
Programbladet
Tidning för Helsingfors

FORSTRÖMS CAPE,
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Dagligen omväxlande frukosträtter.
HISSAS- fråaa.3—5 «. m..å. 1:SO.

Soupers a la carte.

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-A.telJ.er förpotra.tterin.gr.

Förlag af fotografier efter finska konst-
närers arbeten.

Förlagaf finska vyer.
Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:n 284.

N:o 58. Frendagen den 16 Februari. 1894.

SVENSKA TEATERN. SUOWI. TEAATTERI.
Fredagen den 16 Februari 1894

Tör47:de gången

Godtköpsföreställning.

Ii».Brlllijtt pi
Skådespel i 4 akter af Frans Hedberg. Musiken af

A. Söderman.

■tli- MalmströmBirger Jarl till Bjelbo
Mechthild,hans gemål Fru Eiégo,
Bengt Lagman, hans broder Hr Berlin
Härved Boson, jarlens höfvitsrnan Swedberg
Magnhild, hans hustru,jarlenssy-

ster . .Fru Lindberg
Knut Algotson, riddare Hr Riego,
Ingrid, hans husfru Fru Precht.
Sigrid, deras dotter Ftu Bruno
Botvid,prior iVreta Hr Salzenstein,

Kol Tynneson,Bengts stallare. .Hr Enberg
Sune, Bengts skrifyare Hr Hultman,

.björn,Knuts gamle väpnare. . .Hr. Lange
[liga, 1 1;iii-. H Frk Borgström,

Riddare, tärnor, småsvenner, knektar m. fl,
Handlingen försiggår i Östergötland, dels på Bjelbo,

dels på och omkring Ulfåsa. Tiden 1261.
Orkesternutför:

Sta Snakt } S"nska MMsor a«- af Pahlman.
2:dra och 3:dje mellanakt:

Nordiska folkvisor och folkdanser ärr.af Söderman

'"?sii

Peter Ujitscli T^chaikowskij.
18 25/xn4o f 18r7'xi93

<~~^A

Perjantaina Helmikuun 16 p.

näytellään

NUORUUS.
(Jugend)

Kolminäytöksinen näytelmä. Kirjoittanut Max Halbe.

Snomentanut Benjamin Leino,

Henkilöt
Hoppe, pastovi BenjaminLeino

Anna, lianen sisarensa tytär Olga Poppius.

Amandus, hanen velipuolensa Otto Närhi.

Gregor von Schigorski,pastorinapu-
lainen. Axel Ahlberg.

Hannu Hartvig, nuori ylioppilas . .Knut Weckman,

Maruschka, palvalustyttö . .Hilma Liiman,

Papaus:Puolalaisessa Länsipreussissä,

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa klo Vä 8
ja loppuu k:lo 10

CHARLES RIIS & C:o:I Klassens Fotografiatelier. N. Esplanadg. 31, 1 tr. upp

WT iH.bTUDES
»Skrädderi Etablissemen

Unionsgatan 27
Tillhandahållerdefinaste

FRANSKAoch ENGELSKA

FALL!A,KOSTYM,
BYX och VÄSTTYGER

Noggrann behandling
moderata och bestämda ,

J. H. WICKEL
Vinhandel.J^Jy försäkrings^^V

V<*>y Aktiebolaget V^y VICTORIA^/ / Stockholm. \
prisbelöntpå många uställningar, sist på världs-

utställningen iChicago.

Guldmedalj1890.

ELEGANTA SMÅRUM.(^ondiiori fcr^atani. Sexor & supéer till olika pris. Prima varor.

o tf Brand- & LifförsäkringsKontor:i
= *fi^S?4r «/fir -^ 33

y* J. N. Carländer. ?

