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cfrocfram-tfilaået
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBLIN,
FOTOGKAF. Teatrar och Konserter.

Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
*

Kontor
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag4< Förlag af finska vyer. 5*

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.

N.Esplanadg.33.
-S- J. ti. Carlander.

1893.N:o 50 Söndagen den 30 April

Svenska Teatern.
Söndagen den 30 april.

LILLA HELGONET.
(MAMZELLE NITOUCHE")

Comédie-Operett i3 akter (3:de akten afdeladi2 tablåer) af Honr
Meilhao ocli Albert Millaud. Öfversättning. Musiken af Hervé.

Personerna

Grefve de Chateau-Gibus, Major vid 27:de
dragonregementet Hr Malmström.

FernanddeCliamplantreux 1! löjtnanter vid( „ Oastegren.
Griistaye, > samma rege- [ „ Berlin.
Robert, j mente. ( „ Ljungberg.
Loriot, korporal , Salzenstein.
En dragon „ Larsson
Celestin. orgelnist iSvalornas kloster". . „ Willielmsson.
Direktörenför TeaterniPontarcy .... „ Wahlbom.
Regissören „ Precht.
Denisse De FlavjgDy Fru Castegreii.
Priorinnani„Svalornas kloster" „ Wahlbom.
Syster tludule „ Wiberg.
l:sta pensionären „ Precht..
2:dra pessionären Frk Stjagoff.
3:dje pensionären „ Granqvist.
4:de pensionären Fru Wikbom.
Corinne, "j f „ Salzenstein

«3*« to, .ktriservid teaterniPontarcy.
Sylvia, J \ „ Holmlund.

Klosterpensionärer. Aktriser. Dragonoffioerare m. fl.
Händelsenioch. i närheten af Pontarcy.

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

Måndagen den iMaj

Samma pjes.

■$MosÖAä' $ '■■^H^SIN.GF^RS
Herr Edvard Wilhelmson

(Celestin i,,Lilla Helgonet.")

Vi återgifva i dag bilden af herr
Wilhelmson — en bland Helsingfors
mest populära personligheter. Som
skådespelareharherr Wilhelmson fram-
stält många roliga typer, och hans
namn är förknippadt vid otaliga folk-
konserter och välgörenhetstillställnin-
gar, där han städse skördat lifligt
bifall.

Arkadia Teatern.

Avg. Arpes Teatersällskap.

Söndagen den 30 April kl. 8 e. m

För 78 gången

c&afiom cJiuopio.
Lustspel i 3 akter af Gustaf von Xumers

Inhemskt oritrinal

Personerna

Prosten spelas af Herr Zachris Zachrisson.
Prostinnan „ „ Fru Mia Grunder.
Naismi, deras dotter .... „ „ Fr. Nanny Seherschakow.
Adjunkten, hennes fästman . „ „ Herr August Arppe.
Lilli, förlofvadmed prostensson„ „ Fr. Helene Söderman.
Pastorskan „ „ Fr. Rosa Lindfors.
Länsnianskaii „ „ Fr. Jenny Tschernichin.
Handelsmanskan „ „ Fr. Sarah Wesander.
Pekka, dräng „ „ Herr Adolf Linderoos.
En bonde „ „ Herr Elias Franok.
Maja. piga „ »Fr. Alma Berglund.
Eu positirspelare „ „ Herr Alfred Andersson.

(Händelsen passerar på en prästgård i,Savolaks sommaren 1891).

c^m^. Jlrppa.

-«-H * K. E. STAHLBERG'8 mr7nTOTrSYT ifEL'lEj; Aie^ngg^^ö17.
-Ä.IISL

■ÖSX3SÖNDAGAR
kl. 3—5 e. m Försälirinssalitietoolaset vi

SSLA.H.E"Vr-A-
MUSIK*- beviljar lifränte-, pensions-, utstyrsel- och lifförsäkringar af

alla slag på de fördelaktigaste vilkor mot billiga premier.
Bolagsordningen berättigar de försäkrade till andel i vinsten
äfvensom att vid bolagsstämma utöfva röst- och valrätt.

