
Programbladet
Tidning för Helsingfors

FORSTRÖMS
Restaurant & Billards

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommender

Dagligen omväxlande frukosträtter.
MIEDiLG- fråaa. S— S

Soupers å la carte.

CAFE,

e. irL- sv l:5O,

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

förpoträ-tterlzig-,
Förlagaf fotografierefter finska konst-

närers arbeten.
Förlag af finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
FabiansgatanN:o 31. Telefon N:o 264.

N:o 54 1894Onsdagen den 7 Februari

SVENSKA TEATERN.
Tisdagen den februari 6 1894,

<9oå tliöpsförastaUning.

Ed fiffii sutilitioiL
Lustspel i4 akter. Fri bearbetning efter en tysk idt

af Frans Hedberg,

Personerna
Gripenberg,husegare
Erika, hans fru
Emmy, hans dotter iförstagiftet
Ernst Falk, hans systerson, mcdi

kofilare
Glans, borstarc
Bäcker, musikdirektör
Ring-, artist
FrökenOkarinaFamös,sångerska
Sprättengren,possessionat. . .
Virginia,hans fru
Eva, deras dotter
Kamrer Kruse
LöjtnantFridhoff
Enkefru Möller
Skräddaren Holm
En Exekutionsbetjänt
En husdräng-
En brefbärare
En kammarjungfru

Herr Malmströn
Fru Brun
Fröken Stjagoff

Herr Hultman.
Herr Wilhelmssor
Herr Berlin.
Herr Swedberg.
Fröken Borgström
Herr Riego.
Fru Molander
FrökenGradin
Herr Lange.
Herr Wetzer.
Fru Salzenste
Herr Lindero
Herr Öländer
Herr Enberg.
Herr Jungell.
Frk Granqvist

Handlingen iStockholmiGripenbergshus, sommaren
1880 under landtbruksmötet. Mellan l:sta och

ra daådra samt 2:dra och 3:dje akternanä^B
gar; 3:di'e och. 4:de akterna samma dal

Hörjaskl. 7,30 och slntas orak- 10,15

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

__ _ _ ..... ,

Eleonora Duse

Den stora italienskaskådespelerskan
färdas öfyerallt fram som en triumfa-
torska.

Hon har i dessa dagar iMimenen
upplöst sitt sällskap för att anträda en
rekretionsresa till Egypten. Därvid
mottog han af sin personal en adress

.af följande hänryckta innehåll:
O, Eleonora Duse!
..Den genialakonst, som i dig tagit

jordisk gestalt, var vår skola, vår led-
stjärna, vår seger! Adla hjärta, du
ville ha oss till följeslagare,men nui

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 7 Februari

För fjärdje gången

FEDORA.
Skådespel i4 akter af Vietorien SardOU

Personerna

Fru Lindberg-
Herr Lindberg

Herr Kiégo
Herr Malmström
Herr "Wetzer.
Fru Molande
Frk Loenbom,
Frk Lihr.
Herr Berlin
Herr Södergrer
Herr Lange.
Herr Enberg
Herr Hultman.
Herr Salzenstein
Frk Stjagoff.
Herr Larsson
Herr Preoht.
Fru Salzenstein
Herr Öländer.
Herr Linderoos.
Herr Ljungeli.

Gäster hos grefvinnan. Tjänstefolk
Försiggår ivåra dagar, första akten iBulgarien

le tre sista iParis,

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. 10,30 e.ni

Fru Lindbergs toilette är från
MAGASIN DU NORD

Furstinnan Fédora Roniazoft1
Grefve Loris Spanoff ...
De Siriex, attaché vidfrans!

skiokningen
GretSCh, poliskommissarie .
Doktor Baroff. Spanoffs vän
Grefvinnaii Olga ISoukareff.
Fru de Tournis
JBaronessan Oekar ....
Rouvel
Boleslas Lasinski, kompositör
Doktor Lorreck
Doktor Möller
pesiréj kammartjänare . . ,
Tschiloff, juvelerare
])mitri, groom
Cyrill, kusk
Basil, kammartjänarehos Fédora .
Märka, kammarjungfruhosFédora
Ivan, polis ,
En portvakt
En polisagent

rTHITUDES
,J^p|fSkrädderi Etablissement

4J»I och Klädeshandel(BKKSM Unionsgatan 27
'Pfffi^M Tillhandahållerde finastej
Jf%|Q§ FRANSKAochENGELSKA

