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Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBLIN,
TOTOGRAF
Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnärers arbeten.
H< Förlag af finska vyer. 5*
Handel med fotografiska artiklar.
Telefon N:o 264,
Fabiansgatan N:o 31.

Teatrar och Konserter.

OFörsäßring

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

'>

ksS**^^
Esplanadg.33.
-f- J. H. Carlander.

Onsdagen den 10 Maj

N:o 54

1893.

Svenska Teatern.

Svenska Teatern.
Onsdagen den 10 maj

Torsdagen den 11 maj

Tredje gästuppträdandet af

(Kristi himmelsfärdsdag)

cfröfien JSoffen <see/7g.

Fjärde gästuppträdandet af

Förförsta gången:

HJÄRTERDAM.
Lustspel i1akt af Max Bernstein. Öfversättning
PERSONER
Frans von Staff

Hr Castegren,

Jean, betjänt hos Staff

Hr Riego
Hr Wilhelmsson

.
Herr von BelliDg
Ella, hans fru

(* Elias roll utföres af Fröken SEELIG).

För första gången

Gamla synder.

ttfröfien JScttan Scclig.

I

i

Fröken Maikki Pakarinen,

Samma pjeser.

den unga finska sångerskan, har nyligen uppträdt i Paris vid två särSkådespel i 3 akter och ett intermezzo afADOLF PAUL
skilda tillfällen, nämligen vid en konsert, som gafs af hennes lärarinna
PERSONERNA
madame Bertram och vid en enskild
Eiégo
Hr
Berg, rentier
Fru Wahlbom,* tillställning, till hvilken äfven tidKristine, hans fru
ningskritiker blifvit inbjudna. Iej
Charlotte, deras dotter
Salzenstein mindre än tio tidningar ingå kritiker
/Fru
V „ Precht.
öfver hennes uppträdande. Samtliga
Hr Berlin
Frans, Charlottes fästman
tidningar äro ense om att anse fröken
Fru von Hoheufels
■FraTiruna
Pakarinen för en framstående konsff* Charlottes roll utföres af Fröken SEELIG;
närinna ibesittning af en sällsynt skön
röst och förutspå hemie en lysande
Intermezzot följer omedelbart efter l:sta akten. Mellan intermez- framtid. Särskildt berömmesmadame
Bertrams utmärkta sångmetod.
zot och 2:dra akten 15 minuters uppehåll.
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K. E. STAHLBERG'8 FOTOGRAFISKA
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Tisdag,
Torsdag
och Lördag
/
/
fr. kl. 7.30 e. m.
Musik iMatsalen
alla aftnar efter ki. 10.
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lifförsäkringar af I @
alla slag på de fördelaktigaste vilkor mot billiga premier. 1
Bolagsordningen berättigar de försäkrade till andel i vinsten j|
(§
äfvensom att vid bolagsstämma utöfva röst- och valrätt.
I Försäkringsbelopp utbetalas om så önskas omedelbart l|
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Levys Kapell.
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KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE^

t

Unionsgratan N:o 27.

tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Doff/ar
och Kläden.

MEDDBLAB

MYÖWTÄÄ

PALOVAKUUTUKSU. BRlFÉtalä
Aleks.k. N:o 42

Telef. 627.

tanken pä, att beställa K]LÄI>ER försumma icke tta först se på material
och taga reda på prisen hos O. OJander, Skildnad stroget N:o 2'
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QRarfas <Riis S 6:0 Fotografiska

/ielier.
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Endast 1 trappa upp.
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Från Prag
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Torsdagen den

11 maj kl.

8 e. m

LTJrbaine.

Korrespondenser.

Universitetets Solennitetssal.

Prag d. 10 april 93.