KÖNSEfiILöryi adyglii

Tisdag, Torsdag och Lördag Försäkringsbelopp utbetalas om så önskas omedelbart
efter dödsfall.fr. kl. 7.30 e. m.

Musik iMatsalen
alla aftnar efter u. 10.#/

den
MYOKTÄÄ "5* BäsTh. lor-

PALOVAKUUTUKSIA. BRIFÉÉIAR
■■**

Aleks.k. N:o 42. Telef. 627,

MEDDELAS,

»— *«niiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiim»»— a— 4»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'.i> *' 4»ihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih*>— "— 4miiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiini{ii«»-

TI. gTUBFS

KUDESHANDE^cI^KRÄDbERmÖRELSE^
UnionsgatanN:o 27.

tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Dofflar
och Kläden." -4>lIJM11 1 11111111!»»--" ~4><1 1 11111111111111lll»>— "— *♥(1 1111 111 1 111111!>►—"— 4*11111 1 1 1 1 111111111!"!►—"

Vid tanken på att beställa KLÄDER försumma icke att först se på material
och taga reda på prisen hos O. Öländer, SkilnadstorgetN:o 2.
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ORKESTERFÖRENINGEN.
Söndagen den 30 april.

flFilllItlSill
(Ven sisia)

med

Finskt Program.
Björneborg-arnesmarsch
Vals
Seherzo
Finsk Rapsodi

.Bkmaß..Krohn..Kajamis.

Paus
Järnefelt

I All('!j'r7ttoi|virrinarriäH
I Andante espressivo.I Adagie.
IAllegretto.

Sostenuto
—

Allegro vTväTT^^^^^^^^^^^HH-,Hvem styrde hit Din|sånger js h i
"väg? för Co]kn1
b) Gamle Hurtig" J bänt. |
En Saera Sibelius

PAUS

6. a)

8,
9,

10.
11.

Finale ur op. »Kung Karls Jagt"
Romans, för kornett
Seherzo, förstråkorkester . . .
Korteg-e

Pacius.
Flodin.
Merikanto. Kajauus.

Största cfflaj
kl. 12 på dagen

Matiné Brunnshuset
Entré 1mark.

Robert Kajanus

"H ii^illli,H-
Hj. Fagerroos,

Alexandersgatan 9.

C. E. LINDGRENS BORSTBIHDERIAFFAR,
Alexandersgatan 46, CENTRALS HUS.

Alla sorters finare och grftfre Borstbinderiarbe'
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt
svamp, Tamburmattor m. m.

C. £. Lindgren

obs.: nI
Rocoeco & Japanosiska rummet s

rekommenderas för slutna sällskap.
Conditori

<fj CäTANI. |f
m L"^" ,[bikla c^> <s>'° eJk

Fonder
9mf.
44,000,000.

Meddelar
Lifförsälcringar

med
B/t

andel
i

ho-

lagets
vinst

utan
förhöjda
premier.

Brandförsäkringar
å

fast
och

lösegendom
till

billiga,
premier.

SCHILDT
&

HALLBERG,
15

Alexandersgatan
15

(Atlas).

Julius
Tallberg.

J,
A.

Törnroos.

5
Östra

Henriksgatan
5.

5

Michaelsgatan
5.

Alf.
O/in,

Emil
Björkell,

H

Georgsgatan
14.

7
Norra

Esplanadgatan
7.

F.
A.

Linden,

10
8.

Esplanadgatan
10.

Teater-. Res- S Marinkikare.
Specialitet: Glasögon & Pince-nez.

"<■s Största urval. — Nya modeller. £»5"
PAUL DETTMANN, Optiker,
N.Esplanadgat. 37 (ÖOhles gård).

Nylands

badstuga,
13 Nylandsgatan 13

Telefon 1085.
Bekvämt, snyggt

och tidsenligt inredd
med billigareoch dy-
rare alla slags bad-
rum och ångskåp,
samt motsvarandeal-
la rättvisa anspråk
på god uppassning,
trefnad ocb. komfort.
#"##§###■

IiBalis

4 Glogatan 4

Säljer billigast allt
hvad till en väl för-
sedd drogeriaffärhörer.

