Pris 5 penni.

cFroqram-cSlaåei
Tidning för Helsingfors
NYBLJN,

DANIEL

%ranå-

Teatrar och Konserter.

FOTOGKAF.

Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnärers arbeten.
♥(Förlag af finska vyer. )*>
Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264,
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Kontor

Utgifves

bvnrje söndag, onsdag och fredag

't

-8- J. N. Car/ander.

~lB9£

Onsdagen den 25 Januari

N:o II

Svenska Teatern.

Suom. Teaatteri.
Keskiviikkona Tammikuun 25 p:nä

Onsdagen

(len

25 Januari

BERTHA BRÄNDER.

V"

För 2:dra gången

IL¥ I

3:näytöksinen luonnekuvaus. Kirjoittanut Kalle Aho. Suomalainen alkuteos.
Henkilöt
I!itIIi;i
Olga Poppius.
Bruno Lun(li;rciiß
Knut Weckman.
Hemmo Kallio.
Uno Boije
Helmi Nysten
Maria Salin.
oppiKauppa-opiston
Kaarlo Keihäs.
Torsti \Y a lidren Ilaita
Helga Corander.
Siiiini Bäck
livari Kajänder I
Robert Reino.
Evert Rutinen.
Otto N yiiTcn
Dagmar Broms
Kirsti Sainio.
Hanna Kunnas.
Fanny Kajan, i>
Täti Melartin, hanen tätinsä, tal. hoitaja Emelie Stenberg.

■

KTäTidri^H

Skådespel i4 a kter af Minna Canth
PERS ONERNÅ

Axel Wahl, notarie
Sylvi, hans hustru
Viktor Hoving, arkitekt
Alma Hoving, hans syster
Karin Löfberg-, \
Anm Widgren, > Sylvis skolkamrater
Elin Granqvist, J
Forstmästar Sandell
LöjtnantHarlin
LöjtnantIdström
Doktor Tuneberg
TullförvaltarBrun
Pastor Sohlman

..

Hr Svedberg.
Fru Håkansson.
Hr Svennberg.
Frk Loenbom.
/Fru Eiégo.
.'Frk Holmlund.
{ „ Lihr.
Hr Castegren.
Berlin.
B
„ Wilhelmsson.
Eiégo.
, Wahlbom.
, Malmström.
, Salzenstein.
Fru Precht.
Frk Holmgren.

„

Fängelsedirektören

Fru Hake, fängvårdarinna
Marie, tjänstflioka

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,15 e. m.
4,50; 4,—; 3—; Part. gäll. 3,—; Avantsc. 25,—; Purt.
Ead. fond 4,50; Sida 3,50; IIHad fond 2,— ;Sida 1,50; Ayantsc
loge 4,— ;I
20,-; 111 Knd fond I,— ; Sida I,— ;Gäll. 0,50; Avantsc. 10,— M.

Biljettpriser: Parterre

■HNEi

kl. 3—5 e. m.
med

MUSIKf

/
\/

Av

■i^ /

Vi meddela i dag porträttet af Finlands mest framstående och ryktbara
skådespelerska fruIda Aalberg-Kivekäs.
Hon gjorde sina första studier under
fru Marie Memann-Seebachs ledning i
Dresden och intog efter återkomstentill
hemlandet primadonnaplatsenpå härvarandefinska teater. Bland hennes mest
framstående skapelser må nämnas Regina v. Emmeritz, Adrienne Lecouvreur,
Ofelia, Maria Stuart, Thérese Eaquin,
Hedda Gabler. År 1887 ingick den framstående konstnärinnan äktenskap med
jur. kand. L. Kivekäs.

j

kaféet

7-

Tis(iag> T» rsil:l?
och Lördag

från kl. 7.30 e. m.

i Matsalen
alla aftnar efter kl. 10 e.

m.

" -«.i

i

jErnst Bruno I
| IHåll-MPtfrtttil "
f N. Esplanadgatan

1

25. Helsingfors. $>

1 1ii.k

" -4.il

minn»»-

"

1-näytöksinenhuvinäytelmä. Kirjoittanut Martti Vuori,
Suomalainen alkuteos.
Henkilöt:
Aaro mestari, entinen sotamies, vanha pap"
Aleksis Eautio.
pilassa eläjä

..

