
Pris 5 penni

étrogmm^sßlaået
Tidning för Helsingfors

%ranå- & Jsif- ~f-DANIEL NYBI4N, $FOTOGRAF Teatrar och Konserter
Atelier för porträttering.

Förlag af fotografier efter finska konst-
närers arbeten. Kontor

>K Förlagaf finska vyer.)fc

Handel med fotografiska artiklar Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
'/XN.Esplanadg.33.
-I- J. N. Carlander.Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.

1893.Söndagen den 23 AprilN:o 47

Svenska Teatern.
Söndagenden 23 April

Söé tEöpsfärosfälining.

SONDAGSBARNET
i akter. Musiken af C. MillöckerOperett

PEBSONERNA:

TristanFlorival Hr Oastegren.
Mr Butterfleld „ Riégo.
Sir Edgar, ) \ » Salzenstein.
Sir Lothar, > dragonofficerare . . . . \ „ Walhbom.
Sir Hannibal,J I„ Wilhelmsson.
Samuel Warrens, hofmästare Larsson.
Plumkett, sheriff Malmström.
Lord Nickleby „ Berlin.
Mr Pudding » Precht.
Rob Winkle, portvakt påbysättningshäktet „ Ljungberg.
Lady SylviaKockhill FruCastegren.
Drolly, hennes syster „ Molander.
Mrs Winkle » Precht.
Sheriffens skrifvare. En trädgårdsmästare. Gäster. Tjänare.

Bysättningsfångar. Bondfolk. Soldater.

ISkottlandivåra dagar.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,45 e. m

Biljettpriser: Parterre 4,50; 4,—; 3—; Part. gäll. 3,—; ATantsc. 25,—; Part
loge 4,— ;IKad. fond 4,50; Sida 3,50; IIIlad fond 2,— :Sida 1,50; Avantsc
20,— ;111 Rad fond I,— ;Sida I,— ;Gäll. 0,50; Avantsc.10,— M.

V^M^ f^ELSINCFOIiS '

<?.

Victor Castegren

(Tristan Florival i»Söndagsbarnet").

Hvarför skulle vi icke åter trycka
af herr Castegren på vår första sida,

då han idag på söndagen för godt-
köpspriser agerar »söndagsbarn" på
svenska teatern? Vi anse det Dästan
för vår absoluta plikt att sätta in
honom i bladet så ofta som möjligt
under den korta tid han ännu står

kvar vid vår af ett fåtal förkättrade,
men af den stora publiken alltid gou-

terade „operettscen".

Svenska Teatern.
Måndagen den 24 april

Stackars Jonathan.
Operett i3 akter. Musiken af €. Millöcker.

Personerna:
Yandergold,en rik amerikanare Hr Salzenstein.
Tobias (juikly, impressario „ Riégo.
Professor Dryander „ Larsson.
Harriet, hans niéce, medicinedoktor . .Fru Castegren.
Baron Frithiof Grisfoth, svensk ädling . .Hr Wahlbom.
Ingeborg,hans kusin Fru Salzenstein.
Catalucci, tenor Hr Precht.
Brostoloneitalienskbassångare fr.Hamburg „ Malmström.
Holmes, advokat „ Berlin.
Billy, hofmästare, j i„ Wilhelmsson.
Jonathan, kock, >hos Vandergold. , .'. „ Castegren.
Molly,köksa J |.Fru Molander.
Walcker, Hr Siljänder.
Lady Hopkins Fru Precht.
Blowitz, \ { Hr Berlin.
»iddle, I , J „ Lindh.
Beckett, sporters Siljander.
Hatton, J (. „ Ljungberg.
Miss Big, 1 Fru Wahlbom.
Miss Flirt, Frk Grassimowitsch.
Miss Hunt, studentskor i Bostons uni- „ Stjagoff.
Miss Bly, versitetet „ Granqvist.
Miss Grant, „ Hellman.
Miss Pott, f { Fru Precht.
En Sheriff Hr Malmström.
En förvaltare „ Beckman.
Kenri I ... / „ Larsson.
Alpl.oi.se/ uPPsymngsman { ; Beckman.
Gäster. Turister. Tjänare. Lakejer.Negrer. Kineser. Uppassare.
Händelsen tilldrager sig: l:sta akteniVandergoldspalats iBo-

ston; 2:dra akten ien af Monte Carlos salonger; 3:dje ak-
ten på en sommarvillautanför Newyork. Ivåra dagar.

