
Programbladet
Tidning för Helsingfors

F. FÖRSTRÖMS CAFE,
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,

Dagligen omväxlande frukosträtter,
2v£IX!33 ja.G- från. 2— S m.å, IiSO,

Soupers å la carte,

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

.A.teiier förpoträtteringr.

Förlagaf fotografier efter finska konst-
närers arbeten.

Förlagaf finska vyer.
Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansffålan N:o 31. Telefon N:o 264.

N:o 60 1894.Onsdagen den 21 Februari

Hr Wilhelmsson,Den gamla kockenSVENSKA TEATERN. ,Fr. GranqvistKöksan
Portvakten Hr Jungell

Svesdintseffs gäster och andraOnsdagen den 21 Februari
Sergej iYanoTitsch Sackatof. . .Hr Riégo

För l:sta gången
Fru SalzensteinMaria Yasiljewna Tolbuchina■I Alexei YladimirovitschKrugosvet-
Hr Salzensteinloff, professoröllfSipS fritt. Peter Petrowitsch, husläkare Hr Swedberg

Petristscheff, fil. kand 28 år, Va
Lustspel i4 akter af LEO TOLSTOI silis vän Hr Wetzei

Öfversättning från ryskan Furstinnan
Hennes dotter Fru Riégo

Personerna
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Gfrefvinnan Fr. Gerasimovitsch

Baronessan Fr. LoenbomLeonid FjodorovitschSvesdintseff,
Grossman, tankeläsare Hr Olandeif.d.officer vid lif igardet,00 år. .Hr Berlin

Anna Pawlowna Svesdintsewa En lakej Hr Precht

hans hustru Budet trän Bourdier Fr. LindforsFru Molander
Betsy, deras dotter, 18 år Första bonden Hr Lange

Indra bonden Hr LarssonVasil Leonidowitsch, deras son
Tredje bonden Hr Enberg25 år, jur kand Hr Södergren FrökenHilda Borgström

MariaKonstantinowna,musiklära
Handlingen försiggår ihufvudstadenhosr. Grac

Fjodor Ivanovitsch,hofmästareoch Svedintseffs.
Hr Malmström Tänj aGrigori, lakej, 28 år Hr HuLtman

Tänja, husjungfru, 19 år Fr. Borgström
Börjas kl. 1 2 8 e. m slutas kl. omkrJakob, betjänt i skänkrummet,

40 år Hr Nyströn
Upplysningens frukterSemjon, hans biträde

CHARLES RIIS & C:o:IKlassens Fotografiatelier. N. Esplanadg. 31, 1 tr. upp
Sotéecß!

H. WICKELJ. Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant
användas vid utländska kurorter såsom synner-
ligen halsostärkande och därjämte mycketpris-
billiga, serveras numera å alla fina kaféer och£vt Vinhandel.
restaurationer

WF ut-
Wp försäkrings-

W& Aktiebolaget \J^^
1/ iSto&holm. \ j

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus

IThStudes
/^j^MSkrädderiEtablissement

och Klädeshandel&|fl|pSw| Unionsgatan 27

prisbelöntpå många uställningar,sist på världs
utställningen iChicago.

Guldmedalj 1890.

FRANSKAocnENGELSKA
PALETA,KOSTYM,

BYX och VÄSTTYGER j
Noggrann behandling

Ms^i>(m^~- " "' ?**'
-

■■,■

% Helsingfors Nya Lånebiblioteks §
II förrådaf
IModärn Skönliteratur|

har blifvit ökadt och kompletteradt. vt
U Enny öfversiktligKatalogär under tryckning. |j
S Biblioteket Annegat.12. 2el. 798. f|

P_C!H£ u o EGANTA SMÅRUM.n^ atani
or & supéer till olika pris. Prima varor_—

—

MABi3II !H Ififfil framhäller Sltt nkhaltiga lager i SIDEN & YLLEVAROFI&Ufi.Ultr ilO ffttfitt
-

