
E. STAHLBEEGS NYA FOTOGRAFISKA ATELIER
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éfrogram^laået
Teatrar och Konserter.F. FÖRSTRÖMS CAPE, DANIEL NYBLIN,

FOTOGRAF.Restaurant & Billards,
16, Vestra Henriksgatan 16

rekommi

-A-telier förpoträtteringr.
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan fifio 31. Telefon N:o 264.

Dagligen omväxlande frukosträtter, Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.MIDB .A.G- fréaa. 3— S e.m.a.I:SQ
Soupers å lacarte.

N:o 33. Söndagen den 17 December
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Tidning för Helsingfors

1893.

SVENSKA TEATERN.
Söndagenden 17 december

Godtköpsföreställning'

Skådespeli4 akter (2:dra akteni2 tablåer), af
Björnstjerne Björnson.

Personerna
Tjälde grosshandlare Hr Malmström.
Fru Tjälde FruBränder.
Valborg: I -. ",..,, / Fru Loenbom.«:.....„ i deras döttrar <

-*, , „ ...»igne / \ Frie Borgström.
LöjtnantHamar, Signes trolofvade .Hr Vetzer.Sannas, Tjäldes bokhållare Hr Svedberg.
Jakobsen bryggeriföreståndare hos

Tjälde Hr Eiégo.
Advokat Berent Hr Lindberg.
Administratorn Hr Larsson.
Pastorn Hr Enberg.
OfvertullbetjäntPråm ) Hr Saltzenstein.
Konsul Lind Hr Berlin.
Konsul Finne Hr Precht.
Konsul Ring I Hr Hultman.
GrossliandlarHolm j Sasrer ""1HrWilhelmsson.
Grosshandlar Knutzon [ Hr Lange.
Grosshandlar Knutson i i Hr Öländer.
(Jrosshandlar Falbe ) IHr Linderoos.

Mellan andra och tredje akten intet uppehåll.

Musiken utför:
Före stycket: Ouverture till Die Schöne

Galathea Suppé.
Förstamellanakt: Priére a la Mado.nne . .Lange.
Andra mellanakt: Parane favoritc Lustner
Tredje mellanakt: Marquis et Marquise (The

kiss of Amor) Morley.

Börjaskl. 7,30 och slutas kl. 10,30 e. ni.

Christian Sinding

Den tonsättare, livars bild vi idag presen-

tera för våra läsare är, livad ej torde vara iör

Helsingfors musikälskande publik obekant, en af
Norges främste yngre kompositör. Ialla sina

tonskapelser har denne högt begåfvade konstnär

städse vetat att inlägga ett för sitt land och folk
egendomligt specifikt drag-, som mäktigt anslagit

de fosterländska känslorna lios hans landsmän.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Jouluk. 17 p:nä

Kansannäytäntö alennetuilla hinnoilla.

Daniel Hjort.
5-näytöksinenmurhenäytelmä(9 kuvaelmaa), Kirjoitta-
nut Josef Julius Wecksell. SuomentanutP.Caj änder.

HENKILOT
Kaarlo, Södermanlannin herttua,

valtion hoitaja Benjamin Leino.
Arvid Stålarm, sodanpäämiesSuo-

messa Aksel Ahlberg.
Juhani Flenring',Klaus Fleming'in

ja Ebba Stenbock'in poika. .Anton Franck.
OlaviKlaunpoikaKlausFleming'in

äpärä- ja otto-poika Knut Veckman.
Eerikki Eerikinpoika Sorolainen,

Turun piispa Emil Falck.
JaakkimaScheele, herttuanlaivas-

ton päällikkö Niilo Stenbäck.
Daniel Hjort Oskari Salo.
Ebba Stenbock, Klaus Fleming'in

leski " Mimmy Leino.
Sigrid, Stålarm'in tytär Katri Rautio,
Katri MimmiLähteenoja.
Eerikki Brahe \ Lähetys- ( Niilo Stenbäck.
LaurentiusPaulinus > kunta IKonrad Tallroth.
Pietari,Wexionpiispa)Euotsista [ Aleksis Rautio.
Sanansaattaja Julius Sario.
Yksi linnan sotamies Hemmo Kallio.
l:nen \ " n-i i i"" ■■ ( Otto Närhi.
2:nen jsotamiesScheelenlemssaI
l:nen im " / Julius Sario.
2:nen }Turun Porvarl \ Taavi Pesonen.
Vanginvartia lisakki Lattu.