På vår nationalscen råder för när-

ingång
Kontoret är flyttadt till Mikaelsgatan I,
från porten

varande ett friskt pulserande lif.
Direktör Angelo Neumann har på
nya tyska teatern gifvit den stora
fyraaktsoperan „Granin", af spanjoren Thomar Breton. Operan erbjuder framstående musikaliska skönheter, i synnerhet i tredje och fjärde
akterna, och kompositören, som personligen anförde, blef efter kvarje
aktslut fierfaldiga gånger framkallad
jämte de medvärkande, i synnerhet
Vetter och Alberti. Isamma vecka

111»!
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afseende
För den, som ej behöfver oundgängligen fasta
sin lifförsäkring betala så låga premier som möjligt
vid
att
för
:
erbjuder L'Urbaine ett försäkringssätt, hvars fördelar aro iögonen
fallande. Den försäkrade kan nämligen utfästa sig att enSuomis sång
Pacius.
dast under ett bestämdt antal år betala premien, som da naturligtvis ställer sig något högre. Men lian har därvid istallet
Sangenhilsen
Grieg.
följande väsentliga fördelar:
Frieberg.
När alla premier äro erlagda, erhåller han en gratitiKaSkjÖn Jomfrue
i mars gåfvos ännu tvänne premierer: tion, motsvarande halfva det försäkrade kapitalet.
Finsk folkvisa (tenorsolo)
arr. Kajanus.
När han dör, utfaller hela det försäkrade beloppet oförSudermanns Heimath" och Strauss'
minskadt.
Kormodglansen
P. E. Lange-Muller operett furstinnan Ninetta". Inämda
Dessutom erhåller han efter slutad premiebetalning ärdrama af Sudermann bjuder särskildt ligen andel ivinsten, d. v. s. en årlig lifränta.
Johanna Buska på ett glänsande spel,
Äfven har han under hela premiebetalningstidenvarit
Ole Oisen.
Jotunheimen
som beredde den firade konstnärinnan sjukdoms- och olyoksfallsförsäkrad.på en gäng säkerställa ett
personer, hvilka vilja
stora ovationer.
Af nyheter, som kapitalFör
Meyer Helmund.
Liebchen, waeh auf
samt en liten lifränta för sin ålderdom och därjämte
inom kort skola uppföras, må nämnas ett arf åt sinl! familj, erbjuder I/Urbaine sålunda ett synnerliFrimåndag
F. Kiicken.
Talismanen" af Fulda och Lotsenb- gen fördelaktigt försäkringssätt.
Denna försäkring är alldeles ovärderlig för alla, hvilka
Brudefaerden iHardanger Kjerulf.
efälhafvaren" af Wilbrandt. Äfven
för
sin och sin familjs bärgning äro beroende af att de få beoperan liar att motse intressanta föhålla
hälsa och arbetskraft.
reställningar: premieren af Paglicci"
Iutlandet är allas sträfvan att samla at sig ett litet kaPacius.
Wiegen-Lied
och ett gästspel af konstnärsparet pital för att efter ett lif af nyttig och ansträngd värksamhet
Ett sådant samlande
Bellincioni-Stagno, som här skall in- få njuta lugn och fröjd på ålderdomen.
So warm ist kem Feuer
Josef Ganby.
försäkring, hvilken på
dylik
göra'
låter
en
genom
sig
lättast
viga en nyitaliensk opera A Sancta
Svensk folkvisa (tenorsolo) arr. Kajanus.
gång tillförsäkrar ett kontant kapital, en lifränta och
Lucia" af Pieranbouco Tasca. På ty- samma
ett arf, eller i fall af behof kan den för dödsfallfärsäkrade sumRav
ska lands-teatern gafs för någon tid man sedan, efter premiebetalningstidens slut, återköpas af bolaJ. Bechgaard.
sedan det franska lustspelet I pavil- get, hvarigenom den försäkrade genast får ett större kapital
Og Sneen den fög
Bögh-Flodin.
