
10 penni.

<?rocjram-<filadei ■^
Tidning för Helsingforsi,

i Teatrar och Konserter. "v

95s
Utgifves hvarjp söndag, onsdag och fredag.
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Waseniuska Bokhandeln.
AXEL PALMROOS J. F. Lundqvisfs

pälsmagasin.
Vlnaffar.

Lager af fin?» äkta Viner j J. H. WICKEL
VINHANDEL.

élrrads cßunscß
prisbe/öntpåmångautställningar, sisi på

världsutställningen iChicago.

4t Guldmedalj 189D.&■

Cognac, Likörer& Rom.
Grönpvistska stenhuset. Telefon 320

Guldsmed Lagret complette sorteradt
för emottagande af beställ-
ningar. Färdiga pälsfodrade
och vadderade rotOllder,
billigt.

K. IdllJEST^gf^l
35 N. Esplanadgatan

(Wredes hus)

Telefon1427.

FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT ÅR 1827
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. V. Stenberg, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktion.

BLontor 3V. 3Va]£tga.sl3Q.sggttgm. N"zo 1. .
Specialaffär för blomsterkort och port- Juho Wirtanens Josef Wiberg,monnaer,

Största lager af SKÖ/FFjAIi N. Esplanadgatan 37.
Möbeltygsaffär.
Järnsängar och madrasser.
Rullgardiner.
Fjäder och dun.
Tapetserarearbeten.

Igi.41UJi»TII iliiL1!!*!!!Portmonnäer och Plånböckor,hvaraf
nyheter nu inkommit. 0. Henriksgatan N:o 3.

Störstalager af inhemska skodon,Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

Oskar Fröberg.
48 Kaserngatan.

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 1 September 1895,

kl. 7,30 e. m.
För första gången

E N TILL1 "
Skämt i 2 tablåer. Inhemskt original

Personerna
Pappa . . .
Mamma. . .
Lilli,17 år .
Erik . . . .
Putte . . . .
Lisa, piga .
Jonas, soldat

Mlh fil 11ni Ii un
■FruGrunder.
HFrk Faldani.
iHrHansson.HHr Ahlbom.BFrk Gerasimovitsch

|^|^^^^^^^|HrNyström.

Mellan pieserna en längre paus!OBS.!
Derefter för första gången

Kantor Kekkonens
boekningsresa.

Lustspel i3 akter afR.Kiljander. Öfversättning från
finskan af (J. Ton Numors J:r.

Personerna
Hr Kiégo.
Hr Berlin.
FruRiégo.
Frk Paldani.
Hr Henning.
Hr Lindh.
Hr Malmström,

Hofrådet Miller
Albert, hans son
Selma, hans dotter
Vivi,hans brorsdotter
Salmela, student
Kantor Kekkonen
Vinqvist, f. d. värdshusvärd . .
FrökenKraftmän, fattighusföre-

Fru Grunder.
Hr Wilhelmsson,Möttönen,koJportor^M

Hans 7 barn.
En poliskommissarie Hr Beckman^^^MEn kypare Hr Nyström^^^H
En uppasserska Frk Oerasimovitsch
En tjenstejnngfru Frk Stjagoff.

Händelsen iHelsingfors.
Börjaskl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10 e. m.

vi
' t^r

Direktör Avg. Arppe

Programbladet meddelar idag isitt första num-
mer för denna säsong åter, sin vana trogen, bil-
den af Svenska teaterns direktörherr Avg. Arppe.
Vi tillönska herr Arppe en lika god säsong som
den senaste iekonomiskt afseende och hoppas att
äfven den konstnärliga delen af arbetet måtte ut-
falla till publikens fulla belåtenhet som tillförene.

Kt— « ,^«. o iii FörstaAteliern 1tr. uppHi StflnlbfirÖ1 Andra Ateliern 4 tr. upp," ■"" öl»»lilUCIg Helsingfors.