2,50; Part. loge 3,
Toisin riv.1,50
Piljettien hin. kor. I'arterre o7>UTT^^^^»|
;L. 1, 8, 10 :18,I,— ; Kall. 0,75; 0,50: Ork. 2,-; I
L.3—7, 11— 1«: 12,— ;L 9: 24,— M.
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LORENS

MALMSTRÖM,
sin

-^ herrekiperingsaffär.

Specialitét: Engelska,

moderna hattar.

Teater-, Res- iMarinkikare.
N. Eaplanadgat. 37 (Göhlea gård).

ninu uiii«>-»

1 1 .K "-4.111111111111

3
<gsä->.
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& Pince-nez.
Specialitet: Glasögon
— Nya
modeller. ■>>■"*"4 Största urval.
PAUL DETTMANN, Optiker,

i

1

11lUll llll(*»-«

Julius Tallberg's Byggnadsmaterialiehandel
HKLSINGFORS.

HELSINGFORS,

Alexandersgatan N:o 17.

vis å vis Kapellet
rekommenderar i välvillig hågkomst

UnionsgatanN:o 27.
tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Dofflar
och Kläden.

Krut- tf- Dyiiamilaffär.

Emil Falck.

Ovet arataan k:lo 7. Näytäntö alka k:lo V2B .la loppuu y211.

Maexmontan

1111111 IIIII II "»-"-4?KIII 1111111 111 1 1

Mimmi Lähteenoja
Niilo Stenbäck.

Rovasti

KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE
*»-»-«fWII

. . . lisakki
Lattu.
Naemi Kahilainen.

Olli Muhonen, keski-ikäinen leskimies
Tirkkosen Leena, kupparimuori
Heiskasen Anoi, morsian
luuska-Taavetti, puhemies

TI. STUDFB

-Olillll111 1111

Niilo Stenbäck

PAPPILAN TUVASSA.

som är helt och hållet renovcradt och hvars möblemang är elegant och fullkomligt nytt, uppfyller allanutidens fordringar. Större
och mindre våningar och enskilda rum erhållas får bröllop,
middagar, sup ter och sammanträden m. m.

/*,V. / KöNSETtT

Hilma Liiman,

Koululaisia

SOCIETETSHUSET,

m/
o V*.
/A\ Vä-N
/W/

/> V, /
i& /(\\ V Män(las>

/

Ida Aalberg-Kivekäs

Otto Närhi.

lisakki Lattu.

Mari, palvelustyttö
Kauppias Finnen juoksupoika
Kauppias Sovion juoksupoika
Kantaja

J

/\&

Middag å3.

/\ab.

NGfORS

Mimmi Lähteenoja.

Rouva Eriksson, tal. pitäjä koululaisille
Kauppias Finne
Kultaseppä Sorri

K. E. STAHLBERG'8 FÖ TÖ grTTI JET IfTT FIR
—

<S~- Dagligen -$>

Levys KapeU.

i7^!^^^^^^u^|^|

É[singf
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Murbruksfabrik

orS

£por{~l2)Qpot

N. Esplanadgatan 21.
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ORKESTERFÖRENINGEN. Ny fransk dramatik.
Celles qu'on respecte

Benefice för herr Willy Burmester.

LURBAINE
Kontoret är flyttadt till Mikaelsgatan I, ingång

Kvinnor, som man respekterar.