jongen" under stormande munterhet. disponibelt. 25-årig är' premien för en dylik försäkring med
För en
Som förpjes gafs ett spirituelt kåseri 25 års premiebetalning 37 m. för 1,000 m.; för en 30-årig 40
af
akt,
Gesellschaft",
m.; för en 35-årig 42 m.
i en
Vor der
Textböcker a 25 penni erhållas vid ingången
Augusta Hauschner, infödd Pragbo,
hvilken äfven rönte det vänligaste
mottagande. Dialogen utmärker sig
Nylands
för mycken humor. De spelande inIs
ropades
trenne gånger.
Hj. Fagerroos,
(1 er 3 g a I a n 9.
stuga, För näryrande talar man om ingenting annat än om ett tropiskt själflf^\-'"
13 Nylandsgatan 13,
mord af en ung aktris af framstående
Telefon 1085,
skönliet, som nyligen vakt uppståndelse
i
Bekvämt, snyggt iPilsen. Rosa Peck —af tscheckisk
—
tidsenligt
och
inredd ■
hade ådragit sig sina landsmäns
Alexandersgatan 46, CENTEALS HUS,
med "billigareoch dy- uppmärksamhet icke blott genom sina
Alla sorters finare och gröfre Borstbinderiarbe
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt- rare alla slags bad- personliga intagande behag, utan äf■
-s- Privilegieradt 1869. -§svamp, Tamburmattor m. m.
rum och ångskåp, ven genom sin talang och sina något
C. £. Lindgren
samt motsvarande al- excentriska maner. Hon hade fattat
#
la rättvisa anspråk
Xfi3 *><§>häftig böjelse för orkesteranföraIgj
[E på god uppassning, en
Pilsen,
men när hon
ren vid teatern i
Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapligaH
som merkantila. Rekommenderar sin ]sexaig'xa.xis]£a, aféLel-H
trefnad och komfort. fann, att hennes känslor icke voro
förutförandeaf ill-u.stxa.tiom.ex af alla slag enligtnya-H
ning
<;
Kocooco & Japanesiska rummet jl
ste metoder.
H
besvarade, greps hon af djup melanOBS.! Våra arbeten hafva rönt allmänt erkännande I
in- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna tilpß
koli och förtvinan, som oroade hen/^tjänst franco och gratis.
gj
Conditori
nes vänner. Någon tid förut hade ;>
C A T A N I. |f
hon gjort ett misslyckadt försök att
beröfva sig lifvet. Här om dagen
■■s^—
stälde hon sina steg till järnvägen,
som sammanbinder Pilsen med Prag,
500 Portemonäsorter,
afvaktande tågets ankomst och ka4,
med
sig
stade
framför
lokomotivet
mot
Qlogatan
4
75 Plånbokssorter,
hopknäpta händer. Lokomohimlen
1500 Blomsterkortssorter
Säljer billigast allt
hvad till en väl för- tivföraren kunde icke i tid stoppa tåfinnas att välja på hos
sedd drogeriaffär hörer. get, och den stackars flickan blef föro
Ämnen, som begag- farligt stympad. En olycklig omstänOsliar Frötoerg,
■*
00
nas endast till medi- dighet, som säkert förorsakade att
2
Kaserngatan 46,
s-s §
cinskt bruk,
få enligt hennes död blef mera smärtfull och
drogeri
författningen
§;§ e
<=j 1
icke på någon droghan- plågsam, än nödigt varit, berodde på
=*_a*"*-del säljas i mindre hennes obetänksamhet att för själfg partior än 150 gram. mordet välja ett godståg istället för
h
ett snälltåg, hvars starka fart natur- i 1-9
CD
ligtvis gjort pinan kortare.
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Michaelsgatan 5.
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Teater-, Res- iMarinkikare.
Specialitet: Glasögon
& Pince-nez.
— Nya
-"<">■ Största urval.
modeller. $=>""
PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Esplanadgat. 37 (Göhlesgård).