.ELEGANTA KAPPOR.^^
Caxns \i framstående Wienerdirectris

Sofio "-^"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiuiiNiiiiimii,.>--"-"»"nu

TOBAKS-AFFÄR )t Rhörsäkrinns Kontor: =Brand- AMDREÄ LONNGRE^
Mode- och Piwi-cyJ

Helsingfors. Södra Esplanadgatan 20.
LAGER AF: bandef

« -»-i 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 iii1 1 1 1 1111iii

N. Esplanadgatan 33

J. N. Carländer.In- och utländska CIGABBEB,
Papyrossvr och Itökfolmk,m. m->* Telefon 1543. Hg-

PAUL DETTMANN: O LU^jiy istrurne m.-rr- i, II

2E Slög^Toergrsg-a.ta.ix 32

Helsingtors.



Kongl Hofleverantör W. C. Sehumaeher, Stockholm.

Delikatess Spis- och Knäckebröd i Parti och m i

Saluhallen 101é 103. KARL JIUG. SEELENBTtJINVT. Telefon 1287.
Ombud för C. W. Sehumaeher.

I JULIUS SJÖGREN s
Mikaelsgatan4. Centrals hus.

\ Ylle- och frihofvariiafiar.|
» Välsorterad Lager. Billigapriser. *^

kiflorsähringfsakflcbolagci
£aleva,

JBifförsafiringar 4 £ifrän(or.
Billiga premier

— liberala försak-
ringsvilkor

Franska Lifförsäkringsboaget

LURBAINE
meddelar fördelaktigaste lif- och ka-
pitalförsäkringar af olika slag. Sär-
skildt må framhållasde så eftersökta
barnförsäkringarna. LTrbaine är
fortfarande det enda bolag,som med-
delar uppskjutna lifförsäkringar att
vid 21 års ålder träda ikraft utan
alla föl-behåll redan åt barn från
det första lefnadsåret.

(Bart von dfinorring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

Nya Drogeri ZElsmdeXra.i

alg i-
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i
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-i- Miehaelsgatan1.
Parti- och minutförsäljning af alla slags droger, kemikalier, Far

maceut: kärl & redskap, Gummi-varor etc. till billiga priser.

Melsitiyfors Lilla 31ek. Werkstad
Alexandevsgatan 48. Telefon 1621.

Utför reparationsarbeten,Förtenningaf kokkärl,
Förnickling, Skridskoslipning m. m. m. m. ytterstbil-
liga priser. Beställningar emottagesperTelefoo1621.
Eftersändes och hemskickas.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen den 23 Februari.

Program

Ouverture till op. .,Elisabeth" Rossini.
Strauss.Nordseebilder, vals

Melancolie", för stråkork Naprawnik.
Liszt.Venezia e Napoli

PAUS
Gade.Ouverture „Hamlet

Morgonstämning
Åses död
Ingrids klagan
Hos bergstrollen

Grieg.Arabisk dans
Anitras dans
Peer Gynts hemfärd (stor-

COsi mig afton vid kusten)
Solveigs sång

PAUS
WagneiFinale ur Lohengrin"

Ballad ur op. Faust" för cornet

;\ pistons Gounoä.
(Herr Th.Nordin.)

Finnames Marsch

Undervisning ipiano i meddelas af
,T|01. Selma Kajanus,"

Albertsgatan 17.

!^^ ?̂Jsf?l^fW^s^?iw<

|J. F. Lundqvisfs |
«

[J Lagretialla artiklar rikt sorteradt. /"*
Specielt framhålles en stor collection j£

modern^^siörstaurval j*i
[f för emottagande af beställningar.

n u t.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti ochminutafendast äktautländska

WINER &
SPIRITUÖSA.

$
COGNAC

Hartinaiiii Fils Fréres
COGNAC

L HOTEL KAMP. 1bl- I HOTELLETS P?.ESIAUiiAJ^X^^^
serveras dagligen kl. 3— 5 e. m.
Tatole d'liöte

å 2 mk.
Smörgåsbord 3 rätter & kaffe.

