
Programbladet
%rand- & jQif- -i-DANIEL NYBUK

FOTOGRAF
Atelier för porträttering.

Förlag af fotografier efter finska konst-
närers arbeten.

« Förlag af finska vyer. s#>
Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264,
N.Esplanadg.33

-i- J. N. Carlander.

Nio 8.

Svenska Teatern.
Onsdagen den 18 Januari

»Kung Midas"
Skådespeli4 akter af Gunnar Heiberg1. Öfversättning

Personerna

Fru Anna Hjelm FruHåkanson.
RedaktörJohannes Raniseth Hr Wahlbom.
Finn Hals " „ Berlin.
Gerhard Hjelm „ Svennberg.
Fru Janne Hahn Fru Wahlbom.
Fru Line Lindemann Frk Holmlund.
Fru Berg- „ Loenbom.
Fru Ottesen Fru Precht.
FrökenLommerud „ Salzenstein.
Grrosshandlar Rasmussen Hr WUlielmsson.
Hyitefeldt-Olsen. tidningsman „ Salzenstein.
Storting-sman Norbö „ Malmström.
Madam Lönseth Fru Riégo.
Martine, i tjänst hos fru Hjelm . . . " .Frk Stjagoff

Handlingen försiggår iKristianiaivåra dagar

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

Tärt
; Sida 1,50;Avantsc

Biljettpriser: JParterre 4,50; 4,—; a—; Purt. mill. -^^881loge i : I Bad. fond 4,50; Sida 3,50; II Bad fond P^B20,— ;HlK»d fond I,— ;Sida I,— ;Gäll. 0,50; Avantsc. IoPH

Jjfaéå^p -^lmCorons

Ida Morduch
Vi meddela idag porträttet af den

18-åriga sångerskan fröken Ida Mor-
duch, som iföljd af sin judiska här-
komst blef nekad statsunderstöd.

Fröken Morduch, som för två år se-
dan antogs till elev vid härvarande
musikinstitut, där hon afhr Ojanperä
erhöll siv första undervisning, afreser
iafton till Rom för att hos professor
Allessandro Guagni Benvenuti erhålla
en skola, värdig hennes vackra
stämma.

Mari, palvelustyttö
Kauppias Finnen juoksupoika
Kauppias Sovion juoksupoika
Kant ja

PAPPILAN TUVASSA.
1-näytöksinenhuvinäytelmä. Kirjoittanut Martti Vuori.

Suomalainen alkuteos.
Henkilöt:

Aaro mestari, entinen sotamies, vanha pap-
pilassa eliijii . . "

Olli Muhonen, keski-ikäinen leskimies. . .
Tirkkosen Leena, kupparimuori
Heiskasen Anni,morsian
Luuska-Taaretti puhemies
Rovasti

Ovet avataank:lo 7. Näytäutö alkak:lo 728 Ja loppuu y211.
Piljettien hin. kor. I'arlcric 3,t>o; ::;i~^^^HI,— ; Kall. 0,75; 0,50; Ork. 2,—; IRiy^^

L.B—7, 11—16: 12,— ;L 9: 24,— M.

250^Part. logeB,— ;Toisin riv.1,5U,
I. v in ■ i' i 2

Pris 5 penni.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 18 Januari

Suom. Teaatteri.
Keskiviikkona Tammikuun 18 p:nä

BERTHA BRÄNDER.
3:näytöksinen luonnekuvaus. Kirjoittanut Kalle Allo. Suo-

malainen alkuteos
Heiikilöt

Kauppa-opiston
laita ....

Bruno l.uml:rniiM
Uno Boije
HelmiNysten
Torsti Wallgren■
Suiini Bäck
livsiri KajanderI
Otto Nygren
Dagmar Br v
Fanny Kajan,nierikapteemritytiii^^^J
Täti Melartin,hanen tätinsä, tal. lioitaja
Kouva Eriksson, tal. pitäjä koululaisille
Kauppias Tinne
Kultaseppä Sorri

Olga Poppius.
Knut Weokman.
Hemmo Kallio.
Maria Salin.