SioléacSl
Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant

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

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus

i Helsingfors Nya Lånebiblioteks §
förrådaf

IModärn Skönliteratur|
har blifvit ökadt och kompletteradt. «

U Enny öfversiktligKatalogärunder tryckning. J
IBiblioteketÅfmegät 12. Tel. 798. §j)

W1Hl101 f W 1W W B fll1 framhåller sitt rikhaltiga lager iSIDEN & YLLEVAROR
Millyti MUi ffMS äfvensom iELEGANTA KAPPOR.
W3: vg&l Wl SS"I " ?SJ "WJ J)

"
Pj?J "» i~>j^.yvi<alc T-J4.CI«-? f^T*i under ledning af framstående Wienerdirectris.

Sofie

W TOBAKS-UFFÄR &
Helsingfors Södra Esplanadgatan 20.

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

"-">; Telefon 1543

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.

ANDREA LÖNNGREN.

JMode- oep Dh?erse-panelei
22 ZElögfioergfsgfa.ta-xi.22.



Kongl Hofleverantör W. C. Sehumaeher, Stockholm.

Delikatess Spis- och Knäckebröd i Parti och minut.
Saluhallen 101é 103. KJim AUG. SEELENBRJINDT. Telefon 1287.

Ombud för C. W. Sehumaeher. ■

IJULIUS SJÖGREN «
Mikaelsgatan4. Centralshus.

» Ylle- och Mhofvarttaffär.|
>* Välsorterad lag-er. Billigapriser. *^

kifförsäkringsakfiebolagef
Kaleva,

JBifförsafiringar é £ ifrånfor.
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,som med-
delar uppskjutna livförsäkringar att
vid 21 års ålder träda ikraft utan
alla förbehåll redan åt barn från
det första lefnadsåret.

Qarl von tffinorring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

INya. Drogeri Handeln1
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-S- Mieliaelsg-atan 1. -s " ■

Parti- och minutförsäljning af alla slags droger, kemikalier, Far
maeeut: kärl & redskap, Gummi-varor etc. till billigapriser.

Helsingfors lAlla Mek. Werkstad
Alexandevsgatan48. Telefon 1621.

Utför reparationsarbeten, Förtenningaf kokkärl,
Förnickling,Skridskoslipning m. m.m. m. ytterstbil-
liga priser. Beställningar emottagesper Telefoo1621.
Eftersändes och hemskickas.

ORKESTERFÖRENINGENS
S:t©

SINFONI-KOWSERT
Universitetets Soleimitetssal

Program

Ouverture till Prometheus Barjul

Davidoff.Konsert för violoncell
Andante Allegro,

(Herr A. Martin.)

BubinsteinSinfoni N:o 1 (F-dur)
Allegro con fuoco.
Allegro

Moderato con moto

Finale

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti ochminutafendast äktautländska

WINBR &
SPIRITUÖSA.

COGNAC
Hnrtiiinim Fils Fréres

COGNAC
gI «
J HOTEL KAMP.
IHOTELLETS RESTAURANT

serveras dagligen kl. 3— 5 e. m.
Tat>l© d'liöte

å 2 mk.
Smörgåsbord 3 rätter & kaffe

A 3 mk.

>i^S^^SSSSSSSg|?SS£

Smörgårdsbord4 rätter & kaffe,
Dagligen

KONSERT
af E. Schmidts Kapell

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

OBS.! \'id arrangerandet af större tillställlningar såsom
middagar, sonpcer etc. erhåiles musik af E. Sehmidfs ka-
pell utan skild afgift.

Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.! iIngång från Glogatan,

& J. F. Lundqvisfs $

Lagretialla artiklar rikt sorteradt. /jj
[J Specielt framhålles en stor collection /Jj
?£ billiga, pelsfodrade Rotonder.

Kapptyger, moderna istörsta urval ]j^
(J för emottagande af beställningar.

CAFE DU NORD.
Soflcg&tan 2.

Undertecknad som nyligen öfvertagit nämnda affär, rekom-menderar sig med goda varor och billiga priser.
Obs.! Smörgåsbord och aJa carte serveras hela dagen. -

God nyjusteradBillard.
G. Jitinnqrisl.

