
Programbladet
Tidning för Helsingfors

F. FÖRSTRÖMS CAFE,
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Dagligen omväxlande frukosträtter.
MIDBAG fre.» 3—5 e. m..å, l:5O,

Soupers å la carte.

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

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

_A_telier förpotra.tterLi3.g-.

Förlagaf fotografierefter finskakonst-
närers arbeten.

Förlagaf finska vyer.
Handel med fotografiska artiklar.

TablånsgatanN:n 31. Telefon N:n 204.

1894.N:o 56. Söndagen den II Februari

SVENSKA TEATERN. SUOWI. TEAATTERI.
Sunnuntaina Helmikuun IIp.

M> ■

Söndagen den II Santa Lueian ruusu.
(A Santa Lucia.)

Kohtauksia Napolin kansanelämästä.
(Kaksi näytöstä. Kirjoittanut Goffredo Cognetti

HENKILÖT.

För 13;de gån

Knniame på Totonno, napolilainenmerimies
Ciccillo, hanen poikansa . .
Concettella, hanen tyttärensä.
Gennarino
Rosella, Ciccillon rakastettu .
Annunziata
Filomena
Carminella
Peppina
Tore, ontuva salapoliisi. . .
Ensimmäinen poliisi
Toinen poliisi
Lääkäri

Axel Ahlberg.
Oskari Salo.
Helga Oorander.
Anton Fränok.
Katri Rautio.
Olga Salo.
Maiju Rangman.
Hilma Liiman.
Berta Vitikainen,
Julius Sario.
Niilo Stenbäck.
Kaarle Halme.

Sorgespel iB akter af J.

PERSONERNA

Leiokritos, konung på Salamis
Leontes, lians son Xit1Tekmessa, Ajas' enka . Taavi Pesonen.. lisakki Lattu.

(Mimmy Leino.
Kirsti Sainio.
IMimmi Lähteenoja

Naemi Kaliilainen.

Viinuri
l:nen
2.nen I dansan na;sia .
o.lTlcib 1
4:jäs )
Nannina, (4-vuotias lapsi

Eurysakes, Ajas och Tekmessasson. Hr Södergren. Herr Axel Hultman
lihuislo. K..ii!ii.'.-vi.- i-i"^7B
idamastor | konungens sändebud .I Hr Salzenstem

Bland svenska teaterns yngre manliga arti-
ster har hr. Axel Hultman visat sig äga de bästa
förutsättningarna till ett framgångsrikt arbete i
Thalias tjänst. Under den korta tid hr. H. tillhört
svenska teatern har han redan hunnitspela ganska
många, såväl större som mindre roller, hvilka han
utförttill allmänbelåtenhet. Dethvilar alltid enprä-
gel af ungdomlig käckhet och friskhet öfverhr H:s
prestationer,hvilketnaturligtvis ej undgåra tt väcka
sympatier för skådespelaren hos publiken. Bland
de roller hr. H. hittils spelat vilja vi särskildt
framhålla hans hurtiga framställning af den heder-
lige gossen Jemmy Pegg iTatlows hemlighet", den
roliga Kalfaktorn iKrig ifreda,Ernst Falck i
..En fiffig spekulation", Thomas Diafoirus i Den
inbillade sjuke", Pepito i..Domarens hatt" och Bas-

Medon
EubuloS; gammal fiskare Kansaa
Hyllos, hans son

Napoli

Tekinessas ledsven E«1 VO 1.
Budbärare, krigare, personer af folket Kaksi näytöksinen perhekuvaus. Kirj.j JohanLudvig

Suomentanut E. 1 immen

Handlingen försiggår på Salamis, på tionde året HENKILÖI
v.l)ann,rikaskartanonherramaalla Benjamin Leino.
Julia, hanen veljensä tytär. . . Olga Poppius.
Aksel Franck, nuori maalari . . Axel A.niberg.
Rouva Bing-en, emännöitsijä . . Emelie Stenberg
Trygg, vanha palvelija .... Emil Falck.
Silimaalari lisakki Lattu.

efter Trojanska krigets slut

Börjaskl. 1/S e. m Näytäntö alkaak:lo V2B ja loppuuk:lo11j.pp

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

/TS!sTUDES
y^fölSkräddenEtablissement

/iß®! och Klädeshandel
Unionsgatan 27

Wå&b *2M Tillhandahållerde finaste
iFRANSt

ÄV LETA,K C TYM,
byx och vÄsrn

—
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priser

_^-^-~

liiiiiiBi iiica
Sofie

4* TOBAKS-AFFÄR >|>
Helsingfors Södra Esplanadgatan 20.

