
Pris 5 penni.

ctrogram~asladet
Tidning för Helsingfors

NYBUK %rani- & Jsif-DANIEL Teatrar och Konserter.FOTOGRAF yörsäfiring /\, sÄi
Atelier för porträttering.

Föag af fotografier efter finska konst-
närers arbeten

V, ¥
Kontor

♥CFörlag af finska vyer. 5*
landel med fotografiska artiklar ■/V.Esplanadg.33.

♥S-J. N. Carlander.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Fabjsgatan N:o 31. Telefon N:o 264.

N:<2 Onsdagen den 4 Januari 1893

Svenska Teatern.
Onsdagen den 4 Januari:

För l:sta gången:

'i Aliilt Stir
Folldespelmed sång och dansi3 akterafBafaelSandström.

Personerna:
(ilim, förmögenbonde och skeppsredareHr Malmström.
Hanhans dotter Fru Castegren.

Henfik» sjökapten... . ... . . . .Hr Salzenstein. .
Knistidahl, teologiestudent „ Wilhelmsson.
Nestfrgård, ung, rik bonde „ Eiégo.
SvanTesternian,ung sjöman „ Castegren.
Elin] I" Frk Granqvist.
Tliilci allmogeflickor < „ Stjagoff.
Klan ( Fru Wahlbom.
En nnatros Hr Siljander.

latroser. Skärgårdsungdom af begge könen.

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

fredagen den 6 Januari
(Trettondagen)

Samma pjes.
Biljett Parterre 4,50; 4

—
Avnntsc

loi^^lJaiT^roTi)^^3^^>iai^H)^ IIKad fond 2 Sida 1,50;Avantsc
2P,-|ad fond I,— ; Sida 1 Gäll. 0,50; Avantsc. 10,—

flik

Fru Hilda Castegren
(Hanna iPå Ålands skär.)

Ofvanstående porträtt framställer
fru Castegren såsom Serpolette iCor-
nevilles klockor.

Hon innehar den kvinliga hufvud-
rollen i folkskådespelet På Ålands
skär", som för första gängen gifves
på Svenska Teatern.

SIÄ

Suom. Teaatteri.
Keskiviikona Tammikuun 4 p.nä kello Va 7.

Rouva ANNI KASLIN'in suosiollisella avulla
näytellään

LAULU-LINTUNEK
1-näytöksmenlaulunäyteimä^Säveltän^^auptnej^^^B

Ncl (filen, kiil;kak;in|i])ia.~.B
Friedel, hanen serkkunsaH
Lord Mickel!)»' ....I
Box, hanen palvelijansa

(Tapaus KettcneninkukkakaupassaJ^^^^^^^B
*) Ne11clien rouva Anni Kaslin"

Aleksis Rautio
Aksel Ahlberg.
Taavi Pesonen.

PRINSESSA RUUSUNEN.
Satu 3-ssa seikkailussa proloogilla.(5 kuvaelmaa.) Kirjoittanut

Z. Topelius

Proloogi: Haltijain valtakunnassa
. HENKILÖT :

Valötaf " . . . .Katri Eautio.
Motar ..,.,,,Olga Salo.
Koitar " Hanna Kunnas
Päivätär Maria Salin.
TaMetkr Hilma Liiman.Kuutar Kirsti Sainio.
Tuonetar Saimi JärneMl

. HENKILÖT:I
Valotar Tähdetär. Kuutar

Kuningas Benjamin Leino,
Kiiningatar
Prinsessa Ruusunen kapalolapsena
Hovimarski von Cirkel
YaltioneuvoksetarKunignnda . .
Ylimmäinen juomanlaskija....
Ylimmäinenmestarkokki ....Sam, kokkipoika
Euninkaallinen lapsenlioitajatar.

