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Dagligen omväxland^rukosträtter
MIDBAG £ rånf-^^^^^^^l

N;o 53.

c&oaram~dsfadef
Tidning för Helsingfors

FÖRSTRÖMS Teatrar och Konserter.Restaurant & Billards,
16, Vestra Henriksgatan 16,

rekommenderas.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Ssmpers å la carte,

Söndagen den 4 Februari

CÅFE,

I:s©.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

.A-tel:

rorla^aftotografier efter finska konst-
närers arbeten.

Förlagaf finska vyer.
Handelmed fotografiska artiklar.

Fabiansgatan N:o 31. Telefon X:n 264.

1894

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 4 Februari

För tredje gången

FEDORA.
Skådespel i4 akter af Vietorien Sardou

Personerna:

FruLindberg.
Herr Lindberg

I'iirsiiinian J-Ydora Koinä/ollH
(irefve Loris Spanofl1 . .
De Siriex, attaché vid franskak^^^^^^^Hskickningen Hen- Uh^^M(Jretsch, poliskommissarie ....Herr Malmström
Doktor Baroff, Spanoffs vän. . .Herr Wetzer.
Grefviniian OlgaSoukareff....Fru Molander.
Fru de Tournis Frk Loenbom.
Baronessan Oekar Frk Lihr.
Kouvel Herr Berlin.
Boleslas Lasinski, kompositör . .Herr Södergren.
Doktor Lorreck H^rr Lange.
Doktor Möller Herr Enberg.
Desiré, kammartjänare Herr Hultman.Tschiloff, juvelerare Herr SalzensteinDmitri, groom Frk Stjagoff.
Cyrill, kusk Herr Larsson.Basil, kammartjänarehos Fédora .Herr Precht.Märka, kammarjungfruhos Fédora Fru Salzenstein.Ivan, polis Herr Öländer.
En portvakt Herr Linderoos.
En polisagent Herr Liungell.

Gäster hos grefvinnan. Tjänstefolk
Försiggårivåra dagar, första akteniBulgarien,

de tre sista iParis.

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

Fru Lindbergs toilette är från
MAGASIN DU NORD

Hjalmar Agardh

Morgondagens föreställningå Svenska Teatern
till minne af Johan Ludvig Runebergs födelse,hvar-
vid »Kungarna på Salamis" gifves i stället för det
af Hr Eafael Hertzberg författade, men af censuren
tillbakavisade tillfällighetsstycket Vårt land", ger
oss anledning att publicera Hjalmar Agardhs por-
trätt.
Imer än tjugu års tid uppbar denne skåde-

spelare en af hufvudrollerna vid Svenska Teaterns
årligen återkommande festföreställningarpå Rune
bergsdagen och ännu lefver säkert ifriskt minne
hans präktigaåtergifvande af Eubulos idet grekiska
kungadramat och af v. Dann iKan ej".

Med minnet af första framställningen afRune-
bergs dramatiska arbeten på Helsingfors Svenska
scen skall minnet af Hjalmar Agardh alltid vara
förenadt.

SUOWI. TEAATTERI.
Suiinuntaina Helmikuun 4 p:nä 1894.

PAPPILAN TU VA SS A.
1-näytöksinen liuvinäytelmä. Kirjoittanut MARTTI WUOE

Suomalainen alkuteos.
Henkilöt

Aaro-mcstari, entinen sotamies, vanha pappi
lassa eläjä

OIHMillionen, keski-ikäinen leskimiea .. .
Tirkkosen Leena, kupparimuori

Aleksis Eautio.
lisakki Lattu,
Naemi Kahilainen

Hetekagen Anni, morsian Mimmi Lähteenoja.
Ijuiiska-TftaTftti, puhemies Niilo Stenbäck.
liovasti Emil Falck.

