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P. FÖRSTRÖMS CAFE,

Restaurant & Billards
16, Vestra Henriksgatan 16,

rekommenderas
Dagligen omväxlande frukosträtter

I:s©.
Soupers a la carte

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Wc/
DANIEL NYBLIN,

FOTOGRAF.
-A.teii.er förpoträtteririg".

Förlagaf fotografierefter finska konst-
närers arbeten.

Förlag af finska vyer.
Handel med fotografiska artiklar.

Fabianst/alan N:o 31. Telefon N:o 264.
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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 12 Januari 1894

\ A
För 14:de gången

M L ET,
PRINS AF DANMARK.

Sorgspeli5 akter (3:dje, 4:de ochs:te aktenhvardera
i 2 tablåer) af William Shakspeare.

Den till stycket komponerade musiken af Tschai-
kowgky utföres af orkesternunder ledning af

herr kapellmästar //. KajatlUS.

Herr Swedberj»Ilaiiiiiiis. konung af-UanmnrE
Gertrud, hans ;^i-im;ilI

Tt tidiffare
gifte med förrekormnge

Vålnaden af Hamlets fader
Polonius, statskansler. .
Laertes, hans son . . .
Ophelia, hans dotter . .
Osrick
Rosenkranz > hc
Gyldenstern JHoratio, Hamlet
Marcellus \
Bernardo [ vakt
Francisco J
En präst . . .
Första skådespelaren
Andra skådespelaren
Tredje skådespelaren
Första dödgräfvaren
Andra dödgräfvaren

Herr Lindberg.
Herr Malmström

"■ren
FrkGerasimovitsch

\ studie- I" Herr Salzenstein
män Ikamra-IHerr Wetzer.

t Larsson,
r Öländer,
r Hultman.
r Linderoos.
r Wilhelmsson
r Precht.Her

er si iHelsinsrör

spehåll.
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Esplanadg. 31, 1 tr. upp.

Ledig annonsplats
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IDEN & YLLEVAROR
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*ffoslauer Söléocß!
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Kongl Hofleverantör C. W. Sehumaeher, Stockholm.

Delikatess Spis- och Knäckebröd i Parts och minut.
Saluhallen 101é 103. KMiL AUG. SEELENBfVINDT. Telefon 1287.

Anbud för C. W. Sehumaeher.

K.LILJESTRÖM
C3rVII<3LSS330LOC3L.

Galvanoplastiska Nysilfverarbeten.
Lager af guld och silfverarbeten, beställningar utförasfint

takfullt, alla slags reparationer värkställas,
Gtelvanisk försilfringoch förgyllninga alla metaller.
OBS, Moderau priser. r LILJESTT?ÖM

AlexandersgatanN:o 50.
FilialiXja.to.tis-Telefon 1427,

kifförsäkringsahfiebolagef

Kal©v a.
£ifförsä£ringar ifåifräntor.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

Franska Lifförsäkringsboaget

LURBAINE
meddelar fördelaktigaste lif- och ka-
pitalförsäkringar af olika slag. Sär-
skildt må framhållas de så eftersökta
barnförsäkringarna. L'lM)aine är
fortfarande det enda bolag, sommed-
delar uppskjutna lifförsäkringar att
vid 21 års ålder träda ikraft utan
alla förbehåll redan åt barn från
det första lefnadsåret.

Qarl von *9inorring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

_S_L i_- *^iik.W ŝ *M

v"I■sf■a «Sb-
„©$
Öppet: Söckendagarkl. B—3 f. m. och 5— 9 e, m,

Sön- och helgdagar „ 9— 2 f. m.

Helsingfors Lilla JUek. Werkstad
Alexandevsgatan 48. Telefon 1621.

Utför reparationsarbeten, Förtenningaf kokkärl,
Förnickling,Skridskoslipning m. m. m. m. ytterstbil-
ligapriser. Beställningar eniottages per Telefoo1621.
Eftersändes och hemskickas.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPÖLÄeÄ KONSERTER.

Lördagen den 13 Januari.

Program;
Keler-BelaOuverture 'Tempelveilie"
Waldteufel,k Toi" vals

Da gamla, du friska, du
fjällhöganord" arr. . . Svendsen

Festlicher Einzug, ur op. Die
Golamark.Königin von Saba"

PAUS

OuTei'ture ur op, Der flieg-ede

HoUänder" Wagner
Saint-Saens.[ förvio
Popper

a.) Le Cygne"
b.) Herbstblnmen"
c.) Moments Mnsicals

( loncell
Schubert,

(Herr A. Köhler.)