J

Dndervisnino ipianospel medS?/röyw,
0 r r Albertsgatan 17.

Från Wiens teatrar.
(Bref frånProgrambladets korrespondent).

Wien den 22 jan. 1894,
Den minnesvärda dagen den 5 Jan.

1894 uppförde — något som oss ve-
terligen ännu aldrig inträffat härstädes— fyra teatrar samtidigt nyheter. En
obestridlig-, ja stormande framgånghade
Theater an der Wien med Karl Zellers
treaktsoperett Der Obersteiger", tex-
ten af M. West och L. Held. Älsklig,
munter, vippfriskande nm-sik, underhål-
lande kvick text, tilltalande handling,
slutligen glansfullt återgifvande, smak-
full och rik ntstyrsel, skicklig iscen-
sättning bidrogo till framgången.

Eine böse Nacht", lustspel itre
akter af Wilhelm ileyer, föll samma
afton igenom på Burg-Theater. Den
osmakliga farsen förtjänade ej något
bättre öde. Detbifall som hördes g-iilde
skådespelarne. En tröst återstår dock
åskådaren äfven vid ett dåligt stycke
på denna teater: man spelar åtmin-
stone bra.

Das bild des Signorelli", skådespel
i fyra akter af Eichard Jaffé, behöfde
många år för att öfver Berlin och
Tyskland] komina till Wien, till Rai-

mund-teatern. Dramats många, teatra-
liskt väl gjorda effekter förfelade icke
sin värkan på publiken, hvars flertal
icke heller syntes taga någon anstöt
af återgifvandet, hvilket ingalunda till-
fredstälde oss.

Nyheten på Josephstädter-Tlieater är
en posse med sång i fem tablåer af
Theodor Flamm och Grustrv Eekbock.
Das neue Wahlrecht," en posse som
många andra med föga kvickhet utan
att synnerligen behaga. Med politiken
sammanhänger stycket endast genom
titeln.

På Carl-teatern gafs den 12 dennes
för första gången Die Soldatanbraut",
romantiskt-komiskt sångspel i3 akter.
Författaren till detta opus, hr Karl
Schaumann, är librettoförfattare och
kompositör ien person. Till yrket en
ansedd fabrikör egnar hr S. sina le-
diga stunder åt konsten och sin;för-
kärlek för musik och hans talanghafva
sångföaeningar och enskilda sällskap
att tacka för många lyckade tillfällig-
hets-kompositioner, såsom sånger, kö-
rer och små operetter, som redan ofta
förskaffat honom bifall och erkännande.
nDie Soldatenbraut" är detförsta större
värk, med hvilket hr S. framträder för
allmänheten och det med stor lycka,
ty åhörarneägnadn honom talrika ap-
plåder. Det nya stycket är ej något
mastervärk, libretton särskildt är myk-

ket enkel och man möter scener af
rörande naivitet. Texten, ihvilken
humorn endast sparsamt förekommer,
står mycket tillbaka för musiken, som
vittnar om en vacker begåfning hos
kompositören. Hr Schaumanns indivi-
dualitet synes vara det glädtiga, gra-
ciösa. Hans musfk är icke djupsinnig,
men den är sångbar, melodiös och an-
språkslös.! Flera nummer rönte sär-
skildt anklang och förskaffade kompo-
sitören flerfaldiga inropningar. För
sångnummer, som sträcka sig öfver
kuplettens område, är den manligaper-
sonalen vid denna scen tyvärr otillräck-
lig. Så länge man icke söker vinna
sångkrafter som iske väcka löje eller
medlidande, kan man

"
icke tänka på

uppförandet af operetter. Fröknarna
Elizza och Bocskay räddade på sångens
område aftonens ära. Enbalettitredje
akten var af afgörande betydelse.