A 3 mk.
Smörgårdsbord4 rätter & kaffe.

Dagligen
KONSERT

af E. Schmidts Kapell
iEestauranten kl. 3— V26 e. m., iFest

salen från kl, Ö e. m
OBS,! Vid arrangerandet af större tillställlningar såsom

middagar, soupéer etc. erhålles musik af E. Sclimidfs ka-
pell utan skild afgift.

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

=»

i
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Underteckn
menderar sig 11:

obs.;sin
God nyjusterad

AFÉ DU NORD.
pä som nyligea öfvertagifnämnda afflir, rekoni
fied goda varor ach billiga priser.
örgåsbord och a la carte serveras hela dagen. -

(i. IHomi/iixl.

Hur man lagar till uvertyrer

Gloacltino B/ossini

En ung musiker rådfrågade en gäng
Eossini, hur man skulle bäramsig åt
för att på bästa sätt skrifva samman
en uvertyr. Till svar på denna för-
frågan sände honom Bossini följande
bref:

Käre vän!
Som den viktigaste och oomkullka-

steligaste hufvudregel anbefaller jager
att alltid nedskrifva uvertyren först
dagen innan den skall spelas. När den
järnhårda nödvändigheten tvingar oss,
när den väntade kopisten tager det fär-
diga, blad för blad ur vara händer, när
direktöreninför våra ögoni förtviHan
rycker den ena hårtesten efter den an-
dra från hufvudet på sig, då är vår
fantasi i stånd till den högsta flygt.
De största mastervärken ha kommit
till på det viset. Imin tid fanns där
icke ihela Italien en endateaterdirek-
tör, som icke var komplett skallig då
han nppnått sitt trettionde nr.

Första receptet. Uvertyren till ope-
ran Otello" komponerade jag ien li-
ten kammare i Barbajas palats, där
den mest gnatige och skallige af alla
teaterdirektörer höllmig fängslad, en-

dast försedd med en tallrik maccaroni,
efter att ha tröstat mig med att jag
ej med lifvet skulle slippa ur mitt fän-
gelse förr än jag skrifvit den sista no-
ten.

Andra receptet. UvertyrentillGazza
ladra" har jag komponerat icke dagen
före den då operan skulle uppföras,
utan samma dag och dettapå ett vinds-
rum iScala-t eatern", där direktören,
Barbajas värdige efterföljare,inspärrat
mig under bevakning af fyra maskini-
ster. Dessa fyra bödelsknektar hade
fått befallning, att allt efter som mitt
arbete blef färdigt kasta det ark efter
ark igenom takluckan ned på gården,
där det låg kopister på lur, som strax
bemäktigade sig dem afskrefvo dem
och därpå läto dem gå vidare till ka-
pellmästaren, som ögonblickligen tog i
tu med att repetera. Dessa odjur voro
strängt befalda, att om jag lät dem
vänta för länge på att få något til]
nedkastning, då kasta ned mig själi
till kopisterna.

Tredje receptet. Vid Barberaren i
Sevilla" bar jag mig mycket klokare
åt. Jag skref nämligenallsingenuver-
tyr till denna opera ntan lät istället
spelas en uvertyr, som jag ursprungli-
gen bestämt för min opera seria „Eli-
sabeth". Publiken syntes vara mycket
belåten med bytet.

Fiärde receptet. Uvertyren, eller rät-

,are introduktionen till Grefve Ory
blef komponerad under det jag satt
med fötternaivattnet, sysselsatt med
att tiska. Samtidigt utråkades jag för-
färligt af en viss herr Agnado med
milslånga afhandlingar om de spanska
finanserna.

Femte receptet. Icke mycket bättre
gick det med uvertyren till „Wilhelm
Tell" Jag skref den imin bostad vid
boulevard Monmartre, som från tidigt
pä morgoren till sent på aftonen var
samlingsplatsen för de allra tråkigaste
och faddaste personer Paris då kunde
uppvisa. Man rök,drack, pratade, grä-
lade och skrälade rundt omkring mig,
under det jag arbetade med feberaktig
brådska för att så mycket som möjligt
undgå att höra på detta larm.