Piéce i 3 akter af Pierre Wolff'

från porten

(Gymnase.)
Författaren är brorson till den rykt-

fttyj Spirtini^liiförsäl:rii|,

bare journalisten och konstkritikern
Albert Wolff. Och styckets innehåll
ikorthet följande:
Torsdagen den 26 januari
Den unga fru Gabrielle Demareuil
För den, som ej behöfver oundgängligen fästa afseende
har tråkige med sin råbarkade man, vid att för sin lifförsäkringbetala så låga premier som möjligt,
René Demareuil, hvars enda passion erbjuder LTrbaine ett försäkringssätt, hvars fördelar äro iögobestår i att rida på bicycle. En vac- nen fallande. Den försäkrade kan nämligen utfästa sig att endast under ett bestämdt antal år betala premien, som då naturker dag inför den äkta mannen en ligtvis ställer sig
något högre. Men han har därvid i stället
Rossini
de
gammal
Onvertnre till op Wilhelm Tell
vän Henri
Bressac isitt följande väsentliga fördelar:
När alla premier äro erlagda, erhåller han en gratifikahus. Denne är aokurat lika kalkborl)anse de la (Jipsy"
Saint-Saens
gerlig som René, men han är världs- tion, motsvarande halfva det försäkrade kapitalet.
När han dör, uttaller hela det försäkradebeloppet oförFaust-fantasi, för violin
Wieniuwski
man och förstår konsten att behaga minskadt.
damer. Då andra akten börjar, har
Dessutom erhåller han efter slutad premiebetalning år(Herr Willy Burmester)
Gabrielle i sex veckor varit hans äl- ligen andel ivinsten, d. v. s. en årlig lifränta.
Äfven har han under hela premiebetalningstiden varit
Paus.
skarinna. Han har emellertid redan
sjukdoms- och olycksfallsförsäkrad.
tröttnat
dragit
sig
henne
och
på
Wagner
Ouverture till op. Tannhäuser
For personer, hvilka vilja på en gång
ett
tillbaka, medan Gabrielle däremot in- kapital samt en liten lifränta för sin ålderdomsäkerställa
och därjämte
Schumann
Triiumerei, för stråkork.
familj,
sig,
erbjuder
billar
att han fortfarande är ett arf åt sin
L'Urbaine sålunda ett synnerliPaganini
grymt förälskad ihonom. Hon skic- gen fördelaktigt försäkringssätt.
Konsert för violin
kar för att återställa det goda förhål- föi Denna försäkring är alldeles ovärderlig för alla, hvilka
sin och sin familjs bärgning äro beroende af att de få be(Herr Willy Burmester)
landet dem emellan till honom sin hälla hälsa och arbetskraft.
Paus
förtrogna väninna, en ung pikant enka
Iutlandet är allas sträfvan att samla åt sig ett litet kaSuzanne, som skall föra hennes ta- pital, för att efter ett lif af nyttig och ansträngd värksamhet
lugn och fröjd på ålderdomen. Ett sådant samlande
Liszt
Rapsodie n:o 1
lan
och så blir slutet på lekon, få njuta
låter sig lättast göra genom en dylik försäkring, hvilken på
sig
att
kastar
i
armarna
(
själf
Suzanne
Tschaikowsky,
a) Canzonetta |
samma gång tillförsäkrar ett kontant kapital, en lifränta och
på Bressac
„
ett arf, eller i fall af behof kan den för dödsfallfärsäkrade sum( för violin
b) Muinnera J
\Sarasate.
Liksom de flesta af Théatre Libre's man sedan, efter premiebetalningstidensslut, återköpasaf bolahvarigenom den försäkrade genast, får ett större kapital
författare är Pierre Wolff nltrapessi- get,
(Herr "Willy Burmester)
disponibelt.
mist och. kan icke neka sig det nöjet,
För en 25-årig är premien för en dylik försäkring med
Början sker kl. 1/i8 e. m
att låta styckets mest sympatiska kvin- 25 ars premiebetalning 37 m. för 1,000 in.: för en 30-årig 40
nofigur vara en demimonde-dam, till m.; för en 35-årig 42 m.
Robert Kajanus
hvilken Bressac förut stått i intimt
förhållande. Men den moderna pessimismen på scenen är, såsom af flera
as s
■ i i _>
kritici anmärkts, isin innersta kärna
-*» ii(LiiMIÄL-M
fe
a?
lika konventionel som föregående förHj. Fagerroos,
Alexandersgatan 9.
f=3 B
fattares optimism. Publiken har kommit till den insikten, att författarne
BÉN
knapt mena det så fullt allvarligt,
och man har funnit nöje ide många
é
BQRSTBI
kvicka infallen och den lifiiga dialogen
iPierre Wolffs stycke, som för öfrigt
Alexandersgatan 46, CENTRALS HUS.
K.£i]jäjun.
spelas af så framstående krafter som
finare
och
Borstbinderiarbegröfre
Alla aorters
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvättden talangfulle komikernNoblet (Bressvamp, Tamburmattor m. m.
S- Privilegieradt 1869. -Joch den pikanta Blanche Cerny
sac)
£■
Lindgren
C.