Madame Sans-Géne u, det nya tre-
akts lustspelet af Sardou och Moreau,
hvilket rönt en så storartad framgång
å Vaudeville-teatern i|Paris och senast
på Lessing-teatern iBerlin, gafs den
13 Jan. för förstagången å Deutsches
Volkstheater härstädes. Hadame Sans-
Géne" är af äkta fransyskt blod, skil-
dringen af det napoleonska hofvet med
dess fängslande och frånstötande drag
förutsätter parisiska framställare och
parisiska åskådare. Mycket som där

klingar som en anspelning på dagens
händelser och en polemikmot dem, går
här förloradt. Titelrollen, som iPa-
ris kreerades af den framstående skå-
despelerskan Eéjane, återgafs här icke
utan framgång af fru Odillon. Öfriga
hufvudrollinnehafvare lyckades endast
delvis. Bifallet var mycket starkt.,:Burgtheateril och nHofoper", hafva
på senaste tider fått vidkännas en be-
tydlig minskning både i abonnement
och inkomster. Båda teatrarnemottaga
en ansenlig subvention af den kejserl.
kassan, uppgående för Hofoperan till
300,000 gulden och för Burgtheatern
till 180,000 gulden. Ar 1892 hade
Operan det oaktadtett diflcit af 100,000
gulden, och Burgtheater ett diflcit af
80,000 gulden. Abonnementsinkom-
sterna för Burgtheatern nedgingo år
1892 med 20,000 gulden, men för det
förflutna året emotser man en ännu
större brist för de båda understödda
teatrarne. En betydlig subvention kan
icke undvaras, så vida teatrarne skola
äpprätthålla sina traditioner och till-
fredställa de stora konstnärliga an-
språk, som ställas på dem.

z. z

Hl ¥OH
Telef. 1542. Helsingfors, Högbergsgatan 37. Telef. 1542.

OBS.! Specia/ité: Stilenlighet. OBS.! Arbeten utföras al fresco, al secco och sgraffito

B4*l19Q åle iaffår och ritkontor



«m |. SIMS SKKADDIiRL
pffor alla till yrket hörande arbeten, af sduäl kundernas som egna tyger, med kändackuratess och tillde lägstapii-
ser, som kunna beräknas. OBS.! Godt tillfälle för alla som önska välpassande kläder. Telefon 1192.

SVENSKA TEATERN.
Lördagen den 17 Februari

För 4:de gången

Godtköpsioreställning.

KROMS KAKA.
(Le miserie del signor Travetti).

Komedii5 akter af VITTORIO BERSEZIO. Öf-
versilttning från italienskan af Ernst Lundqvist.

Personerna

Travetti, tjänsteman Hr Svedberg.
Rosa, lians hustru Fru Bruno

Carlo, deras son, 7 år
Mariuccia, Travettis dotteriför-

Frk Gerasimovitschsta giftet
Giacchetta, bagare Hr Eiego,
Paulo, hans kompanjon Hr Södergren,

Barbarotti, skrifvare hos en ad-
vokat Hr Nyström,

Hr Salzenstein,Generaldirektören
Byråchefen Hr Malmström,

( Hr Hviltman,

■'^i^-*-.

IifamanuPE.

NYA EXPRESSBYRAN
Norra Esplanadgatan N:o 21

-SN Tolefcxcx JSTso 925. hs-

Uppdrag och kommissioner af
alla slag utförasskyndsamt, diskret och
billigt

Daglisfa.

Museer.

Konstflitföreningens museum i Ateneum onsdag, lör
dag och söndag 12—3

Konstföreningens samlingar iAleneum alladagar12— 3.

Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg,
20), onsdag och fredag I—3, söndag 12—3.

Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och.
lördag I—2,1 — 2,

Cygnaei galleri i Brunnsparken alla dagar 9 f. m.—
7 e. m.

Nöjen i dag,

Svenska Teatern: Bröllopet på Ulfåsa. Kl. V2B e- m'

Finska Teatern: Ntioruus. Kl. tyg8 e. m,

Hotel Kamp:Konsert af Schmidts kapellkl. 9 e. m.

