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10 penni,

F. FORSSTRÖMS CAFÉ
Pestaurant & Billards.16 VestraHenriksgalan IBrekommenderas.

Dagligen stående frukostbord
MIDDAG fr. 2-5 e. m. å i:SO.15 biljetter 20 mk

Enskilda rum. Soupers dla carte
Beställ ninr iirindre Mo,i agar& Soupéer emottagas.

cFrogram~<Btadei
Tidning för Helsingfors

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

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter linska konstnären arb«t«a.—

5= förlag af Jmska vyer.
—

Handel med fotografiska artiklar.

I Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264,
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N:o 47. &Onsdagen den 19 December, 1894.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 19 December 1894.

För första (65:te) gången

»LILLA HELGONET"
(Mamzelle Nitouche")

Comédie-opérett i3 akter (3;dje akten afdeladi2 ta-
blåer) af Henri Meilhac och Albert Millaud. Öf-

versättning. Musiken af Hervé

Personerna

Malmström

tirefve de Chateau-Uibus, Ma-
jor vid 27:de dragonre-
gementet Hi

Fernande.de Cham-1 löjtnanter(
platreiix, Ivid sam- JHiGustave, [ma rege- |Hi

Robert, J mente. I^HiLorivt, korporal Hi
Eu dragon . . .Celestin, org^^^^B

Castegren
Uggla.
Enberg.
Biégo
Linderoos

Svalornas
Hr. "VVihelmsson

Direktören för teatern iPout-
arcy Hr. Ahlbom.

Hr. Nyström.
Fru Castegren

Regissören
Deiiise de Flavigny
Priorianan iSralornas klo-

ster"

Corinné^^^^^^^^^fFrk Tschernichin.Gimblette, |aktriservidtea- JFrk. Gerasimovitscli£y, dl.e> ( terniPontaroy IFrk Berglund.Sylvia, J Frk Hellman.
KlosterPensionärer. Aktriser. Dragonofficerarem.fl.

Händelsen i och inärheten af Pontarcv

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

—
§- Kontor. FabiansgatanN:o 8. Tel. 916. ■+— 7
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Victor Castegrén

(Femand de Champlatreux i Lilla Helgonet".)

Oaktadt hr Castegrén varit hos oss från spel-
årets början, liar publiken hittils ej varit itillfälle
att se sin forna gunstling på scenen. Regissörsysslan
har antagligeniså höggrad tagit den omtyckte ar-
tistens t'd ianspråk, att skådespelaren fått träda till-
baka. Helt säkert skola hr Oastegréns många vänner
ikväll samlas til teatern föratt uttrycka sin tillfreds-
ställelse öfver att åter få njuta af hans uppfriskande
och pigga spel.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Jouluk. 19 p:nä 1894
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Ei ole näytäntöä.

Hålållllilfil TiM Julen

Lorens Hf9aimstr^ms
HERREKIPERINGSAFFÄR

(midt emot Kapellet)
och nyarekommenderar sitt för saisonelager ienärad allmänhets benaSpttcialité: nyhfter iCRAV,

a hågkomst.

SKRÄDDERIET
MATTI RINTALA

Alexandersgat.N:o 48.Af sorteradt lager inhemska och utländska ty-
ger tillverkas i/a/sittande kostymer.

J. H. WICKEL
VINHANDEL.

cflirrafis cßunscfi
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

■00g- Guldmedalj1890.

6. V.
Qiner Spirifuosa

4 Wilhelmsgatan 4
Telefon 1803.

tillhandahål as ANVISNINGAR (presentkort) å
samtliga våra articklar, särskildt å

FÄRDIGA DRÄKTER

Stor Realisation,
till betydligt nedsatta priser af

Esplanadg

CAF K DU 1088
Sofiegatan 2,

Serverar smörgåsbord,>/i&1hportioner,salta biten,
Varma & kalla sexor, till billigapriser.

Öl på.

Nybeklädd & Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer.

Gustaf j^lomqvisl

Xi|/örsäkringsbolagetIiliålil jviikaelsgalan 1.

Br-, Res- & Marinkikare
etrar & Thermometrar
Ritbestick m. m.
Paul D.ettinann.

klittisivii Magasinet.

Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta röd-viner,enligtkemisk analysäkta, rena naturviner, hvilka såsom bekant använ-das vid utländska kurorter såsom synnerligen hal-

sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numera å alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus,

AXEL PALMROOS
Vlnaääx.