°PP^. Kaarlo Keihäs.B Helga Oorander.
I Robert Reino.

Evert Sutinen.
Sainio.

Hl[anna Kunnas.
■EmelieStenberg.
■MimmiLähteenoja
H< )tro Näi-li i.
Mlisakki Lattu.lll!hii:i r.iiin;in

Niilo Stenbäck.

Kontor

1893.

Koululaisia.

Aleksis Rautio.
lisakkiLattu.
Naémi Kahilainen.
Mimmi Lähteenoja.
Niilo Stenbäck.
Emil Falck.

-**& K. E. STAHLBERG'5 FOTOGRAFISKA AT ELI E R. AjJSSSffS,17.
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TEATERAFTNAR
iMatsalen

efter skitad representation.

|Ernst Bruno 4
v {

T N. Esplanadgatan 25. Helsingfors, t

SOCIETETSHUSET,
som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemang är ele-
gant ochfullkomligt nytt,uppfyller alla nutidensfordringar.Större
och mindre våningar och enskilda rtim erhållas för bröllop,
middagar, supéer och sammanträden m. m.

j. C. Maexmontan.
— i|;j"
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TI. STIDI'S

1 KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE I
UnionsgatanN:o 27.

tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Dofflar
och Kläden." "»"UIJI U I11-»- " -(.Hl Z " -4 I HIM.»- " -4-llllimill

" "
Julius Tallbergs Byggnadsmaterialiehandel,

Krut- <f- Dynamit'.affär.
'

HELSINGFORS. Murbruksfabrik.

LORENS MALMSTRÖM,
vis å vis Kapellet

rekommenderar ivälvillig hågkomst
sin

Hg--& Bcrrekiperingsaiiat^H
Specialitet: Engelska, moderna liattai

Teater-, Res- 1Marinkikare.
Specialitet: Glasögon & Pince-nez.

"H Största urval. — Nya modeller. H"
PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Eaplanadtrat, 37 (OOhlea gård).



ORKESTERFÖRENINGEN.
ee> m a

Societetshuset
Torsdagen den Ii) januari

Program
Ouverture till op. Nurnberger dockan
j;] Tufia", spansk vals
Air, tor stråkorkester
Dan.se inacabre

PAUS
Ourerturc, Coriolan
a) Andante \ , ■

b) Polonaise / tOl vloiin " " " "

(hr A. Amigo.)
L'Enfant Prodigue, snite (ny)

Introdnction.
Andantino.
Intermezzo.
Réverie,
Fiaale.

PAUS

Toreador et Andalouse
..Hans im Gliick" (ny)
Marsch (ny)

I^KfNJFT^W1
'
■■X>V'O'X..;

Hj. Fagerroos,
E Alexandersgatan 9.

m
C. E, LINDGRENS BORSTBI HDERIAFFAR,

Alexandersgatan 46, CENTRALS HUS,

Alla sorters finare och gröfreBorstbinderiarbe-
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt
svamp, Tamburmattor m. m.

C. E. Lindgren

nulä]

I OBS.!
Rococoo & Japanesiska rummet

rekommenderas for slutna sällskap.
Conditori
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Edvin Forsbäck's
iUiiinatlMJlaiiig!Ih^igsn

XjS.loora.tor3--u.KCi. iHemxarLStad.
Tillvärkar alla slags luft- och konstfyrvärke-

rier, äfvensom dylika, föreskrifna för sjöfarten.
Ständigt väl sorteradt lager af illuminations-

och maskeradartiklar ra. m.
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BRYGGERI.
Telefon 67--1081

Bayerskt-,

PIkSJStEH-
Kulmbacher-
Öl.

Korrespondenser.

H.vsk opera.

S:t Petersburg den 10 jan. 1893.

Inom härvarande teatervärld talar
man för närvarande ej om någon-
ting annat än en ny opera, som un-
der fyra timmars tid håller åhörarne
i en sä pinsam stämning, att de slut-
ligen af fasa utropa:Ssaganda! Tsuch-
fschuch'! Majala. kajala!"