Ei ole aikaa.
(Den stundeslöse.)! ' |

ri-näytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut LUDVIG HOLBEEG.
Suomentanut Hilda Asp

Henkilöt
Vielgeschrey
Leonard, hanen veljensä.
Leonora, hanen tyttärensä
Madlena emännöitsijä. .

Aleksis Rautio.
Helga Corander.
Mimmi Lähteenoja

Pernilla, sisäpiika . . . . . .Olga Poppius.
Kristo Piirustin \ ( Hemmo Kallio.
Jönssi Santanen |Vielgeschrey'nIOtto Närhi.
Kalle Kyneliin [ kirjureita . .|Oskari Salo.
Lauri Läkkinen | {Konrad Tallroth
Leander, Loonoran rakastaja . . Anton Franck.B
Korfits, Leanderin setä ....Emil Falck. I
Eerikki Matinpoika,puukhollari. . Kiik^tenbKJÄPekkaEerikinpoika,punkhollimJil^^^^^^^^^H

nen poikansa . .
Oldfuks, Leanderin imlveliaH

Julius Sario.
Knut Veokman
Kaarlo KeihäsTalonpoika

Parranajaja Taavi Pesonen
Räatäli lisakki Lattu
Notario Kaarle Halme
Anni, kyökkipiika HilmaLiiman.
*) Yielgeschrey'nä vierailee Adolf Lindfors.
Näjtäntö alkaa k:lo l/S ja loppuu k:lo 11.

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

■Th.Studes
■KrädderiEtablissemen
I och Klädeshandel
IUnionsgatan 27
Tillhandahållerde finaste

FRANSKAocm ENGELSKA
PALETA,KOSTYM,

BYX och VÄSTTYGER
BNoggrann behandling

*W.Lif- x°ShJ$ försäkrings-V^1
*

Aktiebolaget \^A.yVICTORIA^/ iStockholm. \

J. H. WICKEL
VinhandeL

cftrraßs <3*unscfi
prisbelöntpä många »ställningar, sist på världs-

utställningen iChicago.

Guldmedalj 1890.

ELEGANTA SMÅRUM.(^ondifari (^akm,
Sexor & supéer till olika pris. Prima varor.

éxaléecfi!
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

gp^gaa**--- - *— '— x-
—

—^ssg)«?^
1 ) Helsingfors Nya Lånebiblioteks §

förråd af

i ) Modärn Skönliteraturi
har blifvit ökadtoch kompletteradt. ' '

Enny öfversiktlip;KatalogSr under tryckning.
(! BiblioteketAnnegat.12. Tel. 798. ' \

311$ ASIHf 11 fflUfili framhåller sitt rikhaltiga lager iSIDEN & YLLEVAROR
iVJr knnn T IT nrf 11 trll tt > n eleganta kappor
.—i.—...*..—..."..*...*?... .——.

..„..._..** * X>a,mslx.räcaLcaL©ri under ledning- af framstående Wienerdirectris.
Sofie _A.sslxx:EiLcaL»s

A- TOBAKS-AFFÄR *> ANDREA LÖNNGREN.
Södra Esplanadgatan 20.
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i er // Brand- & LifförsäkrinosKontor:;
ocp Divterse-panetefLAGER AF:

In- och utländska CIGARRER,
Papyroxser och Höktobak,m. m

N. Esplanadgatan33

J. N. Carlander.
22 Hog-Toerg-sg-älta.ii 22."-S* Telefon 1543. "■«- A^«.|||||1|lllIIIIII1Ill[|]llllll1llll||;llillI ■"»
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PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.

JAoÅe-
Helsingfors



Kongl. Hofleverantör W. C. Sehumaeher, Stockholm.

Delikatess Spis- och Knäckebröd i Parti och minut.
Saluhallen 101 & 103. KJIftL AUG. SEELENBftJINDT. Telefon 1287.

Ombud för C. W. Sehumaeher.

K.LILJESTRÖM
Oiildsmed..