Polonaise (E-dur) Liszt.

PAUS

Ett bondbröllop (2 satser) . . Söderman
Liebesliedchen för stråkork. . Taubert.
Björnelborgarnes marsch

Nästa konsert tisdagen den 16:de januari.
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Undervisning ipianospel m6åå£TJ Kajanas,
0 r r Albertsgatan 17.
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|J. F. Lundqvtsfs }
»Pelsmaqasin. J

i f}:;"' Lagret ialla artiklar rikt sorteradt. jjf)
rj Specielt framhålles en stor collection J)
r£ billiga, pelsfodrade RofOStder. Jrj Kapptyger, moderna istörsta urval jft

för emottagande af beställningar. P

Ledig annonsplats

BODEGÅ ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti ochminut af endastäktautländska

AV INE R &
SPIRITUÖSA

Allmänna

lifförsäkringsbolaget
meddelar lif- och kapitalförsäkringar mot särdeles
fördelaktiga premier och liberala vilkor genom
Axel Thuncberg. Theodor Hjdt

Genera! -;gentur K'serngatan 22
■^Mjteé Driftiga agenter med bekantskap

$ inom studentkretsar antagas. gs&r
_____K«fej_.
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''''Mm HOTEL KÅ^P.
IHOTELLETS RESTAURANT

serveras dagligenkl. B—o8 — o e. m.
Tatole c3L *ixo» t ©

å 2 mk
Smörgåsbord3 rätter & kaffe.

A 3 itiM.
Smörgårdsborl4 rätter & kaffe,

Dagligen I*'--'-_

TAa
ItQNSEBLT

af E. Schmidts Kapell
iEestauranten kl. 3— VaB e. m., iFest

salen från kl. 9 e. m.

L
OBS.! Vid arrangerandet af större tillstålllniag&r ifeom

uiiililagar. sonpeer etc. erhålles musik af E. Sclimiilfs ka-
pell utav. skild afgift.

Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.!
~A Ingång från Glogatan. ,

Teaterbref från Paris,

Paris den 30 december 1893

Stora operan uppförde för tvänne da-
gar sedan för första gången Chabriers
rGwendoline".

Kompositören är ingen ungdom, ty
han är redaninne på femtiotalet. Först
sent började han också på fullt allvar
egna sig åt tonerna, och var länge
tjänsteman iinrikesministeriet, om han
äfven på lediga stunder — och sådana
ha nu flertalet af dylika funktionäreri
rikt mått — ifrigt befattade sig med
musikaliska studier. Hans första ar-
beten af någon betydenhet voro ett
par operetter. Men detta hindrade ho-
nom icke från att vara en varmbeun-
drare af Wagner, hvars stora värk han
med förkärlek analyserade.

För ett tiotal år sedankomponerade
han så sin opera „Gwendoline", som
fåfängt tillbjöds Paris-teatrarne, men
kom till uppförandepå La Monnaie i
Briissel, hvarefter den spelats på ett
par andra scener, äfven iSydtyskland.
Såsom ofta varit fallet med andra be-
tydande tonvärk, har operan här först
beslutit sig att skänka gästfrihet åt
detta,sedan det röntframgångpå andra
håll. Dess direktörerha just aldrig be-
mödat sig att nupptäcka" något.

Bland andra arbeten afChabrier har
orkesterrapsodien Espana a — tillkom-
men efter hans resa iSpanien — länge
varit ett omhuldadt stycke på de stora
konserterna här och annorstädes, ut-
märkande sig genom ett liffullt tempe-
rament och en präktig kolorit. Vackra
egenskaper besatt också hans på Opera
Comique gifna wLe Eoi malgré lvi",
som dock hade otur med sig och där
upplefde endast ett par representatio-
ner, idet teaterns brand afbröt dess
bana. För närvarande arbetar Chabrier
på en större opera: Briseis", liksom„Gwendoline" komponerad till text af
Catulle Mendés. De som varit itill-
fälle att taga del däraf — blott första
akten är fullt färdig — sätta den
mycket högt . . .