Vieraita. Upseereja Turun linnassa. Sotamiehiä.
Turun kansaa.

(Tapaus: Vuonna 1599 Turun linnassa ja sen lähei-
syydessä).

Näytäntö alkaa k:lo l/2H ja loppuu k:lo i/zll.

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

BWTOftlJt
iStockholm

meddelar lifförsäkringarpå förmånligasteviIkor
Försäkringstagare erhålla 3/4 af vinsten

som utdelas antingen årligen ollor efter 15
år (vinstklass) samt därefter årligen.

E. A. H JELT,
Helsingfors.

GeneralagentförFinland,

LUR BÄ! NE.

I Th.^Studes
ikrädderi Etablissement

och Klädeshandel
Unionsgatan 27

Tillhandahållerde finaste
FRANSKAochENGELSKA

PÄ LETA,KOSTYM,
BYX och VÄSTTYGER

behandling
MTioderataoch bestämda

J. H. WICKEL
Vinhandel.

cftrraßs i^unscß
prisbclöntpå många uställningar, sist på världs-

utställningen iChicago.

Guldmedalj 1890.

C. cÄ. éCj&lf.
| Representerar l:sta klassens
!Vin, Spirituösa o. Conservhus. j
| G. H. MUMM & C:o, Reims,
I i CHAMPAGNE. !
I LUCIEN FOUCAULD & C:o Cognac \
j iCOGrIfcT -Ä. C. |
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CT £<■ Brand- & LiöörsakrinasKontorJ Solåacß!

Dessa utmärkta viner, livilka som bekant
användas vid utländska kurorter såsom
synnerligen hälsostärkandc och därjämte
mycketprisbilliga, serveras numera d alla
fina kaféer och restaurationer.

Utif/erska Vinkällaren.
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S'"m WfigJYl TILL JULEJST tillhandahållas anvisningar
'

TIT flt litf Ili 11 (presentkort) å samtliga våra artiklar specielt på
U 49j M) åA w eompletta eostumes.

iProgram-Bladef.

RAUNIO & C:o.
VIN-, FRUKT-, DELIKATESS-

A 7. Esplanadgatan33

J. N. Carlander.
och KOLONIALVARUHANDEL.

Hörnetaf Boulevards- o. Henriksgatorna,
Telefon 1649. " -4<| ll|||I11111IIIlilllll!lllirlH'lll'l!l!l'l!llll liMlliilililllil'»*"^ —^*l 1111111111111IIIIIII1II

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.
w^L ■ !"*■« S t i 13. 113

UTSTAI
Närm. 1000 finska 1

'sanning 10
— 2 f. m. (hy
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C. E. Lindgrens
«§4i <&orst6inåeri~cfl/ffär, Nr3

Alexandersgatan46. Centrals hus.
Alla sorter finare och gröfreBorstar, Artist & Målarepen-

slar, Toilettartiklar, Friser- & Finkammar, Tvålar, Amykos,
Parfymer, Portomonäer & Plånböcker m.m. till billigapriser hos

C. E. Lindgren,
Alexandersgatan 46. Centrals hus.

Ilifförsäkringsahficbolagcf
KaieYa,

JSifförsafiringar é JSifränfor.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

Calorie
j &

JU &4k A' fcA Ml MÉ Ull (111 JU JUUlli; il!ill
| C.lMAEXMONTAN !

S. Esplanadgatan 2.
Brunnsgatan 7.

TELEFON 124 & 279. /j n

Öppet: Söokendagar kl. B—38 — 3 f. m. och 5— 9 e,m,
Sön- och helgdagar „ 9— 2 f. m.

C. F. I¥B1B(JS CAFÉ
Alexandersg. 12, Telefon 52,

">* Frukost- och. Middagsservering'. NS-
Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Tisdagen den 19 December.