Börjaskl. 7,30 och slutas oinkr. 10,15 e. m.

Onsdagen den 2(! april
S"t^.cslsL£ii*s Jonatlian

> K.
SÖNDAGAR

sikl. 3— 5 e. m.

MIDDAG å 3 Mfc
MUS!) \r.
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Musik iMatsalen I@^fia)@s»ge>@?-ig§>@;-'g@

alla aftnar efter ki. 10. "-»"imm»" »*-" ■«"■■

['"'■■~.

MYOWTÄÄ

PALOVAKUUTUKSIA.
Aleks.k. N:o 42. Tele

E. STÄHLBERG' 8 FOTÖ G KTFT3TTÅ AfTLTÉR
■*■ , , ii'i i iii I-IMIIUIM

:EF*öx*sa.Islriixs*=* £«, Is.tx© toc»1c»,s© "t

KLiIL^K^A.
beviljar lifränt pensions-, utstyrsel- oc

idel vinsten

ffsakringar af j I

Id b sSt£ va'rätt
nskas omedelbart

fr. kl. 7.30 e. m.

IIIUIIII»»— "— *H

TH. STTTDS'B
KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRORELSEI

Unioi skatan N:o 27
tillhandahåller de finaste RÅNS KA och ENGELSKA Trikoter, Doff/ar
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inflPHJriJnOHKltlllllfln. y o^ taga reda på prisen hos O. Öländer, Skilnadstorget N:o 2. jSt,,^-----^

HELSINGFORS,
Alexandersgataii N:o 17, <£N
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ovilkorligen den



Söndagen den 23 april kl. 2 e. m.
uppföres för tredje gången af

Sinfoni-kören
och

Öpkcsfepjfepenincjens Crkesfcp
under medvärkan af

Konsertsångerskan FrökenHelene Susch koff,Frk. Ale-
xandra Ahnger, Tenoristen vid Kejserl. OperaniSt.

PetersburgHr Peter Lody och Hr A. OjanperäJ

Universitetets Solennitetssal
Ludvig van Beethovens

MISSA SDLENNIS.
Öp, 123, för fyra solostämmor, kör och orkester

I. Kyrie.
11. Gloria

111. Credo

IV. Sanetus.
V. Agnus Dci

Robert Kajanus
Dirigent,

Nylands
/#. Fagerroos, 2

Alexandersgatan 9. 3 <Zfcaés¥uga,
13 Nylandsgatan 13

Telefon 1085.

C. E. LINDGRENS BORSTBIHDERIAFFÄR,
Alexandersgatan 46, CENTRALS HUS.

Alla sorters finare och gröfreBorstbinderiarbe-
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt-
svamp, Tamburmattor m. m.

C. E. Lindgren

X[E] <)<g>

| OBS.! "|
\ Rococco & Japanesiska rummet

rekommenderas för slutna sällskap.
Conditori
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Teater-, Res- S Marinkikare.
Specialitet: Glasögon & Pince-nez.

■<"3 Största urval. — Nya modeller. H'
PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Esplanadgat.37 (Göhlesgård).

Bekvämt, snyggt
och tidsenligt inredd
med billigareoch dy-
rare alla slags bad-
rum och ångskåp,
samtmotsvarande al-
la rättvisa anspråk
på god uppassning,
trefnad och komfort.

K. Å. Dahiins

4 Glogatan 4

Säljer billigast allt
bvad till en väl för-
sedd drogeriaffärhörer.

Ämnen, som begag-
nas endast till medi-
cinskt bruk, få enligt
drogeri - författningen
icke på någon droghan-
del säljas i mindre
partier än 150 gram.

N. A. THE,
Vladimirsgat. 13 och

Michaelsgatan 5.