LAGER AF:
In- och utländska CIGARRER,
Pwpyrosaer och Röktobttk,ni. m

Telefon 1543

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors

Februari

Salamis.
L. Runeberg'

Hr Lindberg
Hr Berlin
Fru Bränder

Hr Svedberg,

Hr Malmström,

Hr Wetzer

Frk Granqvist

slutas kl. Voll e. in

Wtf försäkrings- \^,%
Wtf Aktiebolaget \A-

W^ iStoc/tholm. \

s

<y Brand- k Lifförsäkrings Kontor:
lld(/WW N- Esplanadgatan 3H I

H. WICKEL
Vinhandel.■

prisbelöntpå många ustäliningar,sist på världs.
utställningeniChicago

Guldmedalj 1890.

EGANTA SMÅRUM
& supéer till olika pris. Prima varor

E^naltlgHag^^lDÉN & YLLEVAROR
omiELEGANTA KAPPOR.

Dams rÄc3Lc3Loi*± under ledning af framstående Wienerdirectris—
«" 1 1n 1 1 1 1 ;1 1ni1 11111 11u1111 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 11111-»- 9

ANDREA LÖNNGREN.
Mode ocn ■ Divtepse-nandeP

J. N. Carlander.
IIIIIIIIIII'M»fr— "

*fföslauQr aotéecß!
Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant

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

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus

Helsingfors Nya Lånebiblioteks
förråd affflodäS

har blifvit ökadt och kompletteradt.



Kongl. HofleverantörW. C. Seiiumaeiier, stoeltnolm. _
Delikatess Spis- och Knäckebröd i Par*""l" m !nu *■

/ö/é 103. KJim AUC, SEELENBftJINVT. Telefon 1287.

IJULIUS SJÖGREN «j
Mikaelsgatan 4. Centralshus.

» Ylle- och frikofvaruaffär. \* Välsorterad lager. Billiga priser.

kifförsäkringsakfiebolagd

KaI© ¥ a,
JSifförsäßringar S JSifränior.

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 lifförsäkringar att
Tid 21 års ålder träda ikraft utan
alla förbehåll redan åt barn från
det första lefhadsåret.

(Bart von tffinorring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

Ledig annonsplats,

Helsingfors LillaMek. Werkstad
Alexanåevsgatan 48. Telefon 1621.

Utför reparationsarbeten, Förtenning af kokkärl,
TTörnickling, Skridskoslipning m. m. m. m. ytterst bil-
liga priser. Beställningar emottagesper Telefoo1621.
Eftersändes och hemskickas.

Ombud för C. W. Schumacher

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Tisdagen den 13 Februari.

Program;
Mendelssohn.Ouverture Ruy Bias-'
BachGavotte

Suite ur Coppelia" (ny) . . . Delibes
a.) Théme slave varié.
b.) Danse Fete et Yalse des Henres.
c.) Notturno.
cl.) Musique des Automates et Valse.
e) Czardas.

Paus

En Faust-ouverture Wagner

Konsert för violin WieniawsM.
(Herr "Willy Burmester.)

Norsk konstnärskarneval Svendsen

Paus

Scherzo-Valse ur op. Boabdil" MoszJcowshi
Tschaikotvsky.Andante för stråkork

Krönungsmarsch Kretsclimer.

ni ii ii i meddelas afUndervisnmg ipianospel seima Kajan",
0 r r Albertsgatan 17.

p#r***y*******-|IJ. F. Lundqvisfs 1k ■-n" i "
'

■ aSjrelsmaqasm.*
[^ Lagret ialla artiklar rikt sorteradt. /"*)
[J Specielt framhålles en stor collection Jj

billiga, pelsfodrade Rotonder. J^)
Kapptyger, moderna istörstaurval

£ för emottagande af beställningar.

