
Hagelstams Bokhandel, Hotel liämp.
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F. FÖRSSTRÖMS CAFE,
Restaurant & Billards,

16 Vestra Henriksgatan 16
rekommenderas.

Dagligen omvexlande frukosträtter.
MIDDAG fr. 2—5 e m. å l:5O

Soupers å la carte,

N:o 5

SVENSKA TEATERN.

Onsdagen den 12 September 1894

För 2:dra gången

TILLI.
Lustspeli4 akter af Francis StaJil. Fri öfver

sättning af Oskar TVijkander

Personerna

Rebus, bankir Hr Eiégc
Tekla, hans hustru Fru Grunder

( Hr Ljungberg
IFrk Widell.

Alfrech
Tilli 1deras barn
Nils J
Ella, Teklas brorsdotter Fru Eiégo

Baron Strauss Hr Ahlbom,

Doktor Ernst Miillei Hr Berlin
Gorinna
Frans ) ("Hr Wilhelmsson.
■n j n i itienst hos Rebus _,,„ . . IFredrika J J (Prk Gerasimovitsch

Scenen är iBerlin,

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

10 penni.

oaramSlaåef
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.

ii )*atéå
H

Frk Berglund

Ida Aalberg
Frk Tschernichin

ir^Ail,

(Forts, å 3 sidan)

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 12 September

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier för porträttering,
af fotografier efter liusta konstnärers arbeten
■^= förlagaj finska vyer.=— ,
Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansyatan N:o 31. Telefon No 264

1894

SUOWI. TEÄATTERI.
Keskiviikkona Syyskuun 12 p:aä 1894.

Kansannäytäntönä alennetuilla hinnoilla

SETÄ BRÄSIG.
Näytelmällinen mukaelma Fritz Reuter:in romanista

nUtmineStronatid". (Maamiesajoiltani.) Seitsemän
kuvaelmaa..

HENKILÖT:
Aksel von Rambow, Piimpelha-

genin tilanomistaja Aksel Ahlberg
FridavonRambow,hanenrouvansaKirsti Sainio.
Frans von Rambow, hanen serk-

Konrad Tallroth.
Otto Närhi.

kunsa , .
Pomuchelskopi», tilanomistaja . .
Havermann, Pumpelhagcnin peh-

toori Emil Falk
Hilma Liiman.
Adolf Lindfors

Loviisa, hanen tyttärensä . . . .
Sakari Bräsig, pehtoori. . . „ .
Fritz Triddelfltz, maanviljelys-op-

pilas . . . . .. ;. . 7^ . .Knut Weckman.
Jukka Niisslerj tilanomjstaja . ■ TaaviPesonen.
Brigitta, hanen vaimonsa ....Emelie Stenberg
Lima \i, -jx tu.- ■■ ( Hanna Kunnas-1
Miina / heidän tyttarensa. . .|Marfa Rängn?aJ
Rudolf Kurtz, \ Jumalwisopin / Hemmo KallioH
dfottliebBaldrian,/ yiioppiiaita \ Oskari Salo. I
Mooses, vanha juutalainen . .
Maria Miillor, Kambawnomäi^|i^^^^^^^^^^^|

piika .H
Kriill, kouluinostari fl
KohlLan} tv^.u__|
Pekka, yöyartnaH

.Naiimi Kahilainen.Jisakki Lattu.
/ Kaarle Keihäs.
\ ■ "i

Kaarle Halme.

Talonpoikais-miehiäja naisia.
Kuvaelmat; l;nen ja 2:nen Pihamaa. 3:mas Niissk

rm puutarha. 4y'äs Aksol vonRambowlnluona.
s:des Niissleria.huoneessa. 6:des Metsässsä.

7:mäs Niisslerin luöna.

Öret arataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:iu 72 8 Ja
loppuu k:Io 11.
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prisbelöntpåmånga utställningar, sistpå

Waseniuska Bokhandeln.
<^

Kaserngatan18,iBf!i!SifSålåili&l
4 VILHELMSGATAN 4,3

K. å, iiiii'l
MÅLERIAFFÄR

utfö

rekommenderas. Maskin- och Elektriska anläggningar
samt

Telefon 870, G- W. Relånder Tekniska uppdrag af alla slag,

r o rr rp CfÅUIU pro-»rya atelierrx ärltr,u^^.FOTOGRAF 0^ -,<? 7^ X\.. Hu OianiDClg Helsingfors, Alexandersgatan17. J. \*r J> \*r \*å XVZTI.X . ~>^>
Ludvigs- HELSINGFORS |Telefon ( Firibtl(leri- och Conditori tillverk-

SL WLm f± £-j y» mi Iningar, färska alladagar och särskilda kaffe-,
ArMVjDMVjC-nl.j 1723. I frukost- och middagsbröd efter kl. 10 f. m.