Innehållet iCatulle Mendés text är
enkelt och klart, och formen ganska
klangfull och poetisk. På det hela ta-
get har kompositören icke haft något
otacksamt stoff, om man också kan
förebrå librettisten en viss enformig-
het ikonceptionen.

Första akten framställer en däld i
England, ej långt från kusten. De
sachsiska inbyggames hus ligga på
sluttningarna. Den gamla chefen Ar-
mels dotter Gwendoline har haft en
dröm, hvari hon tyckt sig bortröfvas
af en grym dansk pirat. De öfriga
kvinnorna skämta med henne, men i

samma vefva blir det stor uppståndelse.
De idjurskinn klädda danska vikingarne
ha landat, och under anförande af sin
höfding, den vilde och tappre Harald,
gå de nu löstpå de flyende sachsarne.
Harald vill döda Armel, men Gwendo-
iine träder emellan. Vid hennes åsyn
känner höfdingensig underligtillmods,
och flickan fångar honom snart så full-
ständigt, att han af Armel begär henne
till äkta. Den gamle samtycker, och
sachsare och danskar fira detingångna
förbundet. Men Armel har sin plan
gifven, och den är, att hans dotterun-
der bröllopsnattenskall sticka ned in-
kräktaren, medan han och hans sach-
sare göra sig af med hans folk.
Iföljande akt ser man brudgema-

ket. G-wendoline, som af fadern fått
en dolk för att mördaHarald, vill icke
begå dådet, ty hon har fattat kärlek
till den dristige krigaren, och hon upp-
manar nu honom att fly, medandet är
tid. Han lyssnar icke till hennes var-
ningar och vill ej afbrytakärleksduon.

Då uppstår ett tumult, de festande
danskarna ha öfverraskats af sina fien-
der. Haralt rusar upp,han finner icke
sina vapen, men Gwendoline räcker
honom den dolk den gamle Armel gif-
vit henne och han skyndar ut.

Sista akten är egentligen blott en
tablå — och var så också betitlad
förut, ehuru operans direktörer gifvit

den rang och värdighet af en akt, på
det Gwendoline" må ha mera impor-
tance på affischen. Scenen föreställer
ett, klippigt, vildt strandlandskap. I
fonden ligga danskames drakskepp.
Piraterna förföljas och nedhuggas; äf-
ven Harald öfvermannas, och Armel
ger honom banesåret. Gwendolinevill
icke öfvarlefva sin make, och hon stö-
ter hans dolk isitt bröst. De sjunga
sitt dödskväde, medanibakgrunden de
antända drakskeppengå uppilågor...

Det kan nu så vara att maniChab-
riers partitur finnes några partier af
mindre gedigen halt. Operan uppbäres
emellertid af en mäktig, lifskraftigkän-
sla, en stor, nästan öfverflödigrikedom
på idéer. Motiven flöda utan tvång,
det rent melodiska elementet är väl
tillgodosedt ocli orkestreringen, både
intelligent och briljant, bjuder påmyk-
ket af stort intresse. Öfver lmfvud
torde mankunna säga att „Ghvendoline"
är en af de mera framstående operor
vi här hört på senare tid.

Det är en lyrisk dram af modern
form, livari musiken utan afbrott slu-
ter sig- till text och sceniskt innehåll.
Som sagdt är kompositören liflig be-
undrare af Wagner, och om man skall
finna någon egentlig förebild till hans
arbete, så blifver det väl ock hos denne.
Men det är här icke fråga om någon

Sam von
O BSJ

'©11*8 åle
Telef. 1542. Helsingfors, Högbergsgatan37. Telef. 1542.

Specialitet Stilenlighet. OBS.! Arbeten utföras al fresco, al secco och sgraffito.

iftilar och Ritkontor
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ptfor alla till yrket hörande arbeten, af såväl kundernas som egna tyger, med kana ackuratess och tillde lägstapri-
ser, som kunna beräknas. ÖBSJ Godt tillfälle föralla som önska välpassande kläder. Telefon 1192.

SUOWI. TEÄATTERI.

Perjantaina Tammikuun 12 p:nä 1894
näytellään

SilJ Liiinu
(A Santa Lucia.)