Direkt importerade

MER.
N. A. Turdén.

Ny fransk dramatik.

18. L'enfant prodigue.
Pantomimo en 3 aotes de M. Michel

Carré fils. Musique de M. André
Wormser.

(Folies dramatiques).

Detta egendomliga och anslående
stycke — en opera utan ord" —
som på sista tiden låtit så mycket tala
om sig, äfven hos oss efter dess in-
köp förSvenska Teatern ochefter åter-
gifvandet af en del musik därur på
Hr Kajanus populära konserter, upp-
fördes f. f. g. i ParisiLa Société fu-
nambulesque 1890, och gjorde då en
sådan lycka, att det kor. därpå upp-
fördes på Théåtre de Folies dramati-
ques för att sedermera göra en rund-
resa till tre olika världsdelar — öf-
veralt med samma framgång.

Vi återgitva här en kort resumé af
styckets innehåll till ledning fördem,
som därför tilläfventyrs äga intresse:

Den förlorade sonen

PERSONER:
Pierrot pére,
Pierrot fils,
Fru Pierrot,
Phrynette, tvätterska,
Baronen,
En tjänare, negergosse.

Första akten

Ett välmående, borgerligt hem,

Fadern, modern och Pierrot sitta till
bords. Pierrot är distraitochhar ingen
aptit. Han försöker att äta,menmaten
sitter honomihalsen. Degamla fråga,
hvad som fattas honom. Ingenting",
säger han, jag har »endast litet ondti
hufvudet". De tillbjuda honomalt möj-
ligt för att uppmuntra honom, han är
ständigt melankolisk och frånvarande.
Då förstår modern, atthan är förälskad.
Förälskad? Men ihvem?

Det knackar på dörren. Pierrot öpp
nar. Den lilla vackratvätterskanPhry-
nette träder in med en korg renaklä-
der. Hon gör strax intryck på Pierrot.
Han kan icke taga ögonen från henne,
och medan hon följer modern in iett
sidorum, sätter Pierrot sigvidskrifbor-
det och skrifver sida för sida om sin
kärlek. Då Phrynette kommer tillbaka,
tager Pierrot mod till sig och räcker
henne sina verser. Hon läser dem och
lofvar Pierrot att fly medhonom. Men
den lilla koketten fordrar, att han skall
skaffa pengar, mycket pengar. Pierrot
lofvar det, ochPhrynette skänker honom
en ros samt går.

De gamla komma in. Det är tid för
Pierrot att gå till sängs. Han säger
god natt till föräldrarne,hvilka stanna
irummet och snart falla isömn öfver
Le Temps". Så smyger Pierrotsig in,
tager ur sin faders ficka nyckeln till
peDningskåpet och går att öppna det.
De gamla vakna vidbullret,menfadern
tvingar sin hustru att låtsa om ingen-
ting och de se nu fulla af skräck, hur
deras son bestjäl dem. Pierrot öfver-
väldigas ett ögonblick af ångest, men
Phrynettes ros gifver honommod, och
han störtarut med sitt byte.

Andra akten

Phrynettes boudoir i Paris

Phrynette sofverisin boudoir.Pierrot
vakar öfver henne ooli jagar bort flu-
gorna, som vilja störa hennes sömn.
En tjänare kommer in med en räkning,
och strax därefter med en till. Pierrot
kanickebetala. Han förebrårPhrynette
hennes slösaktighet;hon vänderhonom
kallt ryggen och han måste tillstå, att
han icke äger något mer. Hon blirra-
sande, hotar medatt lämna honom, om
han icke skaffar pengar. Denolycklige
Pierrot får då en idé. Han vill offraalt, tilloch med sin ära, förPhrynettes
skull. Han går bort till spelbordet och
tager ut ur en kortlek de fyra niorna,
hvilka han stoppar isinrockärm,hvar-
efter han skyndar bort.
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J- Privilegieradt 1869.

Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenakapliga
som merkantila. Rekommenderar sin ilceias.igTs.fi.sfca. etfcLel-
3a.in.g- förutförandeaf ill-u.stra.tion.er af alla slag enligt nya-
ste metoder.