Specialitet: Delikatess Spis- och |
Knäckebröd af flere slag samt diete-

tiska brödsorter. gatan 5
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Lorens Malmströms
HERREKIPERINGSAFFÄR

(midt emot Kapellet)
rekommenderar sitt försaisonen moderna ochnyalagerien ärad allmänhets benägnahågkomst.Speoialité: nyheter iCRAVaTTEK.

PIEHL's CAPE &BILLÄRD
Unionsgatan 17.

Rekommenderas iden ärade allmänhetens
hågkorns

Obs!Ny och väl justerad BiHärd.
Utmärkta köer!

J. H. WICKEL
VINHANJJBL.

cflrrafis 3unscß
världsutställningeniChicago.

-&Guldmedalj189D.

?H

Reqvirera per telefon 1803

Specialaffär för

*L_^

ENGUäSI__SIÄ£

HERR-HATTAR

Filthattar10 mk

KAPPMAGASIN,
Lager af färdiga fruntimmerskappor,

Moderna tyger, nu inkomna för

Höst- & Vintersaisonen

Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta röd-viner,enligt kemisk analys

akta,rena naturviner, hvilka såsom bekant använ-
das vid utländska kurorter såsom synnerligen häl-
soatärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numera å alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus,

AXEL PALMROOS
■VT^affär.

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320

$

Undertecknads

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR
äfvensom DAMKAPPOR.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

C. BRUHN,—
uoHELSINGFORS,o-n

—
4 MIKAELSGATAN 4,

uti moderna färger.

Endast ett pris!
Siikeshattar 20 mk

Viktoria Johnsson's

Helsingfors, Berggatan 4,

H

Tekniska Byrån SEPPO,



'» JLLIUS SJÖGREN i
Mikuelxf/fttan 4 Centrals hus.

* Ylle- och frikofvaruafför. «* Välsorteradt lagrer. Billigrapriser. *^
is********************************"-

<£i//örsäHringsaktiebolaget
TT A\ T W TT Ä\ik A JU Sk V A.

£ifför safiringar é JOifränhr.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

SOCIETETSHUSETS
Ta» /pr/

är äter öppnad samt rekommende-
rar som vanligt sin goda

Restauration
tillbilliga priser.

M Franska Lifförsäkringsbolaget 3>

iLURBAINEI
I3| 'meddelar fördelaktigastelif- ochkapital- jjå
JsS! försäkringar af olika slag. Särskildt må, fj,
|P framhållas de så eftersöktabarnförsäk- JKfej ringarna. L'Urbaine är fortfarande det »gMy enda bolag,som meddelaruppskjutna lif- Ék
MS försäkringar att vid 21 års ålder träda i WL
KS kraft utan alla förbehållredan åt barn <sk
Mi från det första lefnadsåret. A

&arIvon %9inorring.
■\§| Kontor: Mikaelsgatan 1. <Ms

cfä. J&iljeström
->^f 0 IIL 0S NI ED. $fc£-

jNorra €splanadgatan 35. Vredes h,us. Cele/on 14-27

SVENSKA TEATERN.
Lista för teckning af platser
till ;;premiérer" är framlagd

ibiljettkontoret.
Teckning af biljetter till ett

eventuelt

Godtköpsabonnement
å 25 föreställningarmed olika

i medeltal treprogram
gånger imånaden, onsdagar |

eller kan ske un-fredagar
der september månaditeaterns
biljettkontor.

Ifall teckningen har önskad
framgång, gifres första abon-
nementsföreställningen i bör-
Jan af oktober.

— *-$^#^=lr+—

Ilndervisning ipianos; i meddelas af)61 Selma Kajanus,
Albertsgatan 17.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors,

Försäljning- iparti och minut af endast äkta utländska
WIN E R &

SPIRITUÖSA.

hände/.I(Hagelstams 80/a
dftelsingfors <ffiiéinsfifuf.

o
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Telefon 304. Privat 525.