Ledig1 annonsplats

¥5^

BODEGÅ ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti ochminut af endastäktautlandska

WIN E R &
SPIRITUÖSA.

Allmänna

Lifförsäkringsbolaget
istocls-liolni

meddelar lif- och kapitalförsäkringar mot särdeles
fördelaktigapremier och liberala vilkor genom

Axel Thuneberg. Theodor Hjelt
Generalagentur Kaserngatan 22

~^WjjS£L Driftiga agenter med bekantskap
inom studentkretsar antagas.

vÉr „

HOTEL KAMP.
IHOTELLETS RBSTAURANT

serveras dagligen kl. 3— 5 e. m.

tätäfåtätätätätätäfåfåfå^&&£

Talole d'liote
å 2 mk.

Smörgåsbord 3 rätter & kaffe.
A 3 mk.

Smörgårdsbord 4 rätter & kaffe.
Dagligen

K.OKTSERT
af E. Schmidts Kapell

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

OBS,! Vid arrangerandet af större tillställlningar såsom
middagar, soupcer etc. erhålles musik af E. Sclimidfs ka-
pell utan skild afgift.

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

Kejsar Wilhelm,
fortfarande mecenat,

Keisar Wilhelm, kejsarinnan Augu-
sta jämte andra furstar och ett stort
antal hoffunktionärer besöktehärom af-
tonenDéutsches Theater föratt se Franz
v. Schönthans och Kaäelburgs nyaste
lustspel Der Herr Senator".

Stycket är en mycket munter fars
i författarnes kända stil. De hafva
denna gångvisserligenicke skapatnågot
lustspel iklassisk bemärkelse, men en
mängd lustiga kring enkomisk hufvud-
figur grupperadescener oclimed den nå-
got groft anlagda karrikeringen af en
kalkborgerligj hanseatisk senator och
svärfadervunnit fullständigsuccés. Den-
na är visserligentill en stor del att till-
skrifva den lyckade framställningen af
hufvudflguren genom Engels, bredvid
hvilken hr Kadelburg äfven skapat
passande roller för sig och hr Stenius
samt damerna Betty och HedvigMeyer.

Kejsaren mottogs vid ankomsten till
teatern af dess direktör hr L'Arronge,
och uttryckte sitt nöje öfver att varai
tillfälle att se det beprisade lustspelet.
Hr L'Arronge var mycket tacksam.
W Under en mellanakt befaldekejsaren
thé och sände efter styckets ena för-
fattare hr Kadelburg, som själf upp-

trädde däri. Denne infann sig genast
och var äfven mycket tacksam, redan
innan kejsaren sagt ett ord.

Monarken sade emellertid enhel hop
vackra saker åt hr Kadelburg och på-
stod att Herr Senator var det roliga-
ste lustspel han sett. Och samtidigt
erhöll hr L'Arronge af kejsarinnan
mycket smickrande komplimenter rö-
rande uppförandet.

Och båda blefvo alt mer och mer
tacksamma — men ingo intet thé.
Bådo ej häller att få.

Därefter hälsadekejsarparet tillsamt-
liga de uppträdande, hvilket hade till
följd, att innan representationen tog
slut simmade hela teatern itacksam-
het.

När sista mellanaktenkom,gick kejsa-
ren ned på scenen,där han anträffadehr
Engels, som innehade titelrollen föraf-
tonen men för tillfället var utanbyxor.
Han komplimenteradeihögstämda ord
den utmärkte komikern, som kände sig
mycket lycklig, men likväl ej kunde
värja sig från en viss byxängslan för
att äfven kejsarinnan skulle komma.

Slutet på det hela blef det vanliga:
kejsaren var nöjd med sin senator och
senatorn med sin kejsare!