PALETÅ, KOSTYM.
,R iBYX och VASTTYGER j

moderataoch bestäimda

6? 'ci

Wff försäkrings- \Xg.%
Wff Aktiebolaget \^

l/ iStocltholm. \

l^ondiiori
X>a,lXiSlx.rä.ca.ca.Ol'i under k<lnin

"— « 11111111111 I 111111111111 1111■►"-«" 1 111111 1 1111 11 1 1 1 1 11 1111111!«»*-"

'\j^ve^åjåå
Måiisiisrrai^
Sofio j^.sl\a.ixca.'s3

4> TOBAKS-AFFÄR *>
He/s/ngfors Södra Esplanadgatan 20.

LAGER AF:
In- och utländska CIGARRER,
Papyrosser och Röktobak,m. m

■->< Telefon 1543. i<~

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors

J. H. WICKEL
Vinhandel.

<Jlrrafis <3?unscß
prisbelöntpå mångauställningar,sist på världs.

utställningen i Chicago.

Guldmedalj1890.

ELEGANTA SMÅRUM
Sexor & supéer till olika pris. Prima varor

Bsitt rikhaltiga lager iSIDEN & YLLEVAROR
ensom iELEGANTÅ KAPPOR.

af framstående Wienerdirectris

ANDREA LÖNNGREN.Kontor:;
H*- Esplanaägatnn 33

J. N. Carländer. \
Mode- ocn Di\>erse-nande

*fiöslauor åolåacß!
Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant

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

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus

5 Helsingfors Nya Lånebiblioteks |
förråd af

ijModärn Skönliteratur
har blifvit ökadt och kompletteradt. <"

Enny öfversiktligKatalogär under tryckning. []
|f BiblioteketAnnegat. 12. Tel. 798. %



Kongl. HofJeverantör W- C Sehumaéher, Stockholm^
Ombud för C. W. Schumacher,

K.LILJESTRÖM
G-uldsmed..

Galvanoplastiska Nysilfverarbeten.
Lager af guld och silfverarbeten, beställningarutföras flnt

och smakfullt, alla slags reparationer värkställas,
Galvanisk försilfring och förgyllninga alla metaller.
OBS.! Moderata priser.

LILJESTRÖM
Alexandersgatan N:o 50.

Telefon 1427.

Mförsäkringsakfiebolagef
Kaleva,

JSifförsäEringar é £if räntor.
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'Urbaine är
fortfarande det enda bolag, sommed-
delar uppskjutna liften-säkringar att
vid 21 års ålder träda ikraft utan
alla förbehåll redan åt barn från
det första lefnadsåret.

@arl von <3%norring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

£
"I■a?
42
»8
Öppet: Sockendagar kl. B—38 — 3 f. m. och 5— 9 e, ni.

Sön- och helgdagar „ 9— 2 f. m.

HelsingforsLilla Mek. Werkstad
Alexandevsgatan 48. Telefon 1621.

Utför reparationsarbeten, Förtenning afkokkärl,
Förnickling, Skridskoslipningm. m. m. ni. ytterst bil-
liga priser. Beställningar emottagesperTelefoo1621.
Eftersändes och hemskickas.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen »len 8 Februari.

Ouverture till op. Die Felsen-
Beissiger.

Air. för stråkork
Die Fischerinen von Prosida"

Ouverture till op. Mignon

miihle

Dolores-vals"

tarantelln

Fantasia appassionata, törviolin

Polonaise (E-dur)

Balletmusik ur op. ..Giaconda"
Cayatina ur op. „Halka", förcor-

(Herr Th. Nordin),
10 Ungersk dans

"^Sa^^^P^*

Undervisning ipianos |meddelas afij]Bl Selma Kajanus,"
Albertsgatan 17.

Paus

(HerrIKönig.)

Paus

Waldteufel
Bach

Eaff

Thomas
Yieuxtemps.

IÅSZt

PoncielU,

Monjaschko.

Brahms

i
I

1
Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.!

|J. F. Lindqvists |
T-> 1 " «

[J Lagret ialla artiklar rikt sorterad! /jjj
[J Specielt framhålles en stor collection /J)

billiga, pelsfodrade Rotonder.
Kapptyger, moderna istörstaurval J*(J för emottagande af beställningar. 51

Ledig1 annonsplats

9

net å pistons

m\)VGk ESPANOLA
Försäljningiparti ochminut af endast äktautländsks

WINER &
SPIRITUÖSA.

