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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter. DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.John Svanljung, Atelier förporträttering'.

Förlag af fotografier etter finska konstnären irMn,
—^^ förlagaf fmska vyer.==—

HELSINGFOKS
:fcT:o 52.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264,

N:o 80. Onsdagen den 13 Mars

<
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SVENSKA TEATERN.

Onsdagen den 13 Mars 1895.

För sjette gången

ta iirlinlt sv.
(I'Enfant prodigue.)

Pantomimei3 akter af Michel Carré flls.

Musiken af André Wormser.

Personerna

Pierrot senior ,Hr Riégo

Fru Pierrot Fru Bränder

Pien-ot junior FruBruno

Phrynette, tvätterska Fru Castegren

Baronen Hr Alilbom.

En tjenare Frk Berglund,

Börjas kl. 7,80 och slutas omkring kl. 10 e. m.

Fru Castegréns kostymer äro från Magasin du Nord.

K IIålåtlH Ull BHBH Specialaffär för

Ledig annonsplats.

Ledig annonsplats.

».. ..i p p * riii-åiii Casrl von Kn° rrin 9-
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Direktör August Lindberg

Imorgon torsdag begynner dir.AugustLindberg
en säsong å Alexandersteaternmed sitt nya sällskap.
Öfveralt, där sällskapet uppträdt, har det vunnit, cde-
ladt erkännande för sitt utmärkta samspel ochsin ge-
digna repertoar. Helt säkert skallHelsingfors teater-
älskande publik, deaftnar sällskapet uppträder å Ale-
xandersteatern, fylla salongen och medglädje iälsa
flere af artisterna, hvilka äro gamlabekanta förHel-
singfors publiken, välkomna åter.

W^T^

J. H. WICKEL
VINHAItnEL.

cflrra/ts cfiunscß
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

-& Guldmedalj189D.

SUOBI. TEAATTERI.
Keskiviikkona Maalisk. 13 p:nä 1895.
cftouva %3éa cfl alßarcj' in vie~

railu näytäntöjä.

Erotaan pois.
3-näytöksinenkomedia. KirjoittanutVictorienSardou

ja Emil de Najac. SuomentanutNiilo Sala.
HENKILÖT

Des PrunelleSj rikas aatelismies,
40— 45 vuotias

Adhémarde Gratignan, valtion
metsäin tarkastaja, 25— 30
vuotias

De Clavignac, 40- -45 vuotias .
Bafourdin
.Tamarot, polisikomisarius. . .
Bastien, palvelija
Joseph, ravintolan vahtimestari
Cyprienne, Des Prunellesinvaimo,

25 vuotias
Rouva de Brionne, nuori leski
Rouva de Valfontaine....
Neiti de Lusignan
Josépha, kamarineitsyt . . .
Viinuri
TalonTartiia

Kaksi poliisia
) Cyprienne

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR
äfvensom DAMKAPPOR.

Datnslträdderl under utmärkt ledning.

Vöslauer Goldeck!
Coßea utmärkta röd-viner,enligt kemiak analys

äkta, renanaturviner, hvilka såsom bekant använ-
das vid utländska kurorter såsom synnerligen hal-
sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numera å alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus,

AXEL PALMROOS
Tri3aa£fa.r.

Lager af fina äkta Viner,
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

N:o 4711.
€xtraii d'€au de Cologne double,

trän Ferd. Mulhens iKöln,erkändsom den
bästa genom tillerkännandet af det enda
wrsta priset iKöln1875.

Generalagent förFinland.
2vCa.ii.ri.tzG-estrizi-

Helsingfors.

I^örms l^ommissionsKontor,
Michaelsgatan i

Anskaffar dugligt och väl rekommen-
deradt tjenstefolk ialla brancher.

Förmedlar gårdsköp samt uträttar »Ha
slags kommissioner.

Endast ett pris.
Filthattar10 fmk, Silkeshattar
och ehapeauelaques 2O fmk.

€AFÉ BU lOIÖ
Sofiegatan 2,

Serverar smörgåsbord,1/1& '/iportioner,saltabiten,
Varma & kalla sexor,till billigapriser.