KaarleHalme.
Mimmy Leino.
Emil Falck,
lisakkiLattu.
Olga Poppius.
Naémi Kahilainen

K. E. STAHLBERG'8 FOTOGRAFISKA ATELIER. A^SSn
kl. 3— 5 e. m.

®
KÖNSEm
iKaféet
Tisdaar, Torsda?

kl. 7,30—11 e. m

TEATERAFTNAR
i Matsalen

efter slutad representation

Bruno
Sy iiuvm fel |i Ut Wé IW^ /iALUfIJJ T AP4jA C i

■'tMr irni=jnr rnu a

SOCIETETSHUSET,
som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemangär ele-
gant ochfullkomligt nytt, uppfyller allanutidensfordringar.Större
och mindrevebnngar och enskilda rum erhållas för bröllop,

supier

Maexmontan,7- c
"— ■<"!11ll IIIIPIIIUll!!"►- " -4.111 1 I111II|111Hill»»— »— 4.|| |niMIM| in|Ik»-»^«.M |inin 11^»^#

ST TF l"k TP'Q

KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE I
TI.

MKf

Levys

Ast

T N. t/gatan 25. Helsingfors,

Unionsg-atan N:o 27.
tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Dofflar

och Kläden."-4*i:i!Mii 11mii11iti1»»-»— ««iiiiiiiiii iii iiii.»-"—«. in.» ■» <«iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiin»»— »
Julius Tallberg}s Byggnadsmaierialiehandel

Krut- tf- Dynamitaffär HELSINGFORS. Murbruk» fabrik

LORENS MALMSTRÖM,
vis å vis Kapellet

rekommenderarivälvillig hågkomst
sin

->! herrekiperingsaffär, ng-
Specialitét: Engelska, modernaliattar.

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

-<-5 Största urval. — Nya modeller. H'~
PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Kaplanadgat.H7(Gölileagärd).

■'■■'I

mm % ôrs
"

|P^\ Sporf-Wepot
if^^^gV N. Esplanadgatan 21.



Toinen seikkailu. RUUSU.
HENKILÖT

Valotar, Tuonetar, Kuningas,Kuningatar, Hovimarski von
Cirkel, ValtioneuvoksetarKuningunda, Ylimmäinen juo-

manlaskija, Ylimmäinenmestarkokki, Sam.
.Helga Corander.
/ Naémi Kahilainen,
( Maria Salin.

Prinsessa llnusunen....
Astrea l-, .. i .
DianthaJhanen h°vineitonsa
Pikkn Sanna, B:vnotias . .
Viisas
Valtionenvos
Ritari
Merimies....
Puutarhuri. . . ,
Talonpoika. . .
Kukkasten haltija
Yanha tonttu. .
Narri

Axel Ahlberg.
Anton Franck.
Evert Sutinen.
Aleksis Eautio
Taavi Pesonen.
Otto Närhi.
Kirsti Sainio,

Hemmo Kallio.

Kolmas seikkailu. PRINSSI FLORESTAN.
HENKILÖT

Valotar, Tuonetar, Kuningas, Kuningatar, Prinsessa Ruu-
sunen,Hovimarski von Cirkel, ValtioneuvoksetarKunin-
gunda, Ylimmäinen juomalaskija,Ylimmäinenmestar-

kokki, Sam.

Prinssi Florestan
Vanha Sanna, 108 vuotias eukko
Barbara-äiti
Doriina, paimentyttö

Knut Weckman.
Emelie Stenberg.
MimmyLähteenoja
Hanna Kunnas.

Hoviherroja,Hovinaisia, Hovipoikia,Airueita,Kuninkaalli-
nen kaarti, VTiisaita, Valtioneuvoksia,Ritaria,Merimiehiä,

Puutarhureita, Talonpoikia,Kukkasia, Perhosia,
Tonttuja.

(Ensimmäisen ja toisen seikkailun välillä on kulunut 15
vuotta. Toisen ja kolmannen välillä 100 vnotta.)

