
Specialitet: Delikatess Spis- och ] T . ( Helsingfors I"
M i Ludvigs- i

Knäckebröd af flere slag samt die gatan
'

ÄNGBAGERI. Itetiska brödsorter. j

Finbageri- och Conditori tillverk-
Telefon llingar, färska alladagar och särskilda kaffe-,

1732. frukost- och middagsbröd efter kl. 10 f. m.

Programbladet
Tidning för Helsingfors

1. FÖRSTRÖMS CAFE,
Restaurant & Billards

16, Vestra Henriksgatan 16
rekommendera

Dagligen omväxlande frukosträtter.
p_lI_D X) <3- fra». 3— 5 e. _t_r_.. éu 1:50.

Souperså la carte,

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

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-__tei_.e_. förpoträ.tteri__-gr.

Förlagaf fotografierefter finska konst-
närers arbeten.

Förlag af finska vyer.
Handel med fotografiska artiklar.

Fabiantgatan Nie 31. Telefon N:o 204.

N:o 67 1894.Fredagen den 9 Mars

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 9 Mars

2:dra gången

Bröllopet på Valéni.
Skådespel i4 akter af Ludvig Ganghofer och

Marco Brocinei

Personerna

Deméter Fortunat, slottsherre till
Banésti Hr Malmström

Fr. Loenbom.
Hr Berlin.

Adéle, liTmslmsmM
son

Aristide Notarå, -!.." i -.i.. n-i
- ■;|

Valéni
Mihai Bogdån, f. d. minister. . .Hr Riégo.
Zoe, hans hustru Fr. Stjagoff.
Pia, deras (lotter Fru Riégo.
Pantasi Tsclniku,statsprokurator.Hr Lindberg.
Wassili Gorowéj apellationsråd. .Hr Larsson.
Bémus Aldéanu, prefekt Hr Wetzer.
Lydia, hans hustru FruBruno.
Xizette, deputerad Hr Södergren.
Oléscn. tidningsredaktör Hr Wilhelmsson
MoritzGriinspecht,penningmäklareHr Lange.
Bärbu, zigenarmusikant Hr Swedberg.
Sanda, lians dotter Fru Bränder.Paraskitza, zigenerska, Notarashushållerska Fru Salzenstein.Velie, byfogde Hr Enberg.
Coiistantin \ skattebönder hos ( Hr Öländer.
Dragosch / Valéni \ Hr Hultman.
Al. xc, kammartjänare\hos For- / Hr Linderoos.Joån, betjent j tunat \Hr Nyström.
Janku, betjent hos Bogdan . . .Hr Precht.
Moruzzi, poliskommissari ....Hr Linderoos.
Gäster. Åskådare irättsalen. Gendarmer. Böndei

Bondqvinnor. Zigenare

Scenen är iRumänien

Hörjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. lO.so e. m

»T -

Jean Sibelius. Tonio, nuori tyroolilaineu Aleksis Rautio
Niilo Stenbäck.Korpraali

Hortenssius TaaviPesonen
lisakki Lattu.Notario

Franskalaisia sotamiehiä. Tyroolilaista maakansaa,

Ylliäisiä naisia.m Tyroolissa. Aika: 1809.)(Tapahtuu

Ida Basilier-Magelsen*) Marie

Ovet avataank.io 7. Näytäntö aikaa k.io Ijo,8
ja loppuu kilo 10

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

SUOWI. TEAATTERI.
Perjantaina Maaliskuun 9 p:nä

Rouva Ida Basiiier-Magelsenin, herra
Karl Sjöblomin ja Orkesteriyhdis-

tyksen suosiollisella avulla
näytellään

TYTÄR.MKMIffl
(La fille du regiment.)

Opera3:ssanäytöksessä. Sanat kirjoittaneetBayard ja
St. Georges. Musiikinsäveltänyt GactanoDonizetti.

Henkilöt
Marie,erään ranskalaisenrykmen-

tin otto-tytär

Markiisitar von Streckenfels
Herttuatar von Krakentopp
Sulpice, kersantti

Hanna Kunnas.
Mimmy Leino.
Otto Närhi.

.tamda

iU.A.Ii; Bl AAmMM
mmm tå!!

Rekommenderas
Högbergsgatan 32. Telefon 1062.