Circus Truzzi: kl. 8 e. ni.

Nöjen i morgon

HotelKamp: Konsert af Schmidts kapellkl. 9 e. m.

Circus Truzzi: kl. 8 e. m,

Montörn. I
tjänstemän

Rusca, ( Hr Öländer
Brigida, i tjänst hos Travetti Frk Stjagoff.

Hr Linderoos.En Taktmästare

Scenen är iTorino.

Börjaskl. 7,30 och slutas omkring1 kl.10,30 e. m.

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. WWffiÄÄ*

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

eoejst^e, f^eims Champagne,
Specialité: Carte d'or".

17ol
S TO r^— 1 OÄ
*3 r \ 1/ J cs
O ii . a

Specialité: 3 Médailles d'or".

Generalagent förFinland: Jlgeniuren „VINICÖL E"

cJCerman cTilgmann,
Helsingfors.

Lo dis ania onsi>l.a, t s-

Ny Tournée
Mounet-Sully, den framstående franske

skådespelaren, begaf sig den 3 Jan.på
turné. Han skall börja med att spela
Antigone" iLyon; därifrån begifver
han sig till Geneve, Marseille och stä-
derna vid kusten Cannes, Nizza, Monte
Carlo, där han skall spela Ruy Bias".
Därefter till Milano, Wien, Warschau,
Petersburg, Moskva, Odessa, Kiew,Bu-
karest etc. Turnéen iEuropa skall vara
sfslutad de första dagarne afMars. Den
10isamma månad gå artisterna ombord
i Hafre för en Amerika-turné, under
hvilken föreställningar gifvas iNew-
york, Boston, Philadelfia,Chicago, San-
Fransisco, Montreal. Inalles komma
att gifvas omkring110 föreställningar,
hvaraf hälften iEuropa och hälften i
Amerika. Skådespelaren skall vara till-
baka den 1 Juli för att återtaga sin
tjänstgöring vid Comédie-franc,aise.

Ny teaterdiva
Den unga danska sångerskan fröken

Louise Janssen har på sista tiden gjort
utomordentlig lycka få Grand Théätre
iLyon som Sieglinde iWagners Valk-
yre". Musikkritikern LeonKerst för-
klarar hennes spel och sång för det

bästa återgifvande af Sieglindesroll som
han sett ;han karaktäriserar den unga
sångerskan som en blond, poetisk, in-
tagande och äkta nordisk gestalt med
vacker plastik och en stämma såmäk-
tig, att den fängslar och bedårar alla
åhörare".

Fröken Janssen är dotter till aflidne
sockenprästen Janssen iBarslef (Sjeel-
land). Efter att en tid ha åtnjutit
undervisning af sångläraren Arlberg
reste hon till Paris för att ytterligare
utbilda sig i sångkonst och sceniska
framställning. Från den 1jan. ärhon
engagerad vid Stora operan iParis,
men har sökt ledighet för att under
innevarande säsong utföra Julias parti
i Gounods ..Komeo och Julia", Elsa
iLohengrin" och SieglindesiValkyr-
ian" på teaterniLyon.IAprilämnar
den unga konstnärinnan återvända till
Paris

K. Teatern iköpenhamn

förbereder Don Ranudo di Colibra-
dos" med hr Schram och fru Phister i
hufvudrollerna. Det antages numera för
täkert, att August Ennas mycket om-
svistande nya opera Kleopatra""med
fru Lutkens itittelpartiet skall komma
få ett ganska kort lif. Balettens med-

lemmarrepetera ifrigtpå Bournonvilles
Et Folkesagn", som skall uppföras i
en ny och glänsande uppsättning.