OBS.I Våra arbeten hafva rönt allmänt erkännandein- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna till/-(jjtjänst franoo och gratis. g,
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ORKESTERFÖRENINGEN.

Sociefefshusei
Söndagen den 23 april.

Program:
Onverture till op. »Die Entfuhrung avs.

dem Serail" : . . . .Mozart.
Aria ur örat.»Elias" Mendelssohn.

(hr. P. Lody)
Suite Algerienne Saint-Saens.

Prelude. Réverie du soir. Khapsodie
mauresque. 'Marche militaire francaise.

PAUS.
Ouverture Dimitri Donskoj" Rubinstein.
a) Penso" \ „.. , Tosti.' „ .., > romanser for tenor . . . _
6) lraga ej" ) Davidow.

(hr. P. Lody.)
Scener ur Die Meistersinger von Nörn-

berg" Wagner.
PAUS.

Fantasiur op: „Trubaduren" Verdi.
La Perle de Valeuce" Krål.
Björneborgarnesmarsch — — — —

Konserten börjar kl. V2B e. m
Robert Kajanus
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500 Portemonäsorter,
75 Plånbokssorter,

1500 Blomsterkortssorter
finnas att välja på hos

Oeltctr Fröberg,
Kaserngatan 46,

y^^^få^^^^r2iC

ITHIILEJ
Stockholm,

meddelar lif-, kapita^ocjS
►^ lifränteförsäkringar. ■

Thules vinstutdelning till de»
försäkrade uppnådde för årl

°y 1892 en stimma af I
0 152,437 Kr. =Fmk. 212,802.1
°v^ Generalagent för Finland I
°^å 0. Th. Widerholm. I
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ALEXANDERS TEATERM.
(Regis: Axel Collin.)

(Söndagen den 23 april kl. 1/a*'--1/»n e. m.

För andra och sista gången

De tre Musketörerna.
Skådespel i8 tablåer och prolog af Alexander Dumas d. a.

Öfversättning från franskan.

PersonernaiPrologen:
Lord Wlnter
Mordaunt. . . . "
Eli okänd
Värdshusvärden
Värdshusvärdinnan
Grimaud
En kavallerikorpral
Jerörne,i tjänst på värdshuset

Herr Asplind.
Herr Colim.
Herr Widberg.
Herr Smitt.
Fröken Adelstam,
Herr Johansson.
Herr G. Sjöberg.
Fröken Carlsson.

Personerna iPjesen

Carl I, konung af England Herr G- Sjöberg.
Henriette af Frankrike, hans gemål ....Fru Hjort.
Chevalier d'Artagnaii, löjtnant vid de kuagl.

musketörerna Herr Böttger.
Grefve (le la Fére, sommusketörkalladAthosHerr Malmgren
Herr DuVallon de Bracieux,kalladPorthos.Herr Hj. Sjöberg-
Oliver Cromwell Herr Widberg.
Lord "VYinter Herr Asplind
Mordaunt Herr Collin.
Ofyerste Groslow Herr Blom.
Grlmand, Athos' tjänare Herr Johansson.
Parry, kammartjänarehos konungen....Herr Smitt.
Findley, tjänare hos Cromwell FrökenBroman.
Madelaine Turqnenne,d'Artagnansvärdinna. Fru Lundström.
Konungens bägge barn. Parlamentsledamöter. Skotska och

engelska soldater
(Händelsen tilldrager sig dels iFrankrike, dels iEngland

år 1649),

Medan han är bo.ta, får Phrynette A iCYAMHF öQ TCATCDWbesök af den rike och förälskadebaro- nLLAniIUC.nO iLM IL18 IV
nen. Hon finner honom ful, men kani
icke motstå hans väl fylda börs. H;iiiH
lofvar henne äfven att taga henne tillH
maka. . Hon flyr med honom isamuuiM
ögonblicksom Fierrot återkommermcdH
fickorna fulla af guldoch sedlar. ITaiiß
finner buren tom och fogeln utilvgen,M
och öfverväldigad af skam och förtvif-B
lan

Ernest

éfcrman <£ilgmann. dlcjQnfuran *ffinfcofe.
GLOGATAN 0. Telefon 1535.