Ämnen, som begag-
nas endast till medi-
cinskt bruk, få enligt
drogeri - författningen
icke på någon droghan-
del säljas i mindro
partier än 150 gram.

IiHEDEN,
Vladiniirsgat. 13 och

Michaelsgatan o.

Direkt importerade

MER.
N. A. Turdén,

Korrespondenser.
Från Monaco

Monte Cailo 5 april 93.

Då jag för ett par år sedan i
Stockholm hörde Sigrid Arnoldson,
föreföllmig röstennästan alt förobe-
tydlig, men när jag här, oför3trödd,
hört henne, är jag benägen att gå in
på att konsten uppväger den andra
bristen. Och bland de många sån-
gerskor jag hört, förefaller mig ingen
ha öfverträffathenneiDinorahs skugg-
aria. Alen också var hon understödd,
icke öfverstormad af Monte Carlos
världsberömda orkester och Soulacroix
återgaf briljant Hoels parti. Den
elitpublik, som samlat sig vid denna
föreställning och bland hvilken märk-
tes storfurstame Peter och Nikolaus
af Eyssland, ägnade de uppträdande
varmt mottagande, hvari med full
rätt orkesterns utmärkte dirigent Jehin
hade sin andel.

En skugga mot henne var stackars
Adelina Patti iJulias parti. Hon tog
sig, i trots af sina 50 år, ännu
nätt ut, men hon är som skådespe-
lerska underlägsen Sigrid Arnoldson
och många andra. Rösten är blifven
nästan oigenkänlig sedan 1870, då
jag hörde henneiLondon. Hon spa-
rar den så mycket som möjligt, men
när hon nödvändigt måste forcera den
i det högre registret ■

—
■ ja, då gall-

skriker hon. Publiken föreföllej häl-
ler vidare entusiasmerad. Men billi-
gare har hon ej blifvit med åren.
Vid hennes uppträdande i Nizza i
förra veckan voro priserna förhöjda
till åttadubbelt mot de vanliga —
men följden däraf var, att en stor
del af de dyraste platserna stodo
torna.

På direktör Raoul Giinzburgs initi-
ativ har man här sökt att från kon-
sertsalen till teatern öfverflytta Ber-
lioz' fordom försmådda, nu populära
opus ;jDamnation de Faiist". Redan
länge har detta föresväfvat beundrare
af ett värk, hvars innehåll och hela
byggnad synes hänvisa det till sce-
nen; och Berlioz hade måhända själf
tänkt därpå — vissa antydningar i
partituret berättiga till en sådan för-
modan. Den unge direktörenhade en
svår uppgift att fylla: det gälde att
i en opera gifva lif åt de talrika
symfoniska partier, som Berlioz' värk
innehåller, och han studerade därföre
grundligt Goethes Faust, pröfvadealla
scener och situationer, ochhar kunnat
nästan fullständigt införlifva dramati
partituret. Ideklamations- eller kör-
partierna iBerlioz' värk hade direk-
tören ingenting nytt att utfundera;
men med afseende på de symfoniska
har han genom mimiska scener åter-
gifvit de handlingar, som musiken
uttrycker. Och det hela fick en ut-
märkt tolkning genom hrr Jean de
Reszké och Melchissédec semtmadame
d'Alba.

Kort därefter upptog samma direk-
tör Carmen, som likaledes gjorde stor
lycka, förträffligt tolkad som operan
blef af fruarna Arnoldson oolid'Alba
samt herrar Saulaoroix och Dupeyron.

Slutligen har jag från opera säson-
gen härstädes att anteckna första före-
ställningen afE. Wagners operaTris-tan och Isoide" inför en alldeles
fullsatt salong. Den tyske komposi-
törens opus vakte till en början en
viss förvåning,menpubliken hämtade
sig mycket fort och beredde stycket
och dess tolkare det mest vänliga
mottagande.M:lle Langlois, som fram-
för alt äger ett högt register, vann
stor succés. Herr Renault,en stark" te-

Majsång1

Förspel(Akt III)ur Lohengrin"
Björneborgarnesmarsch. .