Sträng vintöP.Då allmänna åsig-

ten synes vara, att detta,hvad väderlek vid-
kommer, ovanliga år kommer att sluta med
en mycket tidig och sträng vinter, uppma-

nas alla attigod tid taga notis om J. F.
Lundqvists rikhaltiga pälsvarv-
?s?gef"j som, complet sorteradt förvintern,

erbjuder bästa tillfälle att göra inköp och
beställningar. Lagret är af ofvan antydd
orsak större än vanligt

AKERBERGS CAFÉ
rekommenderas.

Högbergsgatan 32. Telefon 1062

|

Ida Aalberg,
baronessa Yxkiill-Gyidenband

IStockholm har idessa dagar ut-
gifvits af Ida Aalberg tournéen3 admi-
nistration ett tillfäilighetsblad, hvarur
vi aftrycka följande, som torde intres-
sera äfven den finska publiken:
;Utgången från ett folkets hem har

Ida Aalberg arbetat sig upp ur trånga
och svåra förhållanden till en konstens
höjd, som det är endast få föruaaadt
att nå. Hon blef redan som barn elev
vid Finska Teatern iHelsingfors och.
debuterade där den 2 dcc. 1877 såsom
Boriskoi, i det magyariska folkskåde-
spelet .,Kylan heittiö"— samma stycke,
som 1880, i Ungerns hufvudstad, in-
bragte henne den första lagerkransen
på utländsk botten. Kort efter sin
debut iHelsingfors afresta hoa till
Dresden, där hennes lärarinna, fru
Seebaoh-Niemann, hvarje dag hade
glädjen att konstatera hennes' feno-
menala framsteg — ' de3s mer förvå-
nande, som hon under denna tid ofta
nog led brist. Frun TDresden återvände
hon 1871) till Helsingfors, men hennes
förnyade engagement vid finska teatern
afbröts,redan 1880 geaorn det. nämda
gästspel**--t-Pest och följandeär genom
en motgång, som hotade att för alltid
afbryta hennes konstnärsbana'^- eteTast

en sex månaders frivillig, absolut tyst-
nad räddade hennes röst från att gå
förlorad genom en halssjukdom.

Man kan från hennes tillfrisknande
efter denna skjukdom datera hennes
egentliga karrier, en oafbruten marsch
framåt från triumf till triumf, tills hen-
nes senaste gästspel ikejsarstaden vid
Nevan, sistlidna vinter, förvärfvade
henne europeiskt namn, stälde henne i
jämnbredd med Sarah Bernhardt och
Eleonora Duse och beredde henne en
framgång, som ändtligen besegrat hen-
nes tvekan a't våga en täflan med det
vestliga Europas storheter.

Redan 1882 hade hon med finska
teatern för första gången uppträdt i
S:t Petersburg, hvarvid enaf den ryoka
hufvudstadens förnämsta kritici yttrade
om henne: Åt en artist, hvilken som
fröken Aalberg kan spela, nej, icke
spela utan lefva på scenen, kunna skåde-
spelarekonstens svåraste uppgifter an-
förtros. Den finska scenen kan endast
lyckönskas till att äga en konstnärinna,
hvars besittning ej blott hvarje teater,
utan hvarje nation måste afundas."

Under säsongen 1884— 85 uppträdde
hon iKristiania som Nora och Ofelia,
samma roll som hon, imaj 1885, ut-
förde vid en Rossiföreställningpåkungl.
teatern iStockholm. Och under spel-
året 1884— 85 var hon engagerad i
Köpenhamn, där emellertid en olämplig

s konstnärs-repertoar kJafband henuf^|
individualitet och uttröttad^lienne|
Hon återvände därföre till hemlandet}
där hon ett år senare ingick äktenskap
med advokaten Lauri Kivekäs och bo-
satte sig i Helsingfors. Hon antog
dock intet fast engagement vid finska
teatern, men uppträdde där vid spridda
tillfällen,dels isina äldre roller såsom
Nora, Gretchen, Ofelia, Begina von Em-
meritz och Hoppetossan i„Arbetarens
hustru", dels inya uppgifter, såsom
Björnsons Maria Stuart, Ådrienne Le-
couvreur, GyprienneiLåtom oss skil-
jas", Frun från hafvet, Camille iLek
ej med kärleken" m. fl.