Irroy & C:o Reims Champagne. Gonzaies Byass & C:o lerez de
W:m & Geo Tait Oporto. Delius Fréres & C:o Malaga m. fl.

Tredje akten.
De bägge gamlas hem, hvarest lifvet

går sin trista, enformiga gång.

Medan fadern gått ut att köpatobak,
återkommerPierrot hem,eländig,hung-
rig och ångerfull. Han fallerimoderns
armar, hon gömmer honomisidorum-
met, då fadern kommertillbaka. Denne
upptäcker att något ovanligt är å färde,
och hustrun tillstår då, att den förlora-
de sonen vändt hem och är isidorum-
met. Pierrot kommer fram,men fadern
förbannar honom och visar honom på
dörren. Då höres ett regemente draga
genom gatorna under full musik. Pier-
rot lyssnar och får plötsligt en idé.
Hän vill på slagfältet återköpa sin för-
lorade ära. Han bönfaller fadern om
att gifva sitt tillstånd och den gamle
öppnarslutligenrördoch förlåtandesina
armar för att omfamna den förtappade
sonen.

Och medan musiken närmar sig, ta-
ger Pierrot afsked ochgår ut föratt låta
upptaga sigide bortdragandesoldater-
nas led.

— Sarah Bernhardt var under
sin nyligen afslutade turné iItalien
närvarande vid en minnesfest, som
man gaf iRom med anledning af
den berömde dramaturgen Goldonis
100-års jubileum. Konstnärinnan för-
des in ifestlokalen vidundervisnings-
ministerns arm och var föremål för
allmän hyllning.

(Regie: Axel Collirc.)

Måndagen den 24 april kl. Va 8 KA 11 e. in.

För första gången

Trassliga HärfVor.
Lustspeli8 akter (första akten afdelad i två tablåer.)

Bearbetning efter en främmande idé af Axel C— n-

Personerna
Berling, fabrikör Herr Hj. Sjöberg.
Ulrika, hans hustru Fru Collin.
Willy, deras sov Herr G. Sjöberg.
Mikael Blasius,köpman från Finland. . .Herr Collin.
Lisbeth, hans dotter Frk. E. Carlsson.
Granberg Herr Lundström.
Barbara, hans hustru Frk. Adelstam.
Elise, deras dotter Fru G. Sjöberg.
Ljung, värkmästare 1 ("Herr Widberg.
Edvard Blom, bokhållare |n

_ .. Herr Asplind.
Johan, betjänt hoS BerlmS "

Herr Böttger.
Sophie,husjungfru J iFru Lundström.
Loman, stationsinspektor Herr Smitt.
Berglund, banvakt Herr Johansson.

(Händelsen tilldrager sig: l:a akten vid enmindrejärnvägssta-
tion inärheten af Stockholm, de öfriga af pjesen hos

Berling iStockholm.)

OBS.! Mellan första och andra tablån längsta uppehållet,

Tisdagen den 25 april

Samma pjes.

la Frontera.

J

Öppet: Söckendagaril.B—3 f.m.ocli 5—9 «. m,
Sön- o. helgdagar „ 9—2 f. m.
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ålli Jiliifli
SPIRITUÖSAAFFÄR

13 Eriksgatan 13.
Rekommenderar sitt välsorterade

lager af
Cognac,

Rom,
Liliörer

Från Legler Pernod, Schweitz,
direkt importerad absint.

Alla varor absolut fin och ren smak

IMagaeåia dua M®ird» i
/fr u jj

)fi Specialaffär för j

Modevaror & Kappor. %
)«, Damskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris.\

Alexandersg. 48. Sluiförsäljning. Telefon n:o 23.
Skräddarmästare ML RL\TALAS konkursmassas rikhal-
tiga lager utmärkt goda tyger realiseras till inköpspriser ochderunder, alla slags kläder förfärdigas till billigaste priser,
för arbetsduglighet fullständig garanti.