i Sociefefshusef
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författaren till detta stycke, Paul yMl1 111:1111llilill 111 111
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Hervieu, ännu en ung man, har ti- !I
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Aktie

BRYGGERI.
Telefon 67—1081

Bayerskt-,

PIkSJStE^
Edvin Forsbäck's
\\\ÅmMii\ms\mU\ ifi^jipn. KulmbacherTillvärkar alla slags luft- och konstfyrvärkerier, äfvensom dylika, föreskrifnaför sjöfarten.
Ständigt val sorteradt lager af illuminationsoch maskeradartiklar m. m.
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skarpsinnig analys I
besläktad med den, som man påträf- i
romaner, där en

« 8
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Orden fortlefVa.
Komedi i3 akter af Paul Hervieu,
(Vaudeville.)
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Utför alla slags litograiiska arbeten, såväl vetenskapliga
som merkantila. Rekommenderar sin iceisiigrafislÉa. afäelförutförandeaf illio.stra,tlozxor af alla slag enligtnyaste metoder.
OBS.! Våra arbeten hafva rönt allmänt erkännande i
in- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna till
/■^tjänst franco och gratis.

■?,

«l.

far i Paul Bourgets berättelser, går
hand ihand med en lätt ironi. Hans
böcker röra sig företrädesvis inom det
förnämare sällskapslifvet, och dit har
han äfven förlagt handlingen i detta
sitt första sceniska arbete.
Ett gammalt latinskt ordspråk säger som bekant, att skriften består,
men ordet förgår. Hervieu har velat
visa, att äfven orden kunna hafva en
ödesdiger varaktighet.
En medelålders världsman, markis
de Rohan, har i utlandet träffat en
vid diplomatiska kåren anstäld landsman, hr de Vesles och dennes unga
dotter Regina. En natt har markisen

obemärkt blifvit vittne till, att fröken
Regina i all hämlighet släppt ut en
ung legationssekreterare ur sin faders
hus, hvarefter den unge herrn älskogsfull trykt hennes hand mot sina läppar. Af denna lilla scen drar markisen, väl något förhastadt, den slut-
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1i Segereranf^
järn, färger,
Affär i

oljor m. m.
Filial i Kotka
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siörrc oc7i mindre beställningar
>* irekommenderas, samt frukostar, mid- i
jj da</ar och supéer såväl å la Carte ;
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åJIEKCAHÄPOBCM TEATPTi.

Kamps Kafé.

satsen, att Regina är den unge diplomatens älskarinna. Som en man af
ära tiger han emellertid med hvad
han sett, men glömmer sig en

.

(RupeKuiH A< M CEMHBPATOBA).

vacker dag och förråder hämligheten
för en hjärtlös, kokett världsdam, i
hvars garn han fastnat, och denna
dam låter strax historien gå vidare.
Så vill slumpen, att markis de Rohan
i den parisiska societeten åter sam-

Onsdagen den 25 januari

Musik i matsalen efter kl. 10 e. m.

manträffar med Regina, som under

LlGvvs ©rkesfer.

mellantiden förlorat sin fader. Markisen blir intagen i den intressanta
unga damen och får snart visshet om,
att hon aldrig haft det minsta att fö-

Torsdagen den 20 januari kl. 7,30 e. m.

rebrå sig, och att de rykten, som cirkulera om henne, och som hon själf
icke har den minsta aning om, endast
äro att tillskrifva hans eget obetänksamma yttrande. Han vinner emellertid
hennes kärlek,friar tillhenne och tillstår
på samma gång, hvilket stort brott
han begått mot henne. Hon förlåter
honom och han får hennes ja
men orden fortlefva". Osedd blifver Rohan vittne till, att några damer och herrar af societen dryfta den
gamla historien och späcka den med

npe#CTaß/ieHie He öy/jerb.