Om det idylliska tillståndet vid
Stadt-Teatern iBern

Därom lämnar tidningen Berner
Bund" följande humoristiskt drastiska
skildring: Vi sträjka med teaterreferat,
såsom våra läsare väl reden tordehafva
märkt. Så länge teaterdirektionenicke
finner några utvägar att vid nu rådande
kyla anständigt uppvärma den gamla
ladan , förblifva vi icke blott person-
ligen borta, utan kunna äfven med godt
samvete icke tillråda publiken att för
en ialla händelser medelmåttig konst-
njutning sätta sin helsa på spel. Mest
gör det oss ondt om människorna på
scenen, isynnerhet då styckena, såsom

BBocoaoci8Bocoaocio u eller Don Carlos", spela
iItalien och Spannien, ihvilka länder
de nu för vår teater ensamt passande
eskimå-dräkterna icke äro brukliga.Att
teaterdirektionen hvarje år kryper ba-
kom brandreglementet rör oss icke.
Hvarje affär härstädes, som handlarmed
kaminer efter amerikansktsystem, skall
kunna upplysa henne, att en ofarlig
uppvärmning äfven af scenen mycket

väl låter sig- göra. Man kan ju t. x
sätta en brandsoldat, på hvarje kamin

— Kristiania teater liar upptagit
Sudermanns Hemmet", som den ]8
Jan. gafs för första gången. Den väl
fylda salongen mottog stycket med bi-
fall och hyllade i synnerhet iröken
Mejlsender, som enligt hvad Morgenbla-
det uppgifver, gaf en mer än vanligt
god och väl lyckad framställning af
Magdas roll, under det at Dagbladet i
Kristiania anmärker, att' fröken M.,
som har mer intelligentän inre känsla,
borde spela med sordin på sina strän-
gar, då innerligheten skall bryta fram
iall sin ursprunglighet, t. ex. iåter-
gifvandet af moderkänslan. Sistnämda
tidning medgifverdock, att skådespeler-
skan lämnar en fängslande bild af en
stolt kvinnosjäl med dess stora, fria
konstnärsglädje och med dess svaghet
under det gamla hemmets tak.

— Liceo-teatern iBarcelona,som
varit stängd alt sedan det blodiga dy-
namitattentatet för ett par månader se-
dan, öppnades åter de 19 Januari, men
endast mycket få åskådare hade infun-
nit sig'

-hé P R lf■«? mtaiinn!-"U. U.l) 1UULUIII Qlll f» kärade allmänheten j. |J. IV.Ö 1UijlUlllQjil. «*'



I Finbageri- och Coinfi/or^f/frj^^TelefonLudvigs- 1 ninqar,färska alla dagar och särskildakaifS^Specialitet: Delikatess Spis- och j
Knäckebröd af flere slag samt die- PPångbagerl^ frukost- och middagsbröd efter kl. 10 f. m

tetiska brödsorter,

HOTEL KAMPS FESTSALHOTEL KAMPS FESTSAL
Annonsera Lördagenden 17 FebruariFredagen 16 Februari

från kl. 9 e. m

Program;

Marsch ..Dornbacher Hetz

Ouverture Pathetique

Polka Wally

Romans ur Faust

PAUS
Fantasie ur Mignon

Vals Avs dem Wiener Wald

Songe d'amour apres le bal"

Norsk dans

Marsch

Schrammel,

ÅJilfeldt

Zikoff

Gounod,

Thomas

Strauss

Czibulka,

Gxieg

Zihrer

&r ogram~cfölaåai"
den kända verldens billigaste

tidning,

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de
tagas förlängre tid.

/7/>C / HvarJe annonsör får sig f)L /UUH.. tidningen hemsand «/C/ö..
-—I- Gr-rcttis. -s-— ■

Annonser emottagas å Nya Expressbyrån, N.
Esplanadgatan21, inne på gården, midtemotporten

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

frän M. 9 e. 111

Program:

Marsch Coluinbus

Ouverture Don Juan

Polka-Mazurka Anna

Le reveil du lion

PAUS
Potpourri Dockfeen
Vals Toreador

Minne ur Tannhäuser

Llngénue

Marsch

Fahrbach

Mozart

Öländer

Kontsky

Bair

Eoyle

Wagner

Avditi

Fröhlich

pW

Ledig annonsplats

F. F. BLOMBERCs

Restauration
N. Magasinsgatan J\:o f.