Sjette receptet. Till ..Moses" hade
jag ej en gång gjort det ringaste försök
att skrifva en uvertyr, hvilket också
under alla omständigheter är det be-
kvämaste. Afven min förträfflige vän
Meyerbeer har följt detta recept vid
Kobert a och Hugenotterna" samt, ef-
ter hvad det tycks, befunnit sig sär-
deles väl däraf. Vid Profeten" har
han gått till väga på samma sätt och,
som vanligt, haft allt möjligt skäl att
vara belåten med sig själf.

Gäck och gör sammalunda!
Eder

Rossini'"

Brefkort från Paris

Paris den 25 jan. 94
Gymnase-teatern i Parts förföljesaf

otur under denna säsong. Det nya
stycket Hertiginnan af Montélimar"
har redan blifvit aflöst af ett annat ar-
bete, treakts-skådespelet En ungdoms-
skuld" af Georges Bertall. Icke heller
denna nyhet har synnerligen många ut-
sigter för ett långt lif. Det är den
gamla historien, som man så ofta hört.
En ung flicka har haft en älskare och
blifvit öfvergifven af honom, men har
träffat en bra man som gift sig med
henne och uppfostrat hennes barn som
sitt eget. När stycket börjarhar detta
barn blifvit en ung, talangfull och he-
derlig man. Han älskar en ung flicka
och har också vunnit hennes genkärlek,
men så uppdyker vidhorisonten en far-
lig rival. Visserligen är denne med-
täflare 50 år, men han är en elegant
fruntimmerskarl och har från en lång-
varig vistelse itropiska trakter hemfört
en kolossal förmögenhet. Man behöf-
ver icke känna många franska skåde-
spel för att veta, att den hemkomne
naboben är den unge mannens far, och
man kan naturligtvis nog tänka sig att
de två skola duellera och att såisista
ögonblicket den unge mannens moder
röjer hvem det är, som han ämnar

Sam foi 1B:JL JL o
O) 1j

Cfl Ii £*

Telef. 1542. Helsingfors, Högbergsgatan37. Telef. 1542.
OBS.! Specialité: Stilenlighet. OBS.! Arbeten utföras al fresco, al secco och sgraffito

riaiiår och Bitkontor



-i |. SUN IS SKRÄDDERI, i^
Helsingfors,S»t. Robortsgatan3,

Wforalla tillyrket hörande arbeten, af sdväl kundernas som egna tyger, med känd ackuratess och tillde lägstapu-
lser, som kunna beräknas. OBS.! Godt tillfälle för alla som önska välpassande kläder. Telefon 1192.

SUOIW. TEAATTERI.
Keskiviikkona Helmikuun 21 p:nä

Rouva Ida Basilier-Magelsenin. herra
Karl Sjöblomin ja Orkesteriyhdis-

tyksen suosiollisella avulla
niivtellääii

RYKMENTIN TYTAR.
(La fllle du regiment.)

Opera3:ssa näytöksessä. SanatkirjoittaneetBayard ja
St. Georges. Musiikin säveltänyt GactanoDonizetti.

Henkilöt

Marie,erään ranskalaisenrykmen-

7 V^f^j^^l
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cflföist'
€$aptjrosser

belönade med

Giiltliiiediilj i Antwerpen.

HOTEL KAMPS FESTSAL
från kl. 9 e. m

Program:
Onsdagen den 21 Februari

FahrbachMarsch ..Kungen"
AuberOuverture Fra Diavolo

Polka ,;Sigrid" . . .
Ziguenarlifvet . . . . Ahlfeldt

Kölling.

PAUS

Potpourri ur Webers operor" . Bach
StraussVals Wiener Blut"

Unter den Linden Eilenberg
HuppéMelodier ur Boccaccio-'

Marsch

Torsdagen den 22 Februari
(xriitzmaclier,
Schubert.
\Yester.
Neswadba.