Direkt importerade

VINER.
N. A. Turdén.
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Brefkort från Liibeck

B
CD

■_

Liibeck d. 12 april.

.

sler sitt nyaste teateropus Palm
Den för operan till grund liggande
af Hermann Hartwig iHamburg utarbetade libretton behandlar det tragiska öde, som drabbade den bekante
bokhandlaren iNtirnbergFhilip Palm,
hvilken år 1805, då Tyskland led

den djupaste smälek, skref patrioti-

Stockholm,
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opera" kallar Paul Geia
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lifränteförsäkringar.

Thules vinstutdelning till de K«
försäkrade uppnådde för år gl
1892 en summa af
fs"
152,437 Kr. = Fmk. 212,802. R=
Generalagent för Finland
y£

0. Th. Widerholm.
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ska flygskrifter och till straff därför
på Napoleons befallning släpades till
Braunau samt där utan dom och ran(Regie: Axel Gollin.)
sakning blef arkebuserad.
Detta stoff i all sin osminkade
historiska enkelhet har Hermann Hart—
Torsdagen den 11 maj klockan B—ll8 11 e. m.
wig inneslutit i tre akter, som visserligen icke bilda något drama. För
(Kristi Himmelsfärdsdag)
att blifva historien trogen har han
till och med iörsmått inflickandet —af
någon kärleksepisod, så att— operan
afspelas
väl den första isitt slag
utan någon kärleksscen. Libretton erbjuder emellertid en märkvärdigt trogen, slående tidsbild och märkbart
spårar man i dess olika scener en
fläkt från forna dagar.
Till dessa scener har Paul Geisler
Skådespel i5 akter (afdelade i tablåer) af William
skrifvit en musik, så frisk, så meloShakespeare.
dirik och så uppenbart lättfattlig, att
Öfversättning af C A. Hagberg.
man undrande frågar sig, om det kan
De nya dekorationerna af C. GRABOW.
vara samma kompositör, som skrifvit
Personerna
den tungrodda ;iRiddaren af Marieburg" och den grandiöst-kompakta Dogen iVenedig
Her Hj. Sjöberg.
Herr Smitt.
Golgatha-cykeln. En rikedom af ra- Brabantlo, en senator
Herr Malmgren.
ska marsch- och valsmelodier utgju- Othello, fältherre, mokr
Cassio, hans löjtnant
Herr Asplind.
ter sig under halfannan akt öfvei Jag"O, hans fänrik
Herr Collin
åhöraren, alla friska och originella RodrigO, venetiansk ädling
Herr G. Sjöberg.
. Herr Böttger.
utan ett spår af reminiscenser. Barn- Montano, ståthållare på Cypern
kören iförsta akten och valsen iden Desdemona, Brabantios dotter. Othellos hustru
Fru Hjorth.
andra äro mycket klangsköna. Me Emilia,
Fröken Adelstam.
Jagos hustru
lodirikedomen erinrar om Weber och Bianea,Cassios älskarinna
Fröken E. Carlsson.
Lortzing.
BraWi° S Släkti gar "
"Uppförandet på Liibecks stadsteaHerr Johanson.
En budbärare
ter under ledning af kompositören En ung sjöman
Fm G. Sjöberg.
själf var i allo lyckadt och framkallade till och med hos den något tröga Senatorer. Officerare. Ädlingar. Budbärare. Borgare och
Lubeokpubliken värkliga bifallsstorderas kvinnor. En matros. Soldater.
mar. Kompositören framkallades redan efter första akten ett hälft dusDekorationer:
sintal gånger och öfveröstes efter an(lata
Venedig.
1.
i
2. Annan gata iVenedig. 3. Senadra och tredje akten med kransar. tens rådsal. 4 Öppen plats på Cypern. 5. Som 4:de. 6. Som
Till operans framgång bidrog i hög 4:de och s:te. 7. Eum hos Othello. 8. Othellos sängkammare.
grad hufvudrollernas innehafvare.
OBS.! Emellan l:sta och 2:dra, 4:de och s:te samt s:te och 6:te
tablåerna mycket korta uppehåll.
Eudolph.

ALEXANDERS TEATERN.
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d&rman &ilgmann. cJlgenfursn
GLOGATAN 0. Telefon 1535.

Ernest Irroy & C:o Reims Champagne. Gonzales Byass & C:o lerez de la Frontera.
W:m & Geo Tait Oporto. Delius Fréres & C:o Malaga m. fl.
ya

SOCIETETSHUSET,

J

j.

c.

<

Öppet: Söckenåagar kl.8-3 f. m. och 5-9 e.m.
Sön- o. helgdagar „ 9-2 f. m.