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.

4Ä ATiStUDES
y^TÉ|Sf Skrädderi Etablissement

/^K_Év!f cc^ klädeshandel
__Jmll|^w Unionsgatan 27

!^^^.l TilihandahålSerde finaste
Ä "■...'■ F.(A..SKAo..-__„_SKA I
/|AT^ PALETÅ, KOSTYM,I

M BYX och västtygerl
|2|, Noggrann betiamjliß
lr% fnodcrataoch besH—

■=_*__=**■'"'

J. H. WICKEL
Vinhandel.féf/ uf- \iÄ

V o^/ Aktiebolaget Va
yvictoriaN^/ / Stockholm. \

cftrraßs <&unscfi
prisbelöntpå många ..ställningar,sist på världs-

utställningen i Chicago.

Guldmedalj 1890.

ELEGANTA SMÅRUM(^ondiiori eaiani.
Sexor & supéer till olika pris. Prima varor

sitt rikhaltiga lager
äfvensom iELEGANTA KAPPOR.

_Dja,l__X__J__3Ll*_ä___Lc3_©_i_*± under ledning af framstående Wienerdirectris
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Lifförsäkrings Kontor: =i __* RpqrwT

N. Esplanadgatan 33

J. N. Carländer."—
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Sotåscß!
Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant

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

Ungerska Vinkällaren. Centrals hus

Kg '< '« _*_® _F^|i Helsingfors Nya Lånebiblioteks §
förråd af

IModärn Skönliteratur(j!
har blifvit ökadt och kompletteradt. f

Enny öfversiktligKatalogärunder tryckning. [
(§ BiblioteketAnnegat. 12. lel. 798. 1

iSIDEN & YLLEVÄROR

ANDREA LÖNNGREN.

JVloie- och Di^erse-pähelei
_2___ __EXög,"berg,sg"_3,t3._n. __2_2_
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l JULIUS SJÖGREN 1
Mikaelagatan4. Centrals hus. J^|Ylle- och frikolvaruaffär. \

!* Välsorteradtlager. Billigapriser. %
IS*************-.**-.***************»

Ilifförsähringsakficbolagef

Kaleva,
£ifför säGringar 4> JBifränfor.

liberala försak-Billiga premier
ringsvilkor

Calorie

iiiHm
C. J. MAEXMONTAN

Esplanadgatan 2
Brunnsgatan 7.

TELEFON 124 & 279

_XTy Drogori _E-L-a,_OLC_LeXx_i

utcö I1
a2
GÖ II
CÖ

* d

T_3
S-9CO
r_-
-9»—

—i- MichaeIsgatan1. -_-— ■

Parti- och minutförsäljning af alla slags droger, kemikalier, Far-
maceut: kärl & redskap, Gummi-varor etc. till billigapriser.

CAPE DU NORD.
Soflcgatan 2.

Undertecknad som nyligen öfvertagit nämnda affär, rekom
menderar sig med goda varor ooh billiga priser.

Obs.: Smörgåsbord ocli a la carte serveras liela dagen. -
GodnyjusteradBillard.

_?. Btomqvist.

m—
COGNAC

Fréreslljirtiiijiiiii Fils
COGNAC

fe

.1 Lindgrens musikpandel
idag utkomiiu .

SCHOLANDERS ALBUM.
De mest populära och om-

tycläa stinger af Sven Scholan-
ders repertoir

Elegie för stråkork Tschaikowsky. "__§*| Pris 3 kr
JTjörueborgarnes marsch

-A _V*B__''Ai>

[Dagligen

SOCIETETSHUSET.S
'~__sä

'
-"_■■■

Middags-Konsert
af Schmidtska Kapellet

fr. ._ —5 e m

samt

\ \^^\~^*^^

j@fton-Konsert
Måndag, Onsdag, Fredag & Söndag

i matsalen
kl. ._. // e. m__________________ raMin af större t;

middagai
pell uta

WåMmMM^MMmUndervisning ipianos; i meddelas af
Öl Selma Kajanus,

Albertsgatan17.

Kongl. Hofleverantör C. W. Sehumaeher, Stockholm^
Del ikatess Sl>is- oc h Knäc k e bro A X^^J^^j

BDDEGÄ F.SPANOEÄ
ORKESTERFÖRENINGENS Försäljnin iparti och minut afeilÖast äktautländsk.