Tror ni kanske, att detta är ryska?
Nej, det är djäfvulska".
Det är nämligen djäfvulsspråket,

som i professor Kimskij-Korssakows
nya operaMlada" talasienhel tablå,
hvilken spelarihelvetets antichambre.
Att djäflarne hafva sitt eget språk,
som är obegripligt för människan, ha
redan diverse gamlanekromanter upp-
takt, och på sin tid har ju äfven Ber-
lioz gjort bizarrt bruk däraf isin,,Damnation de Paust". Denna be-
römda förebild har uppmuntrat vår
stormoderne ryske musikprofessor att
låta äfven sina djäflar sjunga. Men
obegriplig förblirdetoaktadthela ope-
ran, ty manblir'alldeles yrihufvudet
efter att ha hörtden. Man kan trygt
påstå, att uppförandet af ett värk
sådant som denna ballet-opera Mlada ej
vore möjligt på någon annaneuropeisk
operascerii Ty denär renanegationenaf
all vacker musik. Om värklig sång
kan ioperan absolut icke blifva fråga.
Musiken öfverflödar af allehanda vid-
underlighoter, konstgjorda harmonier,
krassa modulationer, orkestrala knall-
effekter ochoändligarecitativ — hvar-
till kommer en mängdnya instrument
och sådana taktindelningar som t.
ex. 1%

HjältinnanMlada framträderföross
endastsom enande, tyhonär redandöd
före operans början, sedan hon blifvit
förgiftad af den dämoniska Woislawa,
somvill föregenräkning fångaJaromir,
ett slags konungason. Woislawa gör
härvid naturligtvis, ehuru hon försäk-
rat sig om medvärkan af helvetetoch
dess makter,upp räkningen utan vär-
den. Ty oaktadt Mlada endast är ett
andeväsen,åstadkommer hon dock, att
Jaromir till sist förgörWoislawa, och
nu vandra Mlada och Jaromir,på det
den stora operaeffektenvid slutet icke
må saknas, ledsagade af slaviska gu-
dar öfver molnen, till himlen — på
visstsätt enkopia af slutsceneniRhein-
gold.

Det hela vill vara ,,fantastiskt" —
och det är det också! Men den stora
allmänheten, och de i operan uppträ-
dande artisterna korsa sig, och en-
dast den lillaklicken, anhängare afden
ryska fm-de-siécle-musiken, livars mest
begåfvade ledare professor Rimskij-
Korssako^' är, äro förtjustaöfvermu-
sikens ,,originalitet' ',— ijämförelsemed
hvilken den förr så ofta förkättrade
framtidsmusiken" är en de rena
sfärernas harmoni. . .

Man höre blott,hvad en literär för-
kämpe för denna riktning skrifver i
en af våra tidningar: "Mlada är ett
filosofiskt-musikaliskt problem, som för
operan öppnar sina ännu outredda per-
spektiv. Den är förkroppsligandetaf
de filosofiska kategoriernas substans
och accidens."

Månne ej detta är den rätta tolknin-
gen af operans mystiska djäfvuls-mo~
tiv: Ssaganda! Tsuch! Tschuch! Ma-
jala, kajala!

-pp—

SOCIETETSHUSET.
dllliance dtran^aise.

feogr ffmme.
Ouvertnre.
Recitation:

La robe " . "".'."" . " Eug. Manuel.
Musique.

Le Pater.
Diame. — 1. acte F. Coppée.

PERSONNAGES:
MademoiselleRose.
Le Curé. !'
Jacques Leroux.
Un Offlcser.
Zélie. <i

'
!,a Voisine.

A Belleville — Mai 1871.

. Musique.. liecitiitioii:
Les pauvres gens Victor Hugo.

La Grammaire.
■ Comédie-Vaudeville. — 1. acte . . . E. Labiche.

Personnages:
Fran^ois Caboussat, ancien négociaiit.
Blahche, sa lille.
I'ointriiias, piVsiiliiit de lAcademie d'Etampes.
.leaniie, femifite de chambre.
Machnt, vétérinaire.