Program:
Ouverture till op. Scliiffbruch
der Medus;v' Reissiger,

Riibinstein.Valse caprice
Clos ta paupiere", berceuse

Gounoä.för stråkork

Les Preludes", sinf. dikt . .Liszt

Paus
Ouverture till op. Genoveva . Schumann.
ojSerenatlenielaHcolique) iov, jTschaikowsky. \
b) Zigeunervisa } lin. {Sarasate.

(Herr Willy Burmester.)

Halletscen Sibelius

Paus
Sérénade Hongroise Joncieres
Flirtation", för stråkork Steck
Estramaduve, danse Espagnole Leybach
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F. un qvis
|Pelsmagasin.|
rj£ Lagret ialla artiklar rikt sorteradt. *J*Specielt framhålles en stor collection £*<billiga, pelsfodradc Rotonder.

Kapptyger, moderna istörstaurval J1för emottagande af beställningar. "**

d O H. VIG EL L
I£ominissionsk.oiitor,

anskaffa
St. Robertsgatan 16,

goda tjänare af alla slag. Utför rättegångar—
J- Tel. 1514. -§— .

Teater och Musikbref från
Paris,

Paris d. 4 Dec.
Opera comiqiie. — Théatre Libre.
Opera Comique har gifvit L'attaque

du moulin". Texten är författad af
Gallet med ämne från Zolas novell af
samma namn, en gång infördi den be-
kanta samlingen Les soirées de Me-
dan", där naturalismens chef och Mau-
passant. Céard m. fl. bidrogomed livar
sin berättelse. Libretton följer emel-
lertid icke absolut troget novellen,idet
en ny figur tillagts, och upplösningen
gjorts något mindre grym. har
man. af lätt förklarliga skäl, vidtagit
en annan förändring. Zola hade för-
lagt sin handling till1870, och iAnf-
rtllct på kvarnen" voro modernapreus-
siska soldater stälda mot de franska.
Ioperan däremot har man funnit för
godt att låta episoden passera under
den stora revolutionens krigsår, och
inkräktarne äro icke angifna under
någon annan titel än les eimemis".

Musiken är af Bruneau, livilken för
ett par år sedan med sin på samma
opera uppförda Le réve-'

—
likaledes

med ämne taget från Zola — väckte
ett berättigadt uppseende och då kän-
netecknade sig som en djärft och ori-

ginelt anlagd ung kompositör, sträf-
vande till något nytt. Också var hans
arbete denna gång motsedt med stort
intresse.

Operan är afdelad i tre akter och
fyra tablåer. Af ämnet har Gallet, un-
der Zolas auspicier, onekligen icke gjort
så mycket, som man kunde få därur.
Ty det är en smula konventionelt på-
minnande om många andra scenerier
vi sett, och handlingenär ofta tynande.
De som trott, att Bruneau med L'att-aque iu moulin" skulle fullfölja den
nyhetssträfvande, själfständiga väg, han
brutit in på ned Le réve", ha blifvit
gäckade iganska hög grad. Ty un-
der det i den senare musiken ifort-
vällande ström slöt sig till ord och
handling, utan att kompositörengjort
några k oncessioner", då ..Le réve"
altså var en „lyrisk dram", sådan man
här menar med ordet — och för öfrigt
alls icke slafviskt wagneriansk — är
Bruneavs nya värk mera en opera i
den gamla stilen, med sina romanser,
duos, körer etc. af kändt snitt. En
viss brist på teknisk skicklighet och
harmonisk fulländning vidlåder äfven
L'attaque du moulin". Däremot har
kompositören en betydande inspiration,
ocli i hans partitur finner man såväl
konstnärlig känsla som många prof på
varm dramatisk kraft. Bland de mest
stämningsfulla styckena ioperan kunna

nämnas bondfolkets kör ochMarcelines
gripandö aria — då hon sjunger om
krigets fasor — i första akten, Domi-
niques romans och en kärleksduoiden
andra, skildtvaktens sång om hemlandet
iden tredje, och iden sista en för-
träfflig kvartett.