Efter denna tid, ägnad åt hemmet,
åt studier och åt vården af en stundom
vacklande hälsa, återtog hon 1890 sina
gästspel iutlandet, och man torde från
detta år kunna datera en ny period,
storhetstiden, ihennes konstnärliga ut-
veckling. Nämda år uppträdde hon i
Berlin, på tyska språket, tillsammans
med Kainz, såsom Luise Miller iKab-
al und Liebe" samt Julia iRomeooch Julia". Hennes framgång var ly-
sande och blef det ej mindre följande
år iSt. Petersburg, där kritiken en-
stämmigt förklarade, att man aldrig
sett ett motstycke till hennes Julia.
rAllt däri", skref Hr E. Norden iS:t
Petersburger Zeitung, är så rikt på
detaljer, så lefvande, så själfullt och

tillika beglänsande, tonfall och uttrycks-
medel så växlande, att det ej kan skrif-
vas, om man ej vill fördjupa sig sid-
tal efter sidtal med analyser".

Kort därpå följde på finska teatern
i Helsingfors TMri.se Raquid, Hedda
Gabler, Schillers Maria Stuart och
Kirsti Fleming i Surma". Alla
dessa roller blef ifru Aalbergs hand
konstskapelsw af högrang, hvilka ej
allena väckte den finsktalande publikens
beundran utan under loppet af en hel
säsong fylde teatern från golf till tak
med en svensk publik, som täflademed
den finska ibifall och applåder.

Då afbröt hon plötsligt, med utgån-
gen af spelåret 1891—92, allt upp-
trädande på scenen. Orsakerna därtill
torde vara svåra att afgöra. Man på-
står, att finska teaterns direktion af
politiska skäl nekat att anordna ett
gästspel iMoskwa, dit man inbjudit
henne, samt att hon då brutit med
denna teater, men på samma gång, på
grund afsin mans framskjutna ställning
inom fenomanska partiet, nödgats af-
säga sig ett redan öfverenskommet
gästspel på svenska teatern. Allt nog,
hon tillbragte hösten 1892 iutlandet,
och när hon fram på vintern återvände
till Finland, var det endast för att kort
därefter följa sin man till grafven.

Redan tidigare hade hon tänkt på
möjligheten att bilda en egen trupp

MUBTti» S TIT! 7i ET R IW" är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Atelier. För enj
P_T *fJL -■- -»--^ -*-^ * *^l Mm IM 9anta °ch omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:

- (Pr
tfälqjordt arbete behöfver ickfi vara frtrsnadt mad höga Prl^Glogatan 3



SVENSKA TEATERN.
(Forts, frän lista sidan).

Biljettpriserna äro

Länstolar
Parterre n:ns 33—72

a Fmk 4:
—

» „ 3:-
-„ , 2:50„ „ 2:50
» „ 20:—Parterre-gaUen^J

Parterre-avantscen
stycketals

Parterre-loge^P^^H
Förstaradensiond^^BFörsta raden . .
Andra radens avantscen

„ „ 3:50„ „ 3: 50„ 4:—
» » 3: —
» „ 12:-

stycketals

Andra radens fond^^^^^|
Andra radens sida, framplats

» 1:50„ » 1:50. „ 1„ „ „ öfrig^platsei
Tredje radens avantscen^^^^H „ 6

stycketals
n 1

Tredje radens fond
sida
galleri

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl. 9 f. m. — 3
e. m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagarkl.
9— lo f. m-, I—2 midd. samt från kl. 4 e. m. äfven-
som de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12— 3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges för hvarje biljett 10 procent utöfver priset.

Obs.! Biljetter kunna rekvireras per telefon
N:o 387 å tider, då biljettkontoret är öppet.

Fredagen den 14 September
Första gästuppträdandet af kungl. sachsiska

hofskådespelaren E. y. d. Osten.
För l:sta gången

OTHELLO.
Tragedii5 akter af W, Shakespeare
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|Musik

Musik,

i smakfulla mönster
hos

V. Grasho/J.
39 N. Esplanadgatan39.

GRAHN, HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. H

Helsingfors Kemigrafiska atelier. SOCIETETSHUSET.-A-lexeLn.3-ersgra.ta.3a. 21_

Onsdag & Torsdag den 12 & 13 September
kl. 8 e. m

Program
) Upptr. af italienska sångerskan FrökenLuigia
jAndrini.
Upptr. af original komikern Herr Lars Bondeson■iv -m jasaftl ejisijseid^^^H

"JaUßjßojoj 'aefiuiuiioai 'jbijosubm paus
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1 Upptr. af italienska sångerskan Fröken Luigia
J Andrini.