Program

Paus.

såret går upp igen och han störtar död
till marken. Det är icke så mycket
styckets naiva handling, som vakt intresse, utan fastmer den fina, spirituela,
om än stundom något manierade dialogen. Hufvudrollerna utföras af den
vackra, eleganta fröken Brändes, som
möjligen är en del af vår publik bekant, sedan hon 1887 88 var engagerad vid Michel-teatern i S:t Peters-

P E O Å K A.

..

Paus

<JKusif( imatsalen.

—

(La Cré o Ie.)

burg.

Hasaflo 7 Va sac.

....

Flotow.
Ouverture till op. Stradella
Gruss an Herzliebchen, Trompet
Böhine.
polka
Lumbye.
Drömbilder, Fantasie
Bucalossi.
Lena-vals
Suppé.
Potpourri ur op. Donna Juanita

åtskilliga illvilliga tillsatser. Blygsel
och förbittring bringa honom ien så
stark sinnesrörelse, att det nyss läkta

Bt [laTKMuy I5:ro (27-ro) HHBapn.

. . . Waldteufel.
.... ...
....
"

Ouverture till op. Konung för en dag Adam.
Halley.
Titania Capricietto
Mozwti.
Potpourri ur op. Don Juan

—

„

Liepe.

Kosacken-marsch
Till dig! vals

Fredagen (len 27 januari

Musik i matsalen efter kl. 10 e. m

Bes

.

ARBETETS VÄNNERS PLATSFÖRMEDLINGS-, ARBETS- och KOMMISSIONSBYRA, Helsingfors, L Robertsg. N:o 4 & 6,
erbjuder sig härmed att gvatis bemedla åt hugade principaler tjänstefolk, arbetare inom alla yrken, arbetsledare, förvaltar*"e, inspektörer, maskinritare, konstruktörer,
arkitekter, ingeniörer,m. fi. Endast personer med goda betyg från tidigare platser erhålla byråns förord, hvarjämte byrån, dlär blott sådant är möjligt,söker privatim
införskaffa närmare upplysningar om de sökande. Genom byrån utföras samvetsgrant och till billiga priser följande arbete:n: Undervisning isvenska, finska, ryska,
tyska, franska och engelska språken, räkning, geografi; mottagas stilistiska-, juridiska- och arkitekturuppdrag, korrekturläsninig, stenografering, renskrifning, autokopiering, öfversättningar, bokföring, porträtteringistonip och svartkrita, uppgörande af byggnads- och maskinritningar, målarear:beten pianostämning m. m. Byrån ombesörjer med största skyndsamhet bank- och affärsuppdrag af alla slag, inkasseringar, speditioner, distribution af bref cch andra försändelser, köp och försäljning af
villor,stads- och landsfastigheter, värdepapper, landtaiannaprodukter,handtvärks- och fabriksalster m. m.
OBS.! Alla uppdrag utföras till "billigaste priser och med största ackuratess. Öfverenskommelse kan äfven tri iffas om ackord per år
id tanken pä att beställa kläder,
I I Al
\y
Ml
JL försumma icke att först se på ma\, terial och taga reda på prisen hos

f^
J
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XOppet: Söckendagarkl. B—B f. m. och 5- -9 e. m
■
Sön- o. helgdagar „ 9—2 f. m.
TELEFON 304

firmans

"ti

I MlnEiisåiEi dm MoirdL 1
Modevaror & Kappor.
$ Damskrädderiet

Ijils.ör ©
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Från Legler Pernod, Schweitz.

står under ledning af en skicklig Wiener directris.
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Ett välsorteradt lager af inhem- ||
i ska och utländska tyger. Förfär- i
I_di.g;as alla slags manskläder med ;
i

största

;

II moderata priser hos

Å.