Allmänna

Lifförsäkringsbolaget
iStocls-Holra

meddelar lif- och kapitalförsäkringar mot särdeles
fördelaktiga premier och liberala vilkor genom

Axel Thuneberg. Theodor Hjelt.
Generalagentur Kaserngatan 22

""Wiiffié, Driftiga agenter medbekantskap
inom studentkretsar antagas.

1HOTEL KAMP.
IHOTELLETS RESTAURANT

serveras dagligen kl. 3— 5 e. na.
Talble d'b.öte

å 2 mk.
Smörgåsbord3 rätter & kaffe.

A 3 mk.
Smörgårdsbord 4 rätter &kaffe.

Dagligen

V^^^gggg±gjg^±jffij^

KONSERT
af E. Schmidts Kapell

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

OBS,! Vid arrangerandet af större tillstilllnrogar såsom
middagar, soßpéer etc. erhålles musik af E. Schmidfs ka-
pell utav skild afgift.

skilsmessans ögonblick är det vi, som
ej vilja öfvergifva dig !

Vi äro oändligt upprörda!
Dig, ädla konstnärinnors konstnä-

rinna, begråta vi djupt, men sökatröst
'i vissheten om, att dina kommande seg-
rar skola vara ett eko af dina trium-
fer nu. Mimenen den 29 januari1894."

Duse liar blifvit öfverhopadmed be-
röm och beundran af fursten regenten
iBayern. Denna beundran lär dock i
anseende till hans ålder vara af mera
platonisk form än furstars iallmänhet.

Man anser ej häller annat än en
högre kärlek till de sånggudinnor, som
Eleonora Duse på jordenrepresenterar,
ha förmått Storhärtigen af Sachsen
Veimar att tilldela Skådespelerskanme-
dalj för vetenskap och konst, såsom
han faktiskt gjort.

Panama-pjes.
(Bref frånProgrambladetskorrespondent)

Paris 29 jan, 1894

Stor uppmärksamhet har ett förbud
mot uppförandet af Maurice Barres
nya stycke Une journée parlament'aire
(En dag i parlamentet) väckt ihela
Paris. Och regeringens åtgärd är dess
egendomligare, som man i alla fall
snart blir itillfälle att se stycket på
Théätre Libre. Dessutom skall Le
Figaros redaktion, efter hvad man på-
står, arrangera en föreställning däraf,
och Teatrarna i Belgien låta aldrig
ett iParis förbjudet stycke gå sig ur
händerna. Orsaken till förbudet har
ännu ingen sig med säkerhet bekant.
Det är ej allena Censuren, så mycket
vet man, som sagt sitt veto, utan sa-
ken har varit före iregeringen.

Stycket är för öfrigt under tryck-
ning och utkommer idagarna på Den-
tus förlagitjugufemtusen exemplar.

Författaren, som formligen belägras
af reporters och andra nyfikna, spelar
mycket förnärmad, men är naturligtvis
i sitt hjärta förtjust och regeringen
djupt tacksam för den mammut-reklam,
som förbudet i själfva värket beredt
hans pjes. Tages ej förbudet tillbaka,

säger han sig vara fördig att inom
kort till Pariserteatrarna — eller re-
geringen! — för uppförande inlenma
ett nytt stycke med titelnLeursFigures,
som på intet sätt skall gifva det nu
föreliggande efter iså att säga par-
lamentarisk effekt.

Vid ett interview med en medarbe-
tare iGaulois har hr Barres angifvit
innehållet iUne journée parlameutaire,
hvilket tidningen naturligtvis skynd-
samt publicerat. Däraf framgår att
styckets handling är följande:

Förstaakten Hjeltens arbetsrum. —
Han är deputerad, har varit mini-

ster, kan blifva det om igen, hade in-
tet emot att en gång bli det och har
ännu mindre att invända mot förnyadt
förtroende. Han är förenad — gift?— med en älskvärd, förtjusande kvin-
na, som skildt sig från sin förra man
för hans skull.