SUOIW. TEAATTERI.
Sunnuntaina syyskuun 1 p:ä 1895.
dlansannäyfäntönä alennetuilta

Rinnoilla
näytellään

AINO.
Euno s:ssä näytöksessä (6 kuvaelmaa). Kirjoittanut

J.H. Érkko. Suomalainen alkuteos.
Henkilöt

Väinö
Pellervo
Kouki

Emil Falck.
Evert Suonio.
Kaarlo Keihäs.
Oskari Salo.
Sirkka Hertzberg.
Ilma Tähtinen.

VäinöläisiäSiira
Kylli
Ylli

Vaiilia Jonko
Tama
Nuori Jouko
Aino
Kirri

Aleksis Eautio.
Naemi Kahilainen.
Kaarle Halme.
Olga Poppius.
Knut "VVeckman.
Hemmo Kallio.
Konrad Tallroth.
MimmiLähteenoja.
Maria Rangman.
Olga Salo.

Sormo Juoko-
laisiaPurmo

Mella,Kirrin äti
Airi
Sinikka, orjatyttö
Ensiinmäinenkyläntyttö
Toinen kyläntyttö

Hanna Kunnas
Kirsti Suonio.

.ansaa.
Tapaus:Suomessa h leimosotien sankariaikana.

(het avataank:lo 7. Näytätö alkaa k:lo y28 ja
loppun k:lo V2ll.

Största och rikhaltigaste lager af fina-
ste moderna engelska Hattar i olika

Färger för hösten
1895.

EnglishHatMagazine
Endast ett pris.

Filthattar 10 Mk
Silkeshattar 20 Mk.

Mikaelsgatan 4, Helsingfors,

Portmonnäer,
Leksaker,

Galanterivaror
billigast hos

K. F. Winter,
48 Kaserngatan 48.
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(Vanliga priser. Pnsbelönt iParis.) -wry fp\ f\ f*i -T\ A "Cl(Billiga priser. 6mk pr duss). t* U I UITTJ\.J\ H
lexandersgatan17. ■*- v^ -*" v^ v^i j-vaaj."

CT> T* *^^«*^l^T^l N Esnlanadn 31 l«Bta kl.Fotogr.atelier. Ele- -*Iförhållande till arbetet*
"JL iiVT©nCLE»ill. C-bpidlldUy. 01, ganta porträtt t Tisitkortsformat qyalité. obestridligen lägsta pri— " -^$*■ — ~*~ "» (Catanis hus). Qmali.pr dnssin. sen iHelsingfors.
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i JLLIUS SJÖGREN |
Mikaéltgatan 4. Central*hu*.* YUc^ och frihofvaruaffär. \* Vålsorteradtlager. BUligapriser. SÉ**********************************

fXi//örsäkringsaktiebolaget

£iff orsafiringar é JJifränhr.
1 Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

i Hagelstams bokhandei^m

Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.
Fransk vetenskaplig o. skönliteratur.

i
Bpäst blir ilängden alltidbilligast,j
CJ, « Köp alltid en

så är Ni säker om att få en god maskin.

■==l{omochläesenvheternaför 1895 i?flr;

HUFVUDDEPOTEN,
O ent ralp assage n. yp

s§§? Reel behandling liafva förut kännetecknat s|is$kh oss och utlofvas äfven nu af %,&£

m Axel Wiklund, !
c u MmGeneralagent och inne- HJ^f Felll?Iqan1

q
an HIIhafvareafExcelsior de- IfÉM poteniOentralpassagen

I
Helsingfors, den 1septem-

ber 1895
Programbladet begynner med detta

nummer sin fjärde säsong. Under den
tid bladet existerat, har detsamma alt
mer och mer tillvunnit sig allmänhe-
tens och, låtom oss tillägga, den annon-
serande allmänhetens förtroende. Den
läsande allmänheten har från början
haft stort förtroende för bladet. Det
finnes också därför ingen tidning i
den kända världen, som bättre egnar
sig för annonsering — märken detta
väl herrar affärsmän — såväl genom
annonsernas billighet, som ock genom
att bladet utgör ett organ förHelsing-
fors' nöjen af alla slag, teatrar, konser-
ter och varietéer och således ovillkor-
ligen måste blifva köpt och läst, om
det sedan är under mellanakterna på
téatrafna, under pauserna på, pop1.1.!?.!'*:
konserteina eller mellan, varieténum-
ren.