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

Maskin- och Elektriska anläggningarSpecialaffär förbEomsterkort
och portmonnäer. samt

Tekniska uppdrag af alla slagStörsta lager af
Nyårs- och Gratulationskort,Jul-,

Portmonnäer och Plånböcker,
hvaraf nyheter nu inkommit. Tekniska Byrån SEPPO,

Oskar Fröberg
—

Kaserngatan 48, —^

Telef. 349.48 Kaserngatan,

K TT Q+åVi1h*»r er »ry» atoiiom.äritr. \ii>i>, *|POT*On>T? ATT*. Ej. ötaniDerg Helsingfors, Alexandersgatan17. J? U1UUKÄI 1.-«■F.B.K:s retnmt '^e:—" f.B.K:srent*-
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|JDLIUS SJÖGREN i
£ Mikaelsgatan4. Centralt hut.

% Ylle- och frihofvaruaffär. «j
Välsorteradtlager.Billigapriser. %

<£i//örsä^ringsaktiebolaget

JSifförsäßringar & £ifrän(or.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

IMTT j

'
j Ttasoni w $ i? sf1g tUiU p *v Q; Eakl] andoIn.

Nya böcker:
2:25. 5 Tavastst.jerna, Kvinnorege-Juhani AhO, Vak

Stanley J. Wcyman, Gref-

vinnanRotka. Historisk
roman från det trettio'
äriga krigets tidI& II

ArvedeBarine, Sonja Kova-
levski. En lefnadsteck-
ning

Kichard Savage, Lilla frö-
ken fr.Lagunitas. Roman
fr.Kalifornien och Paris 3:7i

Rnst Eoest, Safve. Kurt &
C:o. Nutidsberättelse 4:1;

Georg Xordensvan, Silkes-
kaninen

Maarten Jlaartens, Joost
Avelingks synd

ThureSällberg,KringiLång-
vedsbrasan. Humoresker
och skildringar

mente. Roman från fin-
ska landsbygdenI&II 6:75.

SigDTd,Patron Jönssonsme-
moirer. Berättelser,Spar-
lakanslexor och skizzer 4:90.

Gustaf Schröder, Gamla
> minnen'

Elise Polko, Harmonier
\ Georges Ohnet,Förbarnets
) skull

Emil Marrioh, Förbjuder

Bnnkin dundra Chatterjee,
Det giftiga trädet. En
hinduisk roman

O. S., Sällsamma händelser
ur en läkares lif

Peter Nansen, Maria
bog omKierlighed.

Prenumeration emottages

Portfolio de Photographies des villes, paysages
et peintures celebres, rassemblées par John L.
Stoddard,

Arbetet, som i utlandet, funnit en kollossal spridning,ut'

kommer i 16 häften a 90 p. Hela verket kommer att omfatta 256
vyer frän verldens förnämsta trakter

Vaseniuska Bokhandeln.

Café Victoria,
Östra Henriksgatan 13. Telefon

kärlek

,866

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen den 20 December.

Program
1 Ouverture til] op, La Reine

Adamd'un jour
i 2 StraussWiener Bonbons"

Adagietto för stråkork Kajanus

4 SvendsenRapsodi N:o 3

PAUS.
Ouverture ,;Im Herbst Grleg

Sobek18 Faust-fantasl, för klarinett
(Herr R. Sohida.)

Polonaise (E-dur) Liszt

PAUS
8 Sérénade Hongroise lonciéres

Moszlcowski.9 Melodie
Kröningsmarsch Meyerbeer

+#^-(f>^=fr«-

TT <" .... i meddelas afUndervisning ipianospel s°.,£rs

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
WINER &

SPIRITUÖSA.

BoßßanÖQl'<3Cagclsiarns
Finska novellister

2:90Canth,
(
Noveller, öfvers

Turgenjew, Mumu, „ —
- 1:75
2:25.

Ingman, En bondehöfding. —
:>:7~>^^^^^B

Vera Hjelt, Mellan läxan ocli lekcnM
soldan- Brofeldt, Finsk bilderbok H
Westermarck, George Eliot — 'I
Geijerstam, Nya brytningar — 2:"2.jH
Lagus. Förklaringar till Fänrik Stals sägnei
Konstnärsgillets JulbladM

1:50,

2 :50,

gs»

IFranska Lifförsäkringsbolaget jÉ

■.'U R B A IN EI
fördelaktigastelif- och kapital- «Ä

af olika slag. Särskildt må H|
de så eftersökta barnförsäti- W,

L'Urbaine är fortfarande det &Hpimlu luiliij:. som nicfWelar uppsUjiitna lif- Vä
att vid 21 års ålder träda i ||

utan alla förbehåll redan åt barn j«
Bfrån det första lefnadsåret.