Kohtauksia Napolin kansanelämästä,
(Kaksi kuvaelmaa. Kirjoittanut Goffredo Coguetti,

EENKILÖT,

Totonno, napolilainenmerimies
Ciccillo, hanen poikansa . .
Concetiella, hanen tyttärensä.
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NYA EXPRESSBYRAN
Norra Esplanadgatan N:o 21

->i Telefon ISTso 925. >■<-

kommissioner afUppdrag och
alla slag utförasskyndsamt, diskret och
billigt,

Vielgeschrey'n
kirjureita

Anni, kyökkipiika HilmaLiiman.
*) Tie]geschrey'nä vierailee Adolf Lindfors.

Näytäntö alkaa Mo ljS ja loppuu k:lo 11.

Seuraava näytäntö Sunnuntaina Tammikuun 14 p:nä

CentralDassagen. Tel.U46.
r alla till facket hörande arlDßten.

Gennarino
Rosella, Ciccillon rakastettu
Annunziata
Filomena
Carmiuella
Peppina
Tore, ontuva salapoliisi
Ensimmäinetipoliisi. .
Toircen poliisi....
Lääkäri
Viinuri
l:nen
2:nen
3:mas
4:jäs

kansan naisia

Nannina, (4-vuotias lapsi)
Kansaa

Tapahtumapaikko: Napoli,

(Forts, på andra spalt.)

GRAM,HEDMAN& WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. «

Axel Ahlbeg.
Oskari Salo.
Helga Corander.
Anton Franck.
Katri Rautio.
Olga Salo.
Maiju Rangman.
HilmaLiiman.
Berta Yitikainen.
Julius Sario.
Niilo Stenbäck.
Kaarle Halme.. Taavi Pesonen.. lisakki Lattu.

(Mimray Leino.
Kirsti Sainio.

(Mimmi Läliteenoja,
Naemi Kahilainen.

"O
"
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(I)en studeslöse.)

3-näytöksinenhuvinäytelmä. Kirjoittanut LUDVIG HOLBSEQ.

Siiomentamit Hilda Asp

Henkilöt

Leonard, hänenveljensä^^^^^H
Leonora, lianen tyttär&n^^^^^^M
Madlena oinannöiteijii^^^^B
Pernilla, sisiipiilcaMM
Kristo Piirustin^^BJönssi SantanenM
Kalle KyneliinI
Lauri Läkkinen
Leander, Leonoran rakast^a^^HKorfltS; Loanderin setä . .|H
Eerikki Matinpoika,puukhollan^B
PekkaEerikinpoika,puukhollari,hä-

nen poikansa
Oldftlks, Leanderinpalvelia.
Talonpoika
Parranajaja
Räätäli
Notario

) ■ ■

Aleksis Rautio.
Helga Corander.
Mimmi Lähteenoja,
Olga Poppius.
Hemmo Kallio.
Otto Närhi.
Oskari Salo.
Konrad TaUroth.
Anton Franck.
Emil Falck.
Niilo Stenbäck.

Julins Sai-io.
Knut Veckman.
Kaarlo Keihäs.
Taavi Pesonen,
lisakki Lätta.
Kaarle Halme
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slafvisk imitation, och Chabrier bar
onekligen sin personlighet för sig.

Bland det som mest fjättrar ihans
opera kunna nämnas: i första akten
Gwedolines ballad med åtföljande kör
och den stora, delvis på ett fornbri-
tiskt motiv bygda,scenen mellanHarald
och henne;iden andra akten en vacker
bröllopsköroch kftrleksduon. Den tredje
akten eller tablån är slutligen ypper-
ligt behandlad af kompositören, kulmi-
nerande i den finalduo, hvar Harald
och Gwendoline säga sitt afsked åt
lifvet. Detta gäller nu irent musika-
liskt afseende, ty hvad de sceniska
fordringarna beträffar, så lida de utan
tvifvel ett betänkligt afbräck, då två
dödligt sårade personer hålla sig så
länge upprätta och recitera så många
minuter. Iallmänhet ha nu de äl-
skande, döende paren på teatern svårt
att somna in och förvånandegoda lun-
gor. Men här är konventionen drif-
ven till ytterlighet,och detta försvagar
effekten af den annars vackert inspire-
rade musiken.

Operanhärieke tarfvat någon lysande
uppsättning. Man har gjort ungefär
hvad som behöfs.

