs-, sä Merikanto.b) Solsken Järnefelt.
Börjas kl. Va 8 e. m.
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ERNEST IRROY & C:o
Etablerade 1820

I^cims Champagne,
..Carte d'or".

IqenlurenVINIC ÖLE"na

z^ilcjmann,
Helsingfors

'entralpassage
lör alla till facket hörande arbete
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HOTEL KAMPS FESTSAL
från kl. 9 e. m

Onsdagen den 22 November,

StramsMarsch „Intåg" Strams.
Ouverture Si j'etais roi" . . Adam.
Tals Trés jolie- Waldteufel.
Åve Maria Gounoä.

PAUS.

Fantasi ur Traviata" .... Verdi.
Maznrka rÄnna" Öländer.
Polonaise Åhlfeldt.
Final nr ..Ariele- Bach.
Marsch Rasch.

Torsdagenden 23 November.

Marsch Helsning"■ Griitzmacher
Ouvertnre ,-Lätta kavalleriet- . Suppr.
Vals rLes fontaines" Fahrbach.
Fantasi ur Carmen Bizet.

PAUS.
Potpourri ..Trubaduren- . . . Verdi.
Polka ..Leicht wie die Fedcr- .Farloir.
Duett ur ..Muraren- Donizetti.
(lavott Merikanto.
Marsch Schrammel.

A-.B.JVordiors
med Guldmedaljer

prisbelonia
CHAMPAGHE

och

FPMiOIHI
iparti från Filialen här

cfixel €%ollei7
-^I"=^*£^-f-+

AKTIEBOLAGET HULTMANS
BRYGGERIERS

■sjßejsiél utmärkta $$m&%*

PO^TEfi
iparti från Bryggeriets nederlag

*ftxd c£olfaf.

SOCIETETSHUSET.
Onsdagen den 22 november

iISIET
Soubretteii-KnsembleWiener
cPro gram

1. a) Donauwellen, Walzer . . . Ivanmici.
b) 0 die Männer! Polka . . . GriineJce.
c) Hans und Lisel, Volkslied. .

Gesungen von 7 Sängerinnen.
(Die Solis: Fri. Swarowskyund Fri. Senden.)

2. Lieder.
Gesungen von Pri. Marie Helmers.

P au s e.
3. a) Soldatenbraut, Marsch . . . Griineke.

b) Wiener Blut, Walzer . . .Strams.
c) Busseri (Kyss), Polka-Mazur. Ziehrer.

Gesungen von 7 Sängerinnen.
(Das Solo: Fri. Senden)

4. Lieder.
Gesungen von Fri. Helmers.

Pa u se.

5. a) Mein Wien, Yolkslied '. . . Wegner.
(Die Solis:Fri Giinther und Fri.Swarowsky.)

b) Bald hier, bald dort! Polkalied Griineke.
(Das Solo: Fri. Senden.)

c) Cirkusgalopp Fahrbach.
Gesungen von 7 Sängerinnen.

%3%öp alltid Cåra
Portmonäer,

Plånböcker och
Blomsterkort

hos undertecknad
Nya sorter inkomma hvar

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

Kaserngatau )'!

J^ Sofic A.ssru.:n.caL'!=t
ICIGARRHANDEL I*< SödraEsplanadg-atan2O »
4< REKOMMENDERAS. j»
% ■■*" Telefon 1543. »*-

/ försäkrar f \
i°5 billigast all slags & 1
loc egendom, genom ~~*I
\ Wilh. Försten. /

Bolagets General-Agent. 4
Södra Esplanadg.12.

Kf Brefpapper & KuWrf
med flrma

iDahlbergspappershandel
J| HnfvudafiSr:Alexandersgntan15.

Filial:Skilimdcn 19,

m

Kajsanlemi värdshus.
Eum för enskilda

sällskap.
För större till-

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

G. A. Wickström.

Ravintola & Biljaarii.
Itä Henrikink. 9.