Han märker, att han på obekant
sätt förlorat ett papper, som skulle
kunna kompromettera honom ien tyd-
ligt tvetydig historia. Ocli styckets
handling föregår just vid en tid, då
pressen lefver på att dagligen offentlig-
göra små papirer". Därtill kommer,
att hans hustrus förra man är hans
oförsonligaste fiende, och man liar skäl
antaga, att det är denne som är ibe-
sittning af det förlorade papperet och
att det är hans efterträdare ifruns

gunst som afses, då en tidning för
dagen lofvar att i morgon" offentlig-
göra ett aktstycke, rörande en för
detta minister o. s. v.

Han skyndar till redaktionen, där
saken föranleder förklaringar, diskus-
sion och diverse schackreri,livilket slu-
tar med att hjälten får löfte om
att bli skonad med vilkor att lian an-
ger två andra „kolleger" inämda „af-
fär", på hvilka tidningen kan taga
igen, hvad den förlorar på honom sjiilf.

Hvad är att göra?
Den lilla bytesaffären verkställes,

handeln uppgöres, herr deputeraden
anser sig ha vunnit spelet, och finner
sig kunna besvara alla interpellationer.

Andra akten. Salle de laPaix iPa-
laisBourbon, deputeradekammarenspro-
menadfoyer

Journalister och deputerade disku-
tera lifligt frågar om den petard
morgondagens tidning lofvat sina lä-
sare att kasta. Man är ej i tvifvel om
hvem saken gäller. Man undrar om
den deputerade skall våga infinna sig,
om lian skall ha den dumdristigheten
att försvara sig mot eventuel interpel-
lation

Han kommer, sessionen börjar. Iter-
pellation göres, och han försvarar sig
segerrikt. Applåderna dundra, och lians
position har aldrig varit så säker.

Emellertid liar lian ihemlighet inga

Sam von
O BSJ

Bell'B
Specia/ité :Stilenlighet

Måleriaffär och
Helsingfors, Högbergsgatan37. Telef. 1542.

MO B S.l Arbeten utföras al fresco, al secco och sgraff/to

Ritkontor



ffifljsy&hO) nRm ISUNIS SKRÄDDERI,
utför alla till i, Tket hörande arbeten, af såväl kundernas som egna tyger, med kändackuratess och tillde lägstapri-

W^^^^^mmM^mlicdf *nIfrilo för alla som önska välpassande kläder. Telefon 1192.&er. som kunna beräknas. (WS.! (>oi,

SUOW. TEAATTERI.
Tiistaina Helmikuun 6 p:nä 18*J4.

(Laskiaistiistaina).
Kansannäytäntö alennetuilla hinnoilla.

Silmänkääntäjä.
Ilveilys 3:ssa kuvaelrrassa. KirjoittanutP. HANNIKAINEN

Suomalainen alkuteos

HENKILÖT:
Jussi Olnvinen, entinen talonpoika Oluvilasta Aleksis Eautio.

Naemi Kahilainen.Liisa,hanen vaimonsa
Matti Hölmöncn, kylänvanhin ja kestikievari

Hölmölässä
Katrl, hanen vaimonsa

TaaviPesonen.
Mimmi Lähteenoja,
Hilma Liiman.
Niilo Stenbäck.

Mari, heidän palkkapiikansa
Matkaaja talonpoika. . .

Hölmölänkyläläisiä.

Postikonttorissa.
l:n;ivtöksinenliuvinäytelmä. Kirjoittanut R.Kiljander

Suomalainen alkuteos

HENKILÖT

-m '"^g^gjg

un

NYA EXPRESSBYRAN
Norra Esplanadgatan N:o 21

-& Telefon 3W:o 925. h$-

Uppdrag och kommissioner af
alla slag utföras skyndsamt, diskret och
billigt

yWusfalaincn.
l-näytöksinennäytelmä. Kirjoittanut Szigligeli

HEAKILWT

Herra Egri, Unkarilainen tilan-
haltija Niilo Stenbäck.

Helga Corander.
Oskari Salo.

Koosa, hanen sisarensatytär
Herra Sandory
Lajos, Kgrin ensimmäinen pa

veliia Kaarle Halme
Otto Närhi.Peti, Mustalainen

PalTelijoita
Tapaus. Herra Kgrin kartanossa, lähellä Szegedin'in kaupunkia

KIHLAUS.
1-näytöksinen komedia. Kitjoittanut Aleksis Kivi.

Suomalainen alkuteos

HENKILÖT :
Aapeli \ kraatareja ja vanhoja( Aleksis Eautio.
Eenokki / nuoria-miehiä. . \ lisakki Lattu.
£ eya Xaemi"Kahilainen
Jooseppi, Aapelin oppipoika . .Hemmo Kallio.