WIN E R &
SPIRITUÖSA.POPULÄRA KONSERTER.

Lördagenden 10 Mars.

cProgram.

Ouverture till op. „Muntra
Nicolai,Fruarna"

Chantilly-vals Waldteufel.
Sj.ioli)Konsert, för klarinett

(Herr Höflmayer),

Rapsodie N:o 3 Liszt.

PAUS

Onvertnre till „Sakuntala" . .Goldmark
Rondo, föraltvioloclipianoforte Sibelius.

(Herr K. Heikel och O. Merikanto).

Scener ur Die Meistersing-er

von Niirnberg" Wagner

PAUS.

Saint-Saens„Danse de la (iipsy"

_*>

_&

wrnmm?.i

1.... .

En teaterskandal

Stadt-Theater i Aachen var för en tid
sedan skådeplatsen för en stor skandal.
EfterCherubinis „Vattendragaren"skulle
Mascagnis „Cavalleria rusticana" uppfö-
ras. Under de närmast föregåendedagar-
ne berättadesredanryktesvis,attvid ba-
ritonsångaren Guras nästa uppträdande
en skandal skulle inträffa. Orsakerna
tillmisstämningen mot konstnären,hvil-
ken som sådan är högtvärderad, kunna
icke här närmare förklaras. Efter
hvad man hört voro så väl sångaren
som direktionen på förhand underrät-
tade om jäsningen hos teaterpubliken,
och direktionen gjorde alt möjligtför
att förebygga den hotande katastrofen
genom att afråda hr Gura från att
uppträda. Hr Gura stod dock fast vid
att uppträda, då han icke viste hvar-
för han skulle afstå därifrån: han var
inte rädd för någon. Då fröken Mit-
schineer, den dramatiska sångerskan,
som ställes i samband med hr Guras
angelägenhet, visade sig, hördes redan
hvisslingar från många håll. Men i
det ögonblick, då hr Gura'uppenbarade
sig, uppstod ett oväsen hvisslingar och
hyssjningar från alla håll isalongen,
att det inte längre kunde bli frågan
om någon sång. Under flere minuter
fylde ett rent af oroandebuller teatern,

hvari alt talrikare blandade sig hög-
ljudda rop på „ned med ridån!", tils
direktionen lät förhänget falla. På
uppdrag af direktionen trädde skåde-
spelaren Scholling fram förrampen för
att fråga publiken om den tillät att hr
Zimmermann öfvertoge Alfios roll,hvil-
ket mottogs medlifligabifallsyttringar.
Efter en kort paus visade sig dock hr
Scholling å nyo för att meddela, att
hr Zimmermann visserligen på det mest
förekommande sätt förklarat sig benä-
gen att genast öfvertaga rollen, men
att fröken Mitschineer på det bestäm-
daste vägrat att vidare spela, l.nder
dessa omständigheter måste tyvärr fö-
reställningen afbrytas. Under förnyade
hvisslingar och skrän lämnade publiken
teatern. Fröken Mitschineer och hr
Gura hafva enligt Aachen-tidningar i
följd af dessa tilldragelser anhållit om
sitt entledigande,hvilket genast bevil-
jades

Ett gästspel „med förhinder"
Paristidningen „Figaro" berättar i

en korrespondens från Wien följande
lustiga historia, som tilldrog sigisam-
band med Mounet-Sullys gästapelå Carl-
teatern: Då den berömde tragikerns
trupp anlände till Wien, aaknades flera