Programbladet kommer under instun-
dande säsong, lika litet som förut, att
hafva något eget program, men kom-
mer istället att innehålla andras d. v. s.
svenska och finska teaterns, populära
konserternas, hvilkaiförbigåendesagdt
komma att äga rum ibrandkårshuset,
samt societetshusets varietékonsertpro-

gram, således alla ädlare nöjen. De
oädla bry vi oss icke om.

— Hvad
texten beträffar kommer densamma fort-
farande att vara af lika omväxlande
och nöjsam natur som tillförene —
ja om möjligt ännu roligare, emedan
Programbladet försäkrat sig om bidrag
af hufvudstadens hvassastepennor, hål-
ler specialkorrespondenter i världens
nästan alla hufvudstäder och dessutom
har en utmark hufvudredaktör.
Ingen bör därför försumma att

annonsera i
Programbladet

Annonsörerna få, såsom förut, tid-
ningen till sig hemsand gratis, något
som är rätt roligt särskildt församlare
af artistporträtt. Sådana komma fort-
farande att ingå, dels af någon af de
uppträdande dels också af någon lef-
vaade eller dödstorhet pånågotområde,
hyilkAt gom häiat.

—

Svenska teatern

begynner spelåret 95
—

90 under samma
styrelse, som, då den om hösten 189-1
öfvertog ledningen af teatern, förde
densamma in utiett nytt skede, d. v. s.
teatern kom att närmast ståunder upp-

sikt af den privata företagsamhetenoch
icke såsom tillförene under en ansva-
rig direktion. Och att döma af det
senast förflutna året har denna omge-
staltning iteaterns administration haft
till följd, att debet och credit ej en-
dast gått ihop, utan att det ekonomi-
ska resultatet dessutom lämnat åt den
ekonomiförfarne ledaren ej ett så litet
öfverskott — något som väl ej händt
med svenska teatern förut. — Hvad
som åstadkommit detta lyckliga ekono-
miska resultat, får väl i främBta rum-
met tillskrifvas ledarens förmåga att
hushålla med de till hands stående
ressurserna och hans vakna blick för
publikens tycke och smak ifråga om
repertoar. Och att han träffat denna
smak samt valt repertoaren därefter,
bevisas af publikens talrika närvara
vid representationernaunder det senast
förflutna spelåret.
I teaterns inre administration ha

några betydande förändringar inträffat.
Herr Castegren, som medintresse vinn-
lade sig om det regiela arbetet vid
teatern, kommer icke,. — af för oss
obekant orsak, — att kvarstå som re-
gissör. I stället kommer hr Arppe
själf att omhändertaga regien och har
hr Ahlbom blifvit ombetrodd att sköta
kansligöromåleniegenskap af sekrete-
rare vid teatern

Då vi veta att teaterns styrelse gjort

ansträngningar för att under det kom-
mande spelåret bjuda publiken på en
del af den modärnaochiliterärthänse-
ende intressanta repertoar,som föresfram
på en del af kontinentens teatrar, samt
att vi ha att emotse gästuppträdanden
af så intressanta slag, som Josef Kainz,
Ellen Hartman m fl. och med känne-
dom om personalens vid teatern städse
visade intresse och arbetsförmåga,ut-
tala vi den förhoppning* att teatern
fortfarande må kunna häfda det anse-
ende som konstanstalt densamma, haft
under en insiktsfull regie.

