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10 penni,

wcFrogram^cSlaåei >
Tidning för Helsingfors 3

F. FORSSTRÖMS CAFÉ Teatrar och Konserter. DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Restaurant & Billards.
16 Vestra Henriksgalan16

rekommenderas.

50
Ef
■

Dagligen stående frukostbord.
MIDDAG fr. 2-5 e. m. å 1:50.

Atelier förporträttering.

j-örlag af finska vyer,15 biljetter 20 mk
Enskilda rum. Soupers d la carte. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Handel med fotografiska artiklar,

Beställning å mindre Middagar & Soupéer emottagas,
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264. er
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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 12 Oktober 1894.

Sextonde gästuppträdandet af kungl. sach-
siska hofskådespelaren E, v. d. Osten.

För tredje (8:de) gången,

EDMOND KEAN.
Skådespel i5 akter af Alex. Dumas. Öfversättning

Personerna:
Georg, prins at Wales ....Hr Berlin.
GrefveKoefeld,danskambassadörHr Swedberg.
Lord Melville Hr Ljungberg
LordHamptoncourth Hr Uggla.
Edmond Kean, premieraktörvid

Drurylane teatern. . . .■
— ——— — *)

Salomon, sufflör Hr Riégo.
Toni 1 (Hr Linderoos.
David > aktörer Hr Lindh.
BardolphJ (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.
Lad}|Brighton Frk Gerasimovitsch
Lady Nellie Frk Tschernichin.
Anna Damby Frk Holmlund.
Fiorella, Elejias kammarjungfru.Frk 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.
Ophelia 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.

A Bl

Ida Aalberg

Det
Baronessa Yxkull-Gyldenband.

■lyckats redaktionen erhålla den
tmärkta tragedienne, efter hvilken
igått i den tidning, som uteafs i

olicht
äfflildnma

Vår celebra Jauds-Stockholm ioc;h för tournéeiß
maninna har idessa dagar atslutaiwller^tourneei
Skandinavien, som i så rikt mått skänkt henne
både ära och guld. Hvar Ida Aalberg härnäst
skall uppträda är tillsvidare obekant.

Talonpoikais-miehiä ja naisia.
Kuvaelmat; l;nen ja 2:nen Pihamaa. 3:mas Niisslerm puutarha. 4;jäs Aksel von Eambow'inluona.

s:des Niisslerin huoneessa. 6:des Metsässsä.
7:mäs Niisslerin luona.

Ovet avataan k:lo 7 Näytäntö alkaa k:lo VaB Ja
loppuu k:lo 11

fel

CAFÉ DU IORDInnanfönster kitt
K. A. ENBOM. & kall sexor, ti

13 Mikaelsgatan.
Kittning afinnanfönster verkställes

aärltr.upp,FOTOGRAF °^
lexandersgatan 17. 1VlUUl\nr. ~^<-
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Lorens Malmströms
HERREKIPERINGSAFFÄR

(midt emot Kapellet)
rekommenderar sitt för saisonen moderna och nya'ägerienärad allmänhets benägna hågkomst,bpecialité: nyheter iCRAVaTTEK.

PIEHL's CAFÉ & BILLÄRD
Uniorsgatan 17

inkommenderas mänhetens
hågkomst.

Obs! Ny och väl justerad BiIlärd.
Utmärkta köer!

H.

Fredagen den 12 Oktober,

Obs! Herrar Akademici!
Studenthusets restaurant

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

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

äkta,rena naturviner, 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,

Cy^~
Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR >9

äfvensom DAMKAPPOR
Damshrtidderi under utmärkt ledning,

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Lokakuun 12 p:nä 1894,

Kansannäytäntönä alennetuilla hinnoilla

SETÄ BRÄSIG.
Näytelmällinen mukaelma Fritz Reuterin romanista

nIJtmine Stromtid". (Maamiesajoiltani.) Seitsemän
kuvaelmaa.