medlemmar vid uppropet. Man fann
ej teatermamman, som gått förlorad
någonstädes i Steiermark, och någon
ung ,, älskare" hade lämnats kvar på
någon station i Kärnthen, emedan
de på en gränsstation icke irattan tid
iakttagit vagnombyte. Lyckligtvis in-
träffade alla följandedagiWien. Värre
var, att genom en försumlighet af de
italienska tjänstemännen vagnen med
kostymerna kvarhållits på[gräns-statio-
nen på italienska sidan. Man skickade
en medlem af truppen från Wien för
att reklamera dem. Men denne till
södern afskickade herre gaf inga vi-
dare lifstecken från sig; under 36 tim-
mar ingick hvarken bref eller telegram
från honom. Slutligen återvände han
till Wien för att berätta om en märk-
värdig odyssé. Konung Umbertos ka-
rabiniérer hade arresterat honom som
en anarkist. Hans situation inveckla-des, då han hvarken talade italienska
eller karabiniérerna förstodo franska,
tills slutligen borgmästaren ien liten
gränsort, som. kunde franska, satte tro
till hans bedyranden, att han vore en
alldeles oskadlig aktör. Genast ef-
ter sitt frigifvande reklamerade han
de kvarhållna effekterna, hvilka äfven
lyckligen anlände till Wien två timmar
innan Mounet-Sullys gästföreställning
skulle börja.. .__,_<_..■■»■,

,Radja__s skatt
Chåtelet-teatern i Paris gaf den

3 Febr. för första gången med oer-
hördframgångett glansfulltteaterstycke
i5 akter och 14 tablåer af folkteat-
rarnes bekanta favoriter Adolphe Den-
nery och Paul Ferrier. Stycket bär
titeln „Le trésor des liadjahs" är den
tredje iIndien spelande pjes, som för
närvarande uppföres på Paris' teatrar.
Chåtelet står med afseende på utstyrsel
hvarken tillbaka förRenaissance- („I_e-
yl") eller Chåteau-d'Eau-teatern („L'ele-
phant blanc"). Teatern är tvärtom
särskildt inredd för féeri- och dekora-
tionsstycken och massorna^af krigare,
präster och den brokiga folkskaran röra
sig på en vidsträckt yta, som gör det
lättare för dem att utbreda sig. Titeln
låter redan ana, att det gäller upp-
täckandet af en skatt. Den lycklige,
som efter otaliga äfventyr lyckas där-
utinnan, är en fransman, en slags Tar-
tarin, som förföljes af en illvilligen-
gelsman vid Ganges. Chäteau d'Eau-
teatern, som var stolt öfver sin hvita
elefant, måste nu känna sig förödmju-
kad, ty i„radjahernås skattkammare"
skrida trenne sådana tjockhudingar öf-
ver scenen och ien bur vrålar ett le-
jon, som var nära att äta upp en i
den heliga floden badande prinsessa.

~>ms¥ Sam von _Bell9s Måleriaffär och Bitknntt.^^
Telef. 1542. Helsingfors, Högbergsgatan37. Telef ls4^'lÄ° M* '

OBS.! Specialité: Stilenlighet OBS.! Utförliga eskisser lemnas för all dekoration.



J. STT-jrifi SKBIBDSSI, *&&****
Helsingfors, Stora Robertsgatan 3.

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

SVENSKA TEATERN.
Lördagen den 10 Mars 1894

Fur 3:dje gången

Bröllopet på Valéni.
Skadespel i 4 akter af LUDVIG GANGHOFER och

MARCO BROCTNER

Personerna

Démeter Fortunat, slottsherretill
Hi- Malmström
Fr. Loojibom.
Hr Berlin.

-BanesTT^
lians nustruM

son|
Aristide Notarå,

Valéni Hr Salzenstein
Mihai Bogdan, f. <1. minister . .Hr Riégo.
Zoe, hans hustru Fr. Stjagoff.
Pia, deras dotter Fru Biégo.
Fantasi Tsctniku, statsprokurator Hr Lindberg.
Wassili Gorowé, apellationsråd .Hr Larsson.
Bömus Aldéanu, prefekt Hr Wetzer.
Lydia,hans hustru Fru Bruno.
Mzette, deputerad Hr Södergren.
Oléseu. tidningsredaktör. " . . .Hr Wilhelmsson
Moritz(Jrunspecht,penning-mäklareHr Lange.
Bårbu, zigenarmusikant Hr Svedberg.
Sanda, hans dotter Fru Bränder.
Baraskit/a, zigenerska, Notarås

hushållerska Fru Salzenstein.
Yelic, byfogde Hr Enberg.
Constantin, \ skattebönder vid / Hr Öländer,
Dragosch, / Valéni. \ Hr Hultman.
Aléxe, kammartjenare \ hos For- / Hr Linderoos.Joån, betjent / tunat. ,Hr Nyström.
Janku, betjent hos Bogdån . . .Hr Precht.
Moruzzi,poliskommissarie....Hr Linderoos.