Piljettien hin. kor. Parterre 3,50; 3,— ;Part. loge3,50; Toisln riy. 2.— ;1,25;
Kall. 0,75; 0,50; Ork. 2,50;IRiT. 3,50;L. 1, 8, 10: 22,50; t.2:12,50;L.8—
7, II— 1», 17;15,— :L.14—16: 10,-: L. 9; 30,— M.

-«i li^iiHÉ» *»"- ii'i
vi

Hj. Fagerroos,
Alexandersgatan 9.

Ä

C. E. LINDGRENS BORSTBIMDERiAFFAR,
Alexandersgatan46, CENTEALS HUS.

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

C. £. Lindgren

R Rococco & Japanesiska rummet
rekommenderas för slutna sällskap.

Conditori

P A T A N I. jf
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Fonder
3nif.
44,000,000.

Meddelar
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Brandförsäkringar
å

fast
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billiga
premier.

SCHILDT
&

HALLBERG,
15

Alexandersgatan
15

(Atlas).

Julius
Tallberg.

J.
A.

Törnroos.

5
Östra

HenriUsqatan
5.

5

Mivhaelsgatan
5.

Alf.
O/in,

Emil
Björkeli,

14

Georgsgatan
14.

7
Norra

Esplanadgatan
7.

F.
A.

Linden,

10
S.

Esplanadgatan
10.

Edvin Forsbäck's
IllttilffiiiiwiliffiielIhliagffß,

Xja.lcora.torx-ci.x3n.iHeimanstad.
Tillvärkar alla slags luft- och konstfyrvärke-

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

och maskeradartiiilar.m. m.
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Min
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Delikatess-
&

Kolonialvaruhandel
1

1

rekommenderas
i

den
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Axel
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Alexandersgatau
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Telef.

139.
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Aktie

BRYGGERI.
Telefon 67-1081

Bayerskt-,

PIIiSJStE^
Kulmbacher-
ÖL

Teatereldsvådor och
paniker

under år 1892.
Trots den varnande maning till för-

siktighet, som Ringteaterns iWien
brand för ett årtionde sedan gaf hela
världen, och oaktadt den genomgri-
pande reform i teaterbyggnader och
deras tekniska inredningar,som sedan
dess inträdt, ökas dock år för år lik-
som genom en tvingandenaturlag tea-
tereldsvådorna. Visserligen kan så-
som en följd af de tekniska och ar-
kitektoniska förbättringarnabetecknas,
att antalet offer vid dessa eldsvådor
är jämförelsevis ringa; men så myc-
ket mer olycksbringande hafva där-
emot ofta alldeles omotiveradepaniker
och därigenom framkallad trängsel vi-
sat sig. Detta ådagalägger bäst en
återblick på de eldsvådor och panikeri
teaterbyggnader och dylika etablisse-
ment, som under det senast gångna
året ägt rum- Den 2 januari förstörde en
under middagsföreställningeautbruten
eldsvåda stadsteaterniBinche iBel-
gien; 18 personer blefvo skadade.— Den 12 januari inträffade på
Alhambrateatern iBryssel inför öp-
pen ridå en explosion å scenen, hvar-
vid en dansös led svåra brandskador.
Vid paniken isalongen skadades 18
personer.— " Den 6 februari uppstod en
fruktansvärd panik genom falskt alarm
på Princeseteatern iBlackburn iEng-
land och iträngseln skadades många
fullvuxna och barn.— Den 28 februari inträffade
efter föreställningen på franska ope-
ran iHaag en kulissbrand. Maski-
nisten blef svart skadad.— Den 8 mars uppstod under
uppförandet af „Profeten" eldpanik på
Stora teatern iLille. Tre damer af
kören och många åskådare skadades.—

■ Den 28 april inträffade den
stora panoramabranden vid Prater-
strasse iWien, då den vackra rotun-
dan med Piglheins jättemålning »Je-
rusalem och Kristi korsfästelse" för-
stördes—