Marsch Souvenir de Berlin
Ouverture Alfonso Estrella"
Polka „Jenny" ....
Loreley

PAUS

Potpourri „SkönaHelena" . . . Offenbach
Vals Wein, Weib und Gesang" . Strauss.
Ave Maria Schubert

C/ibulknSonge d'amour"
ZikoffMarsch

>"-?/£-?'■' V\

tin otto-tytär
Markiisitar von Streckenfels
Herttuatar yoii Krakentopp
Siilpice,kersantti
Tonio, nuori tyroolilainen.
Korpraali
Hortenssius
Notario

Hanna Kunnas,

Mimmy Leino.
Otto Närhi.
Aleksis EavLtio,
Niilo Stenbäck.
TaaviPesonen,

lisakld Lattu.

Franskalaisia sotamiehiä. Tyroolilaista maakansaa,
Ylhäisiä naisia.

(Tapahtuu: Tyroolissa. Aika: 1809.)

") Marie. . . . . . . Ida Basilier-Magelsen.

Ovet avataanklo 7 Näytäntö alkaa k:lo Va 8
ja loppuu kilo 10.

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. »SSS SfU
RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o

Etablerade 1835 Etablerade 1820,

I^cims Champagne,

I /// /ö- &*r Sr fk

/-i A eeejst/c:, I.O!
o *_ -a »i

o W ii . aco j^—^ g

Specialité: H llédailles d'or(i. Specialité: Carte d'or"»

Generalagent förFinland: Agenturen VINICÖLE"

tJvQvtnctu
Helsingfors

äkaffa ur världen. Och så slutar detta
irama som så många af dess föregån-
gare med, att fadern afstår från sin
kärlek och försvinner, öfverlämnande
valplatsen åt sin son. Den unge för-
fattaren skrifver teaterkritiker iRapp-
el"; med äkta franskt galanteri be-
handla hans kolleger ytterst mildt hans
stycke samt framhållaåtskilligalyckade
episoder och goda infall i detsamma;
men de våga dock icke neka, att det
knappt kommer att vinna mer än en
succés d'estime.

de V

~"^f^
lustspel.Nya

Barfiissige Fräulein, ett posthumt
lustspel af Julius Rosen liar nyligen
uppförts på Eaimund teatern iWien.
En recensent skrifver därom! Man skall
endast tala godt om de döde och där-
för må icke nagelfaras alt för strängt
med den aflidne författarens sista sce-
niska opns. Det är en tämligen lös,
mycket oskyldig produkt, för hvilken
beteckningenSchwank" voremera träf-
fande än den anspråkslösaLustspiel".
Författaren presenterar för oss en nt-
armad adelsfamilj,af livilkennågra med-

lemmar förblifvit högfärdiga och hellre
tigga på „nobelt-' sätt och göra skul-
der än „ förnedra" sig genom ärligt
förvärf, medan några andra af famil-
jens medlemmar äro förståndiga nog
att försörja sig med ärligt arbete. Tre
af de sistnämda belönas för sin dygd;
de två unga baronessorna och den unge
baronen blifva ienlighet med sina re-
spektive hjärtans önskningar lyckligt
gifta och komma dessutom åter till för-
mögenhet.Titleln„Barfotafröknar,,här-
rör däraf att en högmodig aristokrat
kallar så de fröknaraf societén", som
icke ens längre hade hela strumpor,
men ändå förde sig som fullblodigaari-
stokrater. Eättvisligen måste anmär-
kas, attistycket dock äfven förekomma
en mängd vackra tankar och ett par
rätt lustiga scener; en af dem är till
och med af öfverdådigtmunter verkan,
den då ett förälskadt kuttrande par i
salongen,obegripligt för de andra, gräla
genom knackningar liksom vid telegra-
fering. Stycket mottogs med mycket
bifall.