<%. Jl. Saxelins ctfofocjrafisßa cflfelier,
jpQT" Central Passagen

Porträttering alla dagar fr. 9— 3. Elegant arbete, Billiga priser

Nya

Imgut-
handeln

( i Mioliaels-

( gatan 1
t*— =
wwww

För Vårsäsongen:
Polska och Wiener-

§JKODOJI
af bästa fabrikat, till nedsatta, ytterst

låga priser, samt

Summl"Saloscßar
af den välkända prima sorten,istörsta

urval nos

K Lönnbeck,
Norra Esplanadg. 35, hörnlokalen,

Oho Diverse i\ster realiserasytterst"US. billigt.

Ledig annonsplats

Rob. Holmqvist.
fin- och Kolonialvaruhandel

Annegatan 20.

I SOCIETETSHUSET,
som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemangär ele-gant ochfullkomligt nytt,uppfyller ältanutidensfordringar. Störreoch mindre våningar och enskilda rum erhållas för bröllop,

i middagar, supéer och sammanträden m. m.

7- Maexmontan

1 j 98KJ~ Eekommen- ]
■~jl( derarsittvälförsedda iB :( lager af droger, ke-

"
H mikalier, gunamiva- [Hi ror, Farmaoeutiska tH( kärl, Desiniektions- t

H| och konserverings [
<

t
i igas e prib

Osk. Dupchman.



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkojitor : Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Brandkårshuset.
Söndagen den 23 april kl. 5 e. m.

Jlrßafofs Rännors Sångßör.

Folk-Konsert
Program:

Ouverture till Villars Dragoner . .Maillart.
Utföres af Gardes-septetten.

a) Dalkarlasång O. Lindblad.
b) Skogen K. Flodin.
c) Sångfoglarna 0. Lindblad.

Deklamation.
Skådespelaren von Holten.

a) Erinnerung Borenhis.
"b) Åidille arr. Faltin.
c) Lavlappas mun kultasen . . . „ Faltin.

Deklamation.
Skådespelaren von Holten.

a) Liebchen wach auf arr.K.Flodin.
V) Iloa ja Surua (sopransolo) . . arr. Sivori.
c) BjörneborgarnesMarsch . . .arr. Wegelius.

Med accomp. af Gardes-septetten.

Jacobssn & C:o iCarl
Helsingfors,Mikaelsgatan 9,

Inregistr. Varumärke.

MASKIN- &
REDSKAPS -AFFÄR.- Stort lager. —- snabb expeflition. —
- omgående brefsyar. —
- Kataloger gratis. —- Agenter antagas. —

JAKOB REINCKES
Qigarrßanéol

2 G/ogatan 2. o
Oås.! Butiken 'öppentill Q

1 /é/. // g. m
)

Ledig annonsplats.

i ialla brukliga format, j*

PAPPERSPÅSAR
'. bruna, gråa ocli hvita, |
; säljas till billigaste priser, iparti |f'

och minut i

j IC Alexandersgatan IC E
| U Atlas. ""■ £|Obs.! Effet rabrißat |
I Firtnatryck utföres billigt. |
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Teater och Musik.
— Musikern och tonsättaren

Friedrich Lux iMainz har af stor-
härtigen i Luxemburg erhållit guld-
medaljen för konst och vetenskap.

— Furstlig violinist. På en väl-
görenhetskonsprt, som nyligen gafs i
Kiel, gjorde prins Heinrich af Preus-
sen, bror' till kejsar Wilhelm, stor
succés som solo-violinist.

— Nytt skådespel. På stadstea-
tern iBudweis iBöhmen uppfördes
den 15 Mars för första gången tre-
aktsdramat nDer Thalwirth" af Hein-
rich v. Zimmermaiin. Det intressanta
stycket rönte stort bifall och förfat-
tare och hufvudrollinnehafvare inro-
pades flerfaldiga gånger efter hvarje
aktslut.