Olyckshändelse

Maria Teatern iS:t Petersburg

För kort tid sedan skulle å Maria-
teatern en repetition försiggå å balet-
ten „Askungen". Eegissören skulle
just ge tecken att börja. Dansösen
Maria Anderson stod framför spegeln
sysselsatt med att ordna sitt hår.
Genom en oförsiktigrörelse med han-
den slog hon omkull benzinlampan,
och i ett nu stod hennes tunik ield
och lågor. Utan att förlora sinnes-
närvaron försökte hon svepa om sig
dörrförhänget,men då äfven detta flam-
made upp, störtade hon ut ikorridoren.
En fruktansvärd panik uppstod. Ee-
gissören kastade sin pels om den brin-
nande dansösen, en annan ropade till
henne att kasta sig till golfvet och
tryckte en annan pels öfver henne.
Efter få sekunder var elden släckt, men
konstnärinnan hade det oaktadt blifvit
svårt skadad. Ansiktet var endast på
några ställen lindrigt svedt, däremot
visade höfter,bröst,ben och rygg svåra
brännsår. En timma och mer låg den
arma, som ej ett ögonblick förlorade
medvetandet, utan läkarehjälp. Teater-
läkaren var icke påplatsen, och då om-

sider efter hvarandra tre privatläkare
infnnnit sig, saknades iteaterapoteket
såvälglycerin, talkum och soda som för-
bandsmaterial.Förstefter omkring2 1/^
timme fördes fru Anderson till sjuk-
huset

Under tiden hade repetitionen fort-
satts, men den ena dansösen efter
den andra svimmade, utan att likväl
fatta eld.

Fru Andersons befinnande för när-
varande är oss obekant, men viha an-
modat vår Petersburgerkorrespondent
att ej hemlighållautgången föross, hur
upprörande denna änmå bli.

Vi kunna af denna sorgligahändelse
lära, huru hvarje yrke, äfven det vack-
raste, med sina fördelar äfven förenar
sina vådor.

Återigen polisen
och

HauptmannS Die Weber"
PoliseniBreslau har förbjudituppfö-

randetaf Gerhart Hanptmanns „Die "V^e-
ber" med den egendomliga motiverin-
gen, att „Breslau ligger skådeplaisen
för dramats händelser närmare änBer-
lin" — en obestridligt riktig annärk-

B£t vin T(F £\ vy r% tf^11*@Cl111 ¥ mil JL^^llel
O) flall fä naiiar och

Telef. 1542. Helsingfors, Högbergsgatan 37. Telef. 1542.
OBS.! Specia/ité: Stilenlighet. OBS.! Arbeten utföras al fresco, al secco och sgraffito

Ritkontor



I. SUNIS SKKADDEKI,
Wforalla till ijrket hörande arbeten, af såväl kundernas som egna tyger, med kändackuratess och tillde lägstapri-
ser, som kunna beräknas. OBS.! Godt tillfälle för alla som önska välpassande kläder. Telefon 1192.

SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 12 Februari 1894 liPamairaFör 45:te gången

lisa.Brillint ii
Musiken afSkådespel i4 akter af Frans Hedberg.

A,Söderman.

PERSONERNA
Birger Jarl till Bjelbo Hr Malmström,

Mechthild, hans gemål Fru Riégo, ;ars.
Hr BerpnBengt Lagman, hans broder

Barred Boson, jarlens höfvitsman „ Swedberg.
Magnhild, hans hustru, jarlens sy-

ster Fru Lindberg
Knut Algotson, riddare Hr Riego,

Fru Precht,Ingrid, hans husfru
Fru Bruno I

'' '■!■:'

Sigrid, deras dotter
Botvid, prior iVreta Hr Salzenstein.
Kol Tynneson, Bengts stallare. .Hr Enberg,
Sune, Bengts skrifvare Hr Hultman,

Björn, Knuts gamle väpnare. . .Hr. Lange,
Inga, hans dotter Frk Borgström, NYA EXPRESSBYRANRiddare, tärnor, småsvenner, knektar m. fl
Handlingen försiggår i Östergötland, dels på Bjelbo, Norra Esplanadgatan N:o 21

-»t Telefon 3XT:o 925. h§-dels på och omkring Ulfåsa,

Tiden 1261 Uppdrag och kommissioner afOrkesternutför
alla slag utförasskyndsamt, diskret ochFöre stycket \ gyeiiska foftrlsor arr. afPahlmanl:sta mellanakt /

2:dra och 3:dje mellanakt:
Nordiska folkvisor och folkdanser arr. af Söderman billigt.