Grwendolines parti uppbäres af frö-
keu Berthet. Hon ger en god ap-
parition åt den blonda sachsiskan,
spelet är liffullt, och den behagliga
rösten gör sig isynnerhet förträffligt

gällande i de ömmare, blidare momen-
ten. Ty då stor kraft vore på sin
plats, räcker sångerskan icke fullt till.

Barytonen Kenaud (Harald) har en
ganska ståtlig stämma och ger en till-
fredsställande, nyanserad bild af den
råe vikingen, som böjes af kärleken.
Kanske kunde det dock icke skada att
han än starkare accentuerade den vilda
sidan hos personligheten. Gubben Ar-
mels obetydande roll är, bisart nog.
af kompositörenskrifven för tenor.

Minsta berömmet förtjänariGrwend-
eline" kören, som ibland lämnade åt-
skilligt att önska irenhet.

Operan mottogs med varmt bifall,
och efter alt att döma kommer den
att hålla sig länge på repertoaren.

Tic Tac,

<sr.-M

Notiser.
— Finska teatern uppförde ions-

dags för andra gången det italienska
folkskådespelet A Santa Lucia" för
välbesatt salong och lifligtbifall. Styk-

ket är väl iscensatt och de liffulla
folkscenerna af utmärkt värkan. Spe-
let är äfven på de flesta händer godt.
Främst vilja vi omnämna fru Havtios
passionerade och värkningsfulla återgif-
vande af Eosella. Det är förvånans-
värdt, huru naturligt denna skådespe-
lerska återger äfven karaktärer, hvilka
ej ligga inom ramen för hennes naturel.
Annunziata är fru Salos hittils bäst
återgifna roll. Iscenen på trappan
med Concettella utväcklade fru S.
ett på nyanser rikt spel, som var af
god värkan.

Concettellas unga representant fr. Go-
randér visade med denna uppgift, att
hon tagit ett stort steg framåt på sin
bana. Berättelsen om polisförhöret
framsades liffal.lt och väl nyanseradt.
Svärdssidan var ej lika väl represen-
terad. Isynnerhet värkar hr Salos
återgifvande af Ciccillo nästan störande.
Hr Ahlberg föreföllför ungdomlig för
att vara en femtioårig italienare. Hr
Fransk återgaf acceptabelt en ung sjö-
man. Hr Rautios sympatiska sångröst
gjorde sig gällandeide italienska folk-
visorna. Däremot dansades tarantellan
mindre italienskt. Detta gäller isyn-
nerhet dansören, som förföll altför
stel.— Tournée Ida Aalberg-Kivekäs
afslutar idag sin sejour iWiborg med
Grillparzers sorgespel Medea. Jasons

roll har öfvertagits af hr Sutinen och
Kreons af hr Frisk. Utom Medea ha
följande pjeser uppförta: Cameliadamen
(2 ggr,), Nora (1g.), Aärienne Lecouv-
reur (2 ggr.) och Sylvi (1 g.) Repre-
sentationerna ha varit talrikt besökta
och fru Aalbergs mästerliga spel belö-
nats med blommor och lager.

Lördag morgon afreser truppen till
S:t Petersburg, där en serie föreställ-
ningar skola gifvas.— Arppeska truppen uppförde i
onsdags i Åbo Feuilleca äfven här un-
der fru Håkanssons och hr Svennbergs
gästspel gifna komedi ChamiUae".
Salongen var fyld af en intresserad pub-
lik och bifallet lifligt, hvilket till stor
del gälde hr Georg Törnqvist, som i
titelrollen för första gången uppträdde
infor Åbopubliken.— Nya danska operor. Konsert-
mästaren Fr. Rung har till K. teatern
iKöpenhamn inlämnat en opera comi-
que i 3 akter, med text
af Einar Christiansen efter en spansk
berättelse.

Ang. Enna är sysselsatt med att
komponera en ny opera med text ur
Byrons Kam", ibearbetning af So-
phus Michaélis.

-i-£«Ö> €^ «3S £$?"<? *>>»<iiniiv>rtnf rekommenderar sina"f-f^S» CT. &t>. C*.S r&StaUram soupéer för den

RENAULT & G:o
Etablerade 1835

cesjv^c,
Specialité: 3 Médailles rFor".