Etiokapaikka.
Huoneita ynnä

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

Kaisaniemen ra-
vintolan suljem-
me yleisön suosi-

G. A. Wicksiröm

Teater och Musik.
— Å k. teatern i Kjöbenhavn

uppfördessenaste onsdag för första gån-
gen Gunnar Heibergs komedi Kunst
nere

Utförandet och ispennsättningen voro
utmärkta. Den talrika publiken häl-
sade enskilda repliker med lifligt bi-
fall.

Då ridån föll efter den sista akten
hördes svaga hyssjningar, men ingen
applåd, telegraferas från Köbenhavn.— Å Malrrö teater gifver direktör
Selander föreställningar för fulla eller
goda hus och beräknas af en krönikör
iSkånskaDagbladetha spelat inomkring
8,000 kr. på de första tre veckorna
af sässongen.Iofvan nämda tidning för
den 14 d:s läses för öfrigt följande
rörande sällskapets prestationer:

Äfven gårdagens föreställninggafs för
fullt hus, ehuru programmet endast upp-
tog en nyhet för Malmöpubliken, näm-
ligen Ernst Lundquists lilla en aktare
»Småflickor". Det är enrätt nätt baga-
tell, ihvilken man får se och höra ett
par pensionsflickor, som samspråka om
sina hjärteangelägenheter. Fröknarna
Hjorth och Paldani spelade de båda
flickorna med värkligt backfisch "-hu-
mör och skördade därför lifligt erkän-
nande.

Gustaf af Geijerstams värdefulla och
underhållande lustspel„Aldrigilifvet",
som därefter gafs, visade sig förfarande
efter förtjänst uppskattas af publiken,
som egnade samtliga rollinnehafvare
sitt erkännande iform af kraftiga app-
låder.

Såsom förut nämts, inviges Karlstads
teater på tisdag af en afdelning af
Selanderska sällskapet, dar sejouren
torderäcka ettpar, treveckor. Underden
samma kommer successift utbyte af
sujetter mellan Malmö och Karlstad att
ega ram.— Hattame af! Direktionen för
Stora operan iParis har tillkännagif-
vit att från den 1 oktober insläppas
inga damer isalongen förr än de lagt
af sig hattame. Hittills ha dessa skymt
utsigten för herrarne.

Välläsning oep Dekfamafion

Telef. 627. M
Alexandersg. 42.

ITapefer & Bårder|
smakfullt urvsd^^^^^^B

cm
Unionsgatan 32-

*2lliirala t^aßrißs UV I,f. 1 fl .bleKlnsiw)elvsDing.
Kontraktextraprima, jäskraftiga

och hållbara

Prässjäst.
trisk belysning uppgö-
ras å Helsingfors
Elektriska Belys-
iiitigs j.Iktiebolafjs
kontor S. Esplanadga-
tan 4. Telefon 916.

Denaturerad Sprit.

å,|0 StJOTW
Glasmästare-

AV reeles passage.
Telefon N:o 1359.

Spetsar
band,

plysch,
ytterst billigt,

H. ELLMIN.
llexandersg. g

ByvingeFabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
non plusultra, jäskraftig ocli

lmllbar.

Ättika
kemiakt ren.

Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lampsprit

K. A.ENBOMs

Måleriaffär
13 Mikaelsgatan 13

Telefon 870.

3L fa^tpöm,
Pianostammare,

Vinkelgatan 12
-■«"$ Telefon 15 SS..^.>.-
Anmälningar emottagas

äfven ihr A. Lindgrens
musikhandel.

Under jsmng;

meddelas af

Cmelle
Östra Brunnsparken N:o Ii

OBS.!
Helsingfors

o

Kaffe Äng-
röstning.
0. Henriksgatan 1

lagligen färskt
AngrostadtKaffe.
Mocca.

Java.
Ceylon.

Laguayra.
Rio.

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

Telefon 160,~>.

Hilma Injkrg. "man

Helsingfors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 18S