Gäster. Åskådare irättegångssalen. Gendarmer
Bönder. Bondqvinnor. Zigenare.

Scenen är iRumänien

Börjas kl. /'.no och slutas omkr. kl. 10,we. m

Daqlisfa
ÖflT

l^^^tl'/"O
Museer

Konstflitföreningens museum i Ateneum onsdag-
dag och söndag 12—kemi..ra[i

Konstföreningens samlingar iAteneum alladagar12— 3

Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg
20), onsdag ooh fredag I—3, söndag 12—3.

Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och
lördag I—2,1 — 2,

Cygnaei galleri i Brunnsparken alla dagar 9 f. m.—
7 e. m.

Nöjen i dag

Svenska Teatern: Bröllopet på Valéni. Kl.V28 e. m.

Finska Teatern: Rykmentin tytär. Kl. V28 6
- m-

Hotel Kamp:Konsert af Gardesmusikenkl. 9 e. m,

Societetshuset- Konsert af Schmidts kapell

Nöjen i morgon

Societetshuset: Populär konsert. Kl. y.2 8 e. m,cfiföist- Hotel Klimp: Konsert af Gardesmusiken
Finska Teatern: Maskerad. Kl. 8 e, m

c&api/rosser
■~*^r?ili|P|percr->*belönade med

Gi_l_li._f.Mj Antwerpen.

GRAHN, HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. M
CS_« ____*___.

jßjjypjwpami ]

_/VY J_^ __^
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Notiser.
— ISvensk Musiktidnings okto-

bernunmier för ifjol ingår ien öfver-
sigt af musiklifvet iHelsingfors en
notis, som vi tidigare ej observerat,
men som dock för våra läsare nu och
alltid skall äga nyhetens behag:

..Helsingfors. Musik har härstädes i
sommar utförts af Ksplanadkapellet un-
der hr Josef Volontis erfarna ledning.

— Ny balett. Den bekante kom-
positörenEugenås von PiraniiHeidel-
berg har skrifvit täxt och musik till
en stor balett „Der Traum des Kiinst-
lers". Den fantastiskt-dramatiska hand-
lingen spelar mot slutet af 15:de år-
hundradet iFlorens.

— London är för närvarande till
den grad öfversvämmadt af konsertgif-
vande sångare och sångerskor, violini-
ster och pianister m. m., att enstaka
konstnärer låta höra sig gratis endast
för att bli bemärkta och omnämda i
prässen. Tidningen Truth meddelar
följande bref från en impressario till en

sångerska: „Min kära fru! Jag håller
på att anordna en stor konsert i
Queens Hall. Om ni antecknar er för
tio platser, skall jag sätta upp ert
namn på programmet".

— Ordensutmärkelse. Öfverregis-
sör Grube dekorerades på kajsarens
födelsedag den 27 januari med Kronor-
dens fjärde klass.

- „Czarens kurir" det från Ju-
les Vernes roman bearbetadeutstyrsel-
stycket, gafs nyligen för förstagången
å Göteborgs Stora teater af Ranftska
sällskapet.
Ifråga om spelet utmärktesig främst

hr G.Ranft, som hade en utmärktmask,
närmast liknande nuvarande ryske kej-
saren. Hr Hagman berömmea för sitt
utförande af den ståtlige, lidelsefulle
och lömske upprorsmakaren Ivan Oga-
roff, hrr Loven och Byströmsåsom cza-
ren och dennes broder, hrr A. Ranft
och Eliason såsom de bäggekorrespon-
denterna, fru Eliason som en särdeles
täck flicka med mod i barmen, fröken
Gottschalk som en fager och smidig zi-
generska samt fröken Magnusson som
en god och offervillig moder.

Drägter och dekorationer voro särde-
les vackra samt arrangementen både
smakfulla och öfverraskande.

— Selanderka sällskapet gör för
närvarande lycka iMalmö med operet-
ten „Clairette idragonlägret".

— FrökenLind är, enligt Figaro,
eh förtjusandeoch mycket blondsvensk

sångerska, som snart skall uppträda a
Opéra-Comique". Hon medvärkade här
om dagen vid en soaré hos grevinnan
af Trobriand och fördrog några kom-
positioner af Grieg.