Victor Holmquist

Senaste vår, efter det Programbladet
upphört att utkomma, nådde oss den
sorgliga underrättelsen, att Victor Holm-
quist skattat åt förgängelsen. Döds-
budet komhelt oförmodadt. Ännu iapril
månad hade vi haft nöjet se honom på
scenen härstädes, som gäst hos Lind-
berg, i»Jeppe på Bärget" och i..Per
Gynt" som Dovregubben,nu hade hans
jovialiska stämnia föralltid tystnat. En
smygande influensa, hvilken redan här
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HELSINGFORS RULLGARDINSFABRIK rekommenderar sina tillverkningar.

QMzen>

.^åååå
CAFE VICTORIA.

Östra Henriksgatan 13. Tel. 1866,

wM§sg4 Q^täaaeUOMa^ /l€iö'
■å/Äi&iac/e-n. qA';o- 4.

SVENSKA TEATERN.
(I'orts. från l:sta sidan).

Biljettpriserna äro

a Fmk 4Länstolar
Parterre n:ris 33—72

73—154
>» d

—
,. 2- 50
„ . 2: 50Parterre-galleri^l

Parterre-avantscen i „ 20
stycketals . » 3: 50„ „ 3:50ParterréTöge^^^^M

Första radensfona^^HFörstaraden . .
Andra radens avantsccn » 12

stycketals . 1:50
* , I" 50

Andra radens fond
Andra radens sida, främplats^J„ „ „ öfrigaplatser
Tredje radens avantscen.... » " » 1

J X 6
stycketals 1

Tredje radens fond
sida 75

50galleri

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl 9 f m. ■ 3
o. m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagar kl
9— lo f. m., I—2 midd. samt från k]. 4 e. m äfven-
6(oni. de dagar representationericke 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.

Onsdagen den 4 September

Samma program.

— mm< -

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

SOCIETETSHUSET.
O lieUS BODE6J&-

Goda, billiga viner serveras direkt från fat.
Äkta viner på flaskor till afhemtning tillmoderata
priser.51 ofte-us
frukost och aftonrestauration. Kall bnffet a la Ber-

lin och Servering a la carte hela dagen.
Öl på seidlarm. m.

w 113Franska lifförsäkringsbolaget (ga

ILURBAINE,S
||j Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. ||

Garantifonden: 98 miljoner Frcs. W
äfii Bolaget meddelar fordelaktiga försak- ")£?

ringar af alla slag. Genom samarbete med *w
SjjJ) sjuk- och olycksfallförsäkringsbolasjetL'Ur- (fe)
**jjv baine et la Seine beviljas de.försäkradevid
*S? sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, vw
|^)J) hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- (fe)
«nv säkrade och hans familj, som ock de per-

söner, med hvilka han står iaffärsförbiu- W?
05jJ) delse för den oundvikliga förlust, som en (fe)

sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- Ijgi
ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget ef-
terskänker nämligen, såsom allmäntbekant, (få)

im premierna för hela sjukdomstiden ochutbe-
w talar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-

lig och resten vid dödsfall. tfs{|
BolagetL'Urbainesförsäkringaräro där-

för särskildt att rekommendera för herrar w>
affärsmän, dii det gäller att säkerställa 'jfe

gfa större afliirsföretag genom lifförsäkring,
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- 1

@£h samma störingar svårare sjukdomsfall all- (fe)
ak tid medföraoch hvilka ofta nogbringabor- x>^%£}> ges- och förlagsmän stora förluster.
!"&); För dessa väsentliga fördelarerfordras (fe)gnL icke nägra extra premier utan endast att

den försäkradeafstår från den årliga vinst- *SP0h andelen. ((fg)
Generalagenturen: Helsingfors,Mikaelsg.1. (fe^

@ (Bart von i3lnorring.