HENKILÖT:
Aksel von Rainbow, Piimpelha-

gen'in tilanomistaja Aksel Ahlberg
FridavouRambow,hanenrouvansaKirsti Sainio.
Frans von Rambow-, hanen serk-

Konrad Tallroth.
Otto Närhi.

kunsa , .
Pomuchelskopp, tilanomistaja . .
Havenuann, Pumpelhagoninpeh-

toori Emil Falk
HilmaLiiman.
Adolf Lindfors

■TaaviFesonen.
■EmelieStenberg

Kunnas.
Maria Rangman.

Jumaluusopin / Hemmo Kallio.
Salo.

B.Vleksis Jiantio.

Loviisa, hanen tvttäiroiisii^BSakari Bräsig, pehtoori .^^^^^^Fritz Triddelfltz,maanviljelysTop^^^^^^^^^B
pilas

Jukka Nilssler, tilanomistaja^^^^^^^^^^^^^H
IJrigitta. hanen vaimonsaßjjß
Miina } '"''^-"'^^^m^l
RudolfKiut/^^l^H
MooseSj vanlia juutalTinri^^^^^BMaria Muller,Kambin^^^^^^^Hpiika .H
Kriill, kouiumestari
Päsel i,.. . H
Kohlman/ työm^H
Pekka, yö\'jirUiii^B
Eusti ltiii:v^^É^|

.Naémi Kahilainen.lisakki Lattu.
/ Kaarle Keihäs.

Kaarle Halme

cå
/ <&)\

1894.

J. WICKEL
VINSANDBL

dlrrafis <3unscfl
prisbeläntpåmångautställningar, sistpå SKRÄDDERIET

MATTI RINTALAvärldsutställningen iChicago.

"<# Guldmedalj 1890.J Alexandersgat.N:o 48.
sorteradt lager inhemska och utländska ty-

ger tillverkas vä/sittande kostymer.

Waseniuska Bokhandeln.
Undertecknads

mIlllUtlHllållll
4 VILHELMSGATAN 4,

Telef. 870- Reqvirera per telefon 18 03

G- W. Relander

X\.. Ht. OldlllUClg Helsinafors, A

AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta Viner

Cognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320

Maskin- och Elektriska anläggningar
Sofiegatan 2,

Tekniska uppdrag af alla slag
utföras af

Tekniska Byrån SEPPO,
Kasernmitan 4S, ■Gustaf

Aftonlionscrt

W



IJULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan 4 Centrals Mus. J;

% Ylle- och frikofvaruaffär.|
$ Välsorteradtlag-er. Billigapriser. J:

dij/örsäl^ringsaktiebolaget
KALITA.

JBifförsafiringar iJSifränhr.
i Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

SOCIETETSHUSETS

USOBC
är äter öppnad samt rekommende-
rar som vanligt sin goda

Restauration
tillbilliga priser.

Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URB A IN E
meddelar fördelaktigastelif- ochkapital-
försäkringar af olika slag. Särskildt må
framhållas de så eftersöktabarnförsäk- Wh
ringarna. L'Urbaine är fortfarande det njÉj
enda bolag, sommeddelaruppskjutna lif- |||l
försäkringar att vid 21 års ålder träda i SK
kraft utan alla förbehållredan åt barn *M
från det första lefnadsåret. iåjh,

(Bart von <3%norring. m
Kontor:Mikaelsgatan1. Wjf

cfö £i Ijqsfröm
|^

Jtarra €splanadgatan 35. Vredes hus. telefon 14-27,

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Lördagen den 13 oktoDer.

Program.
Ouverture „Flotte Burscheir' .Svppc

Dorfschwalben, vals Strauss,

La Conjuration, ur op. BCinq—
Gounod,ilars

-
1 (ny)

Liszt,Ungersk Rapsodi N:o 2

PAUS.

Preludium och Fuga Bach—Abert.

Konsert (D-moll) l:sta satsen . Sitt
(Hr J. Köuig.)

1812", Ouverture solennelle Tsék&ikowsky,

PAUS.
WéberAufforderung zum Tanz

Soldatenlied (ny) Monhiszlco.

La Czarine Ganne.

v_r-s

1

2

4

Tt j ■ ■ ■ " i meddelas afUndervisning ipmnopel seima Kajan",
O f £ St. Robertsgatan n:o 39.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
WINER &

SPIRITUÖSA.
Hagelstams Bokhandel.

Fransk skönlitteratur till nedsatta priser. Paul
Sabatier, Vie de S.Francis D'Assise,(märkligtarbete,
utgått iöfver 100,000 exemplar(8.M.I.Alexandre111,
Suovenirs de Sébastopol.

Nya böckeraf moderna författare: Anatole Franoe,
Paul Margueritte, Ernest Daudet, Catulle Mendés,
Henry Gréville, Gyp o. s. v. o. s. v.

Godt urval engelsk literatur t billiga upplagor. Sai-
sonens böcker i England: George Moore, Esther Wa-
ters; Humphry Word, Marcella.

Till Snoilskys Svenska bilder" erhållaspå beställ-
ning pärmariläderplastik,utfördaaf grefvinnanEva
Sporre.

Helsingfors éiiéinstiiui.
o

ger? W

2^

tu'

B to o?
o?? a

CD /i
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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 rikhaltiga päisvaru-
lager, som, complet sorteradt för vintern,
erbjuder bästa tillfälle att göra inköp och
beställningar. Lagret är af ofvan antydd
orsak större än vanligt.

IFåkiFitigl iåii
Hfinlicrireitatan ?82. Telefon IQfiä.

Furste och kapellmästare
Det är idet närmaste åttioår sedan

hofteatern i Darmstadt, efter misslyk-
kade försökatt där hålla en teater uppe,
grundades af den konstälskande stor-
härtigen Ludvig I. Teaternhade förut
varit ett enskildt företagunder ledning
af en direktör Krebs, som några må-
nader efter densammas öppnandesåg sig
ruinerad genom företaget; men d. 23
maj 1809 öfvertog storhärtigen teatern,
som från det gamla posthuset, hvilket
Krebs användt, öfverflyttades till det
gamla landtgrefliga skådespelshuset, där
länge resande trupper haft sina före-
ställningar, men hvilket nu iordning-
sattes och dekorerades samt fick titeln„hofteatern iden storhärtigliga opera-
teatern". Storhärtigen var en entusi-
astisk musikälskare och ganska kun-
skapsrik musiker, och operan btef där-
för af honom omfattad med synnerlig
förkärlek. Likasom han personligen för-
beredt sina hofkonserter så egnade han
nu samma omsorg åt sin nya opera.
Hanöfvervakade repetitionernasom må-
ste hållas med störstanoggrannhet, och
så snart en opera gick säkert med pia-
not, ställde han sig ispetsen för sin
personaloch ledde repetitionernamedor-
kestern.

..Dessa repetitioner, märkvärdiga i
sitt slag", skrifver en vid teatern då

anstäld skådespelare, egde rum mån-
dag, onsdag, torsdag och lördag kl.
6— B på aftonen, och det var att be-
trakta såsom en stor gunst för en
en främmande person att få bevista en
sådan repetition, Kl. tre qvart till 6
voro alla deltagande på sin plats och
instrumentena redan förut stämdaimu-
siksalen, Sällan fick man ännu höra
ett sakta stråkdrag. Iorkestern stod
kapellmästaren med taktpinnen på pia-
not under det på scenen alla körsån-
garne stodo uppstälda ien halfcirkel.
Midt idenna såg man regissören och
till venster sångarne och sångerskorna.
På slaget sex trädde storhärtigen fram
vid den främre kulissen på högra si-
dan. Sedan han kommit fram sträkte
han på den böjda kroppen och öfver-
såg sitt folk, såsom han brukade kalla
personalen. Han helsade graciöst med
handen, hufvudet sjönk åter ned mot
bröstet och han gick öfver åt motsatta
sidan där sångarne stodo. Fruntim-
merna gälde först hans hälsning och
det var ett tecken till stor ynnest när
han räkte någon af dem handen och
lät dem ky3sa honom på kinden. Se-
dan hälsningarne voro förbi närmade
sig storhärtigen sin notställare, somvar
placerad tätt intill rampen, knackade i
den och orkestern stämde så upp, tro-
get följande i allt sin anförare. År
1826 bestod denna orkester af en ka-

pellmästare, en konsertmästare, en hof-
musikmästare, sjuttiotvå värkliga med-
lemmar och nio elever. Repetitionerna
varade från 6 till 8, idet endast en
akt genomgioks, och icke det minsta
undgick den furstlige dirigentens upp-
märksamhet. Åt regissöreroch sångare
meddelade han sakta sina anmärknin-
gar, till orkestern utropade han med
ljudelig röst sitt lof elbr tadel. Med
stor möda steg han ofta ned iorke-
stern, där en blåsare sina tio gånger
fick upprepa samma ställe innan han
blef fullt belåten. Det största bifallet
till orkestern yttrade sig däri att stor-
härtigen gick fram och sade: För
tunnor tusan, det var bra';, eller För
tunnor tusan, idag gick det! S lutet
af repetitionen antyddes af att han
gömde taktpinnan. Sedan hälsade han
ännu en gång orkestern, sångare och
körpersonalen, samtalade ett par minu-
ter medregissörenoch — försvannmel-
lan kulisserna.

Brefkort från Stockholm
Stockholm d. 8 okt. 1894,

Djurgårdsteatern.
En af de sex teatrar, som under

september månad gifvit föreställningar
iStockholm, har nu slutat sin verk-
samhet här för iår, och vi måste sedan
väl nöja oss med endast fem, åtmin-
stond tills vidare. Nyligen lästes ien
här utkommande tidning, attParis skulle
vara den stad, som har de flesta teat-
rarne, hvilket för öfrigt många gånger
förut upprepats. Absolut taget, är detta
visserligen sant, men om man jämför
invånarantalet med med antaletaf teat-
rar, så har Stockholm försteget. Med
sina 2,500,000 invånare har Paris om-
kring femtio scener, alla slags teater-
föreställningar därutiinberäknade. Detta
skulle ungefär gå i hop, i fall man
antager, att vi, med .tiondedelen af Pa-
ris' folkmängd, också under större de-
len af året ha tiondedelen af teatrar.
Men räknar man femtio scener iParis,
så måste vi här räkna mycket mer än
fem.

Af de femtio parisiska äro nämligen
endast tjugu värkliga teatrar inom det
egentliga Paris. Till dessa kommanågra
förstadsteatrar, såsom iBatignolles,Bel-
leville, Grenelie och Montparnasse, men
vanligtvis är åtminstone ett par, stun-
dom alla dessa, delar af en och samma
teater, hvilken en afton spelariGre-
nelie, en annanpå Montparnasseo. s. v.

Till dessa tjugu fasta och kringflyt-
tande scener komma åtskilliga mer och

»^ M Hf W?
å W? MP Wf är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Atelier. Fe

B^^^-^-J^- -■- *-^ JLJ H JL!i 11x^ ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14
m >̂ iyjordt arhpfe behöfver icke vara förenadt med höGlogatan 3
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SVENSKA TEATERN.
(Forts, frän l:sta sidan)

Biljettpriserna äro
Länstolar a Fmk 4:Parterre niris 33— 72

:>- -154
Parterre-gallen^J
Parterre-avantseen

stycketals

3:—
2:50
2:50

20:—
3:50
3:50
4:—
3:

—
12:—
2-

Partorre-logo^^^^B
Förstaradensfond^^HFörstaraden . .
Andra radens avantscen

stycketals
» „ 1:50Andra radens fond^^^^^^^^HAndra radens sida, framplats^H„ „ „ öfrigaplatser

Tredje radens avantscen. .
„ 1:50„ m 1;„ „ 6

stycketals » „ 1Tredje 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 helgdagarkl9—lo f. m., I—2 midd. samt från kl. 4 e. m. äfven-som de dagar representationer icke gifvas, från kl12—3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-lägges för hvarje biljett 10 procent utöfver priset.

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

Söndagen den 14 Oktober.
EDMOND KEAN.

Köp alltid

Excelsior velociped.
Som Fabrikens generalagenter —

ejåterför-
säljare — underkastavi livarjemaskinvår strängapröf-
ning och ligger det fullkomligtutom vårtintresse att
försälja en felaktigvara,utomatt Fabrikens namnoch
garanti äro en tillräcklig borgen för varansduglighet.

"*4 öbs! s^or nyhet inom kort. Obs! ?^

v^o Axel Wiklundtf)) Alexanders^. 21.
Hjalsar Feman <^

■WladimirsEf. 19. fl

ismakfulla mönster
hos

V. Grashojf.
39 N. Bsplanadgratan 39.

GRAHN,HEDMAN& WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. M?SSa ÄÄ,

»^^
SL ■fr.

>.# «
11J„ *

3%fe§s?

Från uilandefs feafrar.

Veckansprogram

Stockholm
K. Operan. Brudköpet.
K.Bräm. T. Mariana.
Wasa T. »TTt med hm!" — Mobe.
Södra T. Suzanne. — Doktor Jojo.
Folk T. En äkta man. — En modern raksalong.

Göteborgs Teater: Ungdom
Kristiania Teater: Cornevilles Klokker.
Köpenhamn:

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

Den Kaerlighed!
Folk Til. En börsbaron.

Den Kaerlighed!

Casino. Boccaccio,
Paris

Operan. Salambo.
Com. Franc. Le gendre de M. Poirier
Öp. Com. Mignon.
Odéon. Le Sycomore. La Barynia.
Cfymnase. Nos bons villageois.

Vaudeville. Madame Sans-Géne.
Renaissance. LaFemme de Claude.
Värktes. Lili.
PalatsRoyal. Les Joies duFoyer.
Chatelct. Le Juif Errant.
Bouffes-Parisienne. La Femme de Narcisse,

Berlin:
K. Opernh. Palstaff.
K. SchauspieUi. Der Tugendwächter.
Deutsches Th. Die Weber.
Lessing Th. Die Sehmetterlingsschlacht,
Berlincr Th. Niobe.
Residenz Th. Demi-Monde.
JVierfr. TWÄ. 27». Der Vogelhändler,
Scliiller Til. Der Meinedbauer.
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mindre tillfälliga inne idet egentliga
Paris, men hvilka vanligtvis icke ega
lång lifstid. En af de mest långlif-
vade har Thtéätre Libre varit, men den
har spelat med endast långa mellanti-
der, och det ser ut som skulle den nu
vara nära sitt slut.

L'Oeure, en annan af detta slags
teatrar, är ännu mycket ung, men då
den nu ämnar gifva gästföreställningar
iutlandet, tyckes den icke lita på lång
lifstid iParis.

Så har Paris Théätre d'Application,
bestående mest af elever och som spe-
lar få aftnar ihvarje månad. Lägger
man till dessa mer och mindre stadig-
varande scener sådana som Galerie Vi-
vienne, Selede Théätre samt möjligtvis
ännu någon, som kan göra anspråk på
att vara en värklig, om äfven obetyd-
lig scen, har man likväl långt till fem-
tiotalet. Det är endast genom att i
räkningen taga med Cafés-Conserts och
hvad vi kalla Varietéer som det talet
kan uppnås, Men räknar man de se-
nare iParis, måste man räkna mot-
svarande äfven i Stockholm, och då
torde vi komma upp till minst dussinet
scener. Har en stad på 250,000 men-
niskor tolf teatertillställningar så borde
en på 2,500,000 ju ha tio gånger så
inånga, d. v. s. ett hundra tjugu, men
nu har Paris blott femtio, således har
Stockholm iförhållandetill folkmängden

långt flore scener än Paris, hvilket var
det som skulle bevisas.

Att Djurgårdsteatern, den af Stock-
holmsscenerna som hos oss är ivärk-
samhet blott sommartiden, under direk-
tör Albert Ranfts ledning gjort sig
väl förtjänt af det bifall som egnats
den, är obestridligt. Valet af stycken
har kanske icke alltid varit det bästa
men äfven idetta afseende kunna icke
några svårare tillvitelser göraslednin-
gen, ochmanmåsteerkänna, huru vansk-
ligt det är att härvidlag träffa deträtta,
att på en gång tillfredställakonstens
fordringar och allmänhetens smak, hvil-
ken senare kanske ej öfverensstämmer
med de förra.

Icke har det just varit till gagn för
konsten som Ljungby horn" uppförts
ett så stort antal gånger, ty såsom
konstvärk står detta stycke tämligen
lågt, och ej har det just kunnat utbilda
skådespelames talang. Icke är t. ex.
Junker Olofs roll någon tillräckligskola
för en ung konstnär, hvilken vill ut-
bilda sig till karaktärsskådespelare, om
hr Justus lagman med rätta vunnit
bifall för framställningen af trollet Di-
drick, så har det bifallet, kan man
frukta, icke så mycket gällt skådespe-
larens förtjänsfulla sätt att säga rollen,
som ej kanske mera hans hos en full-

växt person mindre vanliga skicklighet
iatt hoppa kråka.

Det är icke någon rollidetta stycke
som gifver tillfälle att utveckla några
större skådespekregenskaper, möjligtvis
med undantag af fröken Birgits, men
denna öfverensstämmer icke fullt med
frökan Gottschalks naturel, och nämnda
unga skådespelerslia, som på senare ti-
den gjort rätt betydliga framsteg,kunde
ej gifva tillräckligt stark färg åt ka-
raktären, ehuru hon värkligen gjorde
mera än hvad man kunnat vänta.

Skådespelarne vid direktör Albert
Ranfts sällskap äro i allmänhet för
goda att nöta bort så lång tid, som
några och sextio föreställningar af ett
sådant i sig själft obetydligt stycke
kräfver. Men det är ju naturligt, att
då allmenheten med talrika besök upp-
muntrar föreställningarnaoch dåstycket
också, hvilket måste erkännas, icke in-
nehåller något rentaf dåligt, direktören
ej kan förebrås för att han spelar det.
Sådant blir förhållandet alltid vid en
teater, som icke åtnjuter offentligt an-
slag, utan måste vara hänvisad helt
och hållet till sina egnakrafter och sin
förmåga att hitta på något som vin-
ner publikens bifall för tillfället, det
må vara godt eller icke.

Notiser.
„Signe Widell iHelsingfors" så

lyder rubriken öfver ett brefkort från
Helsingfors, undertecknadtKuckeliku"
som ingår isenaste nummer af Hvad
nytt från Stockholm", därifrån vi af-
tryckt detsamma.„Frangis Stahl och Signe Widell — se
där dagens två teaterevenementiHel-
singfors! Stahl är pappa till Tilli, och
Tilli är ett- rasande roligt stycke, en-
kom skrifvet för Widell gu' signe
den tösen!

Pappa Stahl kunde då aldrig tänka
sig en ostyrigare, yrhättigare och sjut-
tonårigare Tilli än just liten Signe.
Smidig och liflig som en kattunge, med
pigga ögon, fylliga kinder och körsbärs-
mun är hon riktigt typen för en ingeny.
Hon ,.är no mera nätt", som vi säger.

Och. så vi ha applåderat henne!
Men nu släpper vi henne inte heller.
Hör hon det. tant Stockholm!"

Programbladet intämmer för sin del
fullkomligt ikorrespondentens omdömen
beträffande fröken Widell och biträder
Kuckeliku" ihans utrop vi släpper
henne inte" så snart ifrån oss.

— Victor Holmquist fyllde nyss
femtiofyra år. Men det var ej blott

*
4:50 (profkort å 1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-

tJ 3mk inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort.r*: viH Ni ha'ett godt kort i förening*.med billigt pris. Vänd Eder då till
s t öm.

«/. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3.
' utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt. ==

Telefon 1192,

Gr&ticxxIk3jr±rx± restanrant
rds.oxn.mcnd.oras.

Ledig annonsplats.

H. DU BOUZET
COGNAC.

3egar

evinsH

I iV) ij
1^ /

/iskyld

P^Ö /RekomnieiitasQO // på det bästa.

Glogatan 3

3
3

3
Q
(fl

#"



SOCIETETSHUSET. Annonsera
Fredagen den 12 oktober kl. 8 e. m ICARTE D'OR $
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„€&rograni' Slaåof"Program
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

LatannAmiral Stosch" marsch,
gas för längre tid.

,Maurer und Schlosser", ouv Auber

Ganz Allerliebst, vals Waldteufel. CHAMPAGNE i /7/.O / Hvarje annonsör får sig /)LQ /UUb.. tidningen hemsand «/i/ö..
Upptr. afMr Walfrtd equilibristFin de siécle" »], Alexia Carangeot —

-§- Ot-ra-tis. -*-—
Ballet: Matrosdans af Herr och Fröken Lv-

Annonser och prenumeration emottagas å tid-
sinski

ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp
Första upptr. af MiSS Nona'' engelsk sång-

& dansartist Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännupaus

IRenault & C:o
COGNACSerenata MoszkoivsM återstå.

Upptr. af M:lle Hermance
, Eugen Petré, hvisselkonstnär, Verldsberömda kvaliteter.Marmorgrupper af sällskapet Carangeot, Lösnummer i Laurents urbutik

och genom kolportörer.Pas de deux" ur Polska balleten Pan Twar-
doffsky

Upptr. af Miss Nona engelsk såDg- & dans-
artist.

"g GULD K|jsilfver |Medaljerna. [$
§3 BRONS %% K*

Slut-marsch, (s^p^^-ä^p"^

Eventuella förändringar af programmet förbehålles.

W. AHLFORS
Kjrkogatan 12. Telefon 1001

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtra/in fl.rn.Xs punsc^.
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.

Srifmaskiner
TeMska Byrån

Seppo,
Kaserngatan48.

W-! Hj tE II ftl ftR; pH |P !e

FörentaStaternas
Lifförsäkring-sbolag"

NEW-YORK.

€rast Collander
Generalagent för Finland.

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

ärldsberömdafranska

HAfDSKAR
säljas endast hos

N. Esplancutg. 37
Göhlcs gård.

r^aserngatan 48
Telef. 349.
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ö
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Ullgarn,
Strumpor,
Västar,
Strumpstickor,
Virk-, Kanava- & Stoppnålar,
Snodd- & Spo/mask/ner,
Skyddskapslar för fickur.
Svenska stickmaskiner.

Mikaelsgatan 2.
Th. Neovius.

K. A. DAHLIN-.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

Droguer, Kemikalier
Farmaceutiska Preparaten

Apparater. Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm.m.
lTikclai|fatan.1.5.

O-lcg-a.ta.3n.-^_

Rumtelefoner I

Elektriska ringledningar
uppsättas och underhållas
billigast af

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,

sin födelsedag han firade, utan också
trettiofemte årsdagen af sin debut på
de brädersom föreställa världen. Denna
egde nemligen rum iFredrikshald den
24 september 1859, samma dag yng-
lingen fylde 17 år. Och att det för
tur med sig att debutera på sin födel-
sedag visas af den briljanta serie af
framgångar, på hvilken den ypperlige
komikern idag kan blicka tillbaka.

Sitt trettiofemårsjubileum firade hr
Holmquist på ett ganska egendomligt
sätt, i det han samma dag för längre
tid lemnade Stockholm för att under
hela vintersäsongen gastera vid direk-
tör Avg. Lindbergs sällskap. Om huf-
vudstadens scener verkligen hade råd
att undvara en komiker af hr Holm-
quists rang, skulle det vittna om en
sällsynt embarras de richesse afkonst-
närskraft; att de anse sig ha råd där-
till, vittnar just ej om någon embarras
de richesse af artistisk ledning.

— Teatrar och innevånarantal.
Under nämnda rubrik meddelar den
franska tidningen Republique Francai-
se" följande statistik :

1 Paris kommer på 32,000 invå-
nare en teater, iBerlin en på 81,000.
iBordeaux en på 84,000, iBudapest
enpå 85,000,iHamburg enpå113,000,

Wien en på 138,000 och iLondon,
trots dess ovanligt stora antal teatrar,
endast en teater på 145,000 invånare.
Iförhållande till folkmängden har in-
tet land så många teatrar som Italien.
ICatania kommer en teater på 9,800
invånare, iFlorens en på 15,000, i
Bologna en på 20,000, iVenedig en
på 24,000, iMilano en på 30,000, i
Turin likasom och iEom en teater på
31,000 invånare."
IStockholm kommer nu en teater

på ungefär 48,000 invånare, och vill
man älven räkna Djurgårds- och Svea-
teatern, blir det en teater på cirka
34,000 invånare.
IHelsingfors kommer en teater på

22,000 innevånareoch räknar man med
societetshnsets salong, där ju äfven då
ochdå teaterrepresentationerförekomma,
får man en teater påungefärligen16,000
innevånare, hvilket ju bör kunna anses
som temmeligen storartadt för våra för-
hållanden.

Pmkaelsqafan Nl:o 1
In- ochutländska Mans-sko-

plagg, Gummigaloscher,Sanitas
hårsulor, in- ochutländskaPlån-
böcker och Portmonnäer.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
ra. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. g.

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

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

vfCemgjoråa cßapyrosser
iaskar om 250 st. å 2: 50 p
i „ „ 35 st. å35 p.

u

~s Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35.

ObsIJutiken är alladagar öppentillkl- 11 e. m,ta= ii
:SsmsmmmßL~ =
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Aktiekapital 5Milj. F:mk.

Alexandersg.42. Telef. 627. ,

Lifeeraff infieraskf éofaq.
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PHOENIX" papyrosser.
Obs! pen angenäma smaken.

G. A. Nyström& C:o.
Gräsviksgatan N:o 7.

Telefon 1528

t

Carl Avg. Seelenbrandt
(ombud för C. W. Schumacher).

Försäljer Kongl. Hofiev. iStockholm C. W. Schumachersvälkända Drliknless Spis &"
Knaclcehrödipartiochminut
(Obs. Oöfverträffadt i välsmakoch näringsvärde).

H. F. Sturms Delikata DillSaltffiirknr ikärl om 50—100till och med 1500 st. till firmansegna noteringar.
FörsäljningslokalSaluhal-len .V.-o 101\103. Tel. 1287.

CARL BERGROTH
Alexandersgatan21.

nr.oiss.
Stort välsorteradt lager af
Cognac,

Rom och
Likören

till billigaste priser.

eM !/"■« TinntnnTinnt rekommenderar sina frukostar, fl TI |T
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R .-.,,-~m t.B. R.S rfflli■""s.-rL*"-FIÖFffIHL i~
Helsingfors. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1894,


