Pris 5 penni

Programbladet
Tidning för Helsingfors

DANIEL

NYBMN,

FOTOGRAF

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

Teatrar och Konserter.
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Kontor
Esplanadg. 33.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

J. N. Carlander,

-f-

Fredagen den 26 Maj

N:o 6!

£93

Svenska Teatern.
>

Fredagen den 26 maj

■

>.

So 6 ifiöpsföres fäfining.
För 2:dra gången

Detektiven.
Lustspel i3 akter af PER STAAFF. Svenskt origina
Personerna

Fabrikör Vennergren

Hr
( Fru

Fru Elsa Löfqvist, \

it.

«

Riégo.

Bruno.
Charlotte,
lians döttrar ....'. „ Eiégo.
( Frk Holmlund.
Marie,
J
Grosshandlar Olof Löfqvist
Hr Wahlbom.
Notarien Karl Lindvall
Castegren.
„ Ljungberg.
Kandidat Matias Zetterholm
„
Handlanden Julius Wahlbom
Salzenstein.
„ Wilhelmsson
LiteratörenFrithiof iylin
Selma, uppasserska
Frk Granqvist.
Lovisa, i tjänst hos Löfqvist
„ Stjagoff.
„ Holmgren.
Ida, i tjänst hos Wennergren
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Herr Castegren

För 2:dra gången:

Hjältedrömmar'

E3
iälfe drömmar.

\'

-
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HELSINGFORS,

Alexandersgatan N:o

17.

l^F (Bsoar

Försäls-rinssalitietoolaset
a
r
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beviljar lifränte-, pensions-, utstyrsel- och livförsäkringar af
alla slag på de fördelaktigaste vilkor mot billiga premier.
Bolagsordningen berättigar de försäkrade till andel i vinsten

\d)

Helsingfors

Hjältedrömmar"

Lustspel i1akt af ADOLF PAUL. Inhemskt original.
Personerna:
Hasse, 40 år, bataljmålare
Hr Castegren.
„ "VVilhelmsson,
Hammel, 35 år, godsägare
Pigan
Frk Hellman.
Bäraren
Hr Beckman.
Handlingen försiggår på ett mindre hotell i en småstad.
Börjas kl. 7,30 och. slutas omkr. 10,15 e. m.

annonsplats

'■■

Herr Wilhelmsson

K. E. STAHLBERG18 F ÖTÖ GR UTSKT- ATITTE"I

Ledig

'

Hammel

Hasse

hA

" ■■

JGtevinsl

Caloric-

äfvensom att vid bolagsstämma utöfva röst- och valrätt.
.opp utbetalas om så önskas omedelbart
' efter dödsfal
'
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KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE^
UnionsgatanN:o 27.

[h]

tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Doff/ar
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MEDDELAS.

MYÖNTÄÄ

PALOVAKUUTUKSIA. BRANDFÖRSÄKRINGAR.
Aleks.k. N:o

numera

och Kläden

a,

på prisen

hos O.

Öländer,

Skildn

42. Telef. 627.
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den
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att beställa KliADER försummf
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Helsingfors

ovilkorligen

se på. material.
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Bäsfa. ■<-

I

®6s! Endast 1 trappa
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Arkadia Teatern.

Korrespondenser.
Madrid den 20 april 93.