&7UO>

i

. ra^ W1t ■w u yti 'w» my Ir odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografä»Aieher. F ,
JLliillßL 1 iI |i \i W\ K W ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14.

BlMe— _£^______:^ Ett välgjordt arbete behöfver icke vara förenadt med ho^^Glogatan 3



GERMAN A Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin FFRn qtamfrVJl^lVlYini> 1JTL Generalagenter för Finland,Richardsgitan g. FfißD ' STAMER.

o.olaNder, Carte dor.

Y\. [\ j I V K

»]
CHAMPAGNE. feMj^^

£1 Ig

IRenault & C:o|
| COGNAC I
1 Yerldsberömda kvaliteter. |

Generalagenter för 1
de ledande velocipedfirmornaiEngland Medaljerna!

S^r^r^^p^^

<3£eeec" velocipederna
äro de modernaste imarknaden; säljasSkilnadstorget 2. endast hos

LONDON & HELSINGFORS.

I. W. NORDQVISTs Skrädderiaffär 52 Alexandersgatan 52
Rekommenderar sig i den ärade allmänhetens åtanke. Välgjordt arbete, ytterst billiga priser! "+--+♥

CA FE RESTAURAJIT
Östra, 21enriksg-atan.1,

rekommenderas IjögaktningsJulU

Axel Pihlgren Torr Genuine Arraks Punsch__
5^ _

Guldmedalj iParis 1889.

p-= fe a § aS
S_ -g p :« .o fl

1 rfUli

TP
Oskar/ /
Levins/SL /

I

L <& i/Retommenöeras

ddbästa.

Cli. c3Lo Rancourt, Bordeaux
iffiingsion (Blå <£om s cftum cfamaica ##£%

C. G. FRYCKMAN, Helsingfors.

HELSINBFORS LACK & POLITUR rekommenderas l7Mi ânl7.
SERSALONGRAK- &. FRj£n «> * Norra Est'""■ Invid"Wasenii

plan artgatan ok
tuska Bokhandeln <<*«*

VIKTOR SYDOW & C:o,

A6O,(F* 3 mk i*
vill Ni

ltx»ö

band honom vid sjuksängen, hade så
tärt på hans krafter, att, trots hans
skenbara tillfrisknande, hvilket tillät
honom att återvända till sitt kära hem-
land, lifstråden dock iförtid afkliptes.
Han dog på sitt landställeiMariefreds-
trakten på aftonen den 31 maj.

En af de tacksammaste och vackra-
ste uppgifter en människa kan ha sig
förelagd här ilifvet är att sprida glädje
kring sig. Denna mission var Holm-
quist gifven redan i och genom hans
personlighet, hans lynne. En gång med-
veten härom arbetade han oafbrutet att
med konsten till ledsagare nå det ut-
stakade målet. Vår tid äger just icke
öfverflöd på sådana naturens lyckobarn
med sol iblick och sol isinne. Där-
för är det ock ett värkligt tomrum en
sådan man som Victor Holmquist läm-
nat efter sig. Han kunde emellertid
gå till hvila imedvetande om att i
ovanligt hög grad ha fyllt denuppgift,
naturen själf anvisat honom.

Hur uppfriskande är ej för ett trött
och vemodsbundet sinne det oförfal-
skade, friska skratt, som den sanna,
djupa humorn framkallar, äfven om den
tår. hvilken dallrar i ögonvrån under
masken, skulle samtidigt sätta själen i
en vek rörelae! Och hur inånga gån-
ger har ej Vjctor Holmquist framkal-
lat denna djupa, sanna, mänskliga kän-
sla!

För vårt minne framstå ännu' helt
tydligt de många af högtkonstnärsskap
präglade typer eller karaktärer han lå-
tit oss se från tiljan. Och där kon-
sten kanske understundom lämnade ko-
mikern isticket, där ersattemänniskan,
hvad som brast idet artistiska. Och
där det mänäkliga

—
må ordet tillå-

tas!
— råmaterialet är af så god are

som hos Holmquist, där kan det en-
samt värka mera tilldragande än den
högstakonst.