Galvanoplastiska Nysilfverarbeten,
Lager af guld och silfverarbeten, beställningaruttoras iint

och smakfullt, alla slatrs reparationer värkställas,
Gtelvanisk forsilfrin^ och förgyllninga alla metaller^^J

OBS.! Moderata iTisei^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HK.LILJESTRÖM
Alexandersgatan N:o 50.

Telefon 1427.

Ilifförsähringsahficbolagcf

Kal©va,
JBifförsäfäringar é 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 lefnadsåret.

Qarl von tffinorring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

Öppet: Söckendagar kl. B—38 — 3 f. m. och 5
—

9 e,m,

Sön- och helgdagar 9— 2 f. m.

HelsingforsLilla Jlek. Werksiad
Alexanäevsgatan 48. Telefon 1021.

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

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Tisdagen den (i Februari.

Ouvertiire tillop. MHvitaFrun Boieldieu,

Intermezzo för stiåkorkester. Mendelssolm
Saint-SaensSuite !ny)B

Prélude. Sarabandé^Gravoto^Komance
Finale

Paus

Ouverture tillop. Friskytten" Webet
Konsert (Fiss-moll) för violin Ernst.

(Herr Willy Burmester)

Hamlet" fantasi Tsehaikowsky

Paus

Erlkönig Schubert,

„! Fjol gjaettfe Gjeitinn" för
stråkork Svendsen

Polonaise CKopin

-"^j^^fttU^^»-

\ X

Undervisning ipianos i meddelas af
JGI Selma Kajanus,

Albertsgatan17.

1

J.F. un feTs*relsmagasin.|
Lagret ialla artiklar rikt sorteradt. *Ji(J Specielt framliålles en stor collection

billiga, pelsfodrade RotOßider.
Kapptyger, moderna istörstaurval

Pj för emottagande af beställningar. »^

Ledig1 annonsplats

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti ochminutafendast äkta utländska

WINBR &
SPIRITUÖSA.

Allmänna

Liförsäkringsbolaget
iStoolsLlxolxxa.

meddelar lif- och kapitalförsäkringar mot särdeles
fördelaktiga premier och liberala vilkor genom
Axel Tlmneberg. Theodor Hjelt.

Generalagentur Kaserngatan 22
~^W!/&1 Driftiga agenter med bekantskap

inom studentkretsar antagas.

1 HOTEL KAMP. i
£fl! IHOTELLETS RESTAURANT jg,

i serveras dagligenkl. 3— 5 e. m. ir/
Table d'liöto |£J

å 2 mk. N"
Smörgåsbord 3 rätter & kaffe. K^«

A 3 mk. 'I
4 rätter &kaffie. :

KONSERT
af E. Schmidts Kapell

iBestauranten kl, 3— V26 e. m., iFest-
salen frånkl. 9 e. m.

OBS,! Vid arrangerandet af större tillstiilllniugar såsom
middagar, sonpéer etc. erhålles musik af K. Schmidfs ka-
pell utan skild afgift.
Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.!

Ingång från Glogatan. /

Finska teatern.
Finska Teatern har nu senast på

sin repertoar upptagit ett franskt skåde-
spel La meru (Mer.i) af Jean Jullien.
Det är en gripande, värklighetstrogen
skildring ur islandsfiskares lif vid Bre-
tagnes kuster. Isynnerhet har författa-
ren med träffande karaktäristik tecknat
en lättsinnig kvinnotjusare, enveritabel
Don Juan ibeckbyxor. Denne — " Fran-
cois Kadik — återges med mycken
humor i de två första akterna af hr.
Rautio. För sista aktens gripande
slutscener äger Hr. 8,, ej den tragiska
kraft, som skulle göra illusionen full-
ständig, men det är ju ej hr R:s fel,
han är ju ej tragisk skådespelare.
Som hans hustru Elisabeth Kadik ut-
vacklade fru Eautio däremot en styrka
ide lidelsefulla scenerna, som man ej
skulle tilltro hennes blida och fina
konstnärslynne. Fröken Kunnas hade
sin andra större roll som Jeanne Marie
efter sin återkomst . från studieresan
till Paris. Att fr. K. gjort betydliga
f amsteg sedan ett år tillbakaär skönj-
bart, men en viss stelhet vidlåder ännu
hennes mimik och plastik. Skådespe-
lerskan beherskar ej sitt ansigtsut-
tryck. ej häller armarnasrörelser,hvilka
därigenom bli enformiga. Hr. Kallio