I MiiiiMm éw Mord» 1
Specialaffär för

Modevaror & KaPP or

>{ Damskrädderiet

å111l
SPIRITUÖSAAFFÄR
Eriksgatan

13
13
Rekommenderar sitt välsorterade
lager af
O o & xt &> o,

står under ledning af en skicklig Wiener directris.
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gummiva-

Farmaceutiska i i
kärl' Desinfektions- |»
handeln ! ocn. konserverings [
J( medel, af alla slag; i J\
Micliaels- « billigaste priser.

j
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Maexmontan.

M§ Bekommen- [ [
derar sitt välförsedda>i >i
lager af droger, ke-

Nffifll, JJ mikalier,
=====
J
4'*

som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemang är elegant ochfullkomligt nytt, uppfyller alla nutidensfordringar. Större
och mindre våningar och enskilda rum erhållas för bröllop,
middagar,supéer och sammanträden m. m.
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gatan i.

j öst

Dupchnian.
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För Vårsäsongen:
Polska och Wiener-

IfiOBOI

af bästa fabrikat, till nedsatta, ytterst
låga priser, samt

!^

Siummi^S(aloseßar
af den välkända prima sorten, istörsta
urval hos

Alexantlersg. 48. Slutförsäljning. Telefon n:o 23.

Norra Esplanadg.

Skräddarmästare M. RIIfTALA§ konkursmassas rikhal- flho
tiga lager utmärkt goda tyger, realiseras till inköpspriser och UUS.
derunder, alla slags kläder förfärdigas till billigaste priser,
för arbetsduglighet fullständig garanti.

Rom,

r
Liliöre

Från Legler Pernod, Schweitz,
direkt importerad absint.
Alla varor absolut fin och ren smak.

fSt^S^^StfSt^St^^t^.^^.

tffi. dl. Saxalins <3?ofografisßa cflfaliar,
P^*

Centra! Passagen,

—
Porträttering alla dagar fr. 9

3. Elegant arbete. Billiga priser.

K Lönnbeck,
35,

hörnlokalen,

Diverse rester realiseras ytterst
billigt.

Ledig annonsplats.

(§RmanS'ésröé
ibutikerna

Annegatan 20
Nikolaigatan 21.

AKTIEBOLAGET

BRANDFÖRSÄKRINGS

OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

Teater och Musik.

HutVudkoJitor : Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRING AT».

Hufvudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 1481.
meddelar försäkringar mot OLYCKSFALL.

—

IWien har på Rudolpsheimerfolkteatren gifvits en ny folkpjes :
„Fabrik och värkstad" af Georg Er-

Annonsera

DAGLI S T A.