— För2oo:de gången uppfördeK.
teatern iKöpenhamnden 5 Febr. Ho-
strups „Soldaterlöier". Stycket uppför-
des första gången den 10 Febr. 1850,
för 100:de gången den 26 Okt. 1869
och har under loppet af den jämförel-
sevis korta tiden af 44 år (på några
dagar när) nått till den 200:de före-
ställningen, alltid mottagen med bifall
af publiken. Hrr Schram och O. Poul-
sen hafva ett stort antal gånger spe-
lat, styckets hufvudroller, i det de di-

rekt aliöst rollernas förste iunehafvare
hrr Phister och Mantzius. Huset var
utsåldt och stycket helsades medlifligt
bifall; såväl hr Schram som hr Poul-
sen mottogs med starka applåder, skrif-
ver en recensent

— Ett nytt privat teaterföretag
har i Paris blifvit grundadt och skall
begynna sin värksamhet vid midten af
innevarande februari. Det Står under
beskydd af fem medlemmar af franska
akademien, författarne Coppée, Bornier,
Dumas, Jules Simon och Sully Prud-
homme

Den unga institutionen har till än-
damål att uppföra stycken, som hvila
på moralisk grund och fordra ringa
omkostnader för iscensättning. En fö-
reställning är ämnad att gifvas hvarje
månad. Vid den första skall bland an-
nat uppförasRichepins versifierade skå-
despel „Stjärnan".

Den nya scenen, som blifvit inrymd
i den förra varietélokalen Alcazar
d'hiver's till teater förändrade sa-
long, har antagit namnet „Den literära
teaterni

— Eleonora Duse tycker om öf-
verraskande effekter. Konstnärinnan

RENAULT & C:o
Etablerade 1835,

C6©jSt/C,
Specialité: „-» Médailles d'or".

Generalagent för Finland: agenturen „VINIC6LE"

<JCerman cTilgmann,
Helsingfors

ERNEST IRROY & C:o
Etablerade 1820,

J^cims Champagne,
Specialité: „Carte d'or(i»
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So/osång af fru Basilier-Magelsen7)
8)FINSKA TEATERN. Tablå {Salomos dom)

Annonsera EnmusikälskarinnaItalienskromans
Ahasverus)Tablå (Esthei inföiLotteri 10)

11) En förkyld tenoi (pantomim af Paul

„Gsrogram~c%laéQi" Legrand)med
Tablå („Vid de elfvar iBabylon").12)

den kända verldens billigaste
Stackars Aurora", maskeraclskämt .Maskerad 13)

tidning,
en akt af K. Halme

Annonserna ytterst billiga, särskildt om detill förmån för

Finska Teaterns Pensionskassa dillman dans.tagas för längre tid.

/)/,_ / Hvarje annonsör får sig /}/,« /UOS.I tidningen hemsand VU9..
anställas itflrßaåia ctealern Lotter å I mk stycket säljas under

aftonens lopp.-S- C3r__*__lti__.. -_— —
Lördagen d. 10 Mars 1894

kl. 8 e. m Annonser emottagas å Nya Expressbyrån, N.
Esplanadgatan 21, inne på gården, midtemot porten Dessutom uuder aftonen: Postkontor och Post-

låda; Wintergarten med varieté.
Försumma ej att annonsera så länge

några lediga platser ännu
PROGRAM återstå. Biljettpriser

1) Ouverturt per st. 4
Lösnummer iUurents urbutik Salongsbiljetter

Logeplatsér (l.starad och Parterrlog
2:dra raden .........2) Tablå (Jakobs dröm)

3) Snabbteckning ocli genom kolportörer.
Andra radens biljetter berättiga icke

i) Tablå (Abraham fördrifver Hagar)
till inträde isalongen

Tyrolei dans (Pas de trois) ***$$&*6) Tablå (Den egyptiska kungadottren Biljetter försäljas från och med onsdagen
den 7 dennes alla dagar från 11— Va 3 p. d. iMosesfinner Petrelii Skjortmagasin, Alexandersgatan32(Forts, a,3 dje spalten).

Ledig annonsplats

Spetsar,
sidenband,

plysch,
ytterst billigt.