spelar den unge fiskaren YvesLe Men
rutineradt, men syntes ej vidare in-
tresserad för sin uppgift. Hr Xärhi
återger den gamle Le Bra.s naturligt
och fr. Stenberg som krögarmor säger
sina ofta nog kraftiga uttryck med
kläm. Öfriga roller äro obetydliga. De
unga männen uppträda ialt för fina
kostymer för att göra intryck af van-
liga fattiga fiskare.

Uppsättningen är mönstergill. De
rörliga molnen göra en ganska illuso-
risk värkan, och gjorde det än mera,
om scenen vore större och djupare.
Nu kommer altsammans för mycket in-
på åskådaren till men för det hela.

?

Brefkort

Programbladet
Monte Carlo den 10 jan. 94.

Teatersäsongen härstädes öppnades
sista dagarne idecember då Lilla Hel-
gonet, med M:me Judic som gästiDe-
nises roll,uppfördes. Sedermera har jag
sett M.me Freder i Cliquette"' och
Decroza i Madame Angots dotter".

De stora operaföreställningarne inledas
med tväraftnar egnade åt P rofeten"
med hr Tamagno och fruarna Eichard
och Carrére, därefter får man höra
Damnation de Faust" med Saleza,
Melchissédec och M:me d'Alba; iba-
letten M:me Zucchi eller M:lle Lavs,
Cavalleria rusticana", ..Arethusa", out-
gifven opera af kompositören Tristan
Jouveuse, pseudonymen för M:me de
Montgomery, Aida-', Otello.. — Hrr
Tamagno, Souslacroix, m:me Laville,
Lohengrin". Hrr Van Dyck, Melchis-
sédec, Fabre, samt fruarna Lola Beeth
och Deschamps-Jehin. Därefter skall
uppföras en outgifven opera af CesarFranck, den nyligen bortgångne mästa-
ren, „Hulda-' med M:mes Deschamps-
Jehin, Signer Hrr Scaremberg, Fabre.
Till denna lista må läggas Sömngång-
erskan" och Rigoletto". Slutligen till-
kommer ett outgifvet arbete af Isidorde Lära nAmy Robsart" med Hrr Mel-
chissédec och Quegla. Hr Jehin skall
anföra orkesternoch dekorationerna om-
besörjas af hr Pounsot.
INizzahar däremot gifvits föganytt.

Operarepertoaren rör sig inom gamla
hjulspår: „Judinnan", Aida", Faust",
-Lohengrin", nTrttbaduren" och Mign-
on". Till nästa månad förberedesMäs-tersångarne", till hvilken repetitionerna
börjades redan förra vintern. Téåtrefrancais har blifvit rifven och altså ha

vi ej längre någon dramatisk teater.
Nizza härbärgerar sedau någon tid Mas-
senet, som vid de snart föreståendefö-
reställningarne af Manon" och Wert-hor" torde bli föremål för särskilda
ovationer. Han arbetar aljtämt på sin
nya melodramatiska opera Tais", som
väntas snart bli färdig.

Flamberge.