Öl på seidlar,
Nybeklädd & Väijusterad billard. Nya bollar. Goda köer,

Gustaf J^lomqvist

JERNVÄGSHOTELLET
Undertecknad, som den 1Feb. öfver-

tagitJernvägshotellet,rekommenderarsig
med välmöbleraderum tillbilligapriser

God Restauration! Uppmärksam betjäning.
aktningsfullt

A. Grönberg
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Viimeinen kerta

(Divorpons)

Adolf Lindfors,

Knut Weckman.
Kaarle Halme.
EmilFalck.
Konrad Tallroth,
Aleksis Rautio.
Taavi Pesonen.

KatriRautio.
Mimmy Leino.
Emelie Stenberg.
Mimmi Lähteenoja.
Hemnio Kallio.
lisakki Lattu.

Ida Aalberg
Nykyaikana Reimsissä.

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B J*al
loppuu k:lo Va H-

-^-K.E. Ståhlberg^-SSSS^i^Hr"- FOTOGRAF.
(Hi rekommenderar sina fruko- ¥* *, ■«< " fll (

_



DLIUS SJÖGREN |s
Mikaelsgatan 4. Centrals hus.

% Ylle^ och frikofvaruaffär. «
JJ Välsorteradtlager.Billigapriser.

f«£i//örsäl^ringsakliebolaget 1
J&ifförsäfiringar é JBifräntor.

1 Billiga premier
— liberala för- i

i säkringsvillkor.

SE-SE SSEsSESäP '■■JJLX&&?

Hål

El Köp alltid en
m jxciisioi" 1
s|p så är Ni säker om att få en godmaskin. 55«
»g == Kom ocli bese nyheterna för 1895 i s*«

HUFVUDDBPOTEN,
»p O ent ra Ipassag en. 55|;

Reel behandling hafva förut kännetecknat%%S^ oss och utlofvas äfven nu af |iÉ1| Axel Wiklund, M
$® Generalagent och inne- Hjalmar Fellman ?m

HhafvareafExcelsiorde- 19 WiM% poteniCentralpassagen Sfe

Ledig annonsplats.

Café Victoria

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen den 14 mars

Program:
Ouverture till op.Don Juan" Mozart,

GodardVals N:o 2
Air, för stråkork ,Bach
Tre orkesterstycken ur „Sigurd

Grieg
Förspel(Ikuiigaborgcn^^H
Intermezzo (Borghilds dröm.J
Hyllnigsmarsch.

PAUS

En Faust-ouverture ....Wagner.
a.)DieRuinenvonAthen)Förpia-(Beethoven-Idszt.
b.) Rondo jnoforte Wegelius.

Capriccio Italienß Tsckaikoivsky.

PAUS,

Guiraml
Chasse Fantastique, sinf.

dikt (ny)
Du gamla, du friska, dufjäll-

höga nord" arr. ....
Mazurka

Svendsen
, GUnka..

"*^li§i^ tr'~

\ r*ÖSJU ■*< v*BUM**e v2^H

DnMsDino ipianospel"Ä %anuS," * * St. Bobertsgatan n:o 39.

Välläsning och deklamation,
Siri von Essen

Lärarinna vid Dramatiska föreningens teaterskola
Wladimirsg 41 träh. p. g

K.J. Lindholms Kafé,
som den 1 Mars 1895 öfvertoga af undertecknad rekommenderar
sig med goda varor och facila priser.

©"bs.l Nyjusterad Billard & Goda Köar.
Högaktningsfullt■

SelmaNybeek.
Östra Henriksgetan 13. Telefon 1866.

*v BODEGA ESPANOLA
lli Ii in I11 i iI^^^^^^M

Försäljning iparti och minut af endas^kt^itländsb
VINER &

SPIRITUÖSA.

H GalvanoplastiskaNysilfverarbeten.
Lager af guld- o. silfverarbeten; beställningar uti.

fint o. smakfullt; alla slags reparationerverkställas!
JU Galvanisk försilfring o. förgyllning

å alla metaller.
OBS-IModeratapriser.