H. KLLMIN.
Alexandersg. g

vistas alls inte iEgypten, utan är, så-
som Secolo meddelar, iMilano syssel-
satt med att värfva ett nytt sällskap
för Amerika, medhvilket hon där borta
ämnar uppföra Sardous Madame Sans-
Géne". Detta tycks vara det nyaste
sättet att för alltid ta afsked från

AFFÄREN
exandersgatauG
förfärdigar

Klädningar
Kappor

Zittra-, Violin-,
och Man-Ciitan-B

dolin-leKnoner
meddelai

_/. Binnemann
Eriksgatan 5. 1.

Under lsnm

klamationVälläsning ocp De
meddelas af

Cmeiie \^)egerHolm.
Östra Brunnsparken N:o 11.

/,$? af år 1867 <£>\/ O\I försäkrar f \
Ico billigast all slags &1
loc egendom genom

"""I
\ Wilh. Försten. /

Bolagets General-Agent.
Södra Esplanadg. 12.

._ .1

& Kuvert p\
iDahlbergspappershiuideir^B

Httfvudaflar: Alexandersgatan15. _H
Filial:Skilnaden 19. ]£■

£__".!

cö

___.

(i)
__!

nejeFabriks

hållbar

Jlttika
kemiskt ren.

Helsingfors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1

Obs.! Ingång från gatan OBS! Instrument erhållas
.» _r^.r-__v-_-___-.-i-.|-'TU-v

R O K
PIlOSIT" en ny 15p:is Cigarr ilådc

om 35 & 50 st.
„CLAIiITA" en ny 20p:i Cigarrilådor

om 50 st.
JACOB REINCKE

3 Glogatan 3
OBS.! Hemgjorda Papyrosser i askar om 250 st. ii 2:50 :pi

<_c

ä=L

Telef. 627. M
Alexandersg. 42. f

Rekommenderar sig med goda varor och

'usfer

Wirala t^aßrißs _-iek_i.sk belysning
elek-xtra prima, jäskraftiga

och hållbara

K<mlrakß
trisk belysning uppgö-
ras å Helsingfors
Elektriska Belys-
nings Aktiebolaga
kontor S. Esplanadga-
tan 4. Telefon 916.

Prässjäst.
Denaturerad Sprit.

Ledig annonsplats

Bvv
Aktiebolags

Prässjäst,
non plua ultra, jäskraftig och

Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lampsprit,

— FolketheatretiKöpenhamngat
nyligen en repris af ;)Landmandsliv",
(Lifvet på landet) folkkomedi i5 ak-
ter, fritt dramatiserad efter FritzEeu-
ters roman. Då föreställningen gafs
till förmån för hr Kolling, en af huf-
vudstadens mest afhållne och populära
skådespelare, skrifver en recensent, var
det klart att huset var utsåldt. Den
omtyckte beneficetagaren, söm- med hu-
mor och lynne spelade Onkel Brsesig,
hälsades vid sin entré med blommor
och applåder. Såväl mellan akterna
som efter styckets slut framkallades
han upprepade gånger under stormande
bifallstecken.

— Burgteatern iWien har bju-
dit på två nyheter: enakts lustspelet
Der Eber" af Bisson och Paultons af
Oskar Blumenthal bearbetade treakts-
fars Niobe" gjorde trots det mäster-
liga återgifvandet af titelrollen genom
fru Schratt ett kyligt intryck; endast
andra akten slog an. Vid styckets
slut hördes visserligen bifallstecken,
men de nedtystades.

* *
Det af den bekanta författa-

rinnan Ada Christen skrifna folkskå-
despelet „Wiener Leute" uppfördesny-
ligen för första gången å Deutsches
Volkstheater i Wien. Styoket är en
bearbetning efter den särdeles fängslan-
de romanen Jungfer Mutter", men
misslyckadt och rönte ingen anklang,
snarare ett mildt nederlag.

* *
K

Från Venedig meddelas: På
Goldoni-teatern har ett skådespel La
base di tutto" af Gallina Griaciuto rönt
en storartad framgång.

HJ. TöfiNMINENS
Restaurant

Fabiansgatan 6. Telefon 968.

billiga priser.
"__. billard. Goda köer".