Man behöfver idetta hänseende en-
dast erinra om Holmquist som Sehl-
stedt-sångare. Hur flärdlös och rent
mänsklig är ej den gamle tfandhams-
skaldens sångmö, ett äkta naturbarn,
visserligen nätt och näpet klädt ien
anständig konstform, men eljes helt
och hållet sig själft. Holmquist icke
allenast förstod sig på denna lilla skär-
gårdstös, han höll också så innerligt af
henne. De tu passade för hvarandra
som om de skapats för hvarann.

Och hvilken färg kunde han ej breda
öfver den konstlösa tillfällighetskuplet-
ten, där man kåserar öfver alldaglig-
heter och bagatelleroch säger ett harm-
löst skämt, som kommer oss att skratta
för ögonblicket'

Det är därför ej blott på scenen
Holmquist skall saknas utan äfven och
ej minstivännernasglada lag, där man
skall tacksamt minnas honom, som så

väl fylde uppgiften att vara allmose-
utdelaren af glädjens småmynt idenna
glädjefattiga tid.

Frid öfver hans minne!

Notiser.
— Svensk musik förlagdiTysk-

land. Den stora förläggarefirman Pr.
Kistner iLeipzighar antagit till utgif-
vande enorgelsvite af organisteniKlara
församlingiStockholm G. P:sonHägg.
Sviten består af fyra satser: Prelude,
Pastorale,Invocation och Marche triomp-
hale. Den Kistnerska firman förlägger
endast värdefull musik, hvarför det kan
anses för ej ringa heder för den sven-
ske tonsättaren att där få ett arbete
förlagdt.— IMilano har gifvits ett skådespel„FörrädarenJ som gjort mycken lycka.
Författare är en fabriksarbetare Ettore
Recchia—

Annor" heter ennytreaktsopera
af den iParis bosatte österrikiskekom-
positören Sylvio Lazzari. Musiken är
i wagnerstil. Libretton skildrar ridda-
ren Armors bedrifter, huru han beseg-
rar vikingarne och till sist konungen
af England. Direktionen af Monaietea-
tern iBryssel har upptagit den nya

operan, som skall vara både originell
och melodiös.— Bland AntonRubinsteins kvar-
låtenskap befinna sig utom „Kristus",
äfven följande fullbordade „andliga ope-
ror": „Det förloradeParadiset", „Torn-
byggnaden iBabel", „Makkabeerna "
och „Moses". Han höll på att full-
borda Kam" och Saul", när döden
träffade honom. R. hade för afsikt
att med dessa „andliga operor" skaffa
en motvikt till de alt för världsliga
operorna" och dymedels söka höja och
upplifva den religiösakänslan.— -

Professorn vid universiteteti
Florenz Antona-Traversi har skrif-
vit ett — socialistiskt skådespel I
Fanciulli"' (»Barnen"), som isitt hem-
land gjort stormande lycka. Pjesen är
nu under öfversättning till tyskan.— Å Teatro communaleiTriest
har idagarne uppförts en ny opera af
Smareglia .Det istriskabröllopet". Ope-
ran gjorde stor lycka, musiken särdeles
melodiös och instrumentationen förträff-
lig. Under det lifiigaste erkännande
framropades kompositören flera gånger.— Ruisky-Korsakow har skrifvit
en operamed namnet ..Julnatten",hvari
Katarina II får uppträda på scenen.
Handlingen är tagen ur en novell af
Gogol. Censuren har icke haft något
emot pjesens uppförande, men det ao-
tages att härtill behöfts kejsarensmed-

arofkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort,
ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till

XXX.

ATELIERW ~m
Glogatan 3



Största specialaffär iLampor, Husgerdds- é Köksartiklar.
€ngelska 3ärnsängar & JVladrasser, järnvägnar, ffadkar m.m.RRfiHEQ PBåFE" Butik: Alexandersgatan 34.