Sittnikoff.
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Graoör

iCentrals lixa.s.
Mikaelsgatan 4. Tel. 283,

CARL BERGROTH,

11 11

28 Unionsgat

MÖBELUTSTÄLLNING

2!) Fabians;. Telef. 7ÖO. -21 Alcxandersg. Telef. £165.
direkt importerad absiut /J
SPIRITUÖSA,
PUNSCH o. VIKT,
Alla varor absolut fin och ren smak
engros o. minutaffär.
*t|

11

Skrädderi -Etablissement. 1

W.

#

SPIRITUOSAAFFAR
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innehafvare.
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Specialaffär för

13 Eriksgatan 13
Rekommenderar sitt välsorterade
lager af
Cognac,
H.o m,

jpn»

HelsingTors
aj£fe^^ innehar det förnämsi;a lager af lätta och välgjorda Åkdon, Kide^^SETO^tyg. Soldon, Rese-effekte- ■ och finare läderarbeten ilandet.
Hvad prisbillighet! angår motstår fabriken hvarje konkurrens.
CARL FR. SPBNNERT,

Helsingfors Ridinstitut

iiiålilf,

Skilnadstorget N:o 2.

Karl Lundströms

g
t"v

p-

Kautschuk & metällstämpelfabrik emottager beställningar å alla slags gravyroch Kautschukstämpelarbeten.
Stämplar & sigill af alla möjliga slag
finnas på lager ilånga banor.
Prisen billiga,

Helsingfors

50 Alexandersg. 50.

BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

Teater och Musik.

Hufvudkontor : Unionsgatan 30, Telefon 206
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Hufvudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 1481.
meddelar försäkringar mot OLYCKSFALL.