I(Bart von tffinorring.
Kontor:Mikaelsgatan 1. M^

% J. E. Lindqvists $
jj Pälsmagasin. Jj
A Största lager af färdiga pälsvaror. <§<!

Herrpälsar af bästa material. jj^
Erkänd specialitet: Moderna Roton- J|2[? der. Lagret af Pälsfoder och tyger för 2;

j^J utförande af beställningar särdeles rik- j^syl* haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, Muf- *f^
fsl far, Boa's, Mössor, Baretter, Vinterhand-

skar, Sportvantar (Kintar) m. m. allt i £4
k«| störstaurval. J^
:'-jfc.v *a *»i *»i "i "^-i "^. ">! "Vi "^> "^tfr
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yv Glödritnings-apparater rv
jemte alla glödr.tillbehör.

Ritmaterialiehandeln
Ö. Henriksgatan.

Från Stockholms teatrar. *)
Den 29 Novemder

Efter lång fundering och utan anled-
ning af någon uppträdande gästande
konstnär har Dramatiska teaternomsider
återfått minnet om, att Henrik Ibsen
skrifvit andra stycken än sina senaste,

med hvilka han medelst oklara och be-
synnerliga problem omramat gåtfulla
kvinnofigurer, på hvilka ingen männi-
ska blifvit rätt klok. Glad öfver be-
kantskapen med dem har naturligtvis
icke heller någon kunnatbli. Dyrkan-
det at symbolism i den formen har
man svårt att förlika med de enklaste
buden i smakläran; med förståndet,
som tänker sundt, och erfarenheten,
som har sina rötter i värkliga lifvet,
står det på fullständigt främmande fot.

På tretton år har Ibsens „Samhäl-
lets pelare", den gripande värklighets-
mättade sedeskildringen här icke blif-
vit uppförd, fast stycket, då det upp-
togs, här som annorstädes hade den
mest afgjorda framgång. Tretton år
äro ingen obetydlig lifsperiod; ien tea-
ters lif kanske större än ien männi-
skas, ty därunder har ett väsentligt
vaktombyte hunnit försiggå på ömse
sidor om ridån. Åskådarplatserna,
lemnade af gamla stammen, ha intagits
af ett yngre njutande, pröfvande och

*) Införandet fördröjt

bedömmande slägte. Andra krafter ha
också åtagit att uppehålla scenens an-
svar och värdighet. Då „Samhällets
oelare" igår afton af Dramatiska tea-
iern åter framfördes, kvarstod blott en
enda rollinnehafvare från 1877, styk-
ketspremiéreär här, och;ej meränett fyrtal
från 1881, då detta Ibsens mästervärk
fick försvinna från teaterns spellista.
Den enda från 1877 är fröken klan-
der som fru Kummel, de tre från 1881
äro hrr Personne, Örtengren och Ham-

Personalen är sålunda så godt som ny
utefter hela linien, och det skänker äf-
ven den från 1870-talet kvarlefvande
teaterpubliken nyhetens intresse åt re-
prisen. För den kompakta majoriteten
af dagens teaterpublik är stycket en
fullständig nyhet.

Att hr Hillberg skulle bli en sann-
skyldig konsul Bernick, den personifi-
erade egoismen och hänsynslösa själf-
kärleken, den på ytanpösandeoch ski-
nande, men till kärnan anfrätta sam-
hällsspelaren, som byggt sin storhetpå
hyckleri och lögn, det kunde man på
förhand taga för gifvet. Den bild,
hr Hillberg ger af konsuln, är helt en-
kelt mästerligt utarbetad, ihållningen
idess helhet, som ihvarje detalj. Han
har icke på länge, det kan trygt sägas,
beredt tillfälle att häfda sin konstnär-

liga begåfning med en så fullödigpre-
station.