La scéne se passé a Arpajon, ohez Caboussat.. Musique.
Rn commencera å 7. h. 1/z.

Adam.
(xrenado.
Bach!
Saint-Saéns

Beethoven,
Sitt.
Laub.

Wormser

Rubinstein.
Bendel.
I. v. Bronsart.

Konserten börjar kl. V2B e. m
Robert Kajanus

lEHEiii^J

fe

<3HoR~ S SienfrycfiQri, -f^s
Kiiiiian,

■
— —5- Privilegieradt 1869. -s-— ■

Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapliga
som merkantila. Kekommenderar sin kemigrafiskaa.fa.ol-
-33.5.3=Lg' förutförandeaf illnstiationeiaf allaslag enligt nya-
ste metoder.

J OBS.I Vara arbeten liafva rönt allmänt erkännande i
in- och utlandet samt tillerkänts Ilere pris. Profver stå gärna till
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» /or större och mindre beställningar *(
5* rekommenderas, samt frukostar, mid- %jj dagar och supéer såväl å la Carte |J^
)t, som prix fixe. 4

1 Satta $iten 1
>» I-^>* serveras alla dagar, ng- «<>* P. ■. B)» «<

§? cjtnann.
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ifflCiHiPflßCKii mm.
(ftnpeKUiH A. M. CBMHBPATOBA).

Bt Cpeay 6:ro (18-ro) flHßapa.

Bt öeHeoncT.pejKMecepa
Jl> JT. nEHOPHHA.

Cyßopoßt Bt bt> Mw/iaHt

B"b OÖIMeCTBt XOpOUJeHbKNXL meHU^HHL.
Ko>ie;(ia in. :!-xi, i l.iicTisiaxT,, cot. KyiiiKOßa

3,-BiicTßyiornia :ihii,a
å.-ieKcaiiAp-j. Bacii.ii>er.ii'ii. Oyßopoß-i, I^iaß-

HOKOMaH.iymmin Pvcokiixj.ii AiscTpiiiCKHX-B
1 -HB rieiIOpHH'I>.
M. B.MasypoßCKaa
F-sca Jemma.
A. 11. <I>po.lOßT>.
P-ata CTpaßHiroKaa.

repnoniiui KacTeabaHH
MapKHaa Henoj.in
MapKiisi. lllaT(vi.iepT>
rpa<j)HHir OanTH . .
rpa<()Hi«T Tlepyran . Hjiapona
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„ AHTOHio.
T-n;a Je-3le3epri
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rea.;ie.
HoHOMapeßa
CaMÖopcKit.
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la.Meiainiep1!. 11 no
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To.iövxain

CBHTa r.raßHOKOMaii.iyioiuaro i Kpcc-

3BaHHfcifl Benept et nTajitHHU,aMH.
Un. ni. miiinri. .i/hiiCT. nep. H. H

Ca öoflbwwvTb pa3HoxapaKTepHbiiv!"b
lipir yqaciiH IF. IS. SFa3ypOBCKOB, M. A. UaaBCKOB

,1. ,1. lle>iopmia 11 A. 11. $poiOßa.

Hanaflo 7 Va nac. Ben

Telegram
(Från Programbladets speciela

korrespondenter.)

Paris, den 16 jan. Strind-
bergs ..Fröken Julie" uppföres
i afton för första gången på
Théåtre Libre. Inom teater-
världen och skandinaviska
kolonien,spänningenutomordent-
ligt stor. Generalrepetitionens
publik reserverad i början och
vid slutet, men några scener
väckte stormande applåder.
Författaren väntas med kurir-
tåget kl. 6,35 e. m.

Berlin, den 14 jan. (För-
senadt). Ennas Die Hexe"
uppfördes igår afton förförsta
gången på K. operan med ly-
sande framgång, isynnerhet
andra akten. Kompositören
många gånger framropad. En-
nas nya opera heter Kleopatra.