Näytäutö alkaa kl.1;28 ja loppuu !/2M«
Postinkoitaja
Klrjmi . .
Postiljooni .
Kauppaneuvos
Talonpoika.

lisakki Lattu.
Knut Weckman.
Taavi Pesonen.
Emil Falck.
Otto Närhi.
Aleksis Rautio.
Julius Sario.
Olga Poppius,
Mimray Leino.
Naémi Kahilainen.
Mimmi Lähteenoja

Kuljeksiva kauppias
Kaupungin palvelia.
Helmi......
Neiti Enfrosyne .
Talonpoikaisvaimo
Palvelustyttö
Yleisöä.

Forts. & följandespalt,

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. JWSSÄffU

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o
Etablerade 1835, Etablerade 1820,

COQJStjAC, J^eims Champagne, 33 m |2
11Specialité: $ JMédailles iVor". Specialité: Carte cVor",

Generalagent förFinland: Jjgeniuren VINICÖLE"
♥ »—I

ffrfft?

cJCerman <£*ilcjinann,
&Helsingfors

3-i@c3.xg; nxxn o xx s jz> 1£x t s-

skäl att fröjda sig. Han erfar nämli-
gen undersessionens lopp,att den nämda
tidningen endast äger en fotografi af
hans bref, och att originalet alt jämt
är isin frus förra mans händer. Han
har för att rädda sig själf sålt två an-
dra — och gjort det förgäfves, be-
gått en gemenhet utan att ens själf ha
någon nytta däraf. Andra anse honom
räddad, själf känner han sig förlorad.

Tredje akten. Hjältens arbetsrum så-
som iförsta akten.

Han har altså lyckats förmå tidnin-
gen att ej reproducera en fotografi af

ha ns bref. Men hvem kan afhålla in-
nehalvarén af originalet från att på an-
nat sätt offentliggöraaktstycket?

En enda person skulle kunna det,
en högtstäldman som står regeringen
nära. Han besöker denne och erhåller
löfte om understöd för landets, första-
tens skull, men på ett vilkor

—
den

meromnämda tidningen skall förbinda
sig att ej göra någon annan skandal.

Men han har ju för att rädda sig
undan Scylla strandat mot Carybdis.
Han har ju själlangifvit två bland sina
vänner just för att bereda tidningen i
fråga tillfälle att på något vis få ska-
dan igen, när den skonade honom.

Detta läge är hopplöst situatio-
nen olöslig

Han vill fly med sin hustru, men-
hon tror på hans livlighet, lian tillber

henne och har ej hjärta, ej kraftjjatt
bekänna

såsomOch han tar sitt lif
baron Reinach tog sitt.

Detta är styckets handling. Pana-
maskandalerna äro ännu i så färskt
minne, och den närvarande sociala och
politiska ställningen här iFrankrike
sådan, att förbudet mot styckets upp-
förande måhända tills vidare är en
ganska välbetänkt åtgärd, hälst det ju
är på modet att ställa till teaterskan-
daler.

Från konstsynpunkt kan man dock
ej annat än beklaga förhållandet. En-
dast min första resumé af innehållet
bör ge vid handen, att styckets idé,
byggnad och konflikt helt enkelt är yp-
perlig och att framstäldtilycklig form
det bör göra stor effekt.

Flamherge

Det musikaliska Ung-
italien.

(BreffrånProgrambladetskorrespondent.)