—

Den heliga veckan i Madrid är
naturligtvis
åter en gång förbi
bär denna idet meat katolska land
i Europa" en annan prägel än annorstädes. Bedan sedan början af
densamma spelade några teatrar den
uppårligen återkommande
ståndelse," ett drama, vid hvilket särskildt från de kvinliga åskådarenas
sida ymniga tårar gjutas, ehuru föreställningen endast har en mycket
aflägsen likhet med dem i Oberammergau; torsdagen och fredagen är
stor högtidsdag och på båda dagarna
äro äfven teatrarna stängda. På onsdagen utfärdades borgmästarens vanliga kungörelse, att på de båda sistnämda dagarna från kl. 10 till 6 all
trafik vore instäld å spårvägarna i
stadens inre samt af åkaredroskor,
omnibusar och privatekipager med undantag för corps diplomatiques, järnvägsomnibusar och läkaredroskor. Den
i följd däråf rådande stillheten äfvensom den promenerande människoskaran göra ett egendomligt intryck.
Nämda plakat förbjödtillika afbrännande af fyrvärkeripjeser och gevärsskott under påskdagen äfvensom anlitandet af den offentliga välgörenheten. Sistnämda föreskrift kan endast
aftvinga den invigde ett leende, ty
om ock Alexandre Dumas' bevingade
ord: »Madrid är en stad, ihvilken den
ena hälften af invånarne tigger af den
andra" också innehåller någon öfverdrift, så har det dock sitt fulla berättigande. På torsdagen ägde den
sedvanliga fottvagningen af de fat"vyy-vYVV^
tiga, värkstäld af drottningen, rum.
Nylands
Den stora långfredagsprocessionen led
genom regnväder, såsom nästan hvarje
2
Hj. Fagerroos,
S
år, ett förtidigt slut. Båda dagarna
Alexandersgatan 9.
är besök i stadens slakthus, där det
13 Nyland
då icke slaktas, fritt. Militärposterna
Telefon 1085
stå denna tid med omvändt gevär till
Bekvämt, snyggt tecken af sorg. Teatrarna sluta likaoch tidsenligt inredd ledes med påsken sin säsong och afAlexandersgatan 46, CENTEALS HUS.
med "billigareoch dy- löses af cirknssälskap under somAlla sorters finare och gröfre Borstbinderiarbev.
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt- rare alla slags bad- maren
svamp, Tamburmattor m. m.
rum och ångskåp,
C. £■ Lindgren.
samt motsvarandealla rättvisa anspråk
på god uppassning,
OBS.!
|
trefnad och komfort.

ALEXANDERS TEATERN.

Kristi

Intet spektakel.

Q%aå£Tuga,

Intet spektakel.

3^-
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Japanesiska rummet !
rekommenderas för slutna sällskap.
Conditori
\
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(Odéon)

hennes senaste turné i Amerika, men
som ännu icke kommit till uppförande
Säljer billigast allt i Frankrike. Stycket är en dramahvad till en väl för- tiserad "bearbetning af den unge tasedd drogeriaffär hörer.
langfulle författaren Jules Case, och
Ämnen, som begag°»
<U
O
«
nas endast till medi- dramatiseringen är värkstäld af hrr
s ■» §
<3
"*- -2
§ cinskt bruk, få enligt Humbert och Darmont. Case har unk
"§ §: drogeri författningen der de senare åren vakt uppmärksi é
-O
icke på någon droghan- samhet genom flera psykologiska rodel säljas i mindre
artificiel", nJeune
partier än 150 gram. maner (L'amour
Q
menage" m. fl.); den nu dramatiserade
romanen är ett af hans allra tidigaste
arbeten, en slags tragisk byidyll, som
i den sceniska bearbetningen blifvit
väl mycket melodramatisk.
Vladimirsgat.
13
ocli
Pauline är dotter till den rike bon'S » g J)
den Blanchard. Den unga flickan är
Michaelsgatan 5.
t
trolofvad med Francois Maréchal, en
"O
Direkt importerade son till en af Blanchards gamla vänner. Men så blir den gamle Maréchal vald till byns maire i stället för
Blanchard, som i många år beklädt
denna hederspost. Stor är Blanchards
Pince-nez.
&
vrede
och isitt raseri, som icke en
Specialitet: Glasögon
— Nya modeller, H~
gång kan stillas genom att Maréchal
-"H Största urval.
PAUL DETTMANN, Optiker,
frivilligt afstår från mairevärdigheten,
S
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Teater-, Res- S Marinkikare.