Ouverture Kobespierre" .
Suomis Sång1

Ungersk dans
Finale ur Kimg Karls jagt.

dfiatinén Börjar ML 12 p. å.

jjä,—5-».^^^^^^.

Orkesterföreningen.

-—».13»=—

Kiicken
Wagner

Pacius
Brahms,

Pacius,

l|p>

Gfc.
&Qfi~ S Sfenirycfieri, |^

"— -h- Privilegieradt 1869. -j-
—

~#
—

S Utför alla slags litograflska arbeten, såväl vetenskapliga> som merkantila. Eekommenderar sin lce3=a.ig-ra.:S.s3=a.a.fcLel-
j 3a.äja.g (örutförandeaf Hl-a.stra.tlo33.er af alla slag enligtnya-
) ste metoder.

obs.! Vara arbeten halva rönt allmänt erkännande
I in- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna till
j fgtjänst franco och gratis. g,

!S^&

Brunnshuset
MATIIII

Måndagen den iMaj

Program:
Thomas

Paus
Litolff.

Ouverture Raymond"

CDO
P 5.

?r J& t fe-
A O: g PS*
a "Is-
|fil11*1
' O:

500 Portemonäsorter,
75 Plånbokssorter,

1500 Blomsterkortssorter
finnas att välja på hos

Osliar Fröberg»
Kaserngatan 4(5,

">} LlllulödKilllljöAKiltjljyidjjljl K-oITHTJLEI
°M Stockholm, fl
Yl meddelar lif-, kapital och pTo"^ lifränteförsäkringar. K*"^ Thules vinstutdelning till de K^"^ försäkrade uppnådde för år K*

1892 en summa af fA
152,437 Kr.= Fmk. 212,802.

?<§ Genera/agent för F/n/and f£°M 0. Th. Widerholm. fe

Entré 1mark.

®±sM
-SH



ALEXANDERS TEATERN.
(Regie: Axel Gollin.)

Söndagen den 30 april kl. l/&— V2H e. m.

Si06 tßöpsföras fäUning.
Andersson, Pettersson

och Lundström.
Folklustspel med sång i7 tablåer af G. Engström,

nor, gjorde en framstående skapelse af
Tristans personlighet och fick likale-
des mycket applåder. Barytonisten
Illy och m:lle Laffon behagade myk-
ket, och orkestern, dirigerad af hr
Jehin, gjorde sig väl förtjänt genom
det utmärkta sätt, hvarpå den löste
sin ujDpgift,

Cliquot

— Eldsvåda å Casinoteatern.
Den 11 april omkring kl. 5 e. m.
signalerades eldsvåda från Casinos te-
ater. Man företog strax stor ut-
ryckning från brandstationerna, ochpå
mycket kort tid voro två ångspmtor,
tre stationssprutor och två stegvag-
nar samlade utanför brandstället. Då
brandkåren under chefens kommando
trängde in i byggnaden, voro dess
olika rum, isynnerhet teatersalongen
och pergolan. fylda af rök eller stark
brandlukt. Från öfversta gången öf-
ver pergolan trängde man in på den
vind, som finnes ofvan lillasalen utåt
Amaliegade. Här upptakte man eld-
härden. En af vindslrjälkarna, som
var anbragt för nära intill en skor-
stenspipa, hade blifvit antänd, och el-
den hade härifrån fortplantat sig vi-
dare. Brandsoldaterna nyttjade först
sina handyxor och fingo sedan slang
upp till vinden, så att de under lop-
pet af en half timme blefvo herrar
öfver elden.

— Théåtre du Cirque iAntver-
pen har förstörts genomen explosion.
Scenrummet spolierades helt och hål-
let; en maskinist dödades, Olyckan
timade några minuter före represen-
tationens början.

Fjärde tablån:
Skräddaren på modet.

Personer:
Pettersson. . . . , Herr G. Sjöberg.
Baron vonLuftig Herr Böttgre.
Grosshandlar Blank Herr Collin.
Styker,målare Herr Smitt.
Camilla. . . " FruLundström.
Laura Fru Hjort.
Hammarlund, kopparslagare Herr Blom.
Lundström Herr Lundström.
Jöns, betjänt Herr Johansson.