Rodo Leo Rapoli, Matrosen på däcket, storar-
tade balansproduktioner på en fullständigt
fristående perpendikulär stege.

Rodo Leo Rapoli, isina oöfverträffiiga jong-
lörproduktioner. (Champion of the world.)

Upptr. af original komikern Herr Lars Bondeson
Slut marsch.

Centralpassasen. Tel. 1146,
r alla till facket hörande arbeten,

m
v,
X1

t/f

>
-n
m

CD J
51^:
£2 lll-
er s= "<§ N/1711 imii d'Eau de Colognc d

r MM m med gotisk etikett iblått och guld, prisbelöntmed högsta pris å verldsL-M- U I samt erkänd som den bästa, genom tillerkännandet af det enda först
_1fl m I■ 1875- SäUes 'alla landets städer. — Ferd. Miilhens, G-lockengassc N:■ ■ » B ■■ Generalagent iFinland: MAURITZ GESTR!

Helsingtors, Mikaelsg.1,Merkuri

«/. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,=utför alla till yrket hörandearbeten fort och billigt. =^=
Telefon 1192.

ouble,
sutställningarne,
ta priset iKöln
:o 4711, Köln.
IN.
ius hus.

Bosäiy^^^B
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och med denna göra en tournée iut-
landet. Denna plan upptogs nu ånyo
och inemot sommaren samma år, 1893,
hade hon redan engagerat sujetter, be-
stämt repertoar och uppgjort route för
den stundande säsongen: hösteniFin-
land, vintern iSkandinavien, Östersjö-
provinsernaoch Ryssland, våreniTysk-
land, Österrike och Ungern.

Men företaget mötte ipraktiskt af-
seende större svårigheter än konst-
närinnan beräknat — framför allt i
afseend på en god och samspelt trupp— och företagetsoperationsfältinskränk-
tes därföre till Finland,hufvudsakligen
Helsingfors, och S:t Petersburg. Re-
sultatet blef emellertid, ikonstnärligt
afseende och hvad fru Aalberg själf
beträffade, en fem månaders så godt
som oafbruten triumf. Unga och gamla
af alla partier, vänner och motståndare,
troende och tviflare, fenomaner, sveko-
maner och ryssar — alla böjde sig in-
för en konstnärinna, som redan förut
stor ech firad, nu syntes öfverträffa
sig själf och väckte en beundran, nä-
stan häpnad, som från första stunden
:og sig uttryck iovationer, dem man
iFinland ej sett maken till, och dem
man iS:t Petersburg endast ägnat sina
mest ryktbara gäster

Repertoaren under dessa månader
utgjordes af fru Minna Canths skåde-
spel Sylvi. Nora, Cameliadamen, The-

me Baquin, Adrienne Lecouvreur, samt
Grillparzers Medea.

En kritiker skref idecember 1892
följande allmänna omdöme om fru Aal-
bergs konstnärsskap:

MHon kan ej bedömas efter vanlig
måttstock, och hon kan endast jemföras
med de förnämsta inom sin konst.
Lika fjärran från fransk deklamation
som från tysk patos, påminner hon ge-
nom sin naturlighetmest om den nyaste
italienska skolan och sålunda i det all-
männa framställningssättet närmast om
Eleonora Duse, med hvilken hon äfven
är beslägtad till karaktär och tempera-
ment. Men medan Duse är så att säga
bäst iroller, som gnistra af esprit och
elegant frasering

— t. ex. baronessan
d'Ange iwLe demimonde" — öfver-
träffas hon af fru Aalberg ispelets
innerlighet, i ett sagolikt berusande
återgifvande af kärleksscenerna,iorga-
nens klangfulla böjlighet och irörel-
sernas gratie. Man har äfven jemfört
lenne med Sarah Bernhardt. Men me-
dan en allt förtärande passion är den
Tanska skådespelerskanshufvudelement,
äger fru Aalberg' ej blott förmågan af
)eherskcing utan råder tillika öfveren
äkta, djup känsla, en själfullhet och
ett finkänsligt poetiskt sinne, som man
ofta nog saknar hos Sarah Bernhardts
hardtnäryrkesmässigabravour.Däremot
såminner hon om Sarah genom de för

begge lika betecknande smidiga, orm-
lika rörelserna, genom framställningens
fängslande plastik, karaktärens realism,
detaljmåleriets finhet, och äger liksom
hon, ett minspel och ett par ögon,
mäktiga att i timtal suggerera en he]
teatersalong."'