Hvad man däremot kände sig något
tveksam om, var ihvad mån fru Fahl-
man skulle brista ivärdighet uppbä-
rande af fru Elise Hvassers ståtliga, i
stor stil skurna och veckade mantel
som Löna Hessel, den af Bernick för-
skjutna, i Amerika metamorfoserade,
kärnfriska och i hög grad orginella
fröken Löna som efter hemkomsten
plockar de falska fjädrarna af konsuln
och förmår honom att inför sina hyl-
lande medborgare aflägga en öppen,
men naturligtvis i öfverensstämmelse
med hans karaktär något skrufvad,
syndabekännelse och blotta den lifslögn,
som i tysthet gnagt på hans samvete
under storhetsåren och varit den värk-
liga källan till den oro och nervositet,
som plågat honom, Ehuru en sådan
uppgift som Lönas bra litet tangerar
det område, där fru Fahlman framför-
alt är hänvisad att vinna konstnärliga
segrar, har man ej mycket, och ingen-
ting väsentligt att anmärka mothennes
sätt att taga och uppbära den mycket
fordrande uppgiften.

Skådespelets öfriga roller, hvar och
en, äfven den mest skisserade, af för-
fattaren utrustad med en djup männi-
skokännares träffsäkra och fina person-
karaktäristik, få iden nuvarande upp-
sättningen ett förträffligt utförande,öf-

verraskande förträffligt till och med,
hvilket ånyo bekräftar det af gammalt
iakttagna förhållandet, att det, som
växer ifrån, alltid finner sin ersättning
idet, som växer till. Inför denna na-
turens visa hushållning finnes ej plats
för hopplös misströstan.

Detta styckes återseende framkallade
minnet af den diskussion, som uppstod
om dess innehåll,då det här första gån-
gen uppfördes. Hvadmandå egentligen
fann anledning diskutera, var icke möj-
ligheten af en sådan människa som
Bernick, icke möjligheten af hans lum-
penhet ocli framgång som hycklare,
utan möjligen af att en sådan person
kan bringas till steget att aflägga en
offentlig syndabekännelse och att ett
sådant steg är fullt allvarligt menadt.

Med afseende på den Bernick, som
hr Hillberg framställer, finnes visserli-
gen mindre fog för ett tvifvel i detta
hänseende, än förhållandet var med
denne hycklares förre representant här.
Men härtill kommer, att udden af de
anmärkningar, som förr framstäldes,
har sedan blifvit af själfva värkligheten
aibruten. INorge har ju sedan dess,
under mycket sensationella förhållan-
den, en på sitt område mycket fram-
stående och mycket hyllad man, såsom
vi alla veta, framträdt och aflagt en
sådan syndabekännelse och blottat den
oerhörda lifslögn, som gömts med ett

m w^ w k w^ -mp mj är odisputabelt Helsingfors biliigaste Fotografi-Atelier. Fö
M^Htt^ /jm I Rii I i mit Ä, f% ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14
|- ■^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^^^^^^^^^a^^^Et^älgJordt arbete behöfver icke vara förenadt med hö
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iHufvuddepot tör 1leXGELSIOR Modellerna!ii för 1895. M
& . p

öppnas frän den 2 Januari 1895. ■$&
i i MiCentralpassagen.i

Besöket lönar mödan. Éf
§§ AXEL WIKLUND. É
II Generalagent i Finland

i för ¥
ihßay/iss Thomas & C;o Exce/sior Works^m.
II Coventry, England.
Ii %

13
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3
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;<wå&
GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA.»TS Ä,.,

2t Genom ettF^ PATENT
tillhörigtden af oss representerade firman

Thomas & C:0 (Coventry,England)-^
■■^ är numera i^Ml

''
v eloeipedens sförsla fiende — !!!||

M.!!— sfilninqen — oskadfiqqjorel "'H^dfc å

||txcelsior maskinerna för 1895.
|| Axel Wikltlltd, Hjalmar Fellman f \ÉÉ Generalagentoch inne- Wladimirsg. 19 Si

hafvare af Imfvudde- 1l'll'foll 758
- %*

poteniCentvalpassagen
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Original oin^ers symaskin
följd aj sina utmärkta egenskaper

den nyttigaste julgåfva

>^^^Q^C^^^^^^^^^
K

4 CARTE D'OR

OYlIRR
i CHAMPAGNE^BSi

1Renault &: C:op
pnrm a r

Verldsberömda kvaliteter.