Operan har rönt ansenligt bifall.
Utförandet är också ypperligt. Fröken
Delna, som förut glänst iLes Troy-
ens" ocb ..Werther", tolkarMarcelines
roll med en mäktig känsla och har
här vunnit en ny triumf. Som Fran-
§oise debuterar fröken Leblanc. Hon
har en präktig stämma, spelar uttrycks-
fullt och torde, då hon får litet mera
vana, bli en artist af rang. Tenoren
Verguet (Dominique), barytonenBouvet
(Merlier) m. fl. fullständiga en mycket
god ensemble. Orkestern går som van-
ligt bra under Daubés ledning, och
man har icke sparat något ifråga om
iscensättningen,hvilkenemellertid,hvad
anordning och rörelse beträffar, icke
alltid är så intelligent genomförd som
önskligt vore.

Efter att först ha varit inhyst iett
kyffe upp på Montmartre, därifrån för-
flyttats till den modesta Théåtre Mont-
parnasse, och sedan ha fått ett något
fashionablare hemvist vidRue deStrass-
bourg, påMenus-Plaisirs-teatern invigde
Théåtre Libre igår serien af föreställ-
ningar på Eden-teatern, där de komma

att omväxla med de stora konserterna
under Colonnes ledning. Hr Antoine
idet väldiga, eleganta Eden! Det lå-
ter nästan som en saga, och den ener-
giske direktören kan med skäl vara
stolt öfver det uppsving hans företag
haft.

Som jag förut,nämnt komma likvisst
iden nya lokalen icke några nya pje-
ser att gifvas. Dessa, icke underka-
stade någon censur, äro fortfarande
förbehållna abonnenterna och de in-
bjudna på Menus-Plaisirs, medan den
betalande publiken på Eden endast får
se stycken af Théätre Libres gamla
repertoar.

Till invigningspjes hade, Antoine vall
Tolstojs Mörkrets makt". Den ofant-
liga salongen var fyld af en distiii-ih
rad publik, med parisernotabiliteter i
stort antal —

Théåtre Libres gynnare
och abonnementer hade nu särskildt
inviterats.

Tolstojs skakande dram mottogs med
starkt bifall, och utförandet,af Antoine.
Larquilliére, Janvier, fröknarna Xnn.
Barny m. fl. var ocksåiallmänhet godt

Emellertid synes det mig, som om
Edens stora salong och scen vore för
Théätre Libre mindre lämpliga än den
blygsamma lokal den annars förfogar
öfver. Iden senare råder mera kän-
sla af artistisk intimitet.

Huru företaget ekonomiskt skall ut-

Undervisning ipianos

fwxc ..^r- \~

i meddelas af
61 Selma Kajanus,

Albertsgatan17.

ELEKTRICITET!
Omöjligt för någon att utföra,underhålla

och reparera elektriska Ring-, Telefon- och Belys-
nings-anläggningar så väl, snabt och billigt som

Elektrotekniker Nic. Antipin.
Nylandsgatan 34. T. 897.

Obs.!! Material o. apparater å lager.

Allmänna

Liförsäkringsbolaget
iStoclilxolm.

meddelar lif- och kapitalförsäkringar mot särdeles
fördelaktiga premier och liberala vilkor genom
Axel Thuneberg. Theodor Hjelt.

Generalagentur Kaserngatan 22.
■^R^£ Driftiga agenter med bekantskap J&S^*~Jj) inom studentkretsar antagas. (|>

>Ä^mÄMÄM i
IHOTELLETS RBSTAURANT

serveras dagligenkl. 3— 5 e. ni.

Ta"ble oL 7 lxöt©
å 2 mk.

Smörgåsbord3 rätter & kaffe.
A 3 mk.

Smörgårdsbord4 rätter & kaffe.
Dagligen

KONSERT
af E. Schmidts Kapell

iEestauranten kl. 3— V26 e. m., iFest-
salen från kl. 9 e. m.

OBS,! Vid arrangerandet af större tillstiilllniugar såsom
middagar, sonpéer etc. erhålles musik af K. Sclimidfs ka-
pell utan skild afgift.

Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.!
\ Ingång från Glogatan. /



SVENSKA TEATERN.
Tisdagen den 19 december 1893 iPamamtmDe båda döfve.

Komediien akt af J.Moineaux. Öfversättning"
från franskan
Personerna

Damoiseau
Placide. .
Boniface, Damoiseaus betjänt
En trädgårdsmästare . . . .
En skogvakt

/ J J

Eglantine, Damoiseaus dotter

' " *
4 i

* *

För l:sta gången

Heder och ära.
2 akter af Ka r1A. Ta v a st s tje rna.