Kamps Kafé.
Ilevys @rkesfer.

Onsdagen den 18 januari

Musik i matsalen efter kl 10 e. m.

Torsdagen den 11) Januari kl. 7,50 e. in.

Program:
Civil och militär-marseh af...... Schrammél.
Schatz, valser ur Ziguenarbaron . .Strauss.
Ouvert. till op. Niirnberger dolkan .Adam.
Aftonstjernan, romans Wagner.
Potpourri ur op. Ernani Verdi.

Paus.
La Ravissante, Gavotte Alberti.
Les Patineurs,Vals Waldteufel
Nordiska danser och visor Söderman.
Postskriptum, Polka maz Millöcker.

På Varieté! nytt potpourri S. Levy.
a) Stor internationel konsert!
b) Excentriska och musikaliska Va-

rietévisor.
Paus

iMusili imatsalen.
ARBETETS VÄNNERS PLATSFÖRMEDLINGS-, ARBETS- och KOMMISSIONSBYRA, Helsingfors, L Robertsg. No 4 & 6,

erbjuder sig härmed att grattis bemedla åt hugadeprincipaler tjänstefolk, arbetareinom alla yrken, arbetsledare, förvaltare, inspektörer,maskinritare konstruktörerarkitekter, ingeniörer, m. fl. Endast personer med goda betyg från tidigare platser erhålla byråns förord,kvar jämte byrån, där blott sådant är möjligt 'söker privatiminförskaffa närmare upplysningar om de sökande. Genom byrån utföras samvetsgrant och till billigapriser följandearbeten: Undervisningisvenska finska ryskatyska, franska och engelska språken, räkning, geografi; mottagas stilistiska-, juridiska- och arkitekturuppdrag,korrekturläsning, stenografering renskrifning autokopie-
rmg, öfversättningar,bokföring,porträttering istomp och svartkrita, uppgörande af byggnads- och maskinritningar, målarearbeten, pianostämningm m Byrån ombe-sörjer med största skyndsamhet bank- och affärsuppdrag af alla slag, inkasseringar, speditioner, distribution af bref och andra försändelser köp och försälinino- afvillor,stads- och landsfastigheter, värdepapper, landtmannaprodukter, handtvärks- och fabriksalster m. m.OBS.i Alla uppdrag utföras tillbilligaste priser och med största ackuratess. Öfverenskommelse kan äfven trifl

iiwtfr
Helsingfors Ridinstitut

Öppet: Söckendagarkl.8- 3 f. m. och 5-
Sön- o. helgdagar „ 9-2 f. m.

TELEFON 304

v^vvvvvw^rv

åiil
SPIRITUÖSAAFFÄR

13 Eriksgatan 13
Rekommenderar sitt välsorterade

lager af
C3osnac,

Lik.örer
Från Legler Pernod, Schweitz

direkt importerad st t>Sin"t.
Alla varor absolut fin och ren smak

—
■;^»-.--afrs-_-"s*v~^Ä*v.-v£W*. j/i^w_x*s.-^^».^^^w^^ir^J^^v.^S>s^^^fc».
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|Mmfaeåfi én U©Mg 1*
Specialaffär ' "^^^^^^^^^^| »

I Modevaror l^H^KKappor.
)tDamskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris.*

BOMJINSK
iCentrals Ixvls.

Mikaelsgatan 4. Tel. 283

ii» 1 Hl.iiiii.su. Telef. ;ö(). il Alexanders*. THel. 11(1.).
— —

—^^^^^^^»

li^IIEtITTTOS-A., PUNSCH o. VIKT, p<
engros o. mlnutaftär.

I' Skrädderi-Etablissement. \
I Ett välsorteradt lager af inhem-
I ska och utländska tyger. Förfär-
I digas alla slags manskjadermed
| största omsorgsfullh^^^^^^M
Imoderata priser ho»

och

\Y. A. Sittmkoff.
28 Unionsgat. 28

m■
1 1 1 1 1 1 1 1 1 111111 i 111111111 r

Gravör
Karl Sundströms
Kautschuk & metallstämpelfabrik emot-
tager beställningar å alla slags gravyr-
ooh Kautsclrukstämpelarbeten.