Femte tablån:
Huslig lycka.

Personer
Lotta, hans hustru Fru Sjöberg.
Bettsman, Anderssons svärfar Herr Hj.Sjöberg.
Pettersson Herr G. Sjöberg.
Lundström . . * Herr Lundström.

Sjette tablån.

På nobis"
Personer

Andersson, snickaremästare Herr Asplind.
Lundström . , Harr Lundström.
Pettersson Herr G. Sjöberg.
En värdshusvärdinna ,. . Fru Collin.
l:sta spelaren Herr Collin.
2:dra spelaren Herr Johansson.

QfiangeniQnf.
Sjunde tablån:

Andames rike.
Personer

Stellarivs Herr Hj. Sjöberg.
Mystifax Herr Malmgren.
Hillaris

" Fr. Adelstam.
Fortnna Fru Lundström.
Brilliautine Fr. Janzon,
Amorösa Fr. Carlsson.
Lumpacius . . , Herr Böttger.
Pettersson Herr G. Sjöberg.
Lundström Herr Lundström.

Måndagen, den 1 Maj, kl. 8 e. m
S»a.:m:ma. jijes

Nya kupletter

Första tablån
Andames rike.

Personer
Stellarivs, andames konung
Mystifax, hans rådgifvare
Hillaris, Mystifax son
Fluribus, enung ande ■

Fortuna, lyckans gudinna
Brilliantine, hennes dotter
Amarosa, kärlekens gudinna
Lumpacius Vagabundis, en ond ande

Troll af båda könen

Andra tablån:
På vandring.

Personer
FortunaAndersson, snickaregesäll
Pettersson, skräddaregesäll
Lundsröm, skomakaregesäll
Lumpacius, (förkläddtill judisk krämare)

Tredje tablån.

Herr Hj. Sjöberg
Herr Malmgren.
Fru Hjorth.
Fr. Adelstam.
FruLundström.
Fr. Janzon.
Fr.E. Carlsson.
Herr Böttger.

Fru Lundström
Herr Asplind.
Herr G. Sjöberg.
Herr Lundström.
Herr Böttger.

Ola Pehrsson. förmögenbonde.
Mor Karin, lians hustru . .
Anna Kathrina, deras dotter
Vågman, landthandlare. . .
Pelle, bonddräng
Lars, postbud
Andersson
Pettersson
Aundström

På midsommarafton.
Personer

Herr Malmgren,
Fru Collin.
Fru Hjorth.
Herr Collin.
Herr Johansson.
Herr Smitt.
Herr Asplind.
Herr G. Sjöberg
Herr Lundström

Bondfolk.

Herman &ilcjmann. dlgenfuron
GLOGATAN Telefon 1535

Ernest Irroy & C:o
W:m &

Reims Champagne. Gonzales Byass & C:o lerez de
Geo Tait Oporto. Delius Fréres & C:o Malaga m. fl.

la Frontera.

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

¥¥&¥9¥¥¥¥¥¥9¥

Ull iåiiifii
SPIRITUQSAAFFÄR

13 Eriksgatan 13.
Rekommenderar sitt välsorterade

lager af

Horn,
Lik.örer

Från Legler Pernod, Schweitz.
direkt importerad atosint.

Alla varor absolut fin och ren smak

!É*É!ÉÉ!!^?É?^ÉSyi?!i?ss^*

»¥^¥¥^V¥¥^¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥y¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥^¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥^

dua M@3T<å
9Mngsi©åini

Specialaffär för

Modevaror & Kappor.
)t Damskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris.

*

Ålexandersg. 42. Stolförsäljning. Telefon n:o 23.
Skräddarmästare M. RII^fTAI^AS konkursmassas rikhal-
tiga lager utmärkt goda tyger, realiseras till inköpspriseroch
derunder, alla slags kläder förfärdigas till billigaste priser,
för arbetsduglighet fullständig garanti.

c2£ dl. Saxelins dlfelier,
fp^r Central Passagen. ""^sf

Porträttering alla dagar fr. 9— 3. Elegant arbete. Billiga priser

NYa jj mm~ Bekommen-{
(
!
— =

j( derarsitt välförsedda >
! flnfffißPi- '

t
laSer af dr°g er. ke'Ii "'"»"' J mikalier, gummiva- J

j ( ror, Farmaoeutiska »
i handeln ik&?\ Desinfektions- |

J och konserverings J| ( medel, af alla slag; >
I |Michaels- |(billigaste priser. i

I gätal i. I Osk. Durchman.