En fransk-tysk förbrödrings-
fest

En bankett liar anordnats af ett an-
tal artister och skriftställare iBerlin
till ära för direktör Antoine från Paris,
medan han för en kort tid sedan var på
besökiden tyska lmfvudstaden. Bland
tillställarne af festen befann sig den
berömde romanförfattaren Spiélhagen.
Alla .Berlinpressens dramatiska recen-
senter bevistade festen äfvensom ett
antal damer. Vid desserten höll An-
toine, hvars ord öfversattes af Thorel,
ett litet tal, ihvilket han, efter att
ha tackat sina Berlinerkoleger, lofor-
dade den tyska konsten och framhöll
mod hvilken glädje han hade fått be-
kräftadt att de ansträngningar,somlian
gjort för att frigörakonsten i Frank-
rike, voro förstådda och uppskattaderi

Sam von
O BSJ

Bell'B
Telef. 1542

Specia/ité :Stilenlighet.

åleriaffår och
Helsinglöfs

B SJ

Ritkontor
Högbergsgatan37. Telef. 1542.
Arbeten utföras al fresco, al secco och sgraffito



**§ J. SUNIS SKRÄDDERI, åy
utfor alla tillyrket hörande arbeten, af sanäJ kundernas som egna tyger, med kändackuratess och till de lägstapri-
ser, som kunna beräknas. ÖBSJ Godt tillfälle föralla som önska väl passande kläder. Telefon 1192.

SVENSKA TEATERN. SUOM. TEAATTERI.
Måndagen den 5 februari 1894 fenu Maanantaina Helmikuun 5 p.

L. l\une&6rej in syn(ymäpäi9L4n jopaosla1IJohan Ludvig r\unebere|s födelsedag

MAAMME.Vårt Land
sjunges af Akademiska sångföreningen under anfö-

rande af hr E. Leander a) Maamme.
b) Suomen lauln

(Ylioppilaskunnan laulajat)
Aria (Sevillan partnri).... RossiniSalamis.Kupn på fina^rs.H (Bouva Ida i;asilier-Magel>i'iT:
a) JoutsenM Ehrström

PackisIi) Muuttolinnut
Sorgespel i5 akter af J. L. Buneberg. (Xaiskvartetti)

Kajanus
PERSONERNA

a) Romanssi
b) Suomalainen kansanlaulu

Leiokritos, konung på Salamis Hr Lindberg (Eouva Idj^iasiliei^laffelseiTl
ii) Sotaninrssiß KajanusLeontes, hans son Hr Berlin

CollafiTekmessa, Ajas' enka Fru Bränder, b) Savolaisen laulu.
c) Porilaisten marssiEurysakes, Ajas och Tekmessasson.Hr Södergren, (Ylioppilasknnnan laulajat)

Rhaistes,konungens förtrogne Hr Svedberg.
Ailamastor

~
Hr Larsson.

konunirens sändebud ,
IHr SalzenstemMedon

Hr Malmström NYA EXPRESSBYRAN Ei vo i.
Kaksi näytöksinen perhekuvaus

Kirj. JohanLudvigRuneberg.
Eubulos, gammal fiskare

Hr "VVetzerHyllos, hans son
Tekmessas ledsven Frk Granqvist, HEXKTLÖTNorra Esplanadgatan N:o 21

-^. Telefon n>J":c» 925. *s-Budbärare, krigare, personer af folket.

Handlingen försiggår på Salamis, på tionde året Uppdrag och kommissioner af

v.Danii,rikaskartanonlierramaallaBenjamin Leino.
Julia, hanen veljensä tytär. . . Olga Poppius.
AkselFranck, nuori maalari . . Axel Ahlberg.
Rouva Bingen, emännöitsijä . . Emelie Stenberg.
Trygg-, vanlia palvelija .... Emil Falck.
Silimaalari lisakki Lattu.

efter Trojanska krigets slut,
alla slag utförasskyndsamt, diskret och

Börjas kl. V2B e- m slutas k[. 1 ,11 e. m billigt Näytäntö alkaak:lo V2B jaloppuu k:lo7211

-
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GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. «ÄIKSÄ*,.

mRENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o
j^M "sEtablerade 1835 Etablerade 1820,

C6(aJS[/C, fyeims Champagne, 4 IS
cd

Specialité: Z Médailles d'or". Specialité: Carte ä'ov".