win. Författaren synes ännu vara en
Bibliotek, museer och offentliga samlingar
debutant på det dramatiska området.
alla hälglna d. i 3 och läseUniversitetsbiblioteket
—
Handling och dialog erbjuda föga nytt.
,
rummet 10 '■'>■
,
Några muntra scener, de vackra inFolkbiblioteket 5-8 e. m; söndag, halgdag och halgflikade sångerna äfvensom det lyckade dagskväll 4—7 e. m.
den kända världens billigaste annonstidning.
utförandet bidrog väsentligen till att
Pedagogiska läsesalen och—biblioteket isvenska fruntimstycket rönteett mycket välvilligt mot- mersskolan onsd. och lord. kl. s—B5 8 e. m.
Universitetets skulptursamling, laboratoriihuset, onsd. och
till
tagande.
lord. kl. I—2 e. m. samt söndagar kl. 2—3.
Studentafdelningarnas etnografiska musem (Unionsgatan
20), sond. 12—3, onsd. o. fred. kl. 12—2.
— Gustav v. Moser har fullborKonstföreningens museum iAteneum alla dagar 12— ö
Exposition
emottagas af
i Ateneum af utländska tafior ki. 12— a.
blod",
dat ett nytt lustspel Blått
som
Föreningens förkonstflitenmuseum öppetalla dagar12— S
Helsiixsfoi-s Bxpresstoyrå, under den närmaste tiden skall uppBanker, Post, Telegraf och järnvägar.
föras på tyska scener. Som tiden anFatuansgatan 10.
Börstimme ihandelsgillets lokal.12—1
gifver, lär handlingen tilldraga sig i
Finlands bank 10—2 vexelkont. 10—2.
Annonspriset
aristokratiska kretsar.
Privata bankerna 10— V23 °- 5—6.
Tillfälliga annonser 15 p-,ni, ibilagan 10 p:n
Postsparbankerna hälgfria dagar 10—2, 4—7; hälg- o. söna filialerna de tider, dessa hållas öppna
gad
B—ll.
13, 2—3 o. 5—6.
per petitrad. Annonser på längre tid: Tre månaders
Kapital- o. Lifränteanstalten, Alexandersg
— Afdelningskontoret,
6—7.
2,
■
Skilnaden
Sparbanken,
å
första
sidan
15
tre
månaders
annons
p:ni,
annons
Paul Lindau har fullbordat ett
'
Boulevardsg. 40, 9—2 o. 5—7.
å öfriga sidor 10 p:ni per petitrad. En månads an- nytt helaftonstycke, som denna månad
at
enkel
emottagmng
expeditioner:
för
Postkontorets
uppföras på hofteatern i Dres- korresp. 7 f. m.— B e. m. (hälgdagar B—l 2f. m.); för afg.
nons å 2:dra, 3:dje och 4:de sidan 12 p:niper petitrad. skall
den. Det heter Inbrott" och behand- rekom. och värdeposter 10 f. m.— B e. m., för ank. poster kl. 8
6e m. (hälgd.
öppna B—ll- i. m.) "Poststationen
lar ett tema från förbrytarevärlden. £ m
— 12bägge
28
m
2~8 e m Sön °- nälgdagar
vid
f
bangården
V posttågens °-afgång.)
Hjälten är en magistratsperson, som
före
en
half
timme
>
går :i sömnen. Idetta sjukliga tillTelegrafcentralstationen(Glog. 1) hela dygnet. Filialstastånd besöker han en natt en förbry- tionen (S. Magasinsg. 4) kl. 9 £ m.— 9 e. m.
tareliga, aftalar med en bekant inJärnvägens godsexp. 8 f. m.— 6 e. m. (söndag kl. B—lo
m.); stationskont. 7 f. m.— B e. m. (söndagarpassag. tåg
brottstjuf ett inbrott hos sig själf och f.
ilgodsexp. 7 f. m.— 7 e. m. (söndagar 7—lo f. m.)
emottages / Laurentts idningsdepot N. Esplanadg. 35 utför äfven detta fortfarande i sömn- tiderna);
Afg-. tåg: kl. 6 f. m. godståg till P:burg, Wstrand; 8:10 f. m.
gångar-tillstånd. Den dramatiska spänpass. tåg Borgå, Åbo, Wasa, TLborg 9: f. ni. pass. tåg
(Wredes hus),
Hangö, Kotka, W:strand, P:burg; 10:50 f. m. godståg
ningen ligger däri, att det sedan är
Wiborg: 2:30 e. m. bl. tåg Hyvinge; 6 f. ni. pass. tåg
Prenumerationspriset är endast
denne samma domare, som skall förT:hus, T:fors; 8 e. m. pass. tåg Borgå, Kuopio, Kotka
höra sin medbrottsling, och först geP:burg.
nom detta får han kännedom om sin Ank. tåg: kl. 9:58 i m.bl. tåg från Hyvinge; 9:10; f. m P:burg
Kuopio, Borgå t; 12:40 e. m. T:fors 4;30 e. m godståg
sjukliga sömngångarvana.
Wiborg; 7:27 e. m. P:burg, Wrstrand; 9:45 e. m, pass
med hembärning
tåg U:borg, W rasa, Åbo, Hangö,Borgå; 10:35 e. m. P:burg
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Prenumeration å

-
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1 marK

månaden

—

CarlHelsingfors,
Jacobssn & C:o
Mikaelsgatan 9.