Milano den 15 jan. 94

Mascagni, Giordano och Samara läto,
en afton för kort tid sedan iSonzog-

nos hus höra sina nya arbeten infören
liten utvald publik från Wien, Paris
och Berlin. Sonzogno bebor en förtju-
sande villa vid Via Boito, hvilken är
inredd med utsökt smak, där ienpräk-
tig salong, prydd med taflor och konst-
verk, de tre unga representanterna för
den nya italienska skolan, på en för-
träfflig Bechsteinflygel, föredrogo sina
nyaste kompositioner. De öfvertogoom-
växlande sångstämmorna, ömsesidigtun-
derstödjande hvarandra med den älsk-
värdaste kollegialitet. Giordano, för-
fattaren till Mala vita", har absolut
ingen sångröst; han var därför mer än
de andra hänvisad till kamraternas
medverkan. Mascagni ochSamara sjöngo
hela operan „Regina Diaz" med beun-
dransvärd eld och hänförelse. Mas-
cagni lät därpå höra Eatcliff" och Sa-
mara sin Martire". Så åter Mascagni
bitar ur sitt andra nya verk Romano :l.
Men föratt få närmare redapå Mascag-
nis arbeten uppsökte jag honom i„Ho-
tel Milano", där han ännu altjämt en
trappa upp bebor den stora, rikt möb-
lerade våning, som bär Verdis namn.
emedan Verdi hvarje gång, han kommer
till Milano tar in här. En stor salong,
ihvilken ett jätteporträtt af Maéstron
hänger, ett stort sofrum med två sän-
gar och ett påklädningsrum utgöra vå-
ningen, som skall vardahistorisk. Mas-
cagni ropade så snart han fick se mig:

nMan kör bort mig härifrån. Imor-
gon kommer Verdi och jagmåste flytta."
Stackars Mascagni! Verdis våning ko-
star 60 lire om dagen, Mascagnis nya
rum skall endast kosta 10 lire.

Om den nya fyraaktsoperanj Katc-
liff" har redan yttrats mycket och
skrifvits ännumera. Denna operaskall
gifvas första gången i Berlin islutet
af februari och därvid anföras af Mas-
cagni själf. Titelrollen skall sjungas
af tenoren Sylva, Ratcliff" skref Mas-
cagni som ung elev vid konservatoriet
och valde detta ämne, emedandet gjorde
ett mäktigt intryck på honom och eme-
dan han icke behöfde någon libretto till
den. Han tog Maffeis öfversättningaf
Heines Eatcliff" och satt den imusik
sådan den var. Därpå blef arbetet lig-
gande i en gammal kista iLivorno
och han tänkte inte vidare därpå.
Först efter ;iCavallerias" framgångar
kom han åter i håg sin Ba.tclitf".
Han letade fram den och tog itu med
instrumenteringen, hvarmed han själf
säger sig vara mycket nöjd. Men ope-
ran kräfver en mönstergill framställ-
ning

'
lillilll rllrr lii'l'lin "il'

va^^Neapel på den nya teatern, där
sannolikt Tamagno skall sjunga titel-
rollen. Nästan samtidigt med Katcliff"
skall man iItalien uppföra Eomano".
Det är en enaktare, och stycket isin
helhet är kortare än .. Cavalleria". ett

~ :ébå ITmtt ■nnntn-rmnnt rekommenderar sina fruko- T7ifi nnM+niitinrtt rÉÉU—^-4m\ H K k ? rPQTHIUSIIT **,*&*&*<>*«*&* n K k Wm\\VW fm*+-Wi JL IL li.» 1UljlUlllQlll för den ärade allmänheten [, ]}t |\B|) [UlllQlllQM. HP



Specialitet: Delikatess Spis- och I Ludvigs.I o D
, Telefon iJ^r./JBHi^HHH

Knäckebröd af flere slag samt die- j gatangjANGB Å ULK I. *fla-
frukost- och middagsbröd efter ki. 10 Im.

tetiska brödsorter. .— ■ 1

och Conditori tillverk-

HOTEL KAMPS FESTSALHOTEL KAMPS FESTSAL jk.B. jVordfors
Torsdagen den 8 Februari

Onsdagen den 7 Februari
med Guldmedaljer från kl. 9 e. in

frän kl. i) e. 111

prisßolönfa
ProgramCHAMPAGIIProgram

och
Marsch »I Lagerlunden Grrutzmachei

FahrbaclMarsch FPMiOIHI WeberOuvertureOberon
Ouverture Balff Polka-Mazurka rBella Waldteufel

parti från Filialen här
Polka Sylp tiden Bils Marsch och Finale ur Aida Verdi

Jiendelssohn dltfd cXoIIWFKrigsmarsch PAUS
PAUS 3*£s4+ Potpourri Hefistofeles Boito

Potpourri »Lohengrin Wagner
Vals ..Toujours

Vals ..Käjsaren Strausa AKTIEBOLAGET HULTMANS Friihlingserwachen
BendelMozart Menuett BRYGGERIERS Liebesgötter

Les Diablotins Albert!
Galopp ..Arnor Bils

<44a?) utmärkta $%&s&%*■Marsch Krå

POKTETi ##parti från Bryggeriets nederlag

élxd cZollef.