Personerna

HOTEL KAMPS FESTSAL
från kl. 9 e. m.

Program:
Söndagenden 17 December.

1. Marsch, Kungen Fahrbach.
2. Ouverture, Den Stumma Auber.
3. Polka, " AbJfelt.
■J-. Loreley Neswadba.

PAUS.
5. Sex BeJlmans melodier Söderman.
6. Vals, Wiener BIut Strauss.
7. Solveigs sang Grieg.
8. Unter den Linden Eilenberg.
9. Marsch Faust.

Måndagen den 18 December.
1. Marsch Från Kalmar" "Wennersten.
2. Ouverture, Poeten och bonden. . .Suppé.
3. Polka, Jenny Westen.
4. Serenad Härtel.

PAUS.

5. Specialitäten Schreiner.
6. Songe d'amour Czibulka.
7. Quadrille Ziguenerl)aron" ....Strauss,
8. Vals Wein Wieb u Gesang" . . .Strauss.
9. Marsch Baier

Tisdagen den 19 december.
1. Publisist-marsch Schmidt.
2. Ouverture Fra Diavolo" Auber.
3. Vals, Blauen Donau" Strauss.
4. Svenska folkvisor Söderman.

PAUS.

5. Minne af Weber Bacli.
6. Polka-mazurka Du, min Wärld" .Fahrbach.
7. Aubade Lacom.be.
8. Quadrille Sophien" Neibig.
9. Mars<;h Zikoff.

Skådespel i

NYA EXPRESSBYRAN
Norra Esplanadgatan N:o 21

~>i Telefon 3\T:o 925. h^

Uppdrag och kommissioner af
Händelsen passerar vid en modärn badort alla slag utföras skyndsamt, diskret och

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,15.

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRÅ. mJgKSS:U

Rentier Albert Rooth
Fm Rooth
Alma, deras dotter .
Doktor von Fraten .
Magister Engman . .
Fröken Siinonius . .
Professorn .
Professorskan
Kyparen

Hr Biego.
Hr Hultman.
Hr Malmström
Hr Linderooos
Hr Öländer.
Frk Lihr.

Hr Berlin.
Fru Bränder.
Frk Borgström.
Hr Svedberg.
Hr Wilhelmsson
Fru Molander.
Hr Öländer.
Fru Salzenstein.
Hr Linderoos

billigt

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:ofl*?aU

Etablerade 1835 Etablerade 1820

f> mcesjst^c. i^eims Champagne, *! "i— l ■

i?
oJ3

Specialité: '-i Médailles <Vor". Specialité: Carte d'or".

Generalagent förFinland: Jjgeniuren VINICOLE"
g« ti

o u

fXérman feHelsingfors.

jja-ÄÄ r§ rfä «-$?"<? *»<itnii*>nnt rekommenderar sina f■+&0> Cf. Cfl. GU.S resmurant soupéer för den iiEÄÄT
°ch «£ «*■ &* restauranl «**■

falla är ännu för tidigt att yttra sig
om. Antoine har emellertidvelatpröfva
pä och visa cii större publik de mest
anmärkningsvärda af de stycken —
att Ibsen också blir representerad fal-
ler af sig själf — Iivilka förutsparats
för en trängre krets. Biljettprisenpå
alla de bästa platserna är sex francs,
med en francs tillägg iförköp. På
tredje raden sitter man för respektive
1: 50 och 2.

Tic Tac

Skådespelerskans bön
Herman Bång berättade nyligen för

-oss:
Jag kom ihåg, dl jag variMalmö,

då Adelaide Eistori spelade tragedi
mellan ångbåten och. järnvägen. Jag
var tjugu år; jag hade sett fru Eistori
fem aftnar isträck iKöpenhamnoch
jag hade följt henne till Malmöföratt
ännu en gång se henne som Maria
Stuart.

Jag kom direkt från ångbåten upp
på teatern. En sådan förvirringhar
aldrig herskat på en scen, Tjugu ita-
lienare grälade bland tre gånger tjugu
koffertar, svenska maskinister missför-
stodo tyska regissörer, kulisser, som
skulle hissas ned, hissades upp, och
man fick sidoväggar till en kungasal
och fond till ett fängelse . . .