Den 28 april, samma dag, in-
träffade den stora eldsvådan på stora
Carlteatern i Filadelfia. Elden bröt
ut innan ridån gick upp. Under den
förskräckliga paniken banade sig en
mansperson väg ut i det fria med
dragen knif. Sex skådespelare om-
kommoilågorna, fem efteråtaf brand-
sår. 70 åskådare skadades, flerablefvo
blinda genom lågor och rök.— Den 3 juli förstörde en elds-
våda iSan José iKalifornien en hel
stadsdel. Därvid gick Californiate-
tern förlorad. Mera personer blefvo
innebrända, många skadade.— Den 27 augusti nedbrunno i
New-York två teatrar, Metropolitan-
Opera-house och samtidigt teaternvid
Woasterstreet. Här ledo flera perso-
ner skador.— Den 15 oktober inträffade pa-
nik under en Sarah Bernhardts före-
ställning på Karl-teaterniWien.—

Den 4 november uppstod, un-
der en föreställning af V. Hugos sor-
gespel MEuy Bias", en eldsvådaå sce-
nen på stadsteaterniLuxemburg. Hu-
set var utsåldt ochunder flyktens bråd-
ska skadades omkring 30 personer.—

Den 21 december, brann Min-
dre teaterniGöteborg.— Den 22 december under på-
gående generalrepetition af enny jul-
pjes, Et Folkesagn, på Folketeatern
iKöpenhamn,uppstod vådeldienaf
balletens klädloger, hvarvid 7 dansö-
ser illa skadades.

ORKESTERFÖRENINGEN.
Societetshuset

Mm«

Torsdagen den 5 januari

Ingen konsert
— >"><—

Nästa populära
konsert

Fredagen den 6 Januari
Trettondagen

W_\"ff8
t® <r ifgmann.

i^oft" iStenfryoßsri,

—
-i- Privilegieradt 1869,

Utför alla slags litograflska arbeten, såväl vetenskap;?
som merkantila. Rekommenderar sin kemigrafiskaafd.}
ning förutförandeaf illTiStrationei afalla slag enligtn
ate metoder. l

OBS.! Våra arbeten hafva rönt allmänt erkännan■!
in- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna{

franco och gratis.
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Affär i järn, färger,kemi f{In oljor m. m.
uj Filial iKotkaß JQSSSESeSHSHSa.
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)», för större och mindre beställ
5* rekommenderas, samt fruJcosta^jj dagar och supéer såväl å la^fc
"t som prix fixe. «
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[f^tr\i/\tr> t-r~

-
i '~:.*~-. i**i*--*iS ,rya ■y 'a,'-.,S ,'vH

'^-^-1tS"**^*



FlfflliK^liåBE'T'3
läsare, annonsörer, meddelare, vän-

ner och vedersakare
göras uppmärksamma på,att meddelanden till
tidningen,annonser, reklamer,notiser,program,

förfrågningar och ovett mottages af

Arltttli vänners bui
Lilla Robertsgatan 4 & 6,

där äfven en särskild breflåda med påskrift

tßrogram^éMaéet
finnes uppsatt för korresponderandes räkning,
och för meddelanden, som ej kräfva direkt

behandling af byrån

Program-Bladets post- och telegrafadress

JB l^h dl 4H fcJh i UU ft^fe M B1LA I^B lUi1iiEi&M* iJ fe& itB iifeiiijfejL
■^)-^-@;-@a^)"@;@,-^)-@;#-#-©-###--@l

Fonogram.
(Efter slutad redaktion).

5penni
är Programbladets pris
från och med idag

Första numrets upplaga,
beräknad för tre dagar, slut-
såldes redan i det närmaste
på hälften så lång tid, hvar-
förutom inlupna annonsanbud
från ochmedn:o 4,om söndag,
nödvändiggöratidningens för-
storande medels bilaga till
hvarje nummer istället för en
gång iveckan.

Detta sätter Redaktionen
i stånd att värkställa sin
första afsikt, att medels det
billigaste möjliga pris öka
bladets spridning till såväl
publikens, som förlustelselo-
kalernas och annonsörenias
gagn

Detta oaktadt införas alla
program

ssf gratis. §&s
Och lösnummerpris blir

o penni.