Ledig annonsplats

F. BLOMBERC

Restauration
Magasinsgatan \:o /

Serveras smörgåsbordmed varm rätt.
portioner alla tiden på dagen, ölpå

A* af år 1867 <(U\/ €>\i försäkrar f- \
I°o billigast all slags &1
1 egendom genom "~* B
\ Wilh. Försten. /

Bolagets General-Agents J
Södra Esplanadg.12.

Brefpapper & Kuvert
med firma

iDahlbe^^pappershandel.
Hufvudaflär: Alexandersgatanlä.

Filial:Skilnaden 19. il

Ledig annonsplats

Spetsar
sidenband

plysch

ytterst billigt.

H. ELLMIN

Kajsanieml värdshus.
Eum förenskilda

sällskap
För större till-

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

G. A. Wicksiröm.

Ravintola & Biljaarii
Itä Henrikink. 9

Ruokapaikka
Huoneita ynnä

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

vintolan suljem-
me yleisön suosi-

G. A. Wickström

SyvingeFabriks
Aktiebolags

Pras sjast,
tion plus ultra, jäskraftig och

hållbar.

Jlttika
kemiskt ren.

Denaturerad Sprit,
lasta och billigaste lampsprit

Helsir

kärleks- och svartsjuksdrama medhögst
originelt slut. Skådeplatsen är en grotta
i hvilken hafsfioden intränger. Där
nere hålla sig två älskande gömda.
En fiskare hör från detta gömställekär-
lekshviskningar och ropar utifrån på
skämt: Hör upp med era smekningar,
eljest drunknar ni". Ett skri blirsva-

Han känner igen sin hustrus röst
störtar in i grottan och återvänder
med en blodig knif ihanden. Det är
slutet. Musiken skiljer sig helt och
hållet från Slascagnis tidigare men är
måhändaegnad att varda populär. Dess
grunddrag är mer italienskt och melo-
dirikare än musiken i „Cavalleria".
Andra afdelningen innehåller en barca-
role för kör och en tenorserenad, som
väntas blifva mycket eftekttulla. Lib-
retton är af Targioni-Tozzetti och Me-
nasci efter en roman af Alfonse Kärr.
Ännu en tredje opera säger Mascagni
ha föresväfvat honom. Men" tillägger
han", den blir aldrigkomponerad. Jag
har förälskat mig i ett ämne af Ju-
les Claretie: Cigaretten■', och skulle
däraf ha gjort tre lika, till en enda
förenade akter. En ny förin. Alldeles
fin de siécle! Men tyvärr har jag nu
fått veta, att Claretie afstått detta
ämne åt Massenet, och mig återstår in-
tet annat än att draga mig tillbaka.
Jag hade redan musiken till denna opera
i hufvudet . . . Skada! ! !

Notiser.
— Suggestion är namnet på ett mo-

lernt skadespel af Dr. Wilhelm Hen-
'.en, hvilket den 14 januari för första

Theatei»■ängen uppiördes pa Alte^
i Leipzig. Liksom Paul Lindan isitt
skådespel Der Andere" behandlarHen-
zen i sitt frågan om hypnotismen.
1tandlingens byggnad och dialogen, som
är Mig ocli spirituel, samt i synner-
het iförsta akten framkallade en glad
stämning isalongen, äro värda alt er-
kännande. Men andra aktens slut vär-
kade främmande och till och med pro-
tester, samma förhållande visade sig
äga rum vid andra föreställningen af
stycket

Ledig annonsplats

om 25& 50 st.
CLAMTA" en ny 20p:i Cigarr ilådor

OBS.! llcui

CÖ

CO
s=

gfors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1894

Nyjuster

<3aGrißs
extra prima, jäskraftiga

och hållbara

Prässjäst.
Denaturerad Sprit

vy i . . i ro .
I

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

PROB

hos

Telef. 627. É
Aleiandersg. 42.

HJ. TöfiNMINENS
it e>%isi sa i8 sini
Fal)iaiisi>atan <>. Telefon OOS.

åkerbergs
e*f*

rekommenderas

Högbergsgatan 32

R O K
IT" en ny 15 p:is Cigarr ilådor

JACOB RBINCKE,
3 Glogatan 3

da Papnosser i askar om 250 st. i2:50

Rekommenderar sig med goda varor och
billiga priser.

"ad biljard. Goda köer"