Efter sista representationen i S:t
Petersburg senaste säsong, hvarvid den
firade artisten formligen öfversållades
med blommor och lagerkransar, smyc-
ken, juveler och hedersgåfvor, yttrade
teaterkritikerniNovoje Vremja, Ryss-
lands största och mest ansedda tidning."„Efter detta gästspel har fru Aalberg
icke lemnat öfrigt det ringaste tvifvel
om sin utomordentliga begåfning och
därom, att hon tillhör antalet af den
europeiska scenens få första rangens
skådespelerskor!"

La grande finnoise kallar Copuelin
aenne

Sedan ett par månader är fru Ida
Aalberg omgift med en af sin konsts
varmaste beundrare och en af Ibsens
xämste förespråkare och finaste kännare
i Ryssland, baron A. Yxkull-Gylden-
3and, med hvilken hon ibörjan af juni
slef förmäldiZürich.

Tournéens resplan

Första föreställningen gafs iStock-
holm Lördagen den 1 September å
Vasateatern. Denna afton uppfördes
nKirsti Fleming", som har vissa betin-
gelser att blifva tournéens förnämsta
clou''. Andra aftonens program upp-
tog Cameliadamen", Alexandre Dumas
d. y:s kända drama. "Utom dessa styc-
ken gifves iStockholm Zolas ThéréseEaquin" samt ett sammansatt program
bestående af fjerde och femte akterna
ur Adrienne Lecouvreur", Santuzza"
och På bar gerning. Den 7, 8 och
9 September spelas iUpsala och den
10 går färden söderut. Efter enstaka
föreställningar i 3 å 4 städer imel-
lersta Sverige inträffar tournéen iKö-
penhamn, där den spelar år Dagmar-
teatern den 14, 15, 21 och 22 Sep-
tember. Dagarne hafva måst bestäm-
så, emedan öfriga hvardagar iveckan
äro upptagna genom abonnement. Mel-
lan de två besöken iKöpenhamn spe-
las iskånska städer, Malmö,Lund och
Ystad, och den 23 besökes Helsing-
borg på väg till Göteborg, där tour-
néen gifver tre föreställningar den 24,
25 och 26. Följa så fyra föreställnin-
gar iKristiania den 28, 29 och 30
September samt den 1 Oktober, hvar_
efter på återvägen till Stockholm spe

" 50 (profkort å1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
vii

lnberäknadt) fås ett dussin kabinettskort.
JJ1." ha*ett godt kort i föreningmed billigt pris. Vänd Eder då till

% rr i^ V ii? ii iw ,„„,,
Glogatan 3



Annonsera

<&rQgram**föladei"
Annonserna jTtterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid

/?/>c / HvarJe annonsör får sig HL fUUH.. tidningen hemsand V(/i"—
-i- Gratis, -h

—
Annonser och prenumeration emottagas å tid-

ningens kontor Mikaelsgatan I, 1tr. upp.

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.

>^^^^^^^^^a^^^^
ts-

Ijtordpol" tuting.i
Nordpol" rhum martinique ser- K;

■^ K<=f 4 veras åde flesta restaura- K>
tioner iHelsingfors K

K
K*rUttm53

få från firman

%3Cariman S (B:o K
W4

cßirßeéal,
iBordeaux.

Daglisfa.
Museer.

Konstflitföreningens museum iAteneum onsdag, lördag

och söndag 12—3

Konstföreningenssamlingar iAteneum alla dagar 12—3,

Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg,
20), onsdag och fredag I—3, söndag12—3,

Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och

lördag I—2,

Cygnaei galleri iBrunnsparken alla dagar 9 f. m.
—

7 e. m,

Nöjen idag

Svenska Teatern: Tilli. Kl. V2B e- m

Finska Teatern: Setä Bräsig. Kl. V2B e- m

Societetshuset: Varietéföreställning. Kl. 8 e. m

Kapellet: Konsert af Åbo bataljons musikkår. Kl,

Va8 e. m.
Operakällaren: Konsert af Finska gardets musikkår

Kl. V2B e. m,

Brunnshuset: Varietéföreställning. Kl. Va 8 e. m,

/£r «f *■ 1867 <%\t försäkrar {*\
f 1f co billigast all slags & 1
loc egendom genom, "^I
V W^jlh. Försten. /

Bolagets ttenei-al-Agent.