H GULD
gsilfver |Medaljerna!p BRONS M^^lri

Fabrikens40- åriga värksamhet.dendär-
under vunnaerfarenheten förbundenmed
en ständigt tilltagande produktion —
öfver600.000 symaskiner per år —

samt
de på alla utställningar erhållna första
pris är en säker tiorgen försymaskinens
varaktighet

"V. GrasliofF,
.'iO N. Esplanadgatan 3a.

Äldsta symaskinaffär i Finland !>]

J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3.
utför alla till yrket horande arbeten fort och billigt,

"3 Tehfon 1192.

Osk^
Levinsß

> MM C3r£LXXxt>ir»l:Ei.l ir&st,eL\jLJrsLx^t
3 roli.om.rn.cnd.oras.

Aftonkonsert
P 'iskyld

P^ /Wonneiiileras
/på det bästa.

5o Tabin Sate Hotel Kamp. fr. kl. 9 e. m
af

T)amkapelld flora"

K DU BOUZET. COGNAC.
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upprörande hyckleri under hans fram-
gång, under hans själftagna roll att
också vara en samhällspelare, Detta
är icke blott ett egendomligt samman-
träffande, det torde fast hellre få er-
kännas vara ett glänsande bevis på
Ibsens psykologiska skarpblick.

Den här åsyftade händelsen har icke
heller kunnat undgå att skänka ett
ökadt intresse åt den lifsskildring, Ib-
sen gifvit oss isitt skådespel „Sam-
hällets pelare" Det djupt gripande i
denna skildring, värkande med sannin-
gens emotståndigamakt, kanicke lämna
någon oberörd, som har tankarne till
sällskap i teatersalongen, Till beröm
for den allmänhet, som fulltalig öfver-
var representationen igår, får och er-
kännas, att den utan någon reservation
med fullt hjärta och villiga händer gaf
sitt Ulligaste bifall åt hvad den fått
höra och se: det var en triumf lika
fullständig för författaren, som för de
artister, hvilka lyckligt förkroppsligade
och tolkade hans tankar.

Och säkerligen var det mer än en
bland åskådarne, som isitt stilla sinne
gjorde sig den frågan:hvarförhar den
store dramaturgen icke uppstält flera
sådana sanningsspeglar för sin samtids
axisigte? Hvarför har han underkastat
sig försakelsen att afstå från de äro-
fulla segrar som i denna riktning stått
väntande på honom, för att istället

låta sitt snilles ingifvelser förlora sig
i mysticismens och symbolismens dim-
mor?

Dramatiska teatern har äfven iett
annat fall med framgång sökt görasig
till godo gångna tiders succ^aer, idet
den upptagit Edvard Bäckströms till-
talande interiör Evas syster", däri vi
haft nöjet äfven återse fru Helfrid Kin-
mansson i fröken Sallys roll, hvilken
hon kreerade och genom sitt ypperliga
spel, förträffligt sekunderad af Betty
Almlöf, väsentligt bidrog till styckets
stora framgång.

Flera år ha gått sedan fru Kin-
mansson lämnade scenen, hvars pryd-
nad hon så länge var; hon har därnn-
der vistats hos anförvandter iBerlin,
och man hade förlorat hoppet att få
återse henne. Publiken har visat sin
tacksamhet för hennes beslut, att åter
visa sig på tiljan och väcka till lif
Evas systrar, hvilka lyckligtvis äro så
utrustade, att åren gått dem spårlöst
förbi. Man ser dem med samma nöje
nu som förr, tack vare den omständig-
heten, att fröken Anländer är en lika
dråplig Monika, som företräderskan.
Isällskap med Evas systrar har

gifvits ett proverb itre akter: Lek
ej med kärleken", af Alfred de Musset,
ett angenämt stycke, men föga drama-
tiskt, så att det kanske vore fullt ut
lika angenämt att läsa.

Våra två öfriga dramatiska scener,
Södra teatern och Folkteatern, ha sökt
sin visst icke sviksamma lycka i att
också servera sin publik gamla saker,
den förra det muntra lustspelet wDen
nye bibliotekarien", den senare,,En fat-
tig ung mans äfventyr", ett vågstycke
egentligen för den teaterns resurser,
men det gamla ordspråket: „lyckan
står dem djärfvom bi" har här besan-
nats på ett för för den energiska di-
rektricen tillfredsställande sätt.

På Vasateatern har Lilla frun,, ef-
terträdts af „Lilla mamma" — också
en glad operett, förträffligt gifven, —
något som man funnit vara isin ord-
ning, helst man haft god anledning
att hylla och beklappa den ena lika
väl som den andra.