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA..

BRANDKARSHUSET.

Söndagen den II Februari kl. y*5 e. m

Folk-Konsert.
)Program:

{vartettsang.

Visa
(Undertecknad)

Finsk deklamation.
(Fru Olga Poppius)

Visor
(Herr Edouard Wilhelmsson)

Kupletter ikostym
(Fröken HildaBorgström och undert.).

Andante, solo för violin . . . Mendelssohn
(Herr Fritz Franke),

Visor
(Herr Edouard "VVilhelmsson),

Svensk deklamation.
(FrökenHilda Borgström).

När som Kolumbus skulle te' å täcka opp Ame-
rikat". Historia på Vestmanländskt bygde-
mål

(Utföresikostym af undertecknad).
Kvartettsång.

(Medlemmar af Akad. sångföreningen)
(Accompagnatör:Herr Ferd. Neisser).

Axel Hultman.

Centralpassagen. Tel.1146.
r alla till lacket börande arbeten,

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

C6©JV/C, J^eims Champagne, 1. O!
Vi f\ \f J g

fefmty*** * %i

Specialité: „$ Jfédailles iVor". Specialité: Carte d'or".

Generalagent för Finland: Jjgeniuren VINIC6 LE"
W/9 &»f

%jy&IHl(4II C-Z ilQiflCililJf& 7
Helsingfors.

Ledigannonsplats.

ning, eftersom Breslau ligger iSchle-
sien, där den stora väfvarerevolten på
1840-talet ägde rum. Dessutom gör
den estetiske polismästaren följandetill-
lägg: Språket i detta stycke är alt-
igenom hvardagligt, delvis rent af ve-
dervärdigt, och idetta groft naturali-
stiska skådespel fattas det aldeles verk-
ligt poetiska skönheter, som vore äg-
nade att mildra karaktären och totalin-
trycket;'. Sedan regeringspresidenten
stadfäst denna visa dom, har Lobe-tea-
tern i Breslau anfört klagomål hos
OberverwaltungsgerichtiBerlin, hvil-
ken redan, såsom bekant, upphäft det
för Deutsches Theater gällande polis-
förbudet.

Ett framgångsrikt gästspel
HofoperasångarenFritz Schrödterspe-

lar för närvarande Toriddo i "Caval-
leria rusticana" på operan iBudapest.
Den utmärkte gästen förtjänar iful-
laste mått det bifall, som slösats
på honom, skrifver man till oss från
Pest, ty han dokumenter sig ialla
afseenden som en fulländad konstnär,
hvilken söker sin like bland alla ope-
rasångare. Hans röst hör till de mest
välljudande tenorer, som ialla register
är konstnärligt utjämnad och på hvarje
grad å känsloskalan vet att med samma

intensitet göra sig gällande. Hans
frasering är mästerlig och motsvarande
uttrycken af känsla och lidelser. Med
så mycken glöd och temperament ska-
par han den af passion glödande ita-
lienske bondgosse. Medegendomligkon-
trastfärgläggning sjöng han dryckesvi-
san, som han efter stormande applåder
måste bissera. Gripande föredroghan
den sista afskedsscenen.

Nya italienska operor
Efter alt utseende kommer Falstaff" j

icke att blifva den sista opera, som
Verdi skrifvit. Såsom man nämligen
meddelar till nämda tidning frånMilano,
arbetar mästaren för närvarande på en
opera „Romeo och Julia", till hvilken
hans mångårige librettoförfattare Ar-
rigo Boito skrifvit texten. Boito ut-
vecklar för öfrigt fortfarande en beak-
tansvärd dubbelverksamhet, ty han ar-
betar äfven på en opera Nerone", som
nästa år skall gå öfver Scalateaterns
scen. Ytterligare två andra operornal-
kas sin fullbordan,nämligen Don Qui-
xote" som Franchetti har för händer,
och triologien Dorina" efter skådespe-
let Dorina" af Rovella, hvilket Illica
förvandlat till en operalibretto.

