
Specialitet:Delikatess Spis- och I T ..r v i Ludvigs-
Knäckebröd af flere slag samt diea gatan 5.tetiska brödsorter.

Helsingfors

ÅNGBAGERI. Telefon
1732

IHnbageri- och Conditori tillverk-
ningar,färska alladagar ochsärskilda kaffe-,

frukost- och middagsbröd efter kl. 10 f. m.

_.___.-_-___
—

Programbladet
Tidning för Helsingfors

FÖRSTRÖMS CAFR
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Dagligen omväxlande frukosträtter.
MIDB^G :£__.__- 2- — S e_ d__-_ é. 1:50.

Soupers å la carte.

Teatrar och Konserter.
Utglfves hvarje söndag, onsdag och fre_ls___.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-A-telier förpotr_a.tter_L2r.Lg*.
Förlagaf fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
Fabian.syatan N:o .'H. Tefe/on N:ft 264.

N.o 66 1894Onsdagen den 7 Mars

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 7 Mars

Bröllopet på Valéni.
Skådespel i 4 akter af Ludvig Ganghofer och

Marco Brociner

Personerna

Deméter Fortunat, slottsherre till
Banésti

Adéle, hans hustru
Jonél, deras son .
Aristide botara, slottsherre

Valéni
Miliai Bogdan, f. d. minister
Zoé, hans hustru
Pia, deras (lotter
I'antasiTscliiilni, statsprokurator
Wassili (Jorowé, apellationsråd.
Rémus Aldéanu, prefekt....
Lydia, hans hustru
Nizette, deputerad
©léscu, tidningsredaktör....
MoritzGriinspecht,pennimnnäklari
Härtill, zigenarmusikantM
Sanda, hans dotter .I
Paraskitza, zigenerskaM

hushållerska . . .I
Velie, byfogde . . . .|
Constantin i skatteböndei^^BDragosch / Valéni H
Aléxe, kammartjänare.,hos _Fo_!W
Joän, hetjent / tunat \
Jankii, betjent hos liogdaij
Moruzzi, poliskommissarM

Hr Malmström,
Fr. Loenbom.
Hr Berlin.

Hr Salzenstein
Hr Riégo.
Fr. Stjagoff.
Fru Riégo.
Hr Lindberg
Hr Larsson.
Hr Wetzer.
Fru Bruno.
Hr Södergren.
Hr Wilhelmsson
Hr Lange.
Hr Swedberg
ru Bränder

Hanna Kunnas
MimmyLeino.
Otto Närhi.
Aleksis Bautio.
Niilo Stenbäck.

Sulpice, kersantti. . . .
Tonio, nuori tyroolilainenNotarås

Fru Salzenstein Korpraali
Horteiissius TaaviPesonen

lisakki Lattu.Notario

Hr Enberg.
Hr Öländer.
Hr Hultman.
Hr Linderoos
Hr Nyström.
Hr Precht.
Hr Linderoos.

Franskalaisia sotamiehiä Tvroolilaista maakansaa,

Ylhäisiä naisia

(Ta.pa_._uu: Tyroolissa. Aika: 1809.)Gäster. Åskådare irättsalen. Gendarmer. Bönder
Bondqvinnor. Zigenare *) Marie Ida Basilier-Magelsen

Scenen är iRumänien
Ovet avataan k.io 7. Näytäntö aikaa k.io x/_ S

Börjtts kl. 7,30 och slutas omkr. kl. Z0,30 .. m ja loppuu kilo 10

CHARLES RUS & C:o:IKlassens Fotografiatelier. N. Esplanadg. 31, 1 tr. upp

Fru Bränder.

Sanda

..Bröllopet på Valéni"

'*£%P_f%^

SUOWI. TEAATTERI.
Keskiviikkona Maaliskuun 7 p.nä

Rouva Ida Basiläer-Magelsenln, herra
Karl Sjöblom'in ja Orkesteriyhdis-

tyksen suosiollisella avulla
näytellään

RYKMENTIN TM
(La fille du regiment.)