VINER.
N. A. Turdén.

upphäfver han förbindelsen mellan de
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stäk

500 Portemonäsorter,
75 Plånbokssorter,
1500 Blomsterkortssorter
finnas att välja på hos
Osk.ar Frötoerg,

-

I.iTIDEN,

#

—

4 Glogatan 4,

111

N. Esplanadgat. 37 (GOhles gård).

— —

"
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Dram en 5 actes de M. Jules Case.

Odéon-teaterns första nyhet under
säsongen var ett femaktskådespel ;,La
fille å Blanchard", som för öfrigt redan spelats af Sarah Bernhardt på

Privilegieradt 1869. \

Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapliga
som merkantila. Bekommenderar sin kemigiafiska a.fa.elj
<
ning förutförande af illtistra.tiozier af alla slag enligt nyaste metoder.
OBS.! Våra arbeten hafva rönt allmänt erkännande
in- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna till
franco och gratis.
g> !

La fille å Blanchard.

K. i. Dams

-f-

■

Ny fransk dramatik.

Bocooeo &

\Qtymann-

fe

C. E. LIHDBRENS BDRSTBIMDERIAFFAR,
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Kaserngatan 40

ILifförsäkrings Aktiebolaget |
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Stockholm,

» §^ -^
&|

meddelar lif-, kapital och

lifränteförsäkringar.
Thules vinstutdelning till de

fel

försäkrade uppnådde för år
1892 en summa af
152,437 Kr. = Fmk. 212,802.
Generalagent för Finland

i
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0. Th. Widerholm.

båda unga och förklarar, att dottern
skall gifta sig med den unge bonden
Simon, som äfven anhållit om hennes
hand. Men Pauline är lika bestämd
som sin far. Hon har beslutat att
gifta sig med Francois och håller fast
vid sin föresats, ja, gifver sig till och
med blindt i hans våld för att på det
sättet tvinga sin fader att gifva sitt
samtycke. Men det tjänar till ingenting, hon måste likväl vandra till altaret med Simon. Själfva bröllopsaftonen springer hon emellertid bort
och söker skydd hos en gammal tant,
som bor flera mil från hennes hem.

rit vid tre eller fyra olika scener i
Paris, företagit en mängd turnéer i
landsorten och utlandet, sysselsatt pu-

Här besöker Francois henne esomof-

Opera comique de M. M Alexandre &
Hartmann.
Musiqne de il/. A. Messager.

tast, men han tröttnar så småningom
på situationen och en dag meddelar
han henne, att han låtit värfva sig
som soldat till kolonierna och råder
henne att återvända till sin man. Tortvinad beger hon sig så af hem, mensammanlefnaden med Simon är henne
outhärdlig och en dag griper hon i
ett anfall af sinnesförvirring en knif
och dräper mannen. Den effektfulla

rollen har frästat Sarah Bernhardt,
som iden firat triumfer hos yankees.
På Odéon spelas den af madame Segond-Weber, den unga dam, som i
medlet af åttiotalet debuterade med
så mycken glans i Coppées drama
Jakobiterna", att alla möjligaillustrerade tidningar skyndade sig att lämna
ett porträtt af den uppgående solen,
hvilken proklamerades som en Sarah
N:o 2. Alldeles så högt har hon
dock icke kommit ännu; det häftiga,
eldiga, lidelsefulla ligger godt för hennes talang, men hon beherskar sällan
de veka och erotiska partierna. Till
gengäld är hon fullt ut lika nyckfull
och oberäknelig som själfva la grande
tragédienne. Under den tid som förgått sedan hennes debut har hon va-

Madame Chrysanthéme

—

(Théåtre Lyrique.)

På teatern i Manheim har
operan nGunlöd" af Peter Cornelras
haft afgjord framgång vid sitt första
uppförande.