Serveras smörgåsbordmed varm rätt.
portioner alla tiden på dagen, 61 på

seidlar

/^ af ål% J867 <&\i*¥ försäkrar j*-\IV -^ 1
f °o hilliqast all slags <S> \
Icc egendom, genom ~* i
\ Wilh. Försten. /

Bolagets General-Agent.
Södra Esplanadg.Yl.

i Brefpapper & Kuvert 1
med firma

j iDahlbergs pappershandel.
II Hufvudaffär:Alcxanderssratajö^^^

Ledig annonsplats

Spetsar,
sidenband.

plysch,
ytterst billigt.

H. ELLMIN
Alexanders^, g

c/5

CD

tDyvincjeKabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
non plus ultra, jäskraftig och

hållbar.

Ättika
kemiskt ren.

Denaturerad Sprit.
lästa oc

— Carl Maria von Weber, -Fri-
skyttens", Oberons" och nPreciosas"
oförgätligekompositör,afled som bekant
iLondon den 5 Juni 1816. På det
hus där han drog sin sista suck, hari
dagarna uppsatts en ininnestafla.

— Victoria-teaterniBerlinstängde
sina portar den 17 Januari. Dess di-
dektörhar försvunnit. Personalen hade
icke sedan någon tid fått ut sina löner.

— KompositörenSaint-Saéns har
anländ till Kanarie-öarna,där han äm-
nar tillbringa vintern å ön Palma.

— Ibsenoch HauptmanniTyro-
len. IInnsbruck ha nyligen med an-
ledning af ett gästspel af hofskådespe-
laren Wiene från Dresden för första
uppförts Posens En folkfiende" och
G-erhart Hauptmanns „College Cramp-
ton". Båda styckena vunno en Ivsande
framgång

— Wagner iItalien. På Tearot
Comunale i"

Triest öppnades den stora
vintersäsongen med Wagners La Val-
chiria", som hittilsupplefvatpåelfva fö-
reställningar, så att abonnenter och
till och med de argaste wagnerianer
fått aldeles nog och sistlidne söndag
rätt tydligt gåfvo till känna sin miss-
stämning. Först under loppet af denna
vecka ;;kommer en annan operan upp,
Manon" af Puccini, med den unge te-
noren herr Apostolu, som öfvergått
från den grekiska till den italienska
operan. För Elsa i,,Lohengrin", som
ställes iutsigt som tredje opera, lära
underhandlingar ha inledts med frö-
ken Loda Beeth vid Wiens hofopera.

<*&lijtéfcp?

Rekommenderar sig med goda varor och
billiga priser.

.Nyjusterad billard. Goda köer"

Wirala vFaßrifis
extra prima, jäskraftiga

och hållbara

hleldrisk befysninq.
Kontrakt om elek-

trisk belysning uppgö-
ras å Helsingfors
Elektriska Belys-
nings Aktiebolags
kontor S. Esplanadga-

Prässjäst.
Denaturerad Sprit

tan 4. Telefon 916

Helsir gfors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1894

Ledig annonsplats

PItOSIT" en ny 15 p:is Cigarr ilådor
om 25 & 50 st.

CLAIHTA" en ny 20p:iCigarriIMm
om 50 st.

OBS.! Hemgjorda Papjrosser iaskar om 250 st. a 2:50 :pi

C6

CO

09

hos

A& -muta-

Telef. 827. M
Alexandersg. 42.

HJ. TOftNMINENS
ltestaurant

Fabiansgatan G. Telefon 908.

JJkerbergs

rekommenderas

Högbergsgatan 32
Telefon. 1032.

R O K

JACOB REINCKB,
3 Glogatan 3