Notiser
— Nya Dikter af V. Lindman

heter ett litet prydligt häfte poesier,
som idessa dagar utkommit i bokhan-
deln. Samlingen innehåller ett tjugo-
tal stämningsfulla dikter, hvilka alla
genomandas af en varm och oförfalskad
känsla. Yärsen löper lätt och språket
är — imotsats^till fiere andrapoesisam-
lingar, som på senaste tider utkommit

vårdadt Den lilla bo-
ken^livars pris endast är ] mark är
synnerligen lämplig som juJgåfva och
för sin prisbillighet äfven åtkomlig för
de mindre välförsedda börsarna.

— ..Lilla HelgonetI', som ikväll
uppföres för (>s:te gången på Svenska
Teatern — hvilken höga siffra icke
uppnåtts af någon annan af teaterns
repertoarpjeser — gafs for förstagån-
gen den 10 december 1884, således
för 10 år sedan, och upplefde under
samma spelar ej mindre än 23 före-
ställningar. Titelrollen kreerades af
den älskvärda operettsångerskan, fru
Anna de Wahl. Rollbesättningen var
för öfrigt då följande:
Grefve (Jhateau-dibusHr Hedin
Femand deChamplatreux,, Hagman

H. Berlin
H Bränder
H Salzenstein
H .. v. Holten
H Wilhelmsoi)■ „ Arppe
H Bruno
HFr^A.gardh

B\hman

Gustave . . . .
Robert
Loriot
En dragon . . .
Celestin ....
Direktören . . .
Regissören . . .
Priorinnan . . .
Syster Gudule. .
Förstapensionären
Andra pensionären
Tredje pensionären

Fr.Lagermarek„ Wennerqvist
FruWasenius

t AfiO (profkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- A rMI W7^ W W W7l "■> WT ...^
84. ..^ inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. iliM2J MJ M MJi Ml .l^ 2
B;viil Ni ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder da till ■^_M̂^^^^^^^^^^^^—^P"BflGlogatan 3



Från uflandefs feafrar.

Folk T. Carl. IIEnutestängdbrudgiui^^M
Göteborgs Teater: Regina von Emmeritz
Kristiania Teater: Samfundets Stötter.
Köpenhamn:

K. Theatern. Damemes Ven.
Dagmar Th. Vasantasena.
Folk Th. Den lykkeligste Dag. Lottens Far
Casino. Robinson Crusoe.

Paris
Gr. Opera: Faust.
Cmn. Franc. Le Demino Noir.
Öp. Coni. Adriennne Lecouvreur.
Odéon. Monsieur Alfonse.
Gymnase. Pension de Famille.
Vaudeville. Madame Sans-G-éne.
Benaissance. Gismonda.
Varietes. La Vertu de Rose, la Rieuse.
Palais Royal. Monsieur chasse.
Chatelet. Les pirates de la Savane.
Bonffes-Parisienne. L'Enlévement de la Toledad

Berlin:

Veckans program

Stockholm
K. Operan. Konung för en dag.
K. Dram. T. Regina von Emmeritz
Wasa T. Öregnind — Östhammar.
Södra T. Ett litet troll.

K. Opernh. Die Zaubertiöte.
K. SchauspieUi. Halali. Eingesohlossen
Deutsches Th. Die Weber. — HamleM
Lessing Th. Zwei Wappen.
Bcrliner rlh. Madame Sans-Géne^^^HResidenz Th. Der Unterprefekt.|
Friedr. Wilh. Th. Die Fledermai^^BTheater unter d. Linden: -LibukiiM

VidLützen

Villa Vielliebohen

*rnriffir*\\MMl\IHARTMAN FILSI
FRERES

COCIIC
*

Jb ■" rfb
*

Annonsera

€&rocjram~*fölaåaf"
Annonserna ytterst billiga, särskilclt om de ta,

gas för längre tid.

fifiQ IHvarJe annonsör får sig HL [UOS.. tidningen hemsand ''"»"
—

-5- G-xratis. i— ■

Annonser och prenumeration emottagas å tid
ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.

s^gjp
Wien
K.Hof-Opera: Der Kuss. Die Puppenfee.
K. Hof-Rurg Th.: Die Schmetterlingsschlacht.
Deutsehes tolk Th- : Comödianten.
Th. an der Wien: Jabuka.
Carl Thea*er: Die Königinvon Gamara.
Raimund Th,: Der Versohwender.