Sädra Esplanadg.12.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001.

Lager af gamla, goda, bevisligen
verkligt äkta viner,direkt

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtra/in )\rra)^s punsch,
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.

Rumtelefoner
och

Elektriska ringledningar
uppsättasochunderhållas
billigast af

te"|A BYRÅN SEPPO,
Hrngatan 48.

las iKarlstad och Örebro. Den 6
Oktober inträffar tournéen återiStock-
holm. Sedan fru Aalberg lämnat sin
trupp, börjar denna under samma ad-
ministration repetitionerna till den tour'
née som under Oktober

—
December må-

nader kommer att företagas med fru
Julia Håkanson och herr Tore Svenn-
berg ifrämsta ledet.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexanders^, g.

Nya

Glasmagasinet
3 Mikaélsgatan 3.

Olsson &)\lexsiz.

V O ST
Skrifma s kin er

äroenkla, solida-ochiallo praktiska.Til-
låtauppnåendet af en ovanligtstor skrif-
hastighet. Säljas iFinland endast å

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,
KasevHf/atmi 48.

Ililfåili
FörentaStaternas

Livförsäkringsbolag*

NEW-YORK.

■Ernst bolländer
Generalagent för Finland.

[Mikaelsgatan 19. Telefon 1843

JOUVIN & C:o's
världsberömda franska

HAID§KAB
säljas endast hos

■w. t.a.:bct
N. JEsplanarlff. 37

Göhlesgård.

"v

d

m " v

Ullgarn,
Strumpor,
Västar,
Strumpstickor,
Virk-, Kanava- & Stoppnålar,
Snodd- & Spolmaskiner,
Skyddskapslar för fickur.

Mikaelsgatan 2.
Th. Neovius.

3

%
K. A. DAHLIN.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

af
Itroguer, Kemikalier—

~S^ och f-é
Farmaceutiska Preparater.

Apparater. Utensilier,Gummi-varor,
Parfymer, Tvålar m.m.—

TLjEolstLg-atstn.3_S_

Notiser.
— Björnstjerne Björnson arbetar

för närvarande på ett större socialt
drama. Iseptember reser han åter till
Italien, där han med familj förvintern
ämnar slå sig ner iRom. Isommar
har skalden bott iSchwaz iTyrolen.

— Sigrid Arnoldson har iChicago
hänrykt publiken som Cherubin och
där jämte fru Eames och hr Jean de
Reszké firat en triumfiMassenets Wert-her", som då första gången uppfördes
i Amerika. Under eftersäsongen af
operaniNewyork, som slutades den 4
maj, uppträdde hon tre gånger, en
gång iMassenets Werther" som So-
phia, en gång somMicaéla i„Carmen",
och då i stället för fru Eames, på
grund af fiendskap mellan henne och
Calvé, samt på sista operaföreställnin-
gen ien scen ur Werther".

—
Royal College ofMusic"iLon-

don invigdes här om dagenhögtidligen
afprinsen af Wales. Det nya musiktem-
plet är belägetiSouth.Kensington samt
är inrymdt ien vacker och ståtligbygg-
nad, hvilken är grundlagd af en viss
Samson Fox, som för tre år sedan do-
nerade 800,000 kronor till detta än-
damål.

"^
Helsingfors. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1894

*3Cemgjoråa cßapyrossor
iaskar om250 st. å 2: 50 p
i „ „ 25 st. å35 p.

Jacob Reincke,
35 H. Esplanadgatan 35.

Obs! tjutiken är alla dagar öppentillkl11 «" m,

Brandförsäkring.

pura
! Aktiekapital 5Milj. F:mk.

Alexandersg.42. Telef. 627,
Liberaff infiemskf éofae).

Rök
PHOENIX" papyrosser.

Obs! pen angenäma smaken.
G. A. Nyström& C:o.

Gräsviksgatan No 7.
Telefon 1528

CARL BERGROTH
Alexandersgatan21.

Bfc 11S5.
Stort välsorteradt lager af
Cognac,

Rom och
Likörer

till billigaste priser.