Kamps Kafé.

Ilcvvs ©rkeslcr.
Torsdagen den 5 januari

Königs Marsch

Armen-Vals

Waldconsert

Från Hjerta till Hjerta, Maz.

Potp. ur op. ..Svarta Dominon"

Paus,

Ouvert. till op. Konung för en dag" . Ådem,

Idina ögon, Vals

Herdens morgonsång, Solo för Piston. Suppé

9. Mia Bella, Polka
Potp. ur .,Lilla Helgonet"

Kärnthner Lieder, Marsch
0, schöner Maj, Vals
Potp. ur op. Ernani"
Les Voloniairs

Paus,

Fahrbach

Genée.
Eilenberg

Krål.

Äuber

Waldteufel.

Flodin

Hervé

Seifert,
Strauss,

Verdi,

Metra

ARBETETS VÄNNERS PLATSFÖRMEDLINGS-, ARBETS- och KOMMISSIONSBYRÅ. Helsingfors, L Robertsg. No 4 & 6,
erbjuder sig härmed att grått» bemedla åt hugade principaler tjänstefolk, arbetare inom alla yrken, arbetsledare, förvaltare,inspektörer, maskinritare, konstruktörer,
arkitekter, ingeniörer,m. fl. Endast personer med goda betyg från tidigare platser erhålla byråns förord,hvarjämte byrån, där blott sådant är möjligt,söker privatim
införskaffa närmare upplysningar om de sökande. Genom byrån utföras samvetsgrant och till billiga priser följandearbeten: Undervisningisvenska, finska, ryska,
tyska, franska och engelska språken, räkning, geografi;mottagas stilistiska-, juridiska- och arkitekturuppdrag, korrekturläsning, stenografering,renskrifning, autokopie-
ring, 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 försäljning afvillor,stads- och landsfastigheter,värdepapper, landtmannaprodukter,handtvärks- och fabriksalster m. m.OBS.! Alla uppdragutföras till billigastepriser och med största aokuratess. Öfverenskommelse kan äfven träffas om ackord per år.

-^♥«o o ♥♥♥<>♥<>«><>

Helsingfors Ridinstitut
.^.Oppet: Sockendagar kl. B—3 f. in. och 5—9 c. m,

->Sön- o. helgdagar !)-:"2 f. m,

TELEFON 304-^<><><><><><> j<> <>o<><> <> j<><><><> <> <> <>v-

v*******»*»*»***»
ållli

SPIRITUÖSAAFFÄR
13 Eriksgatan 13

Rekommenderar sitt välsorterade
lager af

Oognsk,o,

Lik.örer
Från Legler Pernod, Schweitz.

direkt importerad et fc> sint.
Alla varor absolut fin och ren smak

&4HgMHMgMHM&&

fß&fåjzt&r^ innehar det förnämsJSp?3^^lj^k>T, Seldon, Itese-effekta

SADEL « AKDOHSFABBII
Helsingfors

sta lager af lätta och välgjorda Åkdon, Bid-
;er och. finare läderarbetenilandet.
:t angår motstår fabriken hvarje konkurrens.

CARL FR. SPENNERT,
firmans innehafvare.

1 MugfMffi éw lf@3rå9 |
Specialaffär för

Modevaror & Kappor.
>t Damskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directns.

*

iCentrals livis.
Mikaelsgatan 4. Tel. 283

a CARL BERGROTH, p
*>| spirituösa,t^ts3^scjh:

engros o. minutairär.
v4vfS

-X^T^id tanken på, att beställa kläder,
mff försumma icke att först se på ma-
'yiW' terial och taga redapå prisenhos

iilåiill,
Skilnadstorget N:o 2

w*

#*££**g.