—

Friedrich Nietsch, pianisten,
elev af Liszt, har nyligen i Olympia
Veckans program
i Förenta staterna hängt sig i ett
Bibliotek, museer och offentliga samlingar.
Stockholm.
träd. Tyska musici beklaga lifligt
Universitetsbiblioteket
alla hälgfria d. 12—3 och läsePer
Svinaherde.
Operan.
Friskytten.
K.
—
detta steg såsom en altför öfver- rummet
10 3.
K. Brant. T. Vid "Breitenfeld. Kärlek och filosofi, m. m.
drifven samvetsömhet. De mena, att
Folkbiblioteket
s—B e. m; söndag, liälgdag och hälg—
Södra T. Pariserpqjken. Fru Hin.
de pianister, som emigrerat, gärna dagskväll 4 7 e. m.
Vasa T. Underdoktorn. Hattmakarens bal.
Pedagogiska läsesalen och—biblioteketi svenska fruntimkunde lefva, om blott de, som stanna
Kristiania.
mersskolan
onsd. och lord. kl. s—B5 8 e. m.
hemma, ville hänga sig.
St. Teatern. Viljer.
skulptursamling,laboratoriihuset,
onsd. och
Universitetets
—
—
Köpenhamn.
— RubinsteinsMoses. Vid 10:de lord. kl.
I—21 2 e. m. samt söndagarkl. 2 3.
Kongl. Th.
Studentafdelningarnas etnografiska musem (Unionsgatan
G-ewandhauskonserten iLeipzig inne- 20), sond.
Dagmar Th. Goetz v. Berliehingen.
12—3, onsd. o. fred. kl. 12—2.
—
Kadino Th. Magdalene.
höll andra afdelningen tre bilder (111,
12 3.
Konstföreningens museum iAteneum alla dagar
—
ur
i
Ateneum
Petersburg.
Exposition
St.
VI och VII)
Bubinsteins andeliga
af utländska taflor kl. 12 3.
Föreningensförkonstflitenmuseumöppetalla dagar 12 — 3.
Maria Th. Jolantha. Gioconda.
opera Moses" med text af MosenBanker, Post, Telegraf och järnvägar.
Michel Th. Mariasre d'hier. Maria Stuart.
thal. Alla dessa tre nummer gjorde
—
Alex. Th. Upplysningens frukter
Börstimme
'i handelsgillets
mäktigt
intryck,
ett
utförda under den
lokal. —12 1.
—
LUln Th. Heisses Blut. Das Wettrennen.
bank
10
Finlands
2—vexelkont.
berömde mästarens egen ledning af
— 10 2.
Paris.
Privata bankerna 10 1/S o. 5 6.—
—
goda
krafter.
Huguenots.
Aida.
Opera.
Gr.
Postsparbanken hälgfria dagar 10 2, 4 7: hälg- o. sön—
—
de
Villars.
Lakmé.
Dragons
Öp. com. Carmen.
Fru Caroline Östberg, den dag B—ll.8 11. A filialerna de tider dessa hållas öppna.
Com. Frang. Griselidis. Pére prodigue. Par le glaive.
13, 2— 3 o. 5 — 6.
Kapital- o Lifränteanstalten, Alexandersg
—
—
utmärkta svenska operasångerskan, beVaudeville. Gens de biens.
Sparbanken, Skilnaden 2, 6 7.
Afdelningskontoret.
finner sig, som bekant, sedan någon Boulevardsg.
Gymnase. Charles Demailly.
40, 9—2 o. 5—7.
Odéon. Mariage d"hier. Louis XI.
tid iAmerika. Hennes första offentPostkontorets expeditioner: för emottagning af enkel
Variétés: Petite marquise. Toto chez Täta.
liga uppträdande, som skedde iTam- korresp. 7 f. m.— B e. m. (hälgdagar
B—l 2£ m.); för afg.
—
Lysistrata.
Grand Th.
many Hall i Newyork, blef för sån- rekom. och värdeposter 10 f. m. 8 e. m., för ank. poster kl. 8
Berlin.
m.— 6 e. m. (hälgd. bägge öppna B—ll f. m.) Poststationen
gerskan en fullständig triumf. Hvarje f.
K. Opernh. Tannhäuser. Pagliacci. Die Hexe.
vid bangården V28—12 f. m. o. 2—B e. m. (Sön- o. hälgdagar
plats i den stora salen, som rymmer en lialf timme före posttågens afgång.)
K Schausplh. Faust. Stormen. Välgörande fruar.
Deutsch. Th. Zwei glftckliohe Tage. Ödemarkens son.
Telegrafcentralstationen (Glog.
nära 3.000 personer, var upptagen
— 1) hela dygnet. FilialstaLessinq Th. Heimath.
tionen (S. Magasinsg. 4) kl. 9 f. m.— 9 e. m.
bifallet
och
stormade.
—
Berliner Th. Othello. Journalisten.
Järnvägens godsexp. 6f. m. 7e. m. (söndag kl. 6 lo
Fru Östbergs första nummer var
Wien.
f.
B
(söndagar
f. m.); stationskont. 7
m.— e m.
passag. tåg
en cavatina ur operan Ernani".
En tiderna"; ilgodsexp. 7 f. m.— 7 e. m. (söndagar 7— lo f m.)
Kk. Oper. Rantzau. Don Juan. Afrikanskan.
Mqs
de Villemer.
Kk. Bnrgt.h. Em. Galotti.
lätt nervositet, som ibörjan förmärk- ,\fg\ tåg: kl. 6 f. ni. godståg till P:burg, W:strand; 8:10 f. m.
pass. tåg Borgå, Åbo, Wasa, U:borg; 9 /'. m. pass. tåg
Deutsch. Volksth. Pfarrer v. Hirsohfeld.Minna v.Barnhelm. tes, försvann snart, och de egenskaTh. an d. Wien Sarah Bernhardts gästspel.
Hangö, Kotka, W:strand, P:burg: 10:50 f. m. godståg
per, som förvärfvat henne ett så stort
Wiborg; 2:30 e. m. bl. tåg Hyvinge; 6 e. m. pass. tåg
Milano.
anseende hos den svenska publiken,
T:hus, T:fors; 8 e. m. pass. tåg Borgå, Kuopio, Kotka,
La Scala: Chr. Colombo. Flygande holländaren. Rigoletto
W:strand, P:burg.
framträdde i sin fulla glans. Hennes
London.
Ank. tåg': kl. 9:56' f. m. bl. tåg från Hyvinge: 9:10 f. m. P:burg,
tolkning
artistiska
af
de
svåra
passaHaymarket. Th. Hypatia.
W:strand, Kuopio, Borgå; 12:40 e. m. T:fors; 4;30 e. m.
gerna i cavatinan, hennes rösts höga,
Drury Länt. Little Bo Peep.
godståg Wiborg; 7:27 e. m. P:burg, W:strand; 9:45 e. m.
rena, sympatiska timbre, hennes maLyceum Th. King Lear.
pass. tåg U:borg, Wasa, Abo, Hangö, Borgå: 10:25 e. m.
Garrik Th: Rabin Goodfellow.
P:burg, W:strand, Kotka, S:t Mickel.
ner och uttryck tillvunno henne lifliga