Stämplar & sigill af alla möjligaslag
finnas pa lager ilånga banor.

Prisen billiga.
Helsingfors

50 Alexandersg. 50,

Helsingfors.
det förnämsta lager at lätta och välgjorda Åkdon, Rid-

Seldon, Rese-effekter och finare läderarbetenilandet.
likhet angår motstår fabriken hvarje konkurrens.

FR. SPENNERT.
firmans irmehafvare

tanken på att beställa kläder,
'\\//i försumma icke att först se på ma-'"

■ in-inl <.("]] taga redapå prisenhos
I. fUHEB,

Skilnadstorget N:o 2

■>!&&

Jas om ackord per är



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor:Unionsgatan30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Brunshuset.
BRUNSHUSETS VARIETÉ

Alla dagar

Stor infernafionel Konsert
dirigerad af Hr A. GENOT från Paris.

PROGRAM.
Musik.

1. nDie Wacht-Parade", Internationalkören M:me
Blanch-Gabriel.

2. Les Souvenir d'une Lorette", M:lle 'Delwal.
3. Excentriska Klowner, Felix och Meier.
4. Svenska romans- och chansonettsångerskan F.

dholm.
Paus.
Musik.

5. nEhwigerer Mamama", Ungersk kör, Blanche-
Gabriel.

6. La valse du Cliquot, M:elle 'Delwal.
7. Excentriska och musikaliska klowner, Felix och

Meier.
8. Svenska romans-och chansonettsångerskanF.Lind-

holm.
9. International trio, Blandie-Lilli-Elza.

Musik.
OBS.!Brunshusets Varieté erbjuder alla dagar stort, nytt

och omväxlande Program, ofta ombyte af nya Artister. Början
sker alla aftnar kl. Va 8 <"■ m-

Högaktningsfullt

N. Håkansson.

Teater och Musik.

— Gengångare har idessa da-
gar uppförts iTurin och blifvit mot-
tagen med utomordentligt bifall. Er-
neste Zaccani, som anses för Italiens
mest framstående Ibsen-framställare,
rönte som Osvald storartadt bifall.—

■ Die Hexe, den unge danske
kompositören August Ennas mycket
omtalade opera, som senast med stor
framgång gifvits i Prag af Angelo
Xeumanns operasallskap, uppfördes för
ett par veckor sedan äfven iMagde-
burg, men synes ha väckt föga
ntresse hos publiken.— Febvre, den framstående fran-
ske skidespelaren och societären vid
Théåtre Francais lämnar scenen den
1 juli iår.— Fru Materna, den berömda
Wagnersångerskan, kommer att ivår
företaga en större konsertturné, där-
vid hon äfven kommer att besöka.
Danmark, Sverige, Norge och Fin-
land.— Teaterutställningen i Wien
senaste sommar synes ej hafva varit
någon god affär. D:r Aouspitzer, som
var expositionens generaldirektor, har
idessa dagar ien redogörelseförden-
samma uppgifvit, att utgifterna, som
beräknats till 305,000 gulden,isjälfva
värketstigit tillejmindreän 1,348,000
gulden.— Operasäsongen iItalien tog
den 26 December sin början,ochblefvo
på de särskilda teatrarna följandeope-
ror uppförda: iMilano (Scala) Fran-
chettis Christopher Columbus", Pa-
lermo (Politeama) Leoncavallos Pagl-
iacci", Cagliori nGioconda", Modena
Aida", Piacenza Tuccinis Villi",
Panna Traviata", Lodi,,Afrikanskan"
Ferrara ,,Vännen Fritz", Forli Loh-
engrin", Reggio-Emilia J udinnan",
Genova (Carlo Felice) Gioconda'',
Pavia F avoriten", Turin (k. teatern)
Mästersångarne i Niirnberg". Med
sistnämda opera nådde ånyo Wagner-
musiken en god om ock icke öfver-
måttan stor framgång iItalien.