För Vårsäsongen:
Polska och Wiener-

IKOBOJI
af bästa fabrikat, till nedsatta, ytterst

låga priser, samt

&ummi~&alosefier
af den välkända prima sorten,istörsta

urval hos

K Lönnbeck,
Norra Esplanadg. 35, hörnlokalen.

nu. Diverse rester realiserasytterst
UUO. bi||igt.

Ledig annonsplats

$Rmans~<firöå
ibutikerna

Annegatan 20
Nikolaigata 21.

K.

I

SOCIETETSHUSET,
som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemangär ele*
gantochfullkomligt nytt,uppfyller allanutidensfordringar. Större
och mindre våningar och enskilda rum erhållas för bröllop,
middagar,supéer och sammanträden m. m.

7- Maexmontan.

iii



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor:Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

ORKESTERFÖRENINGEN.
Soeiefefshusei

Folk-Konseri
Söndagen den 3o april

Program
Ouverture till op. „svarta dominon" . . . Auber.

MSorgenfrei", vals Martin.
Kosjsert, förbasun Kex.

(Hr Eppinger.)
Finale ur op. Faust" Gounod.
Träumerei, för stråkorkester Schumann.
Adagio, för jviolin Bruch.

(Hr L. Amigo.)
Bolero Moszkowski.
Czardas Delibes.

Konserter börjar kl. V25 e. m.

Teater och Musik.
— Sarah Bernhardt. Vi berät-

tade för någon tid sedan, att Sarah
Bernhardt vid en festföreställningför
folkskolorna i Petersburg, till allmän
förskräckelse, valt Kameliaf)amen"
till program. Med anledningdäraf har
konstnärinnan sändt den tidning, hvar-
ur vi hämtade notisen, följande bref:

Jag får afgifva den formligaste
dementi å det, som er tidning berät-
tat. Jag har inviterat Petersburgs
skolor med anledning af kejsarinnans
födelsedag till en föreställning af
„Jeanne d'Are" och icke af Kamel-
iadamen". Denna föreställning, som
gafs inför 2,000 skolgossar och skol-
flickor, gaf anledning till en stor suc-
cés för det uppförda dramat. Efter
ridåns fall måste vårt sällskap fram-
träda 37 gånger inför enentusiastisk
och erkänsam publik. Jag måste stå
fem minuter utan att få fram ett ord
efter den famösa versen. La France
renaitra dans le dernier francais"
(Frankrike skall pånyttfödasiden siste
fransmannen). Ropet nVive laFrance"
upprepades tusen gånger af två tusen
munnar, och vårt lilla sällskap erfor
några minuter en stolt och upplyf-
tande rörelse. Slutligen har Peters-
burgs municipalråd hedrat mig med
en offentlig tacksägelse och aflåtit till
mig iMoskva en mycket smickrande
och erkänsam officiel skrifvelse.

Se där sanningen, minherre! Som
ni ser, liknar den iintet berättelsen
iert blad. Hvad beträffar vår fram-
gång har den varit så ur artistisk och
pekuniär synpunkt, att jag icke vågar
tillskrifva mig hela förtjänsten däraf
och tror att det ryska folkets nuva-
rande sympati för alt som är franskt
till en stor del bidragit till vår seger-
rika sejour iByssland".

— Schack på kungen" heter
en ny opera af Ignaz Briill,som kom-
mer att först uppföras på Mimenens
hofteater.

— Ny opera. PåHamburgs Stadt-
Theater har helaftonsoperanViola" af
A. Arensen uppförts för första gån-
gen under rätt lifligt bifall. Texten
har R. Genée utarbetat efter Shake-
speare. Musiken betecknas af kritiken
som vacker och underhållande.