Främmande musik iMilano
Operan La ducliessa di Suevia:' af

Berlinkompositören Moritz Jaffe har
trotsmedelmåttigtutförande slagitofant-
ligt an i Milano. Ännu vid sjette
uppförandet finner publiken sin glädjei
de friskt kvällande orig;nelt uppfunna
melodierna, och liksom på premiére-af-
tonen begär man städse fyra till fem
nummer da capo och inropar frenetiskt
fter hvarje akt kompositören. Det är
utom all fråga, att operan skall bana

sig väg öfver de italienska scenerna.
På omvägen öfver Italien torde operan
snart återvända till sitt hemland, till
Tyskland. Alhambra förbereder ännu
en andra opera af hr Jaffe. Den heter
Rita di Altebruna", på tyska Kätc-
hen von Heilbronn".

Manon" af Massenet är säsongens
andra succés. Hr Sonzogno har skik-
kat sina bästa trupper under maéstro
Ferraris ledning ielden för att vinna
denna seger: en utmärkt orkester, en
förträffligt skolad kör och framstående
solister. Bland de sistnämda må med
särskild utmärkelse nämnas fru Fran-
din som Manon.

Notiser.
—

Dagmarteatern iKöpenhamn
är nu äfven för nästa år uthyrd till
prof. Biis-Knudsen mot en hyressumma
af 32,500 kr., men då inkomsten af
kapprummen beräknas till 10,000 kr.,
uppgår den effektiva hyran endast till
22,500 kr.

—
På italienska operaniS:t Pe-

tersburg uppfördes den 22 januariför
första gången Pagliacci" medMarcella
Sembrich som Nedda. Enligt telegram
till Berliner Tageblatt vann konstnä-
rinnan inför fullsatt salong en storar-
tad succés

—
På Chåtelet-teatern" i Paris

bollas för närvarande repetitioner på
ett stort bataljstycke Le trésor des
Radjahs" som skall utstyras med stor
prakt. På scenen skall bland annat
framställas angreppet på och försvaret
af en stad; vid arrangementenhar man
till en del följt bataljmålarneDetailles
och Neuvilles bekanta arbeten. Man
blir ytterligare vittne till barrikadstrid,
strid från taken, intagandet af ett hus

tJÉs&å T7ifl iinniniiTintif rekommenderar sina fruko- T/ifl unntnTiTinnt feilUH K K ? PPMIPSIn står. middagar och soupéer H K K \ PPHI P3fll »I^^-« 1. iJB IV.U lUUlQlllQlll för den ärade allmänheten. [ § [J. IV.U iUUlQlll UtiI. »



Specialitet: Delikatess Spis- och J Ludvigs.
Knäckebröd af flere slag samt die- gatan <■

tetiska brödsorter.

HelSinglÖFS | ( Fi/nbageH- och Conditori tillverk-
-2 "" nIH Å P C DI whtf/fiVf färska alla dagar och särskilda kaffe-,

j nliUDnULnli xl^>2-
frukost- och middagsbröd efter kl. 10 f. m.

HOTEL KAMPS FESTSALHOTEL KAMPS FESTSALHOTEL KAMPS FESTSAL
Tisdagen13 FebruariMåndagen den 12 FebruariSöndagenden 11Februari

från kl. 9 e. infrän kl. i) e. 111 från kl. 9 e. m,

Program: Program;Program;
Griitzmachoi1Marsch I LagerlundenMarsch BDornbacher Hetz Schrammel Marsch Radetzky Strauss

Ouverture nStradella FlotowOuverture ,.Italienskan Kossini SchubertOuverture Alfonso
Mazurka 0-dur MarxLa Czarine Ganne WalterPolka-Consert

RossiniAria ur Stabat Mäter"Serenade Sclmbert Serenade Söderman

PAUSPAUS PAUS
MeissnerBaier Potpourri ur BellmansraelodierPotpourri ..Dockféen Fantasie ur Rusticana Mascagni

Vals „Polstjärnan WaldteufelVals Weiti" Weib, Gesaiig- Strauss Vals Réve d'or Gueront
Madrigal ur Romeo" GounodToreador Kubinstein, Den sköna ballettösen Franke

GranadaOle-Bull Cadix"Saetergjentens Sondag Variationer Suppé

Marsch Kral Eixnér Galopp AmorMarsch

~^7^\^^J^~'* 'fås V'-^

*X
"'. /7/

'

Ledig annonsplats,

BLOMBERCs

Restauration
IV. Maynsiiisgatau N:o 1,

Serveras smörgåsbord med vannrätt.
portioner alla tiden på dagen, 61 på

seidlar.