Jag frågade efter fru Eistori.

— Fm markisinnan är där. sade
regissören och pekade ut mot den sista
kulissen.

Jag gick ditåt, men på en gång
stannade jag med ett ryck.

Ja, där stod hon iMaria Stuarts
drägt, med böjdt hufvud, pannan mot
kulissen, i händerna rosenkransen —
där stod hon och bad.

Bad till Gud, katolicismens store
Gud, att hon måtte blifva förstådd af
dessa främlingar.

Hon gjorde det alltid iöre hvarje
föreställning. Ifemtio år beträdde
hon aldrig scenen utan en bön.

~<i»~s

Notiser.
— Programbladets julalbummed

bidrag af författarneRafael Hertzberg,
Harald Molander, Karl Flodin, Adolf
Paul m. fl. samt med öfver 50 por-
trätt af framstående skadespelare,skå-
despelerskor, författare, musiker m.
m. utkommer denna vecka ibokhandeln.—

Musikaliskt proletariat. I
rDie Gegenwart" har Heinrich Ehrlich
börjat en artikelserie öfver den „musi-
kaliska öfverbefolkningen", medelmåt-
tornas kamp med hvarandra samt thy
åtföljande reklamer och ..marktschrey-

erei". IBerlin finnas, säger han, 112
musikanstalter; antalet af instituten
iWien anslås till 60. Dessutom fin-
nas idet öfrigaTyskland omkring 126
musikskolor, oberäknadt de större i
Frankfurt, Hamburg, Köln o. s. v. I
genomsnitt kan man räkna 50 elever
på Iivarje musikskola (de större iBer-
lin hafva hundratals lärjungar),hvilket
gör 5,600 for Berlins anstalter, 3,000
för Wiens. Lärjungeantalet vid de
publika konservatoriernaiKöln,Dres-
den, Karlsruhe, Leipzig, Miinclien,
Strassburg, Stuttgart ock Wiirzburg
uppnår säkerligen enligtkalendern siff-
ran 4,200. På hvart ocli ett af de
öfriga 120 mindre instituten kan man
åtminstone räkna 20 lärjungar, d. v. s.
sammanlagdt 2,400, Redan detta gör
mer än 15,000 och då äro icke mu-
sikskolorna iPrag, Budapest,Lemberg,
Graz och Triest inberäknade. Antager
man nu också, att på 100 lärjungar
endast 30 egna sig åt musiken som
yrke, så återstå dock 4,500 yrkesmu-
sici. Och antager man tre år som
nödvändig lärotid för full utbildning
af en yrkesmusiker och tager år 1890
som utgångspunkt, så skola ur tyska
konservatorier till år 1897 18,000
fackmusici hafva utgått. Denna öfver-
produktion är oroväckande. Hvar taga
bröd åt alla dessa? Och huru många
af dem skola kunna i ,,kampen för

tillvaran" slå sig igenom? Föräldrar
borde, med dessa siffror för ögonen,
betänka sig många gånger, innan de
bestämma sina barn för musikens ut-
öfning; det är endast högst ovanliga
talanger, understöddaaf ovanligtgrund-
liga studier och ovanligt lyckliga kon-
junkturer, som kunna hafva utsigt att
lyckas.— Olycksfall på scenen. Från
London meddelas.Under föreställningen
af Life of pleasure" å Drurylane-tea-
teatern störtade vid affyrade af en
Gatling-kanon ien stridsscen flera per-
soner träffade ned på scenen. En kuliss-
dräng måste, svårt sårad ihufvudet,
föras tillsjukhuset. Stor bestörtningbe-
mäktigade sig publiken. Olycksfallet
har ännu icke blifvit utredt.— Fröbergskasällskapet liar gif-
vit några föreställningar iSköfde,med
särskild framgång för Den sköna He-
lena" (Helena Gerda Grönberg,Paris
hr Nilsson-Adami, Kalchas hr Ringvall)
och .. Frihetsbröderna■" (FragolettoGerda
Grönberg, Fiorella Emilia' Lund).
Från Sköfde har sällskapet afrest till
Karlstad.
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Specialitet: Delikatess Spis- och|Ldi I o
Helsingfors

Knäckebröd af flere slag samt die- gatan g ANGB AuLnli^^M
tetiska brödsorter. <^^^^^^^^^^H^^^H

/'mi/mii)ii i inIi ( mutilnn hfllttl,

iiingav, färska alla dagar och särskilda kaffe-,
'

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

S O CIXTE TSH:US E T.
Söndagen den 17 december

K@JNtSEI!JF
Rumäniska National Decan kapellet

Direktor (xliitza el Steriean.