DireldörLautenburg liar förResidenz-
teatern iBerlin antagit till spelning
ett enakts lustspel Im Négligé" af
Hans v. Eeinfels.

På Kungl. liofteatern iKassel rönte
den 30 Nov. det nya treaktslustspelet
Der Zauberlehrling" af Franz Treller
ett gynsamt mottagande. Samma tea-
ter har uppfört Shakespeares lustspel
Så tuktas en argbigga" ien bearbet-
ning af Eobert Kohlrausch, i hvilken
stycket verkade som en nyhet och rönte
lifligt bifall,hvilket framför alt yttrade
sig iflerfaldiga inropningar af hufvud-
rollinnnehafvarne: damerna Kothe-Haa-
che (Katarina) och Eichelstein(Bianca)
samt hrr Hartmann (Petruchio), Kothe
(Lorentio) och Jiirgensen (Gremio).

Der Tnugenichts", ett nytt lustspel
af G. von Moser och Trotha har på
StadsteaterniZtirichmottagits medbi-
fall.
IGörlitz uppiördessamtidigt ett an-

nat nytt lustspel Nur kemLieutenant"
af samma författarefirma.

Kapor-Fage} lustspel af Karl Herold
och C. Crome-Schwiening röntenyligen
ett gynsamt mottagande, på Hofteatern
i Gera isynnerhet i de båda första
akterna

Rudolfslieimer Volkstheater har gifvit
tre nya enaktspjesef. Början gjordes

med ett nätt impromptu Der Purpur"
af Günther von Freiberg. Albrechts
Ehewertung" af Traversi, öfversättning
från italienskan, erbjuder en skicklig
och naturlig dialogföring. Och slutli-
gen Jack; ' af C. Henopp-Hauswirth
som behandlar en ioch för sig icke
ointressant konflikt, men gjorde såsom
ett slags förhärligandeaf uppskärare"
med samma namn ett tämligen motbju-
dande intryck.

Samma teater har äfven gifvit för
förstagången bondekomedienDerKräut-
erlenz" af den ungdomlige författaren
Harms Barth. Stycket börjar redan
med ett mord; Pauli, son till Thalhof-
bonden , skjuter en skogsvaktare, men
Tom, nämde bondens son utom äkten-
skapet, häktas som mördaren. Först
mot slutet kommer saningen idagen,
då den verklige mördaren,som förolyk-
kats vid en eldsvåda, isin sista stund
tillstår sitt brott.

IMe Arbeit hoch är den moderna och
socialistiskt klingande titeln på Eai-
mundteaterns iWiens senaste nyhet,
hvars författare angifvas varaW. Frer-
king och F. Antong. Men oaktadt
titeln och ehuru under föreställningen
en gång „Arbetaresången-' uppstämdes
på scenen, har „folkstycket med sång
i fem tablåer" dock ingenting mindre

r.#i F TI I/"fi unntnnnnnt rekommenderar sina fruk°- P Q 17 »n unnfoniinnt IHk.^^Éf H K k A H\ J H står, middagar och soupéer U U U \ \Y\\AliAl EP**"*W§ , B U* lliM luÖlUlllulll för den ärade allmänheten. ]_ , jj, ]\B|3 Iy|)lU||lUJJi. "



Specialitet: Delikatess Spis- och |Ludvigs.
Knäckebröd af flere slag samt die" gatan 5.

tetiska brödsorter.

Helsingfors Telrfon

ANG BAGERI. - I Finbageri- orIi ('ou<lifor^iffrr^^
1 nhuiav,färska alla dagar och särskildakaffS^

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

SVEN SCHOLANDERS

Musik- och Bellmansafton
Onsdagen den 21 febr. 1894, kl. 8 e. m

iSocietetshusets stora sal

Program

La note del Reden- Cazoneta veneziana, C,

Radi
Canzoneta popolarena-Angiolina

politane.
Trägen vinner! F. W. Scholander
Spansk serenad,

Les trois princesses Chanson popul. de la
Franche Comté

Tu me demandes, Chanson, commence-
Marie ment du siécle.