\{. Xiljeström,
N. Esplanadgatan 35 Wredes hus

Telefon 1427,

'dm **eg)i

SOCIETETSHUSET.
Hvarje afton

Htor Föreställning.
Artister

Uppträdande af Compagnia Margherita (2
frunt. & 2 herrar).

FrökenAnna Hofmann, Chansonett.
Herr William Nilsson,,marmophonvirtuos.

Entré imark

Ss Si^^p 3>SiPiwr
Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URB A IN E
|g meddelar fördelaktigastelif- och kapital- §|fip försäkringar af olika slag. Särskildt ma K
f| framhållas de sä eftersöktabaraförsäk- fm

j ringarna. L'Urbaine är fortfarande det ||j
W enda bolag,sommeddelaruppskjutna lif- ||ft|| försäkringar att vid 21 års ålder träda i|
jkj kraft utan alla förbehållredan åt barn fgf
B från det första lefnadsåret. |fe

öar/ von dftnQrring.
Kontor:Mikaelsgatan 1. KW

talet gick in genom hennes ena öra
och ut genom det andra. Med hennes
fenomenala" röst behöfde hon ej be-
kymra sig om dylikt. Däremot egde
hon en särskild talang till och benä-
genhet för att „förbättra" alla de ope-
ror, hvilka hon ansåg sig bära upp"-
Äfven denna gång hade hon föresatt
sig att genom en storartad bravurka-
dens „försköna" Didos stora aria, och
detta ingalunda i slutet, utan midt i
allegrot. Hon njöt redan på förhand
öfver åhörames förtjusning och förvå-
ning, då hon midt iarianskulle slunga
ut hela sitt tonfyrverkeri af drillar och
rullader.

O. Öländer. Det var Didos stora aria, hvars to-
ner skållade genom den stora repeti-
tionssalen. Hittills hade allt gått utan
afbrott. Då springer plötsligt den unge
klavérspelaren vid en af sångerskan
knappt påbörjad löpning förfärad upp
från klavéret, hans ögon blixtra, och
han yttrar.med darrande stämma:

Primadonnan och kapell-
mästaren

é» "/

August Bielfeld.
Det var på våren år 1810. På tea-

tern iAncona höll man på att repetera
Piccinis stora opera Dido". Sångarne
och sångerskorna stodoispridda grup-
per; nyfikenhet och spänd väntan af-
målade sig i allas anleten, och allas
ögon voro rigtade på två personår,
hvilka ovilkorligen måste ådraga sig
uppmärksamhet, dels på grund af sin
ofantliga olikhet iyttre måtto, dels ge-
nom sin sysselsättning för tillfället.

mÉÉk
— Men, signora, ihimmelens namn,

det går icke an! Det är nu tredje
gången, som jag ber er låta bli dendär grannlåten! Tro mig, signora, dender kadensen på det der stället är helt
enkelt en omöjlighet! Det går icke!— Och jag säger er för tredje gån-gen, att jag sjunger min kadens, sva-
rade sångerskan uppretad. Föreställningsaftonen var inne och

teatersalongen fyld ända till sista plat-
sen. Strax innan ridån skulle gå upp,
närmade sig den lille klavérspelaren
den öfver tiljan majestätiskt framskri-
dande drottningen-primadonnan och böa-
föll ännu en gång på detbevekligaste:— Signora, imitt eget, ihela or-
kesterns namn, besvär jag er att afsta
från er afsigt, det sker bestämdt en
olycka! Musikanterna säga . " "

—
En sådan kadens, på just detstället, signora! Det strider ju full-komligt mot tonsättarens intentioner!Den ena af des3a personer var en

högväxt, icke mera ungdomlig, men im-
ponerande dam, Didos blifvande fram-
ställarinna, en på sin tid högt uppbu-
ren koloratursångerska med stora röst-
medel och briljanta toaletter, med föga
kunskaper och ännu mindre blygsamhet.