Program

Rumänisk Militär Marsch . .Wifach.
Grande valse Waldteufel.
Solo för violin

Herr Dima.
Stefanie Gavotte Czibulka.

11.
Ouverture, Dichter und Bauer Suppée.
Intermezzo „Cavalleria Rusti-
cana" Mascagni.
Visor för tenor.

Herr Ghitza el Steriean.
Rumänisk dans Åckialbe.

111.

Romance Angelasch.
Vogelstimmen im Walde.

(Solo för Pansflöjt)
Herr Yasileska.

Concert-Polka Dima.
Ansel-Galopp Steriean.'

Måndag samma program.

vfäöp alltié €iéra
Portmonäer,

Plånböcker och
Blomsterkort

hos undertecknad.
Nya sorter inkomma hvar

vecka. — Billiga parti- och
minutpris.
OSKAR FRÖBERG,

Kaserngatan 46

% Sofio &
ICIGARRHÅNDEL I*< SödraEsplanadgatan2O >»
«( REKOMMENDERAS.
*! ~& Telefon 1543. ■*"

/of af år 1867 <*>A
i försäkrar f\
Ico billigast all slags &1
Icc egendom genom ~*I
\ Wilh. Försten. /

Bolagets General-Agent. M
Södra Esplanadg.12.

el OJUö1o1AJuJUJIIJM%i
i

Dahlbergs pappershandel.
Alexandersgatan15.

Skilnaden 19.

Kajsaniemi värdshus.
Eum för enskilda

sällskap.
För större till-

ställningar såsom
bröllop m. m.,
upplåtes hela lo-
kalen.

G. A. Wickström.

Ravintola & Biljaarii.
Itä Henrikink. 9.

Euokapaikka.
Huoneita ynnä

Piano yksityisil-
le seuroille. Ko-
kouksia varten
löytyy huoneisto
erityisine käytä-
vineen

jKaisamemen ran
pintolan suljemj
me yleisönsuo^

G. A. Wickström.

Teater och Musik.
— Turkisk protest mot engelsk

teaterpjes. Uti ett af dessa på Lon-
dons mindre teatrar så vanliga rolig-
hetsstycken. hvari den egentligakon-
sten fått lämna plats för en präktig
utstyrsel och de mest burleska clown-
upptåg, men som ändock under stort
jubel från en mindre kritiskt anlagd
publik upplefva hundratals ocli åter
hundratals föresällningar förekom ny-
ligen i tredje akten en scen, hvilken
spelas iKonstantinopel — iändamål
Imfvudsakligen att få på teatern ut-
veckla en rik österländsk lyx ideko-
rationer och dräkter — och ihvilken
en turkisk sultan, frainstäld som nära
nog idiot och omgifven af sina många
haremsdamer, är föremål för de mest
burleska upptåg från en ung kristen
mans sida. Mot det sätt, hvarpå i
denifråga varande scenen „en vänskap-
ligt sinnad makts öfverhufvud" fram-
stäldes tillåtlöjeoch spe för åskådarne,
inlade den turkiske ambassadöreniLon-
don, Eustem pascha, sin protest hos
vederbörande myndighet med den på-
följd,att, teaterns direktör ålades att
ehuru han försäkrade, att någon kar-
rikatyr öfver den nuvarande sultanen
aldrig åsyftats, vid äfventyr af förlust
af sina direktörsrättigheter ändra den
åsyftade scenen. Ipjesen, som heter
Don Juan" — vidt skild från Mo-
zarts opera med samma namn — och
spelas å Gaity- teatern, figurerar nu icke
längre någon sultan af Turkiet, men
Jabetz pascha", och den turkiske am-
bassadören har uttalat sin tacksamhet
för och sitt gillande af den företagna
ändringen.