/<s? af år 1867 "t&A
/ försährar f \
I°5 billigast all slags ffs 1
loc egendom genom, ~*I
\ Wilh. Försten. /

Bolagets General-Agent. M
Södra Esplanadg. 12.

■\ r g!

Brefpapper & Kuvert '
med firma

iDahlbergs pappershandel.
Hufvudaffar: Alexandorsgatan 15. IJFilial:Skilnadcn 19. \\

-\V;_'

Ledig annonsplats

Spetsar,
sidenband,

plysch,
ytterst billigt.

H. ELLMIN
Alexändersg. g

in
Ht-»

o.
m

o

CD

BytfingeFabriks
Aktiebolags

Pras sjas t,
nonplus ultra, jäskraftigoch

hållbar.

Ättika
kemiskt ren,

Denaturerad Sprit,
ästa och billigaste lampsprit

m. m. På scenen kommaatt användas
300 man fotfolk, ryttare och artille-
rister

— En „furstlig" föreställning.På
slottet Osborn uppfördes den 25 janu-
ari i„indiska salongen", som var om-
skapad till teater, af amatörer inär-
varoafdrottning Victoria och flera med-
lemmar af konungafamiljen Tom Tay-
lors skådespel Helping hands". Bland
de uppträdande märktes såväl drottnin-
gens dotter prinsessan Louise, gift med
markisen af Lorne, som flera medlem-
mar af den engelska aristokratien.

José Echegarayhar skrifvit en
ny komedi, som iförra månaden upp-
fördes första gången iMadrid. Den
bär titeln A la orilla del mar" (Vid
hafvets strand) och är författarens 46:te
dramatiska arbete.

Enrique Gaspar, en annan bekant
spansk teaterförfattare, har samtidigt
skrifvit ett lustspel Huelga de Hijos"
(Olydiga barn), hvilket gjort lycka.
Författaren gisslar isitt stycke span-
jorernas skötessynder. Stor munterhet
väcker motsatsen mellan en ung prak-
tisk amerikanska med utpräglad själf-
stundighetskänsla och unga spanska,
oerfarna damer

— EnkvartettiF-dur afprins Hen-
rik XXIV af Eeuss har nyligen för
första gången utförts iLeipzig. Det
fina, förnämt utarbetade stycket gjorde
ett älskvärdt uttryck" och skördade
rikligt bifall.

—
På Miinchens Residenz-teater

gafs den 7 januari under lifligt bifall
från den fullsatta salongen för första
gången Moliérea .. Misantlirop" iöfver-
sättning af Ludvig Fulda.

Ledig annonsplats.

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

CLAHITA" en ny 20p:iCigairilådor
om 50 st.

hos ■JACOB REINCKE.
IH^^^^^H 3 Glogatan 3.
HUS.! Hcmgjonlii I'apyrosser i askar om 250 st. å 2:50 :pi

rt

CO

o

Telef. 627. M
Alexandereg. 42. J?

CTJ

-o

—I

Rekommenderar sig med godavaror och

Nyjuste 'ad billard. Goda köer".

*Hlftrata dtaSrifis
extra prima, jäskraftiga

och hållbara

hfekfrisk rjefysninej.
Kontrakt om elek-

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

Prässjäst.
Denaturerad Sprit

åkerbergs
6afé

rekommenderas

Högbergsgatan 32
Telefon. IO6S.

RÖK

HJ. TÖRNIJIINENS
J&estauraiit

Fabiansgatan 6. Telefon 9(>s.

billiga priser
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