Le marché de laMa- Chanson nfln desiécle",
deleine, Collin

Annonsera

3,csrogram-é!HaéQi"
den kända verldens billigaste

tidning

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de
tagas förlängre tid.

fihc IHvarJe annonsör får sig fIL /UUb.. tidningen hemsand UUÖ..

— —i- <3rl"£ttiS. -§-

Annonser emottagas å NyaExpressbyrån, N.
Esplanadgatan21, inne på gården, midtemot porten

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.

C. M. Bellman
Fredmans Epistel N:o 2, rörande fader Berg

och fiolen.

Fredmans EpistelN:o 50,

Fredmans Epistel N:o 35,

Fredmans Epistel N:o 38,

Fredmans Epistel N:o 39,

Fredmans EpistelN:o 45,

Fredmans Epistel N:o 25,

Fredmans sång N:o 34,

— «3#"«(

om Ulla Winblads öf-
verfart från Djur-
gården, en som-
marmorgon i sol-
uppgången

angående sin sköna
och hennes obe-
ständighet. .

rörandeMollbergspa-
radering vid Kor-
poralBomansgraf.

öfverBergströmskans
porträtt på Lilljans
krog

till fader Mollbergrö-
rande hans harpa
och tillikaett slags
ad notitiam" att
Mollberg ledoskyl-
digt på krogen„Rostock",

som är ett försök till
pastoral ibaccha-
nalisk smak, skrif-
venvid Ulla Win-
blads öfverfart till
Djurgården.

eller aftonkväde, de-
diceradt till asses-
sorskan Weltzin.

Ledig annonsplats

BLOMBERCs

Restauration
JV. Magasinsgatan JY:o 1,

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

seidlar

A$S af år 1867 <£ö\
# försäUrar f- \
b T" \
I°5 billigast all slags *> 1
loc egendoiu genom "^I
\ Wilh. Försten. /

Bolagets General-Agent,
Södra Esplanadg. 12.

Brefpapper & Kuvert
med firma

iDahlbergs pappershandel.
Hufvudaffär: Alexanrtcrsgatan 15,

Filial:Skilnaden 19.

"'■■ ,/f<

Ledig annonsplats

Spetsar,
sidenband,

plysch,
ytterst billigt.

H. ELLMIN
Alexandersg. g

03

CL
CO
B

mu«

■a

E)yvincjeFabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
nonplus ultra, jäskraftig och

hållbar.

Ättika
kemiskt ren.

Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lampsprit

än karaktären af ett socialistiskt ten-
densstycke iocli för sig. Det är fast-
mer ett rätt oskyldigt opus, som pre-
dikar den moralen att handtverket har
en gyllene grundval". Det anspråks-
lösa stycket skulle .utan Alexanders
Kralauers intagande musik och några
effektfulla kupletter svårligen rönt det
liftiga bifall, som en stor del af pre-
miérepubliken var nog vänlig att slösa
på, detsamma. Äfven det altigenomgoda
återgifvandet bidrog till den yttre fram-
gängen

Fest för Leoncavallo
Under Leoncavallos vistelse iWien,

med anledning af 7,Pajazzons" uppfö-
rande därstädes, hade den utländska
pressens föreninganordnatenintressant
och angenäm afton. Tillkompositören
Leoncavallos ära hade föreningen i
Hotel de France's stora sal anordnat
en liten fest, hvilken bevistades äfven
af Johann Strauss, premierdansösenSi-
roni m. fl. Föreningens ordförande hr
Szezepansli, hälsade den firade kompo-
sitören, hvarpå denne, svarande på
franska språket, försöktemed en vacker
vändning rikta det på honom slösade
berömmetpå Johann Strauss. Han ytt-
rade, att det honom egnade erkännan-
det iden härliga musikstaden gladde
honom så mycket mer, som det sketti
närvaro af den man, som vore den mu-
sikaliska »själen iWien". Dessa ord
föranledde en hjärtlig ovation för