Generalagent för Finland: Agenturen VINICÖLE"

*s!ilgmann,
Helsingfors.
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Xiociis a,3o.noixs^>la.ts-

ERNEST IRROY & C:o
Etablerade 1820,

J[pims Champagne,
Specialité: Carte d'or".
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A

<fe

frukostar, middagar och -S *få *$?-et «/in/^.r«,»l
ärade allmänheten. «*" *»' S r&StaUrant.
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Specialitst: Delikatess Spis- och ] Ludvigs
_

Knäckebröd af fiere slag samt die- j gatan g
tetiska brödsorter. )

HOTEL KAMPS FESTSAL
från kl. 9 e. m

Program:

Fredagen den 12 Januari.
Strauss
Schubert.
Walter.

Marsch Eadetzky ;i . .
Ouverture Alfonso Estrella
Polka Consert" . . .
Serenade Söderman

PAUS

PotpourriCavalleriaß,usticana" Mascagni
Tals Eéve d'or
Reverie . . Guérout.

Vieuxtemps
Franke.Den skönaballettösen"

Marsch Schrammél.

Lördagenden 13 Januari
Griitzmacher
Flotoiv.

Marsch I Lagerlunden
Ouverture Stradella"
Mazurka C-dur" . .
Polonaise élégiaque . Marx.

Moszkowski,

PAUS

Potpourri ur Bellmans melodier Meissner.
Tals »Polstjärnan" Waldteufel.
Solveigs Sang Grieg.
Tariationer Suppé.
Marsch Kral.

Helsingfors

ÅNGBAGERI.

jA.B. jVordfors
år med 3 Guldmedaljer

prishalonfa

PAGII
och

POTSOT
iparti från Filialen här.

dltfel cKoUM*
===&+■

AKTIEBOLAGET HULTMANS
BRYGGERIERS

«#M| utmärkta %&&%*

POTtTE^
iparti från Bryggeriets nederlag

dl&al c^olfef.

Från uflandefs teafrar.
Veckans program

Stockholm.
K. Operan: Jolantha. — Pajazzon.
K. Dram. T. Frou-Frou. — Vi skiljas!
Wasa T. Rika morbror. — Iballong.
Södra T. Goda vänner.
FolkT. Prinsessan af Trebizonde.

GöteborgsTeater:Stor pantauktionå GustafAdolfs
torg. — Stabstrumpetaren.

Kristiania Teater: Gnisten. — Erasmus Montanus.
Köpenhamn:

Kongl. Th.: Tro som Guld. — Hans Neiling.
Dagmar Th.: Kong Hjarne Skjald.
Folk Th: Lykke-Pers Rejse.

S:t Petersburg:
Maria T.: _E__BH_> 3a näps.

Alex. Th.: Wilhelm Tell (dramat).
Michel T,: La vie de Bohéme.
Deutsch. Th.: Die Lachtaube.
Lilla Th. Mignon (Mkita).

Paris:
Gr. opera: Gvendoline
Öp. comique: LAttaque du Moulin.
Com. francaise: Crispin médesin.

—
Les 3 Sultans.

Oiléon: Le Fils naturel.
Gymnase: La Duchesse de Montélimar.
Vaudeville: Madame Sans-Géne.
Renaissance: La dame aux Oamélias.
Varietes: Les Brigands.
Paldis Royal: Leurs Gigolettes.
Comédie-Parisienne: Suzanne et les deux Vieillards— La veuve.

Berlin:
K. Opernh.s FlygandeHolländaren.
K Schauspielh.: Don Carlos. — Fiesco.
Deutsches Th.:Kätchen von Heilbronu.
Lessing Th.: Madame Sans-Géne.
Berliner Th.: TJriel Acosta. — Maria Stuart.
Friedrich Wilh. Th.: Der Lieutenant zur See.

Telefon '
iiim/ai; färska al/a dagar oqh_särslalda_kaffej

n32. I
'

! Finbnuci-i- och CoiHlitorMiffrj^fc

och middagsbröd efter kl. 10 f. m.

Ledig annonsplats

BLOMBERCs

Restauration
Uagashtsf/ataii J\:o I,

Serveraf^mörgåsbord med varmrätt

a tiden på dagen, ölpåportioner
seidlar

/JV af år 1867 tPjA
ff X> v_L .V# J>- -7 C_> \" - _ försäkrar f \I-V :§» 1
Ico billigast all slags C* 1I>■ Pi1
S egendom genom ~~iI
\ Wilh. Försten. /
V^ Bolagets General-Agent. M

SödraEsplanadg.12.