—
Hvad rör det mig? afbröt „di-van ännu häftigare. Ni är så godoch följer med, när jag sjunger, ochdärmed punkt! Och orkestern med imorgon afton, förstår ni!

Med en föraktlig åtbörd vände honden unge mannen ryggen och gick ned
ism klädloge.

Den andra var en knappast ur goss-
åren kommen yngling, som synbarligen
beklädde kapellmästareplatsen, ty fram-
för honom låg det öppna partituret,
och hans smala fingrar gledo med be-
undransvärd säkerhet och virtuositet
öfver tangenterna på ett temligengam-
malmodigt klaver.

Hon var en excentrisk natur; dethon hade föresatt sig, det måste ske.Med lagarne för takten låg hon ibe-ständig fejd; visserligen hörde hon dåoch då talas om rytm" och accent-uation' under repetionerna, men det

—
Hvad har jag med musikanterna

att göra! Och de ha alls ingenting
annat att göra än att ackompagnera
mig ordentligt! Se så, gå nu ned p*
er plats!

Signalklockan. ljöd, ridån flögih°J'
den, operan började. Publiken lyssnade

Skilnadstorget 2.

,^^T '" , -"^J^^Jj^^" qanta och omsorgsfullt retouscherade visitkort För blott Fm^M^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^^^^^^g^jj^etebehöfver icke vara förenadt med iGlogatan 3
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SVENSKA TEATERN.
Biljettpriserna äro

Länstolar . _
Parterre n:ris 33—72

3— 154

k Fmk 4:—
„ , 2:50„ 2:50
» . 20: —Parterre-galTérj^l

Parterre-avantscen
stycketals

Parterre-loge^J^H
Förstaradenslonc^^H
Förstaraden . .
Andra radens avantscen

3:50
3:50
4*
3: —

12:-
stycketals

Andra radens fond
Andra radens sida, framplats^J

B
„ „ öfrigaplateer

Tredje radens avantscen^^^^H

1:50
1:50
1;
6: —
1:-stycketals

Tredje radens fond
sida
galleri

Obs.! Teaterns, biljettkontor är öppet repre-sentationsdagarna söcknedagar från kl 9f. m. - 3
o. m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagar kl.
9—lo f. m., I—2 midd. samt från kl. 4 e. m.äfven-
som de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12—3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges för hvarje biljett 10 procentutöfver priset.

Obs.! Biljetter kunna rekvireras per telefon
N;o 387 å tider, då biljettkontoret är öppet.

Fredagen den 15 Mars

Den förlorade sonen.

ALEXANDERS TEATERN.
Torsdagen den 14 Mars 1895

Vid Breitenfeld.
Dramatisk episodi1akt af K. A. MeUn,

Personerna
Borgmästarn ien liten Sachsisk

Arthur Stavenow.
Augusta Lindberg

småstadKähte, hans dotter. .
Ofversten för ett af Tillys rege-

menten
Sten, kapten isvensk tjerist . .
Björn, gammal soldatNiklas, gammal trotjenare . . .

Emil Asplind.
Knut Lindroth,
Ernst Öberg.
Axel Hultman.

(Händelsen passerar dagen efter efter slaget vid
Breitenfeld1631.)

l:sta Gästuppträdande af Direktör Vic-
tor Holmquist

Jeppe på berget
eller

Den förvandladebonden.
Komedii5 akter af Ludvig Holberg. Öfversätt-

ning af G. af Geij'erstam
Personerna

Jeppe pa berget .
Nilla,hans hustru.
Baron Nilus . ,
Kammartjenaren.
Fogden ....
Erik, lakej . . .

Sigrid Precht.
August Lindberg.
Emil Asplind.
Gustaf Johanson.
Axel Hultnian.

/Ernst Öberg.
(Knut Brinok.
(Arthur Stavenow
}Knut Lindroth.
/Arthur Stavenow
\Axel Precht.