Opera ;_ssa näytöksessä. Sanat kirjoittaneet Bayard ja
St. Georges. Musiikin säveltänyt GaetanoDonizetti.

Marie, eräänranskalaisen rykmen
tin otto-tytär

Markiisitar von Streckenfels
Herttuatar von Krakentopp

JTh.Studes.rädderi Établissemen.
och Klädeshandel

Unionsgatan 27
illhandahållerdefinast. ,
FRANSKAoc.itNGE_.SKA" ''% SypH PÄ LETA,KOSTVM,

/öiä BYX och VÄSTTYGER
||S| Noggrann behandling
Jr% moderata och bestämda

■sS^iv :m-sv C Mm?-" <__? "'____■
A «n_* _}'___H

"<? _____

W? \A^y *$>mv iv \ ? <" \s

■^ försäkrings-\ -g/f 'T
|^ Aktiebolaget \^s-I^VICTORIA\I1^ / Stockholm. \

J. H. WICKEL.
Vinhandel.

dlrrafis €&unsefi
prisbelöntpå många uställningar,sist på världs-

utställningen iChicago.

Guldmedalj 1890.

ELEGANTA SMÅRUM(^ondiiori f^aiani. Sexor & supéer till olika pris. Prima varor
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- C /■/- Brand- & LifförsäkringsKontor*
Al. Esplanadgatan 33

J. N. Öar lander.
I— . .11111111I1 1 1 1 1 1 11 1 11 1111I111111II1111 1I1 1 ."__-♥—_. 11111111111 1 11 1111I1 1111111II111 1 1 1 1 1 1 1 111>_►-■

Solöecßl
Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant

användas vid utländska kurorter såsom synner-
ligen halsostärkande och därjämte mycketpris-
billiga, serveras numera å alla fina kaféer och
restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus

ijji in .<r r ' -___v.j-__)k

I Helsingfors Nya Lånebiblioteks J
förråd af

IModärn Skönliteratur|:
har blifvit ökadt och kompletteradt. jfi Enny öfversiktiigKatalogär under tryckning. [|

Biblioteket Annegat.12. lel. 798.

I»"**.! 1' __ '4_.lP fil ttttl U? _______ framhåller sitt rikhaltiga lager iSIDEN & YLLEVARORIllålli illili *_»__ iELEGANTA KAPPOR.
-___l. Wj KU __9_ (_> *h -WJ WJ " PjUtW _Da_t__o.___t_l___L:__rä.___Lcl_ei*X under ledning at framstående Wienerdirectris.

iiwlwil Håll
Rekommenderas

Högbergsgatan 32. Telefon 1062.

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.

ANDREA LÖNNGREN.
j\Ue- ocp Ditferse-pandef

22 _Elöglc-erg-sg-atan 22.



Kongl. Hofleverantör C. W. Sehumaeher, Stockholm.
Delikatess Spis- och Knäckebröd i Parti och minut.

Saluhallen 101é 103. KAIIL JWG. SEELENBRANDT. Telefon 1287. Ombud för C. W. Sehumaeher.

IJULIUS SJÖGREN |
9 Mikaelsgatan 4. Centrals hus.

j* Ylle- och Mkofvaruafiar. \
1* Välsorteradtlager. Billigapriser.
jaö.**^.***..****-.***************-.***!-

kifförsäkringsakfrebolagef
Kaleva,

JSifförsäßringar é £if räntor.
liberala försak-Billiga premier

ringsvilkor

\ Caloric

| ii!»Il
C. J. MAEXMONTAN j

Esplanadgatan 2.
ii Brunnsgatan 7.
I TELEFON 124 & 279.

x
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_K_ya, DrogeriHandeln!
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I 1 1 1 11 11 I 1111lI^^^^^^^JParti- och minutförsäljning af alla slags droger, kemikalier, Fai
maceut: kärl & redskap, Gummi-varor etc. till billigapriser.

CAFÉ DU NORD.
Soflcgatan 2.

Undertecknad som nyligen öfvertagitnämnda affär, rekommenderar sig med goda varor sch billigapriser._»___ .' Smörgåsbord ocli åla carte serveras hela dagen. -GodnyjusteradBillard.
_r. fifiimqrisl.

ORKESTERFÖRENINGENS
6:to

SINPDNI-KONSEfIT
Universitetets Solemutetssal

Program

Jr. „Sieg_rieds Kheinfalirt"' ar
WagnerGötterdämmerung

2. Konsert N:o 4 (D-moll), för
RuMnsteinpianoforte

Moderato assm

Andante
Allegro

(Fru M. Dayas.)

Mozart... Sinfonl Ess dur
Adagio Allegro

Andante con moto
Menuetto
Finalt

(Konsertflygeln är af J. Becker S:t Petersburg)

r^åååå_____l^___y^a i^m

WASMHA^äämå

Undervisning ipianos

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors

Försaljningiparti ochminut afendast äktautländska

WIN E R &
SPIRITUÖSA

M$
COGNAC

lliirtiiiiiiiii Fils Firres
COGNAC

&

J Lindgrens musikpandel
idag utkommet

SGHOLANDERS ALBUM.
De mest populära ocli om-

tyckta sånger af Sven Scholan-
| ders repertoh

■-43 Pris 3 kr. £>£_■

ISOCIETETSHUSETJJ
BK_.-________i___ ; ■ .* DagJigen *S

-
"_*Middags-Konserta\.

:As~ af Schmidtska Kapellet_Ps
//". *

g Äfton-Konsert g
tAS, Måndag, Onsdag, Fredag & Söndag Q
K fr. Kl.Ulle. m. j_g;
fcjg| OBS,! Vid arrangerandet af större tillställningar såsom KAgg middagar, soupéer etc. erliålles musik af E. Sclimidfs ka- S
fTJI pell utan skild afgift. LJ«

■P^
i meddelas af)fil Selma Kajanus,

Albertsgatan17.

Bref från Köpenhamn.
(Från Programbladets korrespondents

Köpenhamn d. 20 febr. 94

,Cleopatra"

Det med så mycken spänning iden
danska hufvudstaden motsedda uppfö-
randet af Avg. Ennas nya opera „Ole-
opatra" ägde omsider rum äK. teatern
härstädes den 7 febr.

Den namnkunniga egyptiska konun-
gadottern, som genom sin bedårande
skönhet, sina märkliga intriger och säll-
synta själsgåfvor är inflätad ien hän-
delserik afdelning af den romerska hi-
storien och sammanlänkad mednamnen
Caesar, Antonius och Octavianus, har
under två och ett hälft århundrade va-
rit en mycket eftersökt operahjältiuna.
Mer än tjugu dramatiska musikvärk
bära namnet Cleopatra, dels ensamt dels
i förening med Gssséfr eller Antonius.
Operakompositörer sådana som Grann,
Piccini, Cimarosa. Paér, på senare tid
Massé (1.877) hafva med större eller
mindre framgång odlat detta ämne.
Den danska Cleopatra-täxten har dock
icke tagit sin tillflykt till någon af de
föregående operorna, utan hämtat sitt
stoff från den unge engelske författa-
ren Henry Rider Haggard.

Den danska libretton af Einar Chri-
stiausen görvid genomläsning ett högst
gynsamt intryck. Man känner,att den
härör från en värklig skald, som for
ett smakfullt språk och hvarken sak-
nar .stämningsfullhet eller lyrisk flykt.
Isynnerhet måste man lägga märke
till andra aktens lyriska skönheten1,
och man fiingslas af den sista aktens
effektfulla, dramatiska afslutuing. In-
trigen och handlingen, som idetta ar-
bete uteslutande uppbäres af egyptiska
personer i dessas hemland, erbjuder
måhända mindre omvexling och kontra-
ster än om de romerska stora namn,
med hvilka Cleopatra äfven idet all-
männa medvetandet isynnerhet är fö-
renad, hade hört till täxtens grund-
pelare.