—

Sarah Bernhardt har idessa
dagar anträdt sin stora turné till orienten och Syd-Amerika. Efter sin
hemkomst i September skall konstnärinnan uppträda på Vaudevilleteatern
iParis, där hon blifvit engagerad för

Paris har nu omsider fått en ny
Téätre tyrique, i det att den lilla, koketta Renaissance-teatern, som under

tjugu

för en opera är
anordnad af en musiktidning iBerlin.
Valet af text och antalet akter är öfverlämnadt åt kompositörens godttinnande. Slutterminen för inlämnandet
är faststäld till den 1december detta
år. Priset utgör 4,000 mark; "uppföranderätten tillkommer kompositören.
Prisdomare äro: prof. dr Heinrich
Bulthauft i Bremen, direktören för
Stadt-Theater iKöln Julius Hoffmann,
kapellmästar Arno Kleffel i Berlin,
dr Karl Mach i Berlin, prof. Josef
Sittard i Hamburg och Wilhelm Tappert i Berlin

,

bliken med sina processer och familjetvister o. s. v., men aldrig däremot
lyckats få en ny roll, som kunde
skaffa henne en så stor succés som
hennes debutroll. Om Pauline Blanchard kan bli en pendant till denna,
torde vara tvifvelaktigt, ehuru publiken mottagit det nya dramat med
välvilja.

de

- Pristäflan

och an visar sig nästan för mycket
vänlig mot Y ves och Pierres svartsjuka väckes därför, men han har
misstagit sig och då han midt under
sitt kärleksrus måste lämna Japan för
att åter styra kurs till Frankrikes kuster, får han full visshet härom genom ett bref, som fru Chrysanthéme
skickat med Yves för att öfverlämna
till honom midt ute på hafvet. Den
unga japanskan har aldrig älskat någon annan än Pierre. Ämnet är mykke* enkelt, men det har gifvit kompositören tillfälle till att skrifva en
m elodisk, smekande musik, som motagits med starkt bifall.

år den bestått lefvat mer

och mindre högt på farser och ope-

retter, nu af sin nye direktör, musi-

kern Léonce Detroyat, blifvit omdanad till lyrisk scen och invigd med
ett nytt arbete af André Messager
Madame Chrysanthéme", hvars text
är en af hrr Alexandre och Hartmann
värkstäld bearbetning af Pierre Lotis
roman med samma namn. Handlingen är alc annat än inväklad. Den
unge franske sjöofficerenPierre tillika
med hans trofaste stallbroder matrosen Yves äro ombord på örlogsfartyget Triomphant",
komna till Japan för att där göra ett längre uppehåll. Pierre begagnar tillfället för
att iDgå ett morganatiskt äktenskap
med en intagande japanesiska, som
lyder det poetiska namnet fru Chrysanthéme. Det förekommer honom som
om hans unga interimistiska fru af

—

Från Rossini till Mascagni"
titeln på en nyss på förlag af
Richard Lesser i Berlin utkommen
skrift af Gr. Joachim. Författaren
uppkastar iden endast två ark starka
broschyren en bild af de italienska
operorna under 19:de århundradet,
som i allmänhet riktigt skildrar utvecklingen, om man ock icke kan gå
in på alla omdömen i detalj, skrifver
en anmälare. Detta gäller isynnerhet om de äldre värken, hvilkas konstnärliga värde författaren väl något
underskattar, ehuru bemödandet att
vara objektiv tydligen framträder äfven vid omnämnandet af de gamla
mästarne. Märkvärdigt nog omnämaf
ner Joachim icke alls Willis"
är

fyra år.

—

En treaktsopera Matoswintha", libretton af Ernst Koppel, musiken af Xaver Soharwenka, har nyss
utkommit på förlag af Breitkopf och
Härtel i Leipzig. På samma förlag
har Ernst Koppel utgifvit en treakts
operalibretto Theodora".