Generalagent förFinland: Jlgeniuren VINICÖLE" £
totXerman slilgmann, feHelsingfors

■■^-c^

Ledig annorns^lats..
Tyskland och att en dylik kamp hade
uppståttidetta land.

Fritz Manthner svarade på franska,
att sambandet mellan den tyska och
den franska fria konsten vore ett af
mest glädjande fakta och att Tyskland
sedan långt tillbaka var ifrigt att
följa, studera den franska tankens al-
ster. Han tillade att Frankrike och
Tyskland icke stodo ensamma i sina
konstnärliga sträfvanden och att de nya
tendenserna utbredde sig på andra si-
dan dessa båda lands gränser för att
giira sin rund kring Europa. Talaren
slöt med att uppmana sällskapet att
dricka en skål för Frankrikes och
Tysklands literära broderskap. Thorel,
som åter tog tillordetisitt eget namn.
talade om de båda landens gemensamma
litera intressen, bad de närvarande
dricka för d"é båda nationernas intel-
lektuella och artistiska vänskap". Ef-
ter några ord af Spielhagen upplöstes
festen

Tillvärkning af strängar i
Italien.

Tillviirkiiiiis'en af strängar för mu-
sikinstrmnenter har bedrifvits sedan
urminnes tider inågra af de små by-
arna i Abrnzzerna och nu för tiden
ilro de neapolitanska provinserna, som

häfda sin öfverlägsenhetiproduktionen
af denna artikel. Tillvärkningen for-
drar den högsta omsorg och skick-
lighet å arbetarens sida. Diskantsträn-
garna äro isynnerhet svåra att göra:
de tillverkas iNeapel och materialierna
hemtas ur neapolitanska får,^som Järo
smäväxta och spensliga. Strängarna
tillverkas af småtarmarna, som måste
omsorgsfullt rengöras; de läggas derpå
ialkalisk lut. göreshvitglänsandemed
alunlösning under fyra eller fem dagar,
till dess..de blifva väl blekta ocli lagom
tjocka. De dragas sedan"fram och till-
haka genom ihåligametallbultar för att
få deras yta slät och jemn. Derpå
tvättas och nystas de upp och svaflas
under ett par timmar; ytterligare un-
derkastas de en polerings- och tork-
ningsprocess och slutligen gnidas de
med hästtagel. De iItalien tillverkade
strängarne äro bekanta för sin styrka,
genomskinlighet och för tonens klarhet.
Donna manufaktur, som infördes år
17(i(i iFrankrike af en neapolitansk
adelsman, hvilken iLyon inrättade en
fabrik, förekommer -i flera städer i
Italien, förnämligastiGubbio, Foligno,
Venedig, Vilenza. Padua, Verona och
Bassano

SUOIVI. TEÄATTERI.

Tiistaina Helmikuun 6 p. 1894
Kansannäytäntö.

Nummisuutarit.
5-näytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut ALEKSIS KIVI

Suomalainen alkuteos

Henki1öt
Sepeteus, lukkari. . .
Topias, suutarimestari
Martta, lianenyaimonsa

lisakki Lattu.
Aleksis Rautio.
Emelie Stenberg

Esko, (-,...-, ( Henimo Kallio.
livari, ) llsmen P° lka^a . . ( Kmlt Weckman
Niko, merimies Emil Falck.
Jaana,hanen tyttärensä,■ TopiaksenhoitolapsiHilmaLiiman.
Mikko Vilkastus Julius Sario,

Konrad TallrotliKirsto, nuori seppä
Karri, talon is.anta Benjamin Leino.