Det förekom oss som om kompositö-
ren i sitt nya värk icke infriat de
stora förväntningar, som hans öfverra-
skande debut med „Hexan" väckte.
Stämningen i den af den rätta pre-
miére-publiken fullsatta salongen nådde
äfven långt ifrån den höjdpunkt, som
man torde erinra sig från „Hexans"
dagar. Den i ögonen fallande skick-
ligheten i handterandet af den stora
invecklade operaapparaten i förening
med en slagfärdig uppfinningsförmåga
och en sällsynt begåfningatt efterlikna
stora förebilder ger sig åter tillkänna
i „Cleopatra". Men medan man skön-

jer fortsatt utveckling af den dugande
förmågan, af ämnets bearbetning, såsom
t. ex. i första akten, som är utmärkt
utarbetad i musikaliskt afseende ocli
når en mäktig och tillfredställande af-
slutning, så uppenbarar sig ett och an-
nat, hvaröfver man icke känner sig
synnerligen glad. Istället för att
sträfva hän emot en finare och för-
nämare instrumenteringskonst, som icke
bör gå ut på att distansera de
såugsolister, som uppbära handlingen
på scenen, utan på att understödja
och framhålla dem, så liar herr
Ennas orkester blifvit ännu långt mera
påträngande och våldsam. Man kan
endast förvåna sig öfver att sångarti-
sterna ännu alt jämt låta så misshandla
sig af den moderna orkestern med sina
blås- och slagapparaters obevekliga bru-
talitet. Det återstår snart igen sång
mer, alt måste sluta med tjut och vrå-
ande. Hur långt har icke den hopp-
lösa kapplöpningen med orkesterbullret
bragt en sångare och värkligen fin mu-
siker som hr Fredrik Brun? Hvadskall det bli af unga vackra rösterså-
dana som hr Cornelius Petetsens, hr
Linekes, om de inskränkas till attvråla
ikapp med en orkester sådan somEn-
nas

Såsom det synes vara på modet, bör-
jar operan med ett förspel, hvarefter
följa tre akter. Man kunde ju| lika så

godt kalla det fyra akter, hvilket för
öfrigtär en likgiltig sak. En om!..n_.s-
rik ouverture, som det endast förvånar
oss, att kompositören velat utrustamed
altför påtagliga imitationer af „Tann-
häuser"-musiken, innehåller så mycket
talangfullt, att hr Enna bestämdt kunde
undvara de främmande beståndsdelarne,
som äro mera än reminiscenser eller
antagna uttryckssätt och därföre böra
klandras. Reminiscens-jäkten är en då-
lig sport, som är altför lätt förhvarje
musikalisk ..undermålig" för att vi
skulle vara benägna till delaktighet
däri. Men här kan man icke underlåta
att fästa kompositörens uppmärksamhet
på, att han närmat sig Wagner och
delvis Verdi i „Aida" mera än som öf-
verensstämmer med konstnärlig fairplay. Men ensamt ouverturen visardetoaktadt, att hr Enna är en orkester-
kompositör af icke obetydlig rang._Iförspelet, hvari en sammansvärj-
ning mot Cleopatra försiggår, kämpar
öfversteprästen Sepa (Com. Petersen),
som aftalar saken med tronpretenden-
ten Harmaki (Brun), strax med det upp-
rörda orkesterhafvet, ocli den unge sån-
garen, hvars vackra röst naturligtvisicke lyckligt lämpar sig förden gamla
prästens intriganta roll, har under an-
strängningen att tränga igenom svårtför att uppbära stämman med erfor-derligt lugn och säkerhet. Hr Brun,

Sam von BelPs Måleriaffär och Iti1L<» nI_>..-Telef. 1542. Helsingfors, Högbergsgatan 37. Te_e"15
*UKOIIIOr

OBS.! Specialité: Stilenlighet OBS.! Utförliga eskisser iemnas för a/1 dekoration.