Tvänne andra lakejer

Tvänne lakejer, som doktorer
Tvänne lakejer, som advokater
Fogdens hustru

______
Domaren Sigge Malmgren.
Magnus >. . .Knut Lindroth.
Jacob, skomakare Bfraim Lundmark,

Jeppes roll utföres af Direktör Victor Holmquist.
Börjas kl. 7,50 och slutas omkring kl. 10 e. m

ALEXANDERS TEATERN.
Biljettpriserna äro

5 Fmk
4 m

Länstolar l:sta stolraden....„ 2:dra & 3:dje stolraden
Parterre: 4:de, s:te & 6:te raden

7:de, B:de,& 9:de ,
i „ 50

Parterrloge
g
4 „ 50

25 „ -
4 „ —Parterre avantscen (hel loge)

Första radens fond ....
Första radens sidologer . .
Parterre galleri a
Andra radens fond ....

3 „ 50 „
3 „
2 „
1 .
1 „

50 „sidologer ....
avantsoen per plats

Paradiset „ 50 „
Biljetter gäljas dagligen hos O. W. Lanrent &

C:o (Wredeska stenhuset).
I teaterns biljettkontor: endast representa-

tionsdagarna fr. kl. 6 e. ni. Sön- och helgdagar fr.
kl. 5 e. in.

morgon Fredagen den 15 Mars nästa
representation.

PER GYNT.

Jlugusf JSinéßarg.

Motion är förhälsan,hvad
mat är för kroppen! Brunnsparkens i utmärkt skick befintliga IX.cl£J ClDclllcl rekommenderas

J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 33=utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt. _=___ Begäro
■oc Telefon 1192.

OskarC3r€Lxxi.i3irlJGLl restaurant
IFL©ls.oirxia3.oncaL©ra.s. Levins

W' /

1å /RetomineMeras(M //påddbästa.

oo Hotel Kamp,Alla dag-ar.

Middagskonsert
Alla dagar,

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.

Elite Wiener Damkapellet
Kl 3—5 e. m FAVORITE■8
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med spänd uppmärksamhet; då och då
afbröt en bifallsstorm handlingen. Un-
der kapellmästarens säkra ledning nådde
värket sin höjdpunkt.

Nu kom turen till vår primadonna.
Hon trädde in, majestätisk och impo-
nerande, hvarje tum en Dido. Den
stora arian började. Dödstystnadisa-
longen. På den lille kapellmästarens
panna sipprade ångestsvetten fram i
stora pärlor. Kapellisterna utbytte be-
tydelsefulla blickar. Nu kom den, den
ödesdigra kadensen. Det första ackom-
pagnements-ackordet var lyckligt öfver-
stökadt, nu skulle det andra komma,
men då var det icke längre möjligt
att fundera ut, ihvilken tonart sånger-
skan ströfvade omkring. Kapellmästa-
ren höjde taktpinnen — brr! en gräs-
lig dissonas från samtliga instrumen-
ten. Till all olycka föll stora bastrum-
man också in

Dido trädde ursinnig fram till ram-
pen; hade hon idetta ögonblick kun-
nat förvandla sig till en hvalfisk, hade
hon bestämdt' slukat upphela orkestern.
Publiken knotade, stampade, hyssjade—

allmän skandal! Ridån föll, och
den stora Dido föll med den.

Men den lille kapellmästaren gnug-
gade förnöjdsina händer.

Två år senare gafs på Theatro della
Valle iRom Giacoino Rossinis första

opera Demetrio e Palibio". Salongen
var fullsatt af en utvald publik.
Ien af de förnämsta logerna satt

en af juveler gnistrande, majestätisk
dam och bredvid henne en medlem af
Roms förnäma värld, grefve X., för
tillfället den junoniska damens uppvak-
tande kavaljer. Båda följde operan
med stort intresse, och då slutligen
kompositören under jublande: Eviva
Bossini! Eviva Bossini! framropades,
var det den forna Dido, som kastade
den första präktiga buketten åt den
lille kapellmästaren iAncona.

Följande morgon stod en beslöjad
dam i den redan mycket firade, nyss
20-årige maéstrons" präktiga mottag-
ningsrum.— Med hvem har jagäran,signora?