Kirsti Sainio.
Anton Franok.
Niilo Stenbäck.
Taavi Pesonen

Kreeta, hanen kasvattinsa
Jaakko, puusuutari
Sakeri, Martan veli, viralta pantu poliisi
Antres, kraatari ja klanetinpuhaltaja. .
Teemu, viulun soittaja
Eerikki, lautainies
Leenan-Kalle
Anna muori
Eras nainen Karrin talossa . .
Krouvari, puormatkan kx-ouvissa
Häämiehiä ja kuokkavieraita,

Näytäntö alkaa k:lo l/28 ja loppuu k:lo II

Otto Närh
Kaarle Halmc
Helga Corander
MimmiLähteenoja,
Maiju Rangman
Oskari Salo.

Näytelmil-paikka Hiimeessä

r§l P T7" Bn nnnfmiTinTif rekommenderar sina frukd- T/ .n linGjfnilUPTlf &H K & V FP^mIO står, middagar och soupéer H K K\ IHxTfllll /!■ Ä^^"« 1. IJ. JV.IJ iÖl) 1(1HlUllI för den ärade allmänheten. 1, jj. 1\„|) 1UÖlfllll llllh »



Specialitet: Delikatess Spis- och 1 Ludvigs
_

Knäckebröd af flere slag samt die- gatan g
tetiska brödsorter. _____

Helsingfors

ÅNGBAGERI.
Finbtnjcri- och (Ontfitor^N/ln^j^

Telefon
i\ färska alla dagar och särskildakaffe-,

frukost- och middagsbröd efter kl. 10 f. m.

HOTEL KAMPS FESTSALOrkester-föreningeniHelsingfors. jk.B.JYordfors från kl. 9 e. m

Söndagen d. 4 Februari 1894 med Guldmedaljer Program
4:de Söndagenden 4 FebruariprisSelöMa Marsch „Tivoli" . .

Ouverture Don Juar
Polka _Jenn3'" . . .

Åhlfel
Mozar
Weste
KuckeFilt-KimrttL CHAMPA6II Barcarole

PAUS

och ±no

Eoy
Men

Fantasie Mignon
Vals Toreador*
Friihliiigslied. .
(juadrille
Marsch ....

lelssol:Program POTSCM Schlög

Ouverture till op. Tant Måndagen den 5 Februariparti från Filialen här
qvalen hupi

Stråns,
Marsch »En dag i"Wier
Ouverture »Martha" .
Vals Souviens toi"Kaiser-Walzer" dlxal %3ollo$? Schild.

Flotow.
Waldteufel
Grosmann.Konsert för violoncell Servats Czardas

(Herr A. Martir «£M PAUS
VeraFantasi ur op. Traviata Oflfenbacl

Clos ta paupiére" berc euse
Fantasie ur Sköna Helena
Polka Kadettlif" ....
Gavotte ....
Aufforderungr zum Tanz. .
Marsch

A.rdit
WebGoimod AKTIEBOLAGET HULTMANSför stråkork

a) Der Asra" Rubinst BRYGGERIERS
b) Finska folkvisor Tisdagen den 6 Februai

Herr Otto Kärl: Des§=#*# utmärkta §itso# MaillardSlavisk dans N:o 6 Dvorä
Marsch BEn revenant" ....
Ourerture»Glöckchen desEremit
Polka Petit gris"
Bellmannsmelodier

Carel
SöderKröningsmarsch Meyerbeer PO^_TE'^ PAUS

Potpourri Gasparon
Vals ,Pomona" , .i5 e. m parti från Bryggeriets nederlagKonserten börjar kl. 1
Czardas
Minne af Tannhäuser
Galopp »Amor" . . ,gner

dlxel bollat.tJioßari tJiajanus.

Ledig annonsplats

F. F. BLOMBERCs

Restauration
Magasinsgatan i\':o 1,

Servcr^^smörgäsborclmed varmrätt,

Hlbi tiden på dagen, 61 påportioner
seidlar

/ försäkrar \f "V "SL1
I°5 billigast all slags & 1
loc egendom genom —* I
\ Wilh. Försten. /

Bolagets General-Agent. J
Södra Esplanadg. 12.