E Brefpapper & Kuvert
med firma

I iDahlbergs pappershandel.
Hufvudaffär: Alexandersgatan I^^^^Jjl Filial:Skilnadon 19. |^^|

Ledig annonsplats

HB

ByvingeFabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
non plus ultra, jäskraftig och

hållbar.

Ättika
kemiskt ren.

Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lampsprit.

Teater och Musik.
— Vaudeville-teaterniParis har

på Sardous och Moreavs nya stycke„Madame Sans-Géne" under 02 före-
ställningar spelat in 439,149 francs el-
ler mer än 7,000 francs pr afton.— Till minne af Guy de Maupas-
sant skall en roman af den mycket lä- -,_ sta engelska skriftställarinnan Ovida" t
utkomma under titeln „T\vooffenders".
Författarinnan har redan, oafsedt korta
berättelser, skrifvit 30 romaner.— Den nybygda Tivoli-teatern
iBremen har direktör Emanuel We-
sten, som sedan flera år med framgång
ledt stadsteatern iReichenberg, förhyrt
på tre år för att därstädes ifrämsta
rummet kultivera operettgenren.— „Cavalleriarusticana1

' ochP„a-
jazzo" ha nu äfven kommit fram till
Tiflis i Kaukasus, där de gifvas för
utsålda hus.— Siegfried Wagner, son tillden
berömde kompositören och barnbarn till
Liszt, har nyligen anfört vid den årliga
konsert, som „Liszt-sällskapet" plägar
gifva iLeipzig. Vid detta tillfälleut-
fördesuteslutande kompositionerafLiszt

med undantag af en enda komposition
af Richard Wagner. Han skall äfven
anföra vid „Wagner sällskapets" kon-
sert iBer lin; det lär vara hans afsigt
att gifva en serie konserter istörre
tyska städer till förmån för ett Liszt-
monument.—

På Rudolphsheimer Volks-
theater iWien gaf man nyligen lust-
spelet „Wie die Saat, so die Mahd",
fri Bearbetning af PaulReinhardt efter
..linpara Fart" af grefve LeopoldPulle. |_
De istycket upptiädande personerna ~"

äro med mycken skicklighet hämtade
ur det moderna lifvet, yttrar en recen-
sent. En ung grefve, som genom från
sin faden ärfda skulder, siar utan alla
tillgångar och på länge ej kan finna
sin utkomst, föres omsider genom mod
och flit och kärleken till en flicka in
på den väg, som leder till lyckan. Styk-
ket, hvars handling och dialog erbju-
der många spännande pointer, rönteett
mycket välvilligt mottagande.

Ledig annonsplats

PHOSIT" en ny 15 p:i Cigarr ilådm
om 50 & 500 st.

CLAIiITA" en ny 20p:i Cigarrilådor
om 50 st

hos

OBS.! Hem».
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" #\ '^sJt"- ' #
Telef. 627. M

Alexandersg. 42.
"Z3
as

'JIINENS

Llfesfanrant
■Fabiansaatan 6. Telefon 9«8.

;oda varor och
billiga priser

Vi/ justeradbiIlard. Goda köer"

Efekfrisl belysning,
om elek-Kontraktextr

trisk belysning uppgö-
ras å Helsingfors

Wirala *£a6riEs\
Mprima, jäskraftigaI

Denaturerad Sprit. 8
Prässjäst. Elektriska BelijH-

nmgs
KontorS^Esplanadga-
tan 4. Telefon 916

wå

sidenband,

Alexändersg. p

Kajsaniemi värdshus,
Eum för enskilda

sällskap.
För större till-

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

G. A. Wicksiröm.

Ravintola & Biljaardi.
Itä Henrikink. 9

Ruokapaikka
Huoneita ynnä

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

vintolan suljem-
me yleisön suosi-
oon.

G. A Wickström.

Spetsar,

plysch,
ytterst billigt.

H. ELLMIN

agfors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1894

åkerbergs
6a/é

rekommenderas

Högbergsgatan 32

R O K

JACOB REINCKE
3 Glogatan 3

[orda Papjrosser i askar om 250 st. a 2:50 :pi

HJ. TOftNL

.-".-.'