— Sitt 50-åriga jubileum firar
iMaj månad dettaår Cambridge Un—
versity Musical Society". Med anled-
ning däraf hafva myndigheterna vid
denna högskola beslutat att förläna de
mest framstående kompositörerna af
de olika europiska nationerna heders-
titeln af ,,doktor imusik". Af de
sju kompositörer, som erbjudits dok-
torsvärdigheten, hafva Brahms och
Verdi, den ene af brist på tid, den
andre — såsom tidningarna härstädes
äfven haft att förmäla — på grund
af sin höga ålder förklarat sig ur-
ståndsatta att komma till Cambrigde
för att personligen mottaga hedersbe-
tygelsen. De öfriga,MaxBruch, Samt
Saens, Tschaikowsky, Boito och Grieg,
hafva däremot bebådat sin ankomst
till Cambrigde cch vilja efterkomma
musiksällskapets inbjudan att på en
af detsamma föranstaltad konsert per-
sonligen utföra ett eller flera af sina
arbeten.
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IServeras å första klassens i
|restaurationer ochkaféer samt
|säljes kos välför-
Isedda kolonial-, .

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors, Mikaelsgatan9.
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# REDSKAPS-AFFÄR.

- Omgåenåe brefsyar.—
- Agenter antagas: -

Lindstedts Antikvariska bokhandel,
Helsingfors

Stort lager utvalda& rara böcker
Köper hela bibliotek och ensk.
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OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET
Hufvudkontor: Unionsgatan 30. Telefon 1481.

meddelar försäkringarmot OLYCKSFALL.

Från utlandets teatrar.
Veckans program

Stockholm.
K. Opernn. Friskytten.
K. Bräm. T. Vid Breitenfeld. Kärlek och filosofi,m. m.
Södra T. Pariserpojken. Fru Hin.
Vasa T. Underdoktorn. Hattmakarens bal.

Kristiania.
St. Teatern. Viljer.

Köpenhamn.
Kongl. Th. Ett Samliällsoffer. Carmen.
Dagmar Th. Goetz v. Berlichingen.

St. Petersburg.
Maria Th. Traviata. Jolantha.
Michel Th. Mariage d'hier. Maria Stuart.
Alex. Th. Sans préjugés. En dag iS:t Petersburg.
Lilla Th. Heisses Blut. Das Wettrennen.

Paris.
Gr. Opera. Loliengrin. Huguenots. Juive.
Öp. com. Richard Coeur-de-Lion. Manon. Carmen.
Com. Franc. Britanniras. Ruy Bias. Segliére.
Vaudeville. Monsieur Coulisset.
Gymnase. Charles Demailly.
Odion. Le roi Midas. Mariage d"hier. Louis XI.
Variétés: Petite marquise. Toto chez Täta.
Grand Th. Lysistrata.

Berlin.
K. Opernh. Fliegend.Holland. Pagliacci.Puppenfée.
K Schausplh. Jungfrau v. Orleans. Neue Herr.
Deutsch. Th. Zwei gliickliclie Tage. Faust. Samh.pelare.
Lessing Th. Heimath. Natlian der Weise.
Berliner Th. Kean. Krieg im Frieden.Richard 111.

Wien.
Kk. Oper. Wasserträger. Prophet. Muntra fruarna.
Kk. Burgth. Goetz. Vintersaga.Huttenbesitzer(Derblay).
Deutsch. Volksth. Grosstadsluft. Divorcons.
Th. an d. Wien Sarah Bernhardts gästspel.

Milano.
La Scala: Chistopho Colombo. Flygande holländaren.

London.
B. Opera. Orféo. Cavalleria rusticana.
Drury Lane. Little Bo Peep.
Lyceiim Th. King Lear.
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Bronsartiklar och aluminium-saker till

inköpspris ibrist på utrymme
Stort, väl sorteradt lager athusgeråds

artiklar till billigaste priser11

3 Teodor Baltscheffsky.
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