DnUULn Unnrr, Kontor & Lager: Fabiansgatan 14.

Daglisla.

Museer.

Konstflitföreningens museum iAteneum onsdag, lördag

och söndag 12—3
Konstföreningens samlingar i Ateneum alla dagar12

—
3

Studentafåelmngarnas etnografiska museum (Unionsg.
20), onsdag och fredag I—3, söndag 12— 3.

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

Cygnaei galleri iBrunnsparken alla dagar 9. f. m,

7 e. m.

Nöjen i dag

Svenska Ten'em: Kl. y3 H e. m.

Brunnshuset: Varietéföreställning kl. 1/2 8 e. m.
Kapellet. Musik. Kl. V4B e. m.

Kl. »A 8 e. m,Opris. Musik

Nöjen imorgon och öfvermorgon

Kapellet. Musik kl. V2B e. m
Opris. Musik kl.Ij%B e. m.

HÉlÉtillls
Nra Trvc
rekommenderas

för alla typografiska ar

ÉÉS
sen

beten.

Annonsera

„Program- tfölaåef"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid.

/7AC / Hvarje annonsör får sig f)L fUUb.. tidningen hemsand »/C/5..—
-4- Oratis.-i-

—
Annonser och prenumeration emottagas & 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^ c^^ife5^

W. AHLFORS
KjrkogaUi 11 Telefon 1001,

Lager af gamla, goda,beTliligen
verkligt äkta riner, direkt

importerade frän lata
klassens firmor.

€xlrafin )\rraKs punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

PARAKAN SALAK TEE.
'ecco

Souchon
Souchon■yAw

JAVA-ASSAM
GedeponeerdFabrksm:

pr. kg.
10 Fmk

pr, kg
12 Fmk

Parakan Salak Teet har öfveralltblif-
vit erkändt som ett oförfalskadt,kraf-
tigt och godt tee med fin arom, vida öf-
verlägset men betydligt billigareän det
kinesiska teet, och är det enda tee, som
införes i original förpackningar på l/i0Vio Va lh k

-
ParakanSalak Teethar erhållitföljande

utmärkelser för sin utmärkta qvalité.
Guldmedalj Paris 1889, Brilssel 1893,

Chicago 1893. Hedersdiplom och stora
Guldmedaljen Batavia1893. Guldmedalj
Hamburg1893. GrandPrixAntwerpen1894.
Hedersdiplom Spna 1891, Winschoten
1894, Croix d'honneur Amster-
dam1895.

Helsingfors iseptember 1895,
KARL GOHLE.

Agentur för Finland. & Ryssland.
Nederlag. Norra Esplanadqatan 37.

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HAiID§KAR
säljas endast hos

W. T^.I2CT
A". Esplauailff.37

Gölilesgård.
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värkan. Hittils har aldrig en afdöd
rysk herskare blifvit i Ryssland fram-
stäld på scenen, icke ens Peter den
store iTsar och timmerman."—

En regndag"heter ett lustspel
af J. J. David, hvilket idagarne för-
sta gången gått öfver scenen på Tyska
folkteatern iWien.— L'Oeuvre", den parisiska för-
söksteatern, har nyligen uppfört fyra
enaktare af olika karaktär. Starkaste
intryck gjordeMseterlincks nL'intérieur".
Collés' skarpa och träffande satir La
vérité dans le vin" skördade också
mycket bifall, hvaremot Les pieds
nickelées " afBernard icke lyckades och
Lebey's till handlingen brutala La
scéne 1

'
värkade rent af motbjudande.— Lejonburen" (La cagede lions)

heter ett lustspel af Leon Gandillot,
som nyligenpå Cluny-teaternvannmyk-
ket bifall.— Elsa" heter en ny opera af
Herman Welte och Arnold Mendelsohn.
Den skall ibörjan af instundande sä-
song uppföras å hofoperan i Stuttgart.— Eugen Sues roman „Paris' my-
sterier" har lämnat stoff till en af Blum
och Toché utarbetad dramatisering,La
Famille Martial", som nyligen uppförts
å Ambiguteatern. Stycket, deladtisex
tablåer, har en stor apparat. 81. a.
sättes hela scenen under vatten, och
primadonnan får visa sin skicklighet i
simkonsten.— Ingewelde är namnet på en ny
opera af en förut föga känd komponist
Max Schilling. Tidigare har den med
stor framgång blifvit uppfördiKarls-
ruhe, men har sedan dess undergått en
genomgående bearbetning af komposi-
tören själf. Nu har operan gjort stor
lycka vid uppförandetiWeimar. Text-
författaren hette Sporck och handlingen
är tragisk, innefattande en strid mellan
tvänne sagans hjältesläkter. Musiken
säges varahelt originel, ehuru densamma
går iWagners fotspår. En större in-
nerlighet och inskränkning af yttre me-
del iden musikaliska framställningen
anses ha varit till fördel för det hela.
Eugen d'Albert gjorde sin debut som
hofkapellmästare med denna opera, och
denna debut säges ha varit särdeles
lyckad.

Garn- och Stickningsaflfär

S. Esplanadgatan 8
Vålsorteradt lager af Ullgarner

samt Strumpor och Ylleunderklä-
der m. m. lörFruntimmer, Her-
rar och Barn till billigaste priser.— Alla slags Stickningsarbeten
utföras efter beställning fort och

billigt.

ULLGARN
frän 5:50

—
18 pr.kg.

créme färgadt & hvitt bomulls-
virkgarn på nystan, märkgarn,
rulltråd, fickursskyddskapslar af
celluloid a I Fmk. Carlsbader
strumpstickor 25 p:ni omgån-
gen, virknålar från 10 p:nipr.
styck.

Beställningarpå all slags ma-
skinstickning emottagas.

3Xi3ra.elsg-a.ta.xi.2-

th, aInvas,

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26.

Telefon 169.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

i"ila
0} C

pH

«
PARFYMER, TVÅLAR. SVAM-

PAR. PUTSPASTA, SIIJVERTYAL
AMYKOS, DROGER OCH KEMIKA-
LIER M. 1. BILLIGAST

DROGHANDELN
GLOGATAN 4

K. A.DAHLIN.

Nu inkommet:
Största urval moderna

band, spetsar, sidentyger
m. m., m. m.

■

CÖ ■*

03^ gg

O)
o
Q.

CÖ
O
3

hos

CD

OJ

*^ °£$

KO c

vfCemgjoråa
i n

iaskar om 250 st. a 2:50 p.
st. å 1:25 p.
st. å 35 p,

■ZO »i a i5p
*

»

4 n

hos Jacob Reincke,
55 N. Esp/anadgatan 35,

telef. 1188.

Billig-ste försäljning:
af In- & Utländska Ylle trikoter, chevi-
oter, byx-& paletotyger. Kostymer för-
färdigas till billigaste priser, samt för-
säljning af Tammerfors & Forssatyger
bomacéer, kretonner & svartahelylle ty-
ger. OBS!Vackra bomaoeertill50p. m.

Brunnsgatan N:o 11, telefon 1749.
E. Xiöf"berg-.

NYA

Glasmagasinet.
3 Mikaelsgatan 3.

FIRMA

H. ELLMIN. OLSSON k ALEXIZ.
9 Alexandersgatan9

Carl jjergroth.
Alexandersgatan 21.

T,11SS.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.

A, A, Bareks Bleck & Plåtslageri Regeringsgatan I:o 10. Telefon fl
Utför allaslags arbeten1koppar,messing,zink &bleckplåt,samt förtenningarochlampreparationerafallaslag,fort välo. billigt