%*

Breipapper & Kuvert

I iDahlbergspappershandel. I
Hufvudaffär: Alexandersgatan 15. R

Kajsaimi värdshus.
Ruin förenskilda

sällskap.
För större till-

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

G. A. Wickström.

Ravintola & Biljaardi.
Itä Henrikink. 9

Ruokapaikka.
Huoneita ynnä

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

Kaisaniemenra-
vintolan suljem-
me yleisön suosi-

G. A. Wickström.

Ledig annonsplats

Spetsai
sidenband

plysch
ytterst billigt.

H. ELLMIN

DyvingeFabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
non plus ultra, jäskraftig ochl

hållbar. H
Ättika

I kemiakt ren. I
benaturerad Spritj
bästa o uiiffaste lainiispnT

Skriftställares älsknings-
arbeten

Paris-Figaroliar hos bekanta författare
gjort förfrågan om deras älsklingsverk
och erhållit följandesvar:Dramatikern
Henry Becqe kallar skådespelet rLes
Corbeaux" („Korparne") sittbästa värk,
Cherbuliez sin roman Meta Holdenis",
PranQois Coppée framhåller intet sär-
skildt af sina arbeten, men ger före-
trädet åt de af hans värk, hvarmed
hanär säkerpå attha värkat någotgodt.
Alponse Daudet håller romanenNuma
Ronmestan" för sitt förnämsta arbete,
emedan han däri har visat mest origi-
nalitet. Den gamle dramatikern d'En-
nery anser Don Cesar de Bazano" som
sitt förnämsta värk, Ludovic Halévy
gifver sin berättelse rLa famille Car-
dinal" företrädet. Kompositören Jon-
ciéres pläderar för sin opera rPompeji
sista dagar". Charles Lecocq delar al-
las åsigt, att hans operett rMadame An-
gots dotter" är det bästa han skritvit.
Romanförfattaren Pierre Lotisäger att
af hans arbetenmisshagar honomminst
»De la pitie et de la mört". Massenet
menar, att hans förnämsta arbete är
hans första Suite förorkester. Edouard
Pailleron svarar: rVill ni veta san-
ningen? Författaren tycker mest om
det stycke som icke lyckas

—
hvar-

med han icke vill säga att det är det
bästa." Jean Richepin är iförlägen-
het att svara. nTänk eder," säger
han, natt någon har tolf barn och man
framställer frågan för honom, hvilket
han mest tycker om. Sannolikt intet.
Likadant med mig." Zola säger slut-
ligen: rJag gifver intet af mina värk
företrädet. Ihvart och ett tycker jag
mest om de sidor, påhvilkajagbestämdt
har sagt, hvad jag vill säga. Har jag
en gång slutat en bok och öfverlämnat
den åt publiken, existerar den icke mer
för mig. Mina böcker äro som grafvar
med för mig en gång kära anförvand-
ter och vänner

åkerbergs
ea/éLedig annonsplats

rekommenderas

Högbergsgatan 32

RÖK
PKOSIT" en ny 15p:is Cigarr ilådor

mn 25 & 50 st.
CTjAHITA" en ny 20p:i Cigarr ilådor

JACOB REINCKE
3 Glogatan 3.

OBS.! Hemgjorda Papjrosser i askar om 250 st. a 2:50

03

CO

T«l«f. 827. É
Alexudang. 42. f

O3

HJ. TÖftNIJIINENS
Bestauraut

Fabiansgatan (>. Telefon 968.
ekommenderar sig med godavaror och

billiga priser.
Mrad billard. Goda köer".'uste

<3aßrifis
extra prima, jäskraftiga

och hållbara

Prässjäst.
Denaturerad Sprit.

blekfrisk éefysninq.
Kontrakt om elek-

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