—

På Hamburgs Stadt-Theater
har operan ;)Hochzeitsmorgen" af Karl

Kaskel, text af Koppel-EUfeld, rönt
ett mycket vänligt mottagande. Så-

Puccini, hvilken många anse för den

egentlige grundläggaren af den nyita "

väl text som musik omnämnas med
beröm af kritiken.

skolan.

lienska

cJCcrman t^ilgmann. dlgenfurcn ffinicole.
GLOGATAN

Telefon 1535

Ernest Irroy & C:o Reims Champagne. Gonzales Byass & G:o lerez de la Frontera.
W:m & Geo Tait Oporto. Delius Fréres & C:o Malaga m. fl.
>«h«4»<

SOCIETETSHUSET,
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högni- Hj

H och konserverings [ j
slag; > |
> I
Michaels- H< billigaste priser.
H| medel, af alla

Maexmontan.

gatan 1

Sön- o. helgdagar „ 9-2 f. m.

£
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Ost Durchman.

Specialaffär för

Modevaror & Kappor.
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Öppet: Söckendagarkl.B—B f. m. och 5-9 e. m.

J

■ derar sitt välförseddak k
droger, ke- *t
mikalier, gummiva- [
ror, Farmaoeutiska > i
handelnHl kär), Desinfektions- I

är helt och hållet renoveradt och hvars möblemang är elegant ochfullkomligt nytt,uppfyller allanutidens fordringar. Större
och mindre våningar och enskilda rum erhållas för bröllop,
middagar,supéer och sammanträden m. m.

J- c.
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3MBT* Rekommen- [

■HH^ lågor _af
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Nya

För Vårsäsongen:

fl

Polska och Wiener-

IfiODOI

jg I af bästa

fabrikat, till nedsatta, ytterst
låga priser, samt

*;

* Damskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directns. * §(utnmi~ Siahscßer

af den välkända prima sorten, istörsta

{äliifli
SPIRITUOSAAFFÅR
13 Eriksgatan 13.
Rekommenderar sitt välsorterade
lager af
O O S 13. Sk, O,
IFLo -rrt,

Liliörei*

Från Legler Pernod, Schweitz,
direkt importerad atasint.
Alla varor absolut fin och ren smak

*.****.**.******

urval hos

Alexandersg. 48. Slufförsäljning. Telefon n:o 23.
Skräddarmästare M. RIXTAIjAS konkvirsmassas rikhaltiga lager utmärkt goda tyger, realiseras till inköpspriser och
derunder, alla slags kläder förfärdigas till billigaste priser,
för arbetsduglighet fullständig garanti.

dlfelter,

cfl. vfä. Sardins
99^

Central Passagen.

—
Porträttering alla dagar fr. 9

~<Qo^

3. Elegant arbete.

Billiga priser

E. Lönnbeck,
Norra Esplanadg. 35, hörnlokalen,

Obs.

Diverse rester realiseras ytterst
billigt.

Ledig annonsplats.

(&fimans~<firöå
ibutikerna

Annegatan 20
Mkolaigatan 21.

aktiebolaget

Teater och Musik.

Huivudkontor : Unionsgatan 30, Telefon 206
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

En elektrisk dansös, fröken
Dorothy Denning, gör för närvarande
stormande lycka i New York. Hon
är iförd en dräkt, från hvilken stråla
ett hundratal elektriska olikfärgade
lågor. Denna konstprestation är dock
icke aldeles utan fara. Den unga,
vackra dansösen har härom själf yttrat följande: nJag hyser stort förtroende för min elektriker, men jag
är ständigt rädd för en katastrof, hvilket i hög grad frästar på närvema.
Värmen från lamporna, som endast
skiljas från min kropp genom en sidendräkt, är dessutom stor, och när
lamporna tändas af den elektriska
strömmen, aftvingas mig ett smärtans
skri. En kvinna, som icke hade min
kraftiga konstitution, kunde omöjligen
utföra min dans." Denna möjlighet
af en katastrof har föranledt flera
amerikanare att abonnera för hela säsongen på den varieté-teater, där dansösen uppträder.

<$ro<frram*<&laéef
tidningsdepot N.

Esp/anadg, 35 (Wredes hus),

Prenumerationspriset är endast

månaden

1 marfä

med hembärning.