Dido slog tillbaka slöjan med en
stolt åtbörd, räkte honom med kunglig
nedlåtenhet sin hand, lyckönskade ho-
nom till den stora framgången" och
frågade liksom iförbigående, om han
icke skulle ha lust att „lämpa hufvud-
partiet i den nya operan efter hennes
röst?

Jag beklagar, signora, svarade
Rossini med ett förbindligt leende,
men mina operor lämpa sig icke för

—
fiasko-kadenser!

"%^

Korrespondenskort från Rom
Rom den 17 Febr. 1895,

Hr redaktör! Tillåt enhär vistande
landsman skrifva några rader om ett
säreget teaterstycke, somidagarne för-
sta gången gått öfverscenen å Theatro
del Valle. Pjesen heter Una Donna"
och har till författare Roberto Bracco.

Om jag ikorthet redogör för styli-
ket, lär ni kunna bedömadess tragiska
konflikt.

Hjältinnan är en dam af det slag,
som kallas kokotfer. Efter ett lifilyx
har hon nu blifvit en fattig konstnärs
fattiga älskarinna, och dettalifiarmod
tillfredställer henne icke, äfven om hon
godt finner sig isin Mario3 glödande
passion

En vänninna för emellertid tillsam-
mans Clelia

— hjältinnan —
och en

rik man, signor Barsanti, hvars hyll-
ning Clelia mottager under högst egen-
domliga vilkor och till hvilken hon flyt-
tar hem.

Mario blir naturligtvis svartsjuk och
ursinnig samt svär att aldrig vidare
låta höra af sig. Hvilket icke hindrar,
att han inästa akt dyker uppisignor
Barsantis salonger och underhåller för-
bindelsen med Clelia, som — förblif-
vit honom trogen trots alla lockelser.

Detta vållar emellertid, att hon blir
körd på porten och får börja armods-
lifvet igen.

Mario har just ingen öfvertygelse om
hennes trohet, men besöker henne till
slut efter enträgna böner. Genom en
almanack öfvertygar han sig om, att
en nyfödd världsmedborgare är hans
son. Denna medtager han under vil-
kor, att Clelia skall afsäga sig allrätt.
Hon gör så, manbegår tillikasjälfmord,
just som man väntar en försoning.

Som man ser — just inte allra fina-
ste uppslag, men publiken har jublat,
och stycket gjort succés, hvilket ju
icke hindrar, att man kan skaka på
hufvudet åt slik demimonddramatik.

U450 (profkort å 1: 50 däri inberäknaclt) erhålles ett dussin vackra, ele- A K KR HT '"lfc ■J.3 "* inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort /Ä. iEli *J M. MM It ij *""a
JV" Ni ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder dåtm^^^^^^^^^^^^^^^^^M1**
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AnnonseraICARTE D'OR"n

Museer.

Konstflitföreningens museum iAteneum onsdag, lördag„<&rogram~dSlaåaf"1 och söudag 12—3.
Konstföreningens samlingar iÅteneum alla dagar12—3,IRROYI Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta- Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg.

gas för längre tid,
20), onsdag och fredag I—3, söndag12—3

Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och/7AeIHvarje annonsör får sig HL fUUb.. tidningen hemsand */C/0..
lördag I—2CHAMPAGNE Cygnaei galleri iBrunnsparker alla dagar 9. f. m.

——
-s- GfcratlSa -s— —

■

7 e. m,

Annonser och prenumeration emottagas a tid-
ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1 tr. upp Nöjen idagRenault & C:o Svenska Teatern.' Den förloradesonen. KL '!/2 8 m.Försumma ej att annonsera så länge

några lediga platser ännu Finska Teatern: Erotaan pois. Kl. V2B e. m.
Hotel Kamp: Konsertaf Favorite-kapellet.Kl.9e.m.COGNAC återstå.