W. AHLFORS Rumtelefoner
ochKjrkogatan 12. Telefon 1001.

Elektriska ringledningar
uppsättas och. underhållas
billigast af

Lager af gamla, goda, bevisligen
verkligtäkta viner, direkt

importerade från l:sta
klassens firmor.

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,
V\aserngatan 4-8.

€xlra/in /\rral^s punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer. 'elef. 349.

YO S T
Skrifmaskine r,- PRAKTISKA,

Enkla &
HALLBARA

Försäljas genom o

TEKNISKA BYRÅN
Ji JE I» W> O,

Kaserngatan 4S

Ilfifåill
FörentaStaternas

Lifförsäkringsbolag1

NEW-YORK.

€rnst (Lollander

ffcGeneralagent för Finland.
Mikaelsgatan 19. Telefon 1843

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HAO§KiB
säljas endast hos

~\757~. TAHT
N. Esplanculg

Göhlesgärd.

Ledig annonsplats

SB!**Si

K. A. DAHLUT.
PARTI-FÖRSÄLJNING,

af
Drogiier, Kemikalier

>ioch h$
—

Farmaceutiska Preparater.
Apparater,Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålar m.m.
i7i.lcola.ig-a.ta.33.IS.

G-log-a.ta.33. <si_

Fjerde pensionären. .Fr.Silfverblad
Corinne „ Wessler
Gimblette . " . . . „ Lindberg
Lydie „ Nyman
Sylvia FruSalzenstein

Sedermera har under flere olika re-
priser Lilla Helgonets tacksamma parti
spelats af fru Lydia Molander, fr.Gerda
Grönberg,fru Anna Pettersson-Norrie och
fru Hilda Castegren, som äfven ikväll
spelar och sjunger partiet.

Operasångaren C. F. Lund-
qvist, som nu återvändt till Sverige
från sin konstresa till England, sjöngi
söndags med lysande framgång på en
konsert, som geheimestatsrådet Tietgen
anordnat iMarmorkyrkaniKöpenhamn
Konserten var den första, som anord-
nats idet storartade templet, och man
var därför högeligen intresserad af det
akustiska utslag konserten skulle gifva.
Utslaget var det allra gynsammaste.

Hr Lundqvist var dagens hjälte. En
kritiker säger: Den härliga, klangfulla
och mäktiga rösten fylde rummet till
sista plats och var af yppersta verkan.
De härligaste naturgåfvor och en mön-
stergill skola äro hos hr Lundqvist
förenade för frambringandet af så fe-
nomenala resultat.

Det vat med Stenhammars kyrkoaria
och en psalm af prins Gustaf, som hr
Lundqvist vann sin lysande seger.

— Zola, som nyligen hade audiens
hos konung Humbert, har nu också,
med sin fru hälsat på Drottning Mar-
garetha, som emottog det äkta paret
med största älskvärdhet och med stort
intresse spörjde om den berömde för-
fattarens arbetsmetodoch hansnya bok.
Zola sammanfattar sitt intryck af drott-
ningen med orden: att hon förvirrade
och förtrollade honom".

Helsingfors. HuvudstadsbladetsNya Trycker

Julutställning
hos

Jmatra-^lumen-Sei/e
N:0 4711

från Ferd.Mulhens,Köln
1mk. per stycke, 3 styc-
ken ielegant ask 2 mk
50 p.

M. Gestrin.
Mikaelsgatan.1.

f. d. Böckermanskahusei
ingång från portgången.

H. Elimin.
Alexandersg. p,

sJCemgjoråa €%apyrosser
i askar om250 st. å 2: 50 p
i „ „ 25 st. ä35 p.

Jacob Reincke
35 N. Esplanadgatan 35.

Cekf. 1188.
IS

OM
SOI
T2

Ledig annonsplats
? rå 2

»fi-go

L. c -„
I«3 o

£« T°*
fiM09 «) |S

SS o éiCS to * S
h^11 O

ag as

g» <§,-

<n fa
5 si

s^l-

Röh
PHOENIX" papyrosser.

Öbs! pen angenäma smalben.
G. A. Nyström& C:o.

Gräsviksgatan N:o 7.

Ledig annonsplats.

'ARL BERGROTH
Alexanderssratan 21.

t.nes.
Stort välaorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.

1894

Telefon 1528