*_h»*§ "I. SU__¥_■_.§ SKRÄDDERI, |4€H-*
Helsingfors, Stora Robertsgatan3.

utför alla tillyrket hörande arbeten, af såväl kundernas som egna tyger, med kändackuratess och tillae lägstapri-
ser, som kunna beräknas. OBS.! Godt tillfälle föralla som önska välpassande kläder. 'Telefon 1192.
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Fru Selma Riégo.Kapellmästar

PiaRobert Kajanus

..Bröllopet på Valéni
Wtösf-
c&apyrosser

belönade med

Mdmedali i Aiitvveriie
*% ■^

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. »ÄSfflU

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o
"5Etablerade 1835 Etablerade 1820

ceejMAC I^cims Champagne, **1m
MM

o+*a VI
_3

Specialité: „-_ Médailles d'or". Specialité: „Carte d'or".

Generalagent för Finland: Algenfuren „VINICÖLE"
* "—!
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<_D<3Cerman @_P^^i Helsingfors

livilken ju som Radamés förut repre-
senterat Nillandet, uppträder och sjun-
ger däremot med den auktoritet, som
öfvessteprästen ännu saknar. Då] de
sammansvurnes kör inträder, varder den
vokala och instrumentalaljudmassan så
öfverväldigande. att man icke längre
kan få reda på den därunder begråtna
musiken.

Första akten måste betraktas som
ovanligt lyckad. Den börjar med att
det dock är något att sjunga för Char-
mion (fru Keller) och något som tar
sig ut. Denna trädgårdsscen utanför
palatset var både hvad sceneriet och
musiken beträftar högst tilltalande och
de verkande upptågen, Cleopatras an-
komst ipraktfulla omgifningar.körerna
och den välberäknade musikaliskastig-
ningen kunde icke annat än väcka till-
fredsställelse. Afven andra, akten, som
spelar iHarmakis stjärntorn, innehål-
ler goda saker och Cleopatra (fruLiit-
ken) är liksom Charmion lyckligtvis
mera gynnad af kompositören än de
båda herr-rollerna. Men orkesterns ide-
ligen alt för mycket framträdande del-
tagande bidrar icke att höja intressdt,
som det dock antagligen är meningen.

Sista akten börjar med en ytterst
välkommen omvexling, en stor och vak-
kert arrangerad balettscen i en prakt-
full sal hos Cleopatra. De dansande
damerna, voro nätt och elegant klädda

om det var pa egyptiskt mod vet
man icke — men utmärkt vackert togo
personerna och dansen sig ut, medan
musiken åter pekade på kompositörens
åtgjorda talang som orkestertekniker.
Idenna akt är det åter damerna som
fått de lyckligare vokala inspiratio-
nerna på sin lott. Det är Cleopatra
och Charmion, som vinna publiken för
kompositören. Båge Cleopatras sång
vid lyran och Charmions sista utbrott
af smärta, sedan katastrofen fullbor-
dats, de sammansvurne lagts ibojor
och Harmaki stött dolken i sitt bröst,
göra vacker verkan

Ehuru den lidelsefulla, förföriska,
egyptiska ocb furstliga skönhetens roll
icke synnerligen passar för fru Lfitt-
kens konstnärliganaturel, förtjenarhon
mycket erkännande icke endast emedan
bon genom att öfvertaga rollen omsi-
der möjliggjorde operans uppförande
utan tillika för den öfverraskande skick-
lighet, hvarmed hon genomförderollen.
Hennes vackra röst och stora popula-
ritet hade sin stora andelidet starka
bifall som en och annan gång hördes.
.Fru Keller var isynnerhet, bra ide
första akterna, medan det lyckades
henne mindre i slutscenen att gifva li-
delsen och sorgen det af kompositören
afsedda mäktiga uttrycket. Hrr Brun
fylde, såsom redan autydts, godtiHar-
makis föga tacksamma roll.

Den vackra iscensättningen, hela den
praktfulla egyptiska apparaten, de stil-
fulla dokorationerna och det smakfulla
balettdivertissementet bidrogo i hög
grad till det gynsamma intryck före-
ställningen i sin helhet efterlämnade,
om äfven den ioch för sig utmärkta
orkesterprestationen hade ett öfvertag,
som alltid vid operaföreställning fram-
kallar ett visst missnöje. Symfonier
ikonsertsalen, men sång ioperan!

Jens

~^J^^olSp—

Notiser.
— Franz Sikings femakts-skåde-

spel Kaiser Friedrich I" gick den 1H
Januari öfver scenen å hofteatern i
Darmstadt. Skådespelet, livilket vill
anses som andra delen af en Barbaros-
sa-teträlogi, är ett stycke dialogiserad
världshistoria,vid hvars affattande för-
fattaren visserligen ledts af kallstudier,
men aj af någon djupare psykologisk
blick.

— Hofskådespelaren i Miinchen
Heinrich Bichter har blifvit utnämd

till hedersledamot af därvarande „hof-
och nationalteater".

— PaulUmlauftsprisbelöntaope-
ra „Evanthia" gick den 19 Januari
med vacker framgång öfver scenen äf-
ven på Stadt-Theater i Augsburg.

— Ludvig Barnay ämnar under
Maj och Juni månader uppträda med
en Berlintrupp i London i sina bästa
roller

— Ett litetintermezzo tilldrogsig
här om dagen å operan i Paris. Man
skulle spela Sigurd". Direktionen
hade för att förkortaspektaklets längd
undertryckt ouverturen tilldenna opera.
Bidån gick upp för första akten, då
högljuddaprotester läto höra sig isa-
longen. Publiken fordrade eftertryck-
ligt att få höra den famösaouverturen
och lugnade sig icke trots gifna för-
klaringar förr än den blifvit spelad,
följd af högljudda bifallstecken.

F. 8. a _______ issF. B. R:s nu.



AnnonseraDaglisfa.

Museer „&rogram*tfålaået"
«_:
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Konstflitföreningens museum i Ateneum onsdag, lör

dag och söndag 12— 3,
den kända verldens billigaste

Konstföreningens samlingar iAteneum alladagar 12—3

Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg tidning

20), onsdag och fredag I—3, söndag12—3,
Annonserna ytterst billiga, särskildt om d.

Universitetets shdptursamling (kem. lab.) onsdag och *3lördag I—2,1 — 2,
tagas för längre tid.

/)/__. / Hvarje annonsör får sig /1AQ /UOS.! tidningen hemsand vt/0..Cygnnei galleri i Brunnsparken alla dagar 9 f. m

7 e. m.
"T.

►_- «_3rl*____ tiS. -i— —
Nöjen i dag

Svenska Teatern: Bröllopet på Valéni. Kl.V2S* e. ni.
" Annonser emottagas å Nya Expressbyrån, N.

Esplanadgatan 21, inne på gården, midt emot porten
Finska Teatern: Rvkmentin tytär. Kl. Va 8 e. m.
Hotel Kamps Konsert af Gardesmusikenkl. 9 e. m Försumma ej att annonsera så länge

några lediga platser ännuSocietetshuset: Konsert, af Schmidts kapell

återstå.

__
Nöjen i morgon

Universitetets solennitetssal:Symfoni-Konsert Lösnummer i Laurents urbutik
Hotel Kamp: Konsert af Gardesmusiken

och genom kolportörer.

S93T^A&AAA^

Ledig annonsplats

Under isning'

Väffäsning bcp Dekfamafion
meddelas af

Cmilic tyegerßolm.
Östra Brunnsparken N:o il

/-?> af °r 1867/ *» *b\/ försäkrar *~ \IV T? \I°o billigast all slags &1
|cc egendom, genom "~* I
\ Wilh. Försten. /

Bolagets General-Agent, f
Södra Esplanadg. 12.

Brefpapper & Kuvert
med firma

\m
!■, iDahlbergs pappershandel!

Hufvudafl&r: Alexandersgatan 15.
J]| Filial:Skilnaden19.

Ledig annonsplats

Spetsar,
sidenband,

plysch,
ytterst billigt.

H. EL LMIN.
Alexandersg. _?

CÖ

03

-o
CD

__-

fE3yvingeFabriks
Aktiebolags

Prässjäst,

Inon plus ultra, jäskraftig och
hållbar.

Ättika
kemiskt ren.

Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lampsprit,

— Sheridan. På Comedy Theatre
i London gifves förnärvarande en pjes
af Robert, Buchman; den heter Dick
Sheridan". Tidskostymen lär varayp-
perlig och många enskildheter anses
utmärkta:men engelska tidningar säga,
att Sheridans egen bild är alldeles
misstecknad. „Sheridan må hafva, drnk-
kit för mycket, ruinerat sig och varit
föga förståndig i kärleksaffärer: han
må hafva förtrollat pärer och skåde-
spelare från lord Tomnoddy till David
Garrick;han må hafva krossat kvinno-
hjärtan, hållit teaterauditorieriandlös
spänning och slagit underhuset med
häpnad genom sin vältalighet:alt detta
veta vi, men han var ialla händelser
aldrig tråkig, och Buchman har gjort
honom tråkig." Tidsåldern är troget
aftecknad, men icke hjälten." Skåde-
spelaren Irving lär hafva förträffligt
spelat Scheridans roll, men ej kunnat
hindra att askådarne funno karaktären
vanstäld. Uppsättningen var lysande.

— Tournéen Coquelin-Jane Ha-
ding förtjänarmycket penningariAme-
rika. På repertoaren finnas, bland
andra stycken, „Thermidor ",„Camelia-
damen" och Tartuffe" ihvilken sist-
nämda pjes Jane Hading spelarElmire.
För ögonblicket är tournéen i New
York.

—
På Stadt-Theater i Leipzig

gick nyligen Giacomo Puccinis fyraakts
opera „Manon Lescault" öfver scenen
med utmärkt rollbesättning och gjorde
stor succés. Operan visade sig mycket
fängslande och torde länge komma att
bibehålla sig på repertoaren, skrifver
en recensent

■
— Ny pantomim. Direktören för

Scalateatern iBerlin, A. Prenkel, har
skrifvit en pantomim „Em Rundreise-
billet", som först skall uppförasiWien,
där hr F. för detta ändamål förhyrt
Karl-teatern. Från Wien för han sitt
sällskap till Pest och vidare till Lon-
don, där Princess-Theatre erbjudits ho-
nom på två år. §_-§_.

— ,

*fifirala <£a6rifis
extraprima, jäskraftiga

och hållbara

Prässjäst.
Denaturerad Sprit.

AFFÄREN Zittn^VioHrvGitan-B
dolin4e__tioner^_B

och Man-
exandersgatan (i

meddelar
J. Binnemanoc__

Eriksgatan5. 1.
Tr. kl. 4—5.gjonlt

OBS! Instrument erhållas, j

R O K
„PItOSIT" en ny 15p:is Cigarr ilådor

om 25 & 50 st.
„CrjAlllTAli en ny 20p:iCigarrilådor

om 50 st
JACOB REINCKE,

3 Glogatan 3
OBS.! Hemgjorda Papyrosser i askar om 250 st. a 2:50 :pi

cö

CO

Telef. 627. M
Alexandersg. 42. f

T3
O)

____

Rekommenderar sig med goda varor och

„Nyjusterad billard. Goda Mer".

SI
förfärdigar

Klädnlngar
Kappor

billigt me» ämti ', 'i ________
Obs.! Ingång frångatan

HJ. TOfINIJIINENS
Jtestauraiit

Fabiausgatan ti. Telefon 968.

billiga priser

lMel-frisk belysning.
Kontrakt om elek-

trisk belysning uppgö-
ras å Helsingfors
Elektriska Belys-
nings Aktiebolags
kontor S. Esplanadga-
tan 4. Telefon 916.
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