? Nöjen imorgon

Lösnummer iLaiirents urbutikVerldsberömda kvaliteter. Alexanders Teatern: Vid Breitenfeld. Jeppe på ber

och genom kolportörer. get kl. V2B e- m
Hotel Kamp: Konsert afFavorite-kapelletKl.y2Be.m.i Societetshuset: Populär konsert kl. VjB e. m,Isilfver [ MedajjerfflWj

(^^éMS^^.^;

Ledig annonsplats.

iBaHBHBHRHEHH

N. Esplanadg. 39.
NU INKOMMET

Stort urval färska:Promenad-,Bal-
och Eidhandskar. God qualité,

billiga priser.

FörentaStaternas
Livförsäkringsbolag

NEW-YORK.

€rnst bolländer
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843.

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HAID§KAB
säljas endast hos

~V\7". TAHT
N. Esplanadg. 37

Göhlesgärd.

W. AHLFORS
Kjrkogatau 11 Telefon 1001.

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

importerade från lmta
klassens firmor.

€xtra/in )\rral^s punsch
Äkta Cognac,Rhum, Arrao

och Likörer.

Ullgarn,
crémefärgadt & blektbo-
mullsvirkgarnpä, nystan,
rödtmärkgarn,Carlsbader
strumpstiokor a 25 penni
omgången, virknålar från
10 penni pr styck.

Bomullsväfgarn.
2v£llEa.elsga.ta,23. 2.

Th. Neovius.

K. Å. DAHUff.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

af
Droguer, Kemikalier
Farmaceutiska Preparater.

Apparater,Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålar m. m.

S-log-a.ts.il-i.

Notiser.
— La Navarraise",opera afMas-

senet, blir första nyhet under Wiener
hofoperans nästa säsong.

— Coquelin den äldre har nyligen
uppträdt för första gången å Renais-
sance-teatern iParis tillsammans med
Sarah Bernhard i Moliéres Amphyt-
rion". Pübliken mottog fin gunstling
med jublande bifall.

— En diplomat såsom libretto-
författare hör ej till alldagligheterna.
EngelskaministerniBerlin, sir Edward
Målet, har emellertid författat texten
till en 1-akts opera med motiv från
legenden om Harold den siste af Sach-
sen. Musiken är gjord af kompositö-
ren Coven, och operan skall uppföras
på Covent Garden-teatern iLondon.

— Wagners Mästersångarne"
firade den 27 febr sitt 25-årsjubileum
på hofoperan iWien.

— Sitt fyratioårsjubileumsom sce-
nisk artist firade nyligen vidhofteatem
iStuttgart fröken Rosalie Steinau, hvil-
ken från älskarinnerollerna öfvergått
till de gemytliga gummornas fack.

— Miguel Echegaray, en broder
till G-aleottos författare, José E., har
tillsammans med Breton skrifvit en
sångpjes, som dock vid sitt uppförande
å Apolloteatern iMadrid icke gjorde
vidare succés. Pjesen heter nEI Do-
mingo de Eamos

— Sin loo:de födelsedag firade
nyligen teater-skrifställarinnan fru 01-
-iers iBerlin. Hon är vid full andlig
kraft och god vigör. Hennes öfver-
sättningar gå än idag på scenen.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. g.

Ledig annonsplats.

eJCemqjoréa <&apurosser
Hd 1il

i ankar öm 25 st. a 35p
100 st. a 1:25 p■.. 230 st. a 2:50 h

*
»

hos Jacob Reincke,
35 /V. Esplanadgatan 35.

telef. 1188.

C/5

"J3

o Ledig annonsplats.

—
i

Papyross-Rökare
som vilja skona sin helsa böraan-
vända hylsor med sundhetsvadd
ifrån firman

3oseph £ardou k fils i paris.
Begär demiallatobaksaffärer.

Ä 8 Ö i

SS?** K
fö;

for budsändningar och
andra uppdrag.

ring upp
16 5 0.

Snabb och billig expedi-
tion genom

Kommissions- &Distribu-
tionskontoret.

N- Esplanadgatan 21.

Carl Jergroth.
Alexandersgatan21.

t.nes.
Stort välaorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.

Helsingfors. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri 1895