Stadt-Theatern i Hamburg
har med afgjord framgång uppfört Al-
fredo Catalanis nya opera nDie Geier-
Wally" efter en äfven dramatiserad
roman af fru v. Hillern. Huhmdrol-
lernas innehafvare äfvensom kompo-
sitören inkallades under jubelrop efter
hvarje akt.

— På Böhmiska national-tea-
tern iPrag har en nyligen uppförd
operaDeborah" af J.B. Förster,rönt
stort erkännande. Isynnerhet utmär-
ker sig tredje akten genom scbwung
och stämningsfullhet.

Heinrich Hofmanns opera
Aennchen von Tliarau", som i mars
för första gången gafe i Schwerin,
hade med ett rent af mönstergiltut-
förande en lysande framgång. Arti-
ster och författare måste efter hvarje
akt upprepade gånger framträda till
rampen

— D:r Hans v. Biilow,den fram-
stående orkesterdirigenten iBerlin,
hvilk^n som bekant lörnågon tid se-
dan måste söka vård ien anstalt för
sinnessjuka, är nu på så stadigt fort-
skridande bättring,att utsikten att vid
B:de konserten åter se honom anföra
filharmoniska sällskapetär välgrundad.

—
Den italienska musiken är

för närvarande mycket populäriTysk-
land. Berlineroperan har icke blott
förvärfvat sig företrädesrätten att upp-
föra de ännu ej fullbordade arbetena
Ratcliff u af Mascagni och Medici"
af Leoncavallo, utan de skola till och
med komma att gifvas på italienska
språket af artister, somhr Sonzognoen-
gagerar iItalien,och som utomnämda
operor skola hafva Cavalleria", „Vän-
nen Fritz",B,antzau", och
wMala vita" på sin repertoar. Sälska-
pet för äfven med sig kör och sta-
tister

— Furstlig kompositör. Den
13:de abonnementskonserten i Ge-
wandhaus erbjöd en egendomlig öf-
verraskning. Den gjorde oss bekant
med en symfoni (O-moll op. 10) af
Heinrich XXIV, prins af Eeuss, som
utfördes för första gången och under
ledning af kompositören själf. Det
af tre afdelningar bestående arbetet
vittnade omkompositörensmusikaliska
begåfning och rön+e efter hvarje af-
delning välförtjänt bifall.
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Spirituösa-
affär.

Specielt stort la-
ger

BORDEAUX
VINER.

N. Esplanadg. 27

Ifi' teilpiita
Hörnet af Henriks- & Brunnsgatorna,

Specialaffär för skridskor,
Patenterade skrindskoremmar

Bronsartiklar och aluminium-saker till
inköpspris ibrist på utrymme.

Stort, väl sorteradt lager aihusgeråds
artiklar till billigaste priser.

Teodor Baltscheffsky.
T 4
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Helsingfors

Lilla Mekaniska Värkstad
Alexandersgatan 48, invidPassagen

Telefon 1621.
Försilfring, Förtenning, Förnick-

ling. Separation af Velocipeder,
Kokkärl, Husgerådsartiklar, Lås och
Nycklar m. m.
Alla till facket hörande remontarbeten

Godt arbete! Billiga priser!
H:fors 1893. Huvudstadsbladets Nya Tryoke

OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

HufVudkontor:Unionsgatan 30, Telefon 1481.
meddelar försäkringarmot OLYCKSFA LL.

Kamps Kafé

lievys ©rkcsfer.
Tisdagen den 25 april kl. 7,30 e. m.

Program
Frisch voran, marsch .... Fahrbach.
Lorelej-Rheinklänge, vals . . . Strauss.
Ouverture till op. Zampa . . . Herold.
Under granen,romans förtenorhorn Wieberg.
Potpourri ur op. Svarta Dominon Auber.

Paus.
Marsch ur op. Midsommarnattsdröm-
men Mendelssohn.
Souvenir de Madrid,polka maz. . Fahrbach.
Herdens morgonsång, solo för pi-
ston Suppé.

Friihlingskinder, vals Waldteufél.
Melodi-Bnkett ....?.. S. Levy.

Paus

cMusiß imatsalen.
Ändring af programmet förbehålles