Från utlandets teatrar

applåder, inropningar och blombuketter. Hon måste sjunga två extra

Carl Jacobsen & 9.C:o

innan publiken var tillfredsstäld. Iandra afdelningen sjönghon
Björken berättar hvad som kan hända
2
i
månskenet" samt En glad visa",
ca
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Helsingfors, Mikaelsgatan
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■stort lager. expedition.
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■omgående hrefsvar. ■Kataloger gratis, ■Agenter antagas. -
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nummer sjunga „Skjutsgossen" och
ytterligare gifva den da capo.
Fru Östberg gaf kort därefter
med samma framgång en egen konsert.

i

Hl

Helsingfors
lager
utvalda & rara böcker
Stort
Köper hela bibliotek och ensk.
verk af värde
Eekvirerar böcker billigast!
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KONDITORI
Glog-atan 3

EMi kmkz londitori i Finljii
Servering af Kaffe, Chokolad
Glace m. m., m m
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Svenska operaturnén", det tidigare omtalade svenska operasällskapet,
OJ
j=3 som nyligen börjat sin säsong i de
svanska småstäderna, består af föl'
jande medlemmar : fruarna Mathilda
Jungstedt-Linden och Anna Pettersonci Norrie, hrr Emil Linden, AdolfLund
(en ung, lofvande tenor) och Bernhard
Fexer (kapellmästare).
■H»
Turnén började den 3 januari i
<U cd Nyköping, hvarefter Örebro, Jönköping, Kalmar, Vexiö, Karlskrona,
Kristinestadj Lund, Malmö, Helsingrö ca borg, Venersborg och Kristiania successive besökas
CD <=>
Programmen komma att upptaga
dels en vald kunsertafdelning (därvid
rh^^g fru Petterson-Norrie kommer att bland
r -S
annat föredraga åtskilliga nya, Judic
tillegnade och af henne föredragna,
spirituella sånger) samt dels operetterna Den sköna Galathea" af Suppé
(med fru Jungstedt-Linden som Ganymedes och fru Petterson-Norrie som
Galathea) och nEn sömnlös natt" af
Offenbach.
CQ
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JAKOB REINCKES
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2 G/ogatan 2
Obs.! Butiken öppen till
kl. // e

H:fors 1893. Hufvudstadsbladets Nya

Tryoke

Hörnet af Henriks- & Brunnsgatorna

Specialaffär för siriiskor
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Lindstedts Antikvariska bokhandel

Jernlianéilii
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men publiken var ändå icke belåten,
utan fru Östberg måste som extra & te a §.)5
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Teodor Baltscheffsky.
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Serveras å första klassens
restaurationer ochkaféer samt
säljes hos välförsedda kolonial-,
A vin- och delika
Itesshandlare.

h
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cft. c& cfäoråfors
utmärkta, öfverallt omtyckta
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Bronsartiklar och aluminium-saker till
inköpspris ibrist på utrymme
Stort, väl sorteradt lager at husgeråds
artiklar till billigaste priser
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