Teaterns direktör torde ej heller
blifva lidande på bytet, ty den reklam
pjesen nu på detta sätt erhållit, torde
nog bidraga till ett större antal före-
ställningar än annars kunnat uppnås,
skrifver en meddelare.

K.A.ENBOMs

Måleriaffär Pianostammare,
Vinkelgatan 12.

-"*% Telefon ISSE. J»>.-
Anmälningar emottagas

äfven ihr A. Lindgrens
musikhandel.

13 Mikaelsgatan 13.
Telefon 870

Undervisning'
i

Väffäsninq oefc DekPamafion

å»ISbOßfflß
Glasmästare

Wreaes passage
Telefon N:o 1359

Julutställning.
H. ELLMIK.
Alexandersg. g

ByvingeFabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
non plus ultra, jäskraftig och

hållbar.

Ättika
kemiskt ren.

Denaturerad Sprit,
},asta och billigaste lampsprit.

A.B. jMordfors
i åi' med 3 Guldmedaljer

prisßelönta

CHAMPA6I
och

FOTSCH
iparti från Filialen här.

<Jl.vgl <3ollsC

AKTIEBOLAGET HULTMANS
BRYGGERIERS

<s§4«si utmärkta §&s&%*■

PORTER
iparti från Bryggeriets nederlag

dlxal trollet.

Från ttflandcfs teafrar.
Veckans program

Stockholm.
K. Operan: Hälften livar.
K.Bräm.T. Nattrocken. Viskiljas, (EllenHartman.)
Wasa T. Tjufskyttarna.
Södra T. Aladdin.
Folk T. Evas systrar. Yrhättan. Bröllopsfesteni

vindskammaren.
Göteborgs Teater: Giroflé-Girofla (Hr. o. fru Ca-
stegren.)
Kristiania Teater: Broder Rus.
Köpenhamn]:

Kongl. Th.: Lohengrin.
Dagmar Th.: Bernardo Montilla.
Casino: Husraad. Dör om dör.
Folk Th: Nöddebo Praestegaard.

S:t Petersburg:
Maria T.: Aida.
Alex. Th.: Ha Öoäkojtb m!;ctl,.

Michel T-: ycßanx-i>.
Deutsch. Th-: Die milde Donna.
Lilla Th.: Ziguener-Baron.

Paris:
Gr. opera: La Valkyrie.
Öp. comique: L'Attaque du Moulin.
Com. franQaise: Le Monde o'u lon sennuie.
Odéon: Le Fils naturel.
Gymnase: La Servante.
Vaudeville: Madame Sans-Géne.
JRimaissänce:Les Rois (Sarah Bernhardt)
Varietes: Les Brigands.
Paläis Boyal: Leurs Gigolettes.
Bouffes Parisienn: Mamzelle Carabin

Berlin:
K. Opernh.: Tristan und Isoide.
K. Schauspielli.: Die kluge Käthe (premiére)
Deutsches Th.: Der Sohn der Wildniss.
Lessinq Th.: Heimath (Duse.)
Serliner Th.: Avs eignem Eecht (premiére.)
Friedrich Wilh. Th.: Der Bettelstudent.

Helsingfors, Huvudstadsbladets Nya Trycke

Telef. 627. M
Alexandersg. 42. f

j! Tapefer & Bårder
smakfullt urval.
barman <£uls.

§ Unionsgatan 32.

Wirata <$aGri/is
extra prima, jäskraftiga

och hållbara

Prässjäst.
Denaturerad Sprit.

Efekfrisk fjefysning.
Kontrakt om elek-

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

ri 1893

OBS.!
Helsingfors

o

Kaffe Äng-
röstning.
0. Henriksgatan 1,
Dagligen färskt

AngrostadtKaffe,
Mocca.

Java.
Ceylon.

Laguayra,
Rio.

Nyss inkommet
goda kvalitéer till
förutkändabilliga
priser. Restaura-
tioner och åter-
försäljarebeviljas
rabatt.

Telefon 1605.

Hilma Ingberg.

moddelas af

Cmslie Hfregsrfiohn.
Östra Brunnsparken N:o 11.