♥REDSKAPS
—

Omgående iirefsvar.—

m

'*Z (Bigarrßanéal „
Glogatan N:o 2. Telef. 1188,
(jj Hemgjorda papyrosser i lådor om o
250 st. å 2 50. In- och utländska H
ft
Cigarrer. Papyrosser, rök och
tuggtobak,

O

,_,.

f-H
Ledig annonsplats

■I

—

Hofteatern i Coburg förbereder, såsom förut nämts, till juli må-

c=>

i alla brukliga

format,

I

I
PAPPERSPÅSAR I
.
bruna, gråa och hvita,
2
; säljas till billigaste priser, iparti !
I
och minut i
e

I litytagj iiffs#|i&dell,
3

IC Alexandersgatan IC
'O
äO.
Atlas.
| Obs.! Eget fAbriKat.
i Pinnatryck utföres billigt.

|

Bronsartikiar
och

{
\

|

*

—

till inköpspris ibrist på utrymme
Stort, väl sorteradt lager at husgerådsartiklar till billigaste priser

Teodor Baltscheffsky.

liii;i£~
58 -3 n

<J

Bruno j
IErnst
CIGARR-IMPORT-AFFÄR.
T

Ixel Palmroos
VIN &
Spirituosaaffär.

N. Esplanadgatan 25.

Hel
sjngfors

CC3

-§>

Helsingfors

Lilla Mekaniska Värkstad
Alexandersgatan 48, invid Passagen
Telefon 1621

A Sancta Lucia", en ny
opera af sicilianaren Pierantonio Tasca, Specielt stort laFörsilfring, Förtenning, Förnicktorde inom kort komma att uppföras
ling. Separation af Velocipeder,
på operan i Berlin. Operan säges
Kokkärl, Husgerådsartiklar. Lås och
särskildt utmärka sig genom en ovanNycklar m. m.
ligt god text, hvartill den napolitanske skalden Enrico Golisciani hämtat
Alla till facket hörande remontarbeten
ämnet från ett drama af samma namn

BORDEAUX

E

I

nad en serie mönster-operaföreställningar. Bland annat kommer att uppföras en opera af Cherubini, Lodoiska," som nästan helt och hållet råkat
iglömska.
«

1-M

Aliii-sÉr

<

111fal

—

<!
I

Hörnet af Henriks- & Brunnsgatorna,

1

Jacob Remeke.

S:t Mickel.

fp liralpÉta

i dessa

—

Agenter antagas.

«

tonsångaren vid operan i Paris, har
f&
dagar gifvit en konsert i
O
Wien. Den tid af 25 år sedan han
-É3
första gången beträdde scenen, har
ta
cd
gått hans kraftfulla stämma spårlöst
förbi. Denna stämma, kärnfull ocli
omfångsrik, men något dof, äger icke
CL=>
det mjuka, smekande välljud, hvarmed
Faure tjusade; och värkar mindre i
C i
ca
konsertsalen än på scenen i heroiska
partier. Därom kunna hans förträffca liga Nelusco och
sea
Wilhelm Tell öfvertyga. Äfven i Wien 1886 hans EiS I goletto.
Hans stämmas förträffligaute»9
bildning
kan
man likväl äfven ikon!=3
sertsalen till fullo beundra. Af hans
tydliga uttal, hans karaktäristiska beMt
toning af ordet, pointen af hans fina
C=s
smak, skulle äfven de bästa tyska
72 S^f^^l^C
sångare ha åtskilligt mycket att lära.
Likaså mönstergill är Lasalles sam-t— >
manbindning af registren, hans öfvergångar från piano till forte, hans förOJ CC3
att låta rösten välla fram bred
måga
&^jg och stark
■§
utan att skrika. Sångaren
' ' rönte utomordentligt
stort bifall.
rr^
cd
CO

-AFFÄR.

Kot]ka,

W:strand,

Lasalle, den firade tenorbari-

VINER.

af Goffredo Coguetti.

H:fors 1893. Huvudstadsbladets Nya

N. Esplanadg.

Tryckeri.

27,

Godt arbete!

Billiga priser!