\ Skrädderi-Etablissement. \
Ett välsorteradt lageraf inhem- [

!ska och utländska tyger. Förfär- {
1 digas alla slags manskläder med 1
i största omsorgsfullhet och till ;

moderata priser hos

\X. A. Sittnikoff.
28 Unionsgat. 28 M
Grauör

Karl Sundströms
Kautschuk & metallstämpelfabrik emot-
tager beställningar å alla slags gravyr-
och Kautschukstämpelarbeten.

Stämplar & sigill af alla möjliga slag
finnas på lagerilånga banor.

Prisen billiga.
Helsingfors

50 Alexandersg. 50,

\Fi^Tp



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

FENNI \ Se—
Hufvudkontor: Unionsgatan30, Telefon 206.

meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Brunshuset

UDKBIS MTE
Alla dagar:

Sfor infernafionel Konsert
dirigerad af Hr A. GENOT från Paris,

$> r o gram.

rDie Wacht-Parade", Internationalkören M:jumc
Blandi-Uabriel.

Les Souvenir d'une Lorette", M:lle 'Delioal.
Excentriska Klowner, Felix och Meier.
Bellmanssånger, Hr Fr. Sliougli.

Paus
Valse fin de Siécle, M:me JJdelina.
Ehwigerer Mamama", Ungersk

Gabriel.
niandie-kör,

La valse du Cliquot, M:elle Delipal.
Kuplettsånger, Hr Fr. Skough,
Excentriska och musikaliska klowner, Felix och

Meier.
Blandie-Lilli-Elza.International trio

OBS.! Brunshusets Varieté erbjuder alla dagar stort,nytt
omväxlande P* ogram, ofta ombyte af nya Artister. Början
alla aftnar kl. Va s <"■ m-

Högaktningsfullt

N. Håkansson.

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,Mikaelsgatan 9,

och
sker

Teater och Musik.— Sarah Bernhardt — stads-
fullmäktig. IFrankrike föreståmuni-
cipalrädsvalen och det ser ut som om
pariserskorna med allvar tänkte deltaga
ivalkampen. En dag i förraveckan
samlades en mängd damer för att di-
skutera frågan och uppsatte utan
några vidare svårigheter .en vallista.
Bland namnen förqkomäfyen ett myc-;
ket bekant, nämligen SarahBernhardts.
Om Sarah, som fortfarande är ute pä
tournée, ännu vet af den henne till-
ämuade äran, kan man ej säga, men
säkert är, att hon, sä snart hon får
kännedom därom, ej skall dröjaatt be-
gagna sig af denna nya reklam.— Ludwig Barnay, den ryktbare
skådespelaren och direktören för Ber-
linerteatern iBerlin, har sedan länge
umgåtts med planen att vid slutet
af säsongen .1894 afgä iträn sin
plats som teaterledare och för fram-
tidon egna, sig åt privatlifvet samt
gästspelresor Nu har han iett cir-
kulär till sina sujetter meddelat dem
denna sin afsikt, för s»tt de igod tid
må kunna se sig om efter engagement
vid andra scener. Det talas om, att
somliga medlemmar af truppen ämna
slå sig tillsamman till en association
för att fortsätta värksamheten enligt
den gamla traditionen, och mannäm-
ner redan herrar Kraussneck och Stahl
såsom dem, livilka skulle komma att
stå ispetsen för företaget. Emeller-
tid återstå ännu två år af Barnays
beramade direktionstid, och mycket
kan under dem förändras.— En kinesisk teater ined icke
mindre än 200 -direkt frän det him-
melska riket importerade sujetter skall
upprättas i Chicago af den därstädes
vid Glark-Street bosatte kinesiske
månginillionären Sam Moy. Affären
kominer far.visso *att gestalta mg till
ömsesidig förnöjelse, ty amerikanarne
betala gärna sin dollar för ett godt
skratt, och kineserna skola däri ej se
annat än en uppmuntran af deras na-
tionelakonst, som utgörderas stolthet.— Ett honorar af10,000 francs
får den bekanta tenoren van Dyk för
hvarje afton under det gästspel i
Amerika, hvarom han för nästa spel-
år afslutit kontrakt. VanDyk är som
bekant flamländare och har iParis
vunnit sin ryktbarhet främst genom
sitt utomordentligautförande af titel-
rollen iWagners Lohengrin pä stora
operan i Paris Vid festspeleniBey-
reuth sistlidne sommar sjöng han, på
särskild inbjudning af fru Gosima
Wagner, Parcifals parti.— Eleonora Duse, den berömda
italienska skådespelerskan, aom senast
med utomordentlig framgång uppträdt
påLessing-teatern iBerlin,haridessa
dagar undertecknat kontrakt medden
amerikanska impressariofirman Carl &
Theodor Rosenfeld om ett gästspel i
Nord-Amerika i början af detta år.
Gästspelet omfattar 50 aftnar och Sig-
nora Duse erhåller 15,000 mark för-
hvarje föreställning, således tillsam-
mans ungefär 750,000 mark. Sig-
nora Duses repertoir upptager främst
följande stycken: Kameliadamen, Fer-
nånde, Fedora, Franollon, Odette, och
Ibsens Nora.—