— Ny tysk opera. Professor Her-
mann Schröder iBerlin har fullbor-
dat en treaktsopera Wenderne" med
text af M. Marquardt. Handlingen
skildrar det mot sin undergång lv-
tände hedniska Wenderfolket under
AlbrechtBjörnenochinnesluter Schild-
hornsagan.

— PrisbeJönt opera. Den 19-åri-
ge kompositören Frotzner från Stoc-
kerau vid Wien har af tysk-amerikan-
ska operaföreningen tillerkänts första
priset för den bästa opera, afsedd till
uppförande under utställningen iChi-
cago.

— Carl Rosas för några år se-
dan iLondon grundade operasällskap
har af drottning Victoria hedrats med
den utmärkelsen att få begagna sig
af titeln „kunglig", Drottningen har
genom sir Henry Pousouby förklarat,
att den aflidne Carl Eosas förtjänster
om musiken iEnglandberättigade till
denna utmärkelse. Sällskapet skall
altså hädanefter bära titeln kungl.
Carl Eosa operasällskapet", och dess
medlemmar äro „hennes majestäts tjä-
nare."

OBS! De närmaste dagarne uppträda nya arsister.

Brunnshuset.
Alla aftnar fr. kl. half 8 e. m.

Konsert och Varieté-Föreställning.
ÖP rogram:

I—4. Musik.
5. Uppträdande af Fröken Elsa Wally.
6> v „ Herr Otto Fuchs, komiker
7> r Fröken Elvira Russel.
8

_ "
w FrökenElsa Moser.

15 minuters paus
9—lo. Musik.
11. Uppträdande af FrökenElsa Wally.
12. „ „ Herr Otto Fuclis, komiker
13. B

„ FrökenElvira Russel.
14. n n Fröken Elsa Moser.
15 _ Madame Maria Pacra.
16. Slutmarsch

:E2iatré> 1marli.

Accompagnementet utföres af Hr Karl Jenke från Wien

Ändring af Programmet föibehålles.

c?£ dCåRansson.

Jaeobssn & C:o iCarl
Helshurfbrs, Mikaelsgatan ö.

MASKIN- &IREDSKAPS-AFFÄR.■— Stort lager. —
I Snål)]) expedition. —

■— Omgående brefsvar. —
■~ Kataloger gratis. —
■— Agenter antagas. —

Inregzstr. Varumärke.

JAKOB REINCKES
Qicjarrßanéel

2 G/ogatan 2.
t) G

Oås.! Butiken öppentill X'" kl. ii e. m.

Ledig annonsplats

i ialla brukliga format, I1PAPPERSPÅSAR g
1 bruna, gråa ooli hvita, [

\ säljas till billigaste priser, iparti !
I och minut i \
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Axel Palmroos
VIN &

Spirituösa-
affär.

Specielt stortla-
ger af

BORDEAUX
VINER.

N. Esplanadg. 27,

l|i talpÉla
Hörnet af Henriks- & Brunnsgatorna,

Specialaffär för skridskor,
Patenterade skrindskoremmar

lEÅIL2OÄ
Bronsartiklar och aluminium-saker till

inköpsprisibrist på utrymme
Stort, väl sorteradt lager athusgeråds-

artiklar till billigaste priser.

Teodor fialtscheffskj.

4 Ernst Bruno f
4> CIGARR-IMPORT-AFFÄR. j
r /V. Esplanadgatan 25. Helsingfors. 4*
äj-^=—^ —^ —^ —^ —^ —

#:—^ —^ —^ —^ —^-iai

Helsingfors

Lilla Mekaniska Värkstad
Alexandersgatan48, invid Passagen

Telefon 1621

Försilfring, Förtenning, Förnick-
ling. Separation af Velocipeder,
Kokkärl, Husgerådsartiklar, Lås och
Nycklar m. m.
Alla till facket hörande remontarbeten,

Godt arbete! Billiga priser!

"^LYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOL lET

Pffi^äEontor:Unionsgatan 30, xeieion 1101.

fneddelar försäkringarmot OLYCKSFALL

N:o
10

Fabiansgatan
N:o
10.

Telefon
925.


