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samtInnanfönster kitt
K. A. BNBOM.

Öl pi

IS Mikaelsgatan. Telef. SKO-
Kittning af innanfönsterverkställes

Tr t^ C^lilKpro-Nyaateliernär ltr>upp'FOTOGRAF < ,K.. Ej. otaillDerg Helsingfors, Atexandersgatan 17. J. \S ± V/\JXV^I.J7. -^

med l=| AT,A f\ Hj Yl af

MUSIK XLU V W.'4> ff DAMKAPELLET FLORA.
kl. 3-5 e. m
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c£rQgmm~Gisladei
F. FORSSTRÖMS CAFÉ

Restaurant & Billards.
16 Vestra Henriksgalan'ISrekommenderas.

Dagligen stående frukostbord
MIDDAG fp. 2—5 e. m. å 1:50.15 biljetter 20 mk

Enskilda rum. Soupers a la carte.JBeställning a mindre Middagar & Soupéer émottagas.

10 penni.

Tidning för Helsingfors

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

Söndagen den 14 Oktober.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstniren arbeten,— =j-örlagaf fmska vyer.=—

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.

N:o 19.

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 14 Oktober.

Sjuttonde gästuppträdandet afkungl. sach-siska hofskådespelaren E. v. d. Osten.
För fjerde (9:de) gången.

EDMONDKEAN.
Skådespel i5 akter af Alex. Dumas. Öfversättning.

Personerna:
Georg, prins at Wales ....Hr Berlin.
GrefveKoefeld,danskambassadörHr Swedberg.
lord Melville .Hr Ljungberg.
LordHainptoncourth Hr Uggla.
Edmoiid Kean, premieraktörvid

Drurylane teatern . . . . »)
Salomon, sufflör Hr Eiégo.
Tom ) (Hr Linderoos.
David > aktörer Hr Lindh.
Bardolpk J (Hr Wilhelmsson.
Pistol, lindansare Frk Widell.
Darius, teater-perukmakare . .Hr Nyström.
Peter, värdshusvärd Hr Ahlbom.
Regissören Hr Uggla.
Constapeln Hr Malmström.
Elena, grefvinna af Koefeld . .Fru Bränder.
Lady Brighton Frk G-erasimovitsch
Lady Nellie Frk Tschernichin.
Anna Damby Frk Holmlund.
Fiorella, Elenas kammarjungfruFrk Berglund.
Skådespelare och skådespelerskor. Sjömän. Lindan-

sare. Scenarbetare, m. fl,

Strax efter 4:de akten
Mellanspel:

HAMLET.
111 akt. 4:de scen.

Personer
Hamlet " .Edmond Kean.
Oplielia Mrs Siddons.
Kungen Mr Brixton.
Polonius Mr Johnson.
*) Edmond Kean Hr E. v. d. Osten.

Börjas kl. 7.30 och slutas omkr. kl. 10.30 e. m.

Lorens Malmströms
HERREKIPERINGSAFFÄR

(midt emot Kapellet)
rekommenderar sitt för saisonea moderna ochnya'<<ger ien ärad allmänhets benägna hågkomst._°Pe<aalité :nyheter iCRAVaTTEK.

PIEHL's CAPE & BILLÄRD
Unionsgatan 17.

Rekommenderas i den ärade allmänhetens
hågkomst.

Obs! Ny och väl justerad BiIlärd.
Utmärkta köer!

världsutställningen iChicago.

*& Guldmedalj1890.

CAFÉ DU IOBDUndertecknads
ra- 1iftsHWiiem, Sofiegatan 2

4 VILHELMSGATAN 4, Serverar smörgåsbord,l/i&Vaportioner,salta biten
Varma &kalla sexor,till billigapriser.

rekommenderas.
Reqvirera per telefon 18 03 Väliusterad billard. Xj-a bollar. Goda köer.

GustafG- W. Relander

-^riz^afrär.

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

Maskin- och Elektriska anläggningar

Tekniska uppdrag af alla slag
utföras af

Tekniska Byrån SEPPO,- Ksserngatan 4S,
Telef. 349.

Waseniuska Bokhandeln.

J. H. WICKEL
VINHANDEL.

dlrraßs cftunscß
prisbelönatpåmångautställningar, sistpå

"1 ,^^"^p

Minna Canth

Förf. till Spiritistinen istunto".)

£/ '^J"" b^^D

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR
äfvensom DAMKAPPOR.

Damskrädderi under utmärkt ledning,

Obs! Herrar Akademici!
Studenthusets restaurant

Serverar middagar a 35 Fmk.per månad
1:25 per gång, samtiöfrigtbilligapriser.

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

äkta, renanaturviner, 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,

SKRÄDDERIET
MATTI RINTALA

Alexandersgat.N:o 48.
Af sorteradt lager inhemska och utländska ty-

ger tillverkas vä/sittande kostymer.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Lokak. 14 p:nä 1894.
Helppohintaisena Kansannäytäntönä

näytellään

SPIRITISTINEN ISTUNTO.
1-näytöksinen ilveily. Kirjoittanut Minna Canth.

Suomalainen alkuteos.

KUMARRUSMATKA.
3-näytöksinen ilveily. Kirjoittanut R. Kiljander.

Suomalainen alkuteos.
HENKILÖT.

Taavi Pesonen.
Knut Weckman
HilmaLiiman.
Kirsti Sainio.
Konrad Tallroth.

KeJtkouen, lukkari . . . . . . . lisakki .Lattu.
Wiuqvist, entinen ravintolanisäntä Aleksis Eautio
Neiti Kraftmän, köyhänkodiiUio^^^^^^^^^Htaja
Möttönen,kulkukauppiasH
Poliisikomissarjus Kaarlo Keihäs,
Kyyppari Hemmo Kallio.
Palvelijatar raviniolassa ....Maria Kängman.
Palvelijatar,hovineuvoksenluonaMimmi Lähteenoja.
Möttösonlapsia.

Ovct avataan k:lo 7. KäytSntöalkaa k;Io VaB jaloppuuk:lo 10,

HENKILÖT
Rouva Tallqvist
Helmi, hanen sisarensa tytär . .
Rouva Ramstedt
Neiti Törne
Herra Orell, meedio
Renne Hammar, ylioppilas . . .
Lehtori Wirtala . .
Liisa, vanhanpuolinen,ontuvapal-

velija
Riikka, nuori palvelustyttö

Mimmy Leino,
Olga Poppius.
Emelie Stenberg.
MimmiLähteenoja.
lisakki Lattu.
Knut Weckman.
Oskari Salo.

Naémi Kahilainen.
HilmaLiiman.

Miller, hovineuvos, leskimies
Albert, lianen poikansa . . .
Selma, hanen tvttärensä . .
Wiivi, hanen veljensä tytär .
Salinela, ylioppilas

AXEL PALMROOS

Naemi Kahilainen.
Otto Närhi.

C*1

1894.
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JULIUS SJÖGREN
Mika&lsgatan 4 Centrals hus.

% Ylle- och frikofvaruaffär. %
Vålsorteradtlagrer. Blllig-apriser. J)

Ju/försäkringsaktiebolagetI

JEifförsäßringar iJSifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

SOCIETETSHUSETS

OBC ¥ S
är äter öppnad samt rekommende-
rar som vanligt sin goda

Restauration
tillbilliga priser.

.*»

Franska Lifförsäkringsbolaget M

L'URB A IN E
meddelar fördelaktigastelif- och kapital- <sj|
försäkringar af olika slag. Särskildt må W
framhållas de sä eftersöktabarnförsäk- m>
ringarna. LTrbaine är fortfarande det SOt
enda bolag', som meddelaruppskjutna lif- g»
försäkringar att vid 21 års ålder träda iM)
kraft utan alla förbehållredan åt barn fi|j
fråndet förstalefnadsåret. W

w&arl von m
Mikaelsgatan 1. fåk

.':'■'■ :£:'>

'■^i,

<2T. J2iIjqsfröm
-^iGyLOSIED.1jXorra €sp!anadgatan 35. Vredes \\us. 1 'ele/on 1427

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Tisdagen den I<> okcouev

Ppoqram

WeberJubel-Ouverture
La Fileuse' Mendelssohn

GodardSolitude'
Gavotte Bach

PAUS.
Ouverture nEgmoat, Beethoven

ElsaS dröm"' ur Lohengrin-' Wagner
(Frk. Ida Flodin.)

Liszt,,Les Preludes", sinf. dikt

PAUS.
Moussorgsky.Turkisk marsch (ny)

Solveigs sång Grieg

Czardas ur Coppelia Delibes

H

\ *^/Äy \
ni ii ■ ■ i meddelas afUnaervisninq i pianopel seima Kajanus," r f St. Bobertsgatan n:o 39,

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti ofih minut af endast äkta utländska
WINER &

SPIRITUÖSA.
Hagelstams Bokhandel.

Fransk skönlitteratur till nedsatta priser. Jfaul
Sdbatier, Vie de S.Fran<jois D'Assise,(märkligtarbete,
utgåttiöfver100,000 exempkuc^JLßLlAlexttndrenjr
Suovenirs de Sébastopol^^^^^^^^^^^^^^^^^H
W^Nyäböckeraf moderna författare: Anatole Franoe,
Paul Margueritte, Ernest Daudet, Catulle iiendés.
Henry Gréville, Gyp o. s. v. o. s. v.

Godt urval engelsk literatur ibilliga upplagen: Sai-
sonens böcker i England: George Moore, Esther Wa-
ters; Humphry Ward, Marcella.

Till Snoilskys Svenska bilder" erhållas på beställ-
ning pärmariläderplastik,utfördaaf grefvinnanEva
Sparre.

dVolsincjfors cftiåinsfifuf.
o
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Telefon 304. Privat 525.

Sträng vinter. 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 att igod tid taga notis om J. F.
Lundqvists rikhaSfiga päisvaru-
lager, som, complet sorteradt förvintern,
erbjuder bästa tillfälle att göra inköp och
beställningar. Lagret är af ofvan antydd
orsak större än vanligt

Utrlnfll fåll
!B,e3gom-mendeias.

Högbergsgatan32. Telefon 1082.

Teater-revy
för september månad.

Vår svenska teater har mci detta
spelar ingått i ett nytt skede. Teatern
styres ej mera, som tidigare varit fal-
let, af en af garanterna tillsatt direk-
tion, utan har företaget lämnats åt en
enda man, som på egen risk öfverta-
git ledningen af det hela. Teatern har
således nu mer än förr karaktären af
ett privat företag.

Direktör Arppe som vågat sig på
denna vanskliga affär, har emellertid
begynt sin värksamhet under de mest
lysande auspicier iekonomiskt afseende.
Sedan den utmärkte norske skådespe-
laren Johannes Brun för elfva år se-
dan gästade svenska teatern, har enså
..gifvande" september, eljes jämte maj
månad de sämsta teatermånader, icke
förekommit, och är det väl därför att
hoppas att publiken som nu kväll ef-
ter kväll fylt salongen äfven framde-
les skall fortfara därmed, medan den
nu en gång väl kommit nifarten ".

Septembermånads repertoar har va-
rit både omväxlande och värdefull.
Inalles ha gifvits 15 representationer
hvarvid följande pjeser kommit till upp-
förande:

Daniel Hjort, sorgespel i 5 akter af
Weoksell. Inhemskt original. (3 gånger)

filli, lustspel i4 akter af Francis
Stahl. (2 gånger)

Othellot sorgespel i5 akter af Sha-
kespeare. (4 gånger)

Familjens olycksfågel, lustspeli3 ak-
ter af Oscar Justmus. (6 gånger)

Att dir. Arppe begynte sin säsong
med ett störreinhemskt arbeteär värdt
alt erkännande. Tydligen ville hr. Arppe
därmed precisera sia ståndpunkt i re-
pertoarfrågan, men han hade också
bordt, då han en gång återupptogvårt
kanske mest genialiska inhemska dra-
matiska värk, skänka detsamma allden
yttre utstyrsel och den omsorgsfullain-
öfning ett så värdefullt arbete kräfver.
Följden af att så icke skett blef äfven
att säsongens första program föll
igenom, nDaniel Hjort" gaf endast ett
fullt hus och tvänne dåliga. Rollför-
delningen var äfven delvis mindre lyk-
kad, hvilket naturligtvis i sin mon bi-
drog till det dåliga resultatet.

Lustspelet „Tilli", som följde Da-
niel Hjort tätt i spåren, gjorde där-
emot fullständig succés. Lustspelet,
komedin och det borgerliga skådespe-
let ha alltid utgjort den svenska tea-
terns starka sidor. Så fick äfven „Tillia
ett utmärkt utförande. Af teaterns
äldre bepröfvade förmågor framstodo
hrr Riégo och Berlin samt fru Riégo

i bästa dager. Af de nyengagerade
visade sig fru Grunder och hr Ahlbom
till sin fördel och — socker ibotten,
Tilli själf i fröken Signe Widells älsk-
liga skepnad tog från första stund pu-
bliken med storm. En sådan pigg
ingenue har svanska teatern icke haft
sedan Ida Byströms och Fanny Grahns
tider. Vi förundraoss sannerligenicke,
sedan vi sett fröken Widell äfven i
andra roller, att Stockholmarena voro
missnöjda öfver att mista sin Signe.
Af hjärtat önska vi henne välkommen
till oss och hoppas att hon måtte trif-
vas väl och icke på länge tänka på
att lämna oss

Tilli, som antagligenhade gifvit flere
fulla hus, måste nedläggas för k. hof-
skådespelaren Emil v. d. Ostens gäst-
spel, som begynte den 14 september.
Den berömde skådespelarens första rol
var „Othello". Vi blefvo här itillfälle
att beundra den enorma kraft och den
glödandepassion hr v. d.Osten är mäk-
af att inlägga isitt spel. Konstnären
blef också redan första aftonen föremål
för de mest stormande bifallsyttringar
hvilka ingalunda aftagit under följande
representationer. Förträffligt sekunde-
rades hr v. d. Osten af herr Swedberg,
fröken Walborg Holmlund, en helt ung
skådespelerska, som äger alla förutsätt-
ningar att bli en värkligt framstående
karaktärsskådespelerska, m. fl.

Som Otto Kolbe i..Familjens olycks-
fågel" hade hr v. d. Osten sin andra
gästroll. Sällan har en pjes ibörjan
af säsongen upplefvat så många före-
ställningar som denna, alla för nästan
utsåldt hus, Men så förtjänar den få-
geln också att ses. Herr v. d. Ostens
Otto Kolbe är den älskvärdaste och
godmodigaste naturmänniska man gärna
kan tänka sig, af glada upptåg och
pojkaktiga påhitt. Äfven idennapjes
uppburos öfriga roller förtjänstfullt.
Isynnerhet förtjänar hr Swedberg som
olycksfågelns olyckliga kusin och fr.
Tschernichin som skvallersyster erkän-
nande för deras roliga framställning
af sina resp. uppgifter.

Hr v. d. Ostens senare „gästaftnar"
infalla under oktober månad, hvarför
vi lämna redogörelsen för dessa tillnä-
sta revy och öfvergå till finska teatern.

Denna scen har haft den oskattbara
lyckan att alt sedan dess uppkomst få
arbeta under samma intelligenta och in-
tresserade ledning, något som naturligt-
vis är af synnerlig vikt för en teater.
Därför har äfven finska teatern, trots
stora motgångar, kunnat jämt utveckla
sig och äger, hvad den svenska teatern
saknar, en stående repertoar. Sålunda
har under hela september månad gif-
vits uteslutande repriser af gamla, för
det mesta inhemska repertoarpjessr.
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SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 15 Oktober.

Adertonde gästuppträdandet afkung.sach-
siska hofskådespelaren E. v. d. Osten.

FörB:de gången

Familjens ilittåpl.
Lustspel i 3 akter af Oscar Justmus

Öfversättning från tyskan

Personerna
Kommerserådet Klugemann, fa-

briksegare Hr Malmström
Erna, hans dotter Frk Holmlund
Fröken von Zniebel Fru Grunder.
Ernst Fessler, disponent/hos Klu-YHr Ljungberg^
WUfert, teknisk direktör\gemann /Hr SvedberMOttilia, Wilferts fru Fru Brandejß
Ida, hennes syster Frk Widelaß
Baron vonMeermann Hr EnbergHJ
AdolarvonMeerniaim,hansnevöHrAhlbom^HOtto Kollie
Födor Hausmann H
Fostmästarinnan Schneider .I
Pastorskan Hofmann ....H
Lektorskan Muller 1
Irma H
Skräddarmästar TauchwitK. . fl
August,betjenthos KlugemannH
Kosalie, tjänstejungfruhosWil^H^H^H^HJ

Frk Hellman,

Ernås väninnor m. fl.

Händelsen tilldrager sig ien liten fabrikstad.

$s M

*) Otto Ko/be
Börjaskl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10 e. m.

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. MSWaÄ?S^
m
v,

Hr Riégo.
Frk Tschernichin.
Frk Berglund.
Frk Gerasimovitsch.
Fru Riégo.
Hr Nyström.
Hr Linderoos.

Hr E. v. d. Osten,

Köp alltid

Excelsior velociped.
-■' Som Fabrikens generalagenter — ej återför-

säljare — underkastavihvarjemaskin vårsträngapröf-
ning och ligger det fullkomligtutom vårtintresse att
försälja en felaktigvara,utom attFabrikens namn och
garanti äro en tillräcklig borgen för varansduglighet.

-4 Obs! S*or nyhet inom kort. Obs! t*~

m^ Axel Wiklnnd
B^ Alexandersg-. 21,Ii

jf f 39 N.EsplanadgatanJSg,

w

Hjalmar Fellian c^WJadimirs^. 19. fl

m>^m

i smakfulla mönster \

V. GrashoJJ.
hos

Från uflandefs feafrar.

Veckans program

Stockholm
K. Operan. Brudköpet.
K Bräm. T. \Tariana.
Wasa T. »TJt med hm!" — Niobe.
Södra T. Suzanne. — Doktor Jojo.
Folk T. En äkta man.

— En modern raksalong.
GöteborgsTeater Unedom,

Kristiania Teater: Cornevilles Klokker
Köpenhamn:

K. Theatern. Antigone.
Dagmar Th. Den inbildt Syge

Den Kaerlighed!
Folk Th. En börsbaron.

— Den Kaerlighed!

Casino. Boccaccio,
Paris

Operan. Salambo.
Com. Franc. Le gendre de M. Poirier
Öp. Com. !Xlignon.
Oäéon. Le Sycomore.La Barynia.
Gymnase. Nos bons villageois.

VaudeviUe. Madame Sans-Géne.
Menaissance. La Femme de Claude.
Varietes. Lili.
Palais Royal. Les Joies du Foyer.
Chatelet. Le Juif Errant.
Bouffes-Parisienne. La Femme de Narcisse

Berlin
K. Opernh. Falstaff.
R. SciiaiispieUi. Der Tugendwächter.
Deutsches Th. Die Weber.
Lessing Th. Die Schmetterlingsschlacht.
Berliner Th. Niobe.
Residenz Th. Demi-Monde.
Friedr. Wilh. Th. Der Vogelhändler,
Schiller TJi. Der Meinedbauer.
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Inalles hafva gifvits 12 representa-
tioner och följande pjeser:

Murtovarkaus, skådespel i4 akter af
Minna Canth. Inh. original. (1 gång)

Spiritistinen istunto, fars i1 akt af
Minna Canth. Inh. original. (1 gång)

Kumarrnsmatka, lustspel,i3 akter af
R. Kiljander. Inh. original. (1 gång)

Kuinka äkäpussi kesytetään (Så tuk-
tas en argbigga)afShakespeare.(1gång)

Setä Bräsig, lustspel i7 tablåer. (3
gånger)

Jeppe Niilonpoika (Jeppe på lärget)
af Ludv. Holberg (3 gånger)

3
i?

Pappilan tuvassa, lustspel i 1 akt
af M. Wuori. Inh. original. (1 gång)

Taistelujen väliajalla, skådespel i 1
akt af BjörnstjerneBjörnson(2 gånger)

12
O) Kavaluus ja Bakhavs (Kabal och Kär-

lek) af Pr. Schiller (3 gånger)

■2 Af dessa 12 representationer hafva
jämt hälften utgjort folkföreställningar
tillhalfva priser. Huruvida det är öfver-
ensstämmande med teaterns ekonomiska
intressen att ge ett så stort antal godt-
köpsföreställningar torde väl vara tvif-
vel underkastadt. Visserligen hafva
under hösten folkföreställningarnagifvits
för fulla hus, men däremot hafva re-
presentationernamed vanliga priser va-
ric ytterst litet besökta. Att finska
teatern haft en mindre god September,
torde äfven bero af, att tvänne af dess
förnämsta kvinliga förmågor vistats i

t\4L6° (profkort åV 50 däri inberäknadt) erhålles ett duss.n vackra, ele-

bå- w?k inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort
sYJ? Ni ha ett godt kort i förening med billigt pns. Vand Eder da t<ll

J, Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3.=utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.=
Te/e^ow 1192,

<3rA:rKil3X"±:n.l restaurant
i*ol3LoaaaLirx©ia.caL©i*a,s.

Ledig annonsplats.

H. DU BOUZET COGNAC.
Paris ioch för studier,hvarigenom tea-
terns yngre artister och elever fått sig
anförtrodda uppgifter hvilka öfverstigit
deras krafter och publiken därför känt
sig mindre tillfredstäld med afseende
å det konstnärliga resultatet. Mest
märkbart gjorde detta sig gällande i
Schillers Kabal och Kärlek". Fröken
Kirsti Sainios framställning af Lady
Milford utgjorde likväl ett undantag.
Denna unga skådespelerska synes haf-
va gjort märkbara framsteg och torde
jämte fru Bautio vara den enda vid
denna teater som med framgång kan
återge en dam af värld.

En god förstärkninghar teatern fått
i hr Adolf Lindfors, som med detta
spelar åter inträdt idess leder. Skå-
despelaren har med känd förmåga ut-
fört sin gamla bravurroll „Onkel
Bräsig" och därjämte löst en ny upp-
gift, „Jeppe på bärget".

Finska teatern, som alltid vinnlagt
sig om en gedigen repertoar har till
spelning upptagit en repris af Ibsens
Kungsämnena", samt som förstanyhet,
Victorien Sardou's berömda komedi
Madame Sans-Géne". Äfven torde ett

nytt större inhemskt arbete snart kom-
ma till uppförande.

H. L

"V*

Emile Zola
mästaren bland våranaturalistiska skrif-
ställare, för ett regelbundet lif, utmätt
som efter klockslag.

Från de tidigaste vårdagarne lefver
han på sitt landställe iMedan tills de
sista vissna bladen falla från träden.
Klockan 7 på morgonen stiger han upp
tager sig ett kallt bad, äter ett par
löskokta ägg och beger sig ut på mor-
gonvandring, följd af sin hund. Klok-
kan 9 sitter han vid sitt skrifbord och
arbetar till klockan 1. Denna arbetstid
på fyra timmar öfverskrider han aldrig,
ej en gång om den roman, han arbe-
tar på, är nära sitt slut.

Under dessa fyra timmar fyller han
fem manuskriptblad, motsvarande fyra
sidor i en tryckt bok, med långsamt,
omsorgsfullt skrifna bokstäfver, hvilkas
regelbundna drag vittna om öfverlägg-
ning, men Zola öfverlägger dock aldrig
så länge, att han behöfver lägga från
sig sin penna för att tänka. Han har
sin bok färdigihufvudet,närhan bör-
jar den, och ehuru han så eftertänk-
samt sätter ord vid ord, är han dock
så säker på sig själf, att han aldrig
behöfver genomläsa det skrifna. Om
det t. ex. är en roman, som är afsedd
för en daglig tidning, så sändes manu-
skriptet dag för dag till tryckeriet,
utan att någon ändring företages. Hvad

står på papperet liggersom en gång
bakom honom

När den fasta arbetstiden är "förbi,
äter han en hastig frukost och företa-
ger åter en lång promenad, ofta klädd
ilånga vattenstöfiar, som tillåta honom
gå omkring ikärr och moras.

När han vändt tillbaka, läser han
tidningarna och besörjer sin korrespon-
dens till middagstid.

Af naturen är han vegeterian. och
blott hans hustrus ständiga påminnelse
om att kött är bra" förleder honom
att äta en skifva rostbiff eller en höns-
vinge hvarje dag. Däremot tömmer
han med smak en otroligt stor tallrik
spenat, gröna ärter eller blomkål och
te — en kopp på middagen och en
på eftermiddagen. Af princip smakar
han aldrig vin, öl, kaffe eller tobak.

Har Zola besökare på sitt landställe,
spelar han ett parti biljard på eftermid-
dagen. Imotsatt fall spelar hans hu-
stru för honom på pianot, och hans
smak är i detta fall ej så litet senti-
mental

Klockan 9 på aftonen drager han
sig tillbaka till sitt arbetsrum, där han
arbetar en eller annan detalj, medhvil-
ken han vill pryda nästa kapitel.

Klockan 11 går han till sängs, men
läser fortfaiande till klockan ett, då
den af honomkonstruerade lampan själf
■slocknar.

Begär

Oskar

Levins
m *>I
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/på det bästa.
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ICHAMPAGNE I
sa k

Latann ProgramAmiral Stosch" marsch
,Maurer und Schlosser", onv iubei

Ganz Allerliebst, vals Waldteufel, Gotmod,Marsch ur Öp- Faust
Upptr. afMr Walfrtd equilibrist Fin de siécle" MunJcel.Lust und Leben Ouv

Alexia Carangeot
Upptr. af ormmenniskan AlfonsOBallet: Matrosdans af Herr och Fröken Lv-

13 åriga Alexia Carangeotsinski
& dans- Vals Donauwellen IwanoviaUpptr. af Miss Nona'' engelsk sång-

1 K

I]Renault & C:o|
|L cognac 1artist. Upptr. af MiSS Nona, engelsk sång & dans

paus artist.

Serenata Moszkowski Upptr. af Herr E. Petrei, hvisselkonstnär,
Upptr. af Eugen Petrei, hvisselkonstnär,

Quadrille Fran9aise med sång & dans utföresVerldsberömda kvaliteter."Upptr. af sällskapet Carangeot, I 1 af Carangeot-truppen,
Pas de deux" ur Polska balleten Pan Twar-

Slut marschdoffsky.' .;...' K
Upptr. af Miss Nona engelsk sång- & dans- e>] GULD | K

artist

Slut-marsch Ig silfver |Medaljerna*
>§ BRONS I I

Eventuella förändringar af programmet förbehålles.

RumtelefonerW. ÅHLFORS
ochKyrkogatan 12. T«Mon 1001,

Elektriska ringledningar
uppsättas och. underhållas
billigast af

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,€xtra/in flna\s punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.
48,

Telef. 349.

Tekniska Byrån

Seppo,

=3
ö

Gitil!iill.
"tö 2 15 ISFörentaStaternas

Lifförsäkringsbolag

NEW-YORK

€rnst bolländer
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843
JOUVIN & C:o's

världsb nda franska

HAJWDSKAR
säljas endast hos 1f~5757~. T.A.HT

N. Efi))laii<ul<j. 3?
Göhles gärd.

Ullgarn,
Strumpor,
Västar,
Strumpsockor,
Virk-, Kanava- & Stoppnålar,
Snodd- & Spolmaskiner,
Skyddskapslar för fickur.
Svenska stickmaskiner.

Mikaelsgatan 2.
Th. Neovius.

K. A. BAHLIX
PARTI-FÖRSÄLJNING,

Droguer, Kemikalier— -$►" OCh ~é
Farmaceutiska Preparater.

Apparater.Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålar m.m.
'Ucola-lg-atajn.3-5.

Notiser
OperettdivanGerdaGrönberg,för

närvarande engagerad hos Fröbergska
sällskapet, lär inom kort resa tillAme-
rika för att gifta sig.

gång

Mariana, dram af Echegaray gafs
i måndags första gången å dramatiska
teatern i Stockholm- med fru Seelig-
Lundberg ihufvudrollen. Dramat tyk-
ke^endast hafc en medelmåttig fram-

■FruSeelig-Lundbergs begåfning
säges ej passa för uppgiften och hen-
nes framställning föreföllmatt. Pjesen
kommer att gifvas äfven af Haralc
Molander vid den tournée han idessa
dagar begynner med fru Håkanson och
Hr Svennberg. Fru H. skall spela
Mariana helt säkert med större fram-
gång än fru S.-L.

Ett sammanträffande. Ett egen-
domligt sammanträffande kan det erin-
ras om med anledning af Sundsvalls
teaters invigning, skrifver Boråsposten.

Sista lördagen och söndagenisep-
tember med samma pjes, Bröllopet på
Ulfåsa", invigdes Borås teatern för 22
år sedan af Elfforska sällskapet.

— Die Schmetterlingsschlacht",
Herman Sudermanns nya teaterstyske,
gick den O oktober för första gången
öfver Lessingteaterns scen.

..Ärans" författare visar sig äfven
i detta arbete sin förkärlek för prakt-
våningarna och bakgårdskyffen trogen.
Från de senare har han tagit som re-
presentanter en fattig enka och hennes
döttrar,hvilka uppehålla sig medhand-
arbete, från de förra åter en rik ar-
betsgifvare, och kring dessa spinner
han en intrig af alla slags kärleks- och
älskogstrådar, hvilka enligt en tidnings
förmenanderulla ihop sigtill ett oform-
ligt nystan. Då den rike arbetsgifva-
ren bland annat äfven handlar med
målade solfjädrar, hvilka af döttrarna
till den nämda enkanj med förkärlek
prydas med stridande fjärilar, och då
vidare dessa unga damer själfva äro
ett slags fjärilsnaturer, så har pjesen
däraf sitt namn Die Schmetterlings-
schlacht" (Fjärilsstriden".)

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. g.

s&Cemgjoråa

Obs! Jutikw är alladagar öppentillkl.11 e. m,
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PHOENIX" papyrosser.
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Carl Avg. Seelenbrandt
(ombud för C. W. Schumacher).

Försäljer Kongl. Hoflev. i
Stockholm C. W. Schumachers
välkända Delikale** Spis &"
Knäckebrödipartiochminut.(Obs. Oöfverträffadt ivälsmak

äring;svärde).

H.F. Sturms Delikata DillSaltffurkor ikärl om 50—100till och med 1500 st. tillfirmans
egna noteringar

FörsäljningslokalSalulml-hn \.o 101«f 103. Tel. 1287.

Jslikaclsejafan J\l:o
In- ochutländska Man3-sko

plagg, Gummigaloscher,Sanitas
hårsulor, in- ochutländska Plån-
böcker och Portmonnäer.

Obs!Fruntimmers- o.Barn-
skodon samt Strumpor slutrea-
liseras till inköps- o. under in-
köpspriser

M. Gestrin's butik,
f. d. Böckermanska huset

cßapyrosser
iaskar om 250 st. å 2: 50 p
i „ „ 25 st. ä35 p.

Jacob Reincke,
55 N. Esplanadgatan 35.

BM^BMt^— »Bt^—^MtJEJJaj^?

Brandförsäkring.

POHJOLi
Aktiekapital 5 Milj. F:mk.

Alexandersg.42. Telef. 627.
Li&eraff inftemskf éofaq

jKL

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

Gräsviksgatan N:o 7.
Telefon 1528

CARL BERGROTH
Alexaiidersgatan 21.

T.nes.
Stort yälsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.

ti \J _
M ririM-f nn-nn-n-f rekomnienderar sina frukostar, V\ IT ■?.-■■

'.B. K:s RBMt ---rxx."" F. B. ÖFfflni. i-
Hlesingfors. Huvudstadsbladets Ny» Tryckeri 1894.