Skådespelerskors diamant-
smycken. Franska tidningenLa Li-
bertömeddelar,attdenbekantaengelska
skådespelerskan mrs Langtry for när-
varande uppträder på Haymarket-tea-
tern ien roll, där hon bär ett hals-
smycke af rubiner och diamanter till
ett värde af 250,000 francs.

En spansk dansös senoritade Otero,
som för närvarande uppträder iLon-
don, skall äga smycken till ett värde
af halfannau million francs.

K. Opernh. Afrikanskan.Lohengrin.Bastienund Batienne
(Mozatt.)

K- Schausplh. Stormen. Die Quitzows:
Beutsch. Th. Juden från Toledo. (Kainz.)
Lessing Th. Dora. Fedra. Franoillon. (Duse.)
Berliner Th. Eiohard111. Maobeth.

Kk. Oper. Fidelio. Tristan und Isoide.
Kk. Burgth. Der Meister von Palmyra.
Véutsch. Volksth. ±i.ran.
Th. an d. Wien Der Bajazzo. Tiggarstudenten.

B. Opera. Orféo. Cavalleria rusticani
Drury hane. Prodigal Daugther.
Lyceum Th. King Lear.
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KONDITORI

Servering af Kaffe, Chokolad

MASKIN- &
REDSKAPS-AFFÄR- stort lager. —

Lindstedts Antikvariska botadel,
Helsingfors

Stort lager utvalda& rara böcker.
Köper hela bibliotek och ensk

verk af värde
Rekvirerar böcker billigast!
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Enda franka Konditori i Finland

OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor:Unionsgatan30, Telefon 1481.
meddelar försäkringar mot OLYGKSFA LL.

Från utlandets teatrar.
Veckans program

Stockholm
K, Opey<:n. Öatf&lleria rusti.ca,aai. Hm ondes lärospån

Dygnets timmar. (Ballet.)
K. Bräm. T. Sveas fana. Bröllopet på Valeni.
Södra T. Gräsenklmgar.
Vasa T. Lilla Helgonet (Anna Petterson.)

Köpenhamn
Kongl. Th. Helligtrekongers Aften. Under Snefog

Maria Stuart.
Dagmar Th. Uriel Acosta. Den inbillade sjuke.

§t. Petersburg.
Maria Th. Furst Igor. Röusslan och Ljudmilla,
Michel Th. Maris de leur filles.
Me». Th. En dag iS:t Petersburg. Hamlet.
Lilla Th. Cornevilles klookor. SkönaHelena.

Paris

Berlin

Wien

London
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Or. Opera. Samson et Dalila.
Öp. com. Lalla Koukh. Flute enchanté
Com. Franq. Jean Darlot.
Vaudeville. Monsieur Coulisset.
Gymna«e. Celles qu'on respecte.
Odhm. Mariåge d'hiér.
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