Annonsera

Programbladet
den kända världens billigaste

annonstidning.
O3

Helsingfors,Mikaelsgatan
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MASKIN- &
REDSKAPS -AFFÄR.
—
lager.
— Stort
expedition. — snatiji
omgående tirefsvar,Kataloger gratis. — Agenter antagas. -
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Glogatan N:o 2. Telef. 1188.
Hemgjorda
papyrosser i lådor om o
m
250 st. å 2 50. In- och utländska r,
P<
Z.
Cigarrer. Papyrosser, rök och
tuggtobak
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ialla brukliga format.

j PAPPERSPÅSAR
gråa och

j

bruna,

hvita,
säljas till billigaste priser, iparti

',

och minut

i

cö
(=!

IC Alexandersgatan IC
"«■
Atlas.
| »O
Obs.! Eget fal»! ikat.
I Firmatryck utföres billigt.
3
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dagskväll 4—7 e. m.
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En jubilerande teaterdirektör. Direktören för Folkteatret iKöbenhavn, Abrahams, firar idagarna
sitt 25-års-jubileum som aktör. 1868
debuterade han nämligen vid kungliga teatern därstädes. Sedermera öfvergick han till Folkteatret, där hans
främsta fack blef framställningen af
de franska komediernas markiser och
världsmän; en af hans glansroller var
t. ex. Des Prunelles iLåtom oss

-

c=%

Hörnet af Henriks- & Brunnsgatorna,

tat,

<

Bronsartikiar

éF—e

ers

och

åliii-sate

§fss

skiljas".

Under de senaste tio åren har AbraC*3
ham varit direktör för Folkteatret
och därunder städse förstått att tillvinna sig publikens bevågenhet. Och 5h bt>^,
de goda Köbenhavnarna skola helt
säkert på bästa sätt fira den populäre STI
"T M r^ £?
teaterdirektörens jubileum.
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tillinköpspris ibrist på utrymme.
Stort, väl sorteradt lager athusgerådsartiklar till billigaste priser

Teodor Baltscheffsky.

Ny teater. Istaden Annaberg
i sachsiska Erzgebirge öppnades nyligen högtidligen inför fullt hus den
fl .-S a ö«U
nyuppförda teatern, skrifves till en
Berlintidning. Teatern har en längd
CIGARR-IMPORT-AFFÄR.
af 19 meter, ett djup af 88 meter
t N. Esplanadgatan 25. Helsingfors,
och är under öfverinseende af byggmästaren Schreiber från Dresden uppförd af arkitekten Beuthner. Kostnadssumman uppgår till 200,000 mk,
Helsingfors
hvaraf staden ensam bidragit med
ena hälften, medan den andra hopbragts af innevånare gemensamt iAnnaberg och den närbeLägna fabriksAlexandersgatan48, invid Passagen.
staden Buchholz äfvensom genom gåfTelefon 1621
vor från framstående konstvänner. Specielt
stort
laTeatern är utförd iren italiensk reFörsilfring, Förtenning, Förnickger af
nässansstil. Dét inre är praktfullt utling. Reparation af Velocipeder,
styrdt. Åskådarrummet är beräknadt
Kokkärl, Husgeråtlsartiklar. Lås och
för 800 personer. Teaterns ledning
Nycklar m. m.
är öfverlämhadåt hr Georg Kutscholz.

t Ernst Bruno I
"k

Axel Palmroos

Lilla Mekaniska Värkstad

affär.
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alla hälgfria d. 12—3
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Folkbiblioteket s—B e. m; söndag, halgdag och halg-

Spirituösa-

i

l

Universitetsbiblioteket
—

rummet 10 3.
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j iillieFgj hp^liate, I

Bibliotek, museer och offentliga samlingar.

—

—

CO
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DAGLI S T A.

Pedagogiska läsesalen och biblioteket i svenska fruntimm.
mersskolan onsd. och lord. kl. s—B e.laboratornhuset,
onsd. och
Universitetets skulptursamling,
lord. kl. I—2 e. m. samt söndagar kl. 2—3.
Studentafdelningarnas etnografiska musem (Unionsgatan
20), sond. 12-3, onsd. o. fred. kl. 12—2.
Konstföreningens museum iAteneum alla dagar
— JJ^j
12 3.
ExpösTuöiiTiiténeum a± utländska tallor kl. dagar_l2^ff
föreningens förkonstfliten museumöppet alla
Banker, Jfost, Telegraf och järnvägar.
Börstimme ihandelsgillets lokal.12— 1.
Finlands bank 10—2 vexelkont.10—2.
Privata bankerna 10— 1/<fi o. 5—6.
Postsparbankerna hälgfria dagar 10—2, 4—7; hälg- o. sönfilialerna de tider, dessa hållas öppna
ead B—ll.
13, 2—3 o. s— ö.
Kapital- o. Lifränteanstalten, Alexandersg
— Afdelningskontoret,
'
Sparbanken, Skilnaden 2, 6—7.
Boulevardsg. 40, 9—2 o. 5—7.
Postkontorets expeditioner: för emottagnmg at enkel
korresp. 7 f. m.— B e. m. (hälgdagar B—l 2f. m.); för afg.
rekom. och värdeposter 10 f. m.— B e. m., för ank. poster kl. 8
m.)
f m_6 e m (hälgd.
— bägge
°- halSdaSar
- öppna~B—ll f. "Poststationen
vid bangården V28 12 f m °- 2 8 e m (Sön
posttågens afgång.)
half
timme
före
en
— Sarah Bernhardt har under
Telegrafcentralstationen(Glog. 1) hela dygnet. Fihalsta(S. Magasinsg. 4) kl. 9 f. m.— 9 e. m.
sitt lustspel iRom senast uppträdt i tionenJärnvägens godsexp. 8 f. m.— 6 e. m. (söndag kl. B—lo
Giacosa,
ett historiskt skådespel af
f. m.); stationskont. 7 t. m.— B e. m. (söndagar passag. tåg
som då uppfördes för första gången. tiderna"»; ilgodsexp. 7 f. m.— 7 e. m. (söndagar 7—lo f. m.)
Stycket, som varit hembjudet såväl Afg-. tåg: kl. 6 f. m. godståg till P:burg, Wstrand; 8 f. m.
pass. tåg Borgå, Wasa, U:borg 9: f. m. pass. tågHangö,
åt K. Dramatiska teatern som åt K.
Åbo, Kotka, W:strand, P:burg; 10:50 f. m. godståg
operan iStockholm, medan denna beWiborg; W:strand; 3:10 e. m. pass. tåg Riihimäki 6
stod sig med en dramtisk afdelning,
e. m. pass. tåg T:hus, T:fors; 8 e. m, pass. tåg Borgå,
gjorde icke oblandad lycka, ehuru man Ank, S:t Mickel, Kotka P:burg.
tåg: kl. 9:6' f. m. pass. tåg från Biihimäki; 9:45 f. m.
villigt erkände författarens talang och
pass. tåg från P:burg, W:strand, Kuopio, Kotka. Borgå;
flere gånger sökte att framkalla ho12:40 e. ni. pass. tåg T:fors; 4:30 e. m. godståg Kiihinom. Däremot firade Sarah en gemäki: 9:45 e. m. pass. tåg U:borg, Wasa, Hangö, Borgå;
10:30 e. m. pass. tåg P:burg, Wiborg, W:strand. S:t
nomgående triumf ititelrollen.
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Ledig annonsplats

I

Michel, Kotka, Åbo.

Carl Jacobsen & 9. C:o

Inregisi

Hufvudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 1481.
meddelar försäkringar mot 0L V G K S F ALL.

—

Prenumeration å
emottages iLaurents

OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOL
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BORDEAUX
VINER.

uppfördes Groethes
Alla till facket hörande remontarbeten,
,Egmont". Stycket inleddes med ett
vackert festspel.
N. Espianadg. 27
Gocft arbete! — Billiga priser!

Öppningsaftonen
?

H:fors 1893. Huvudstadsbladets Nya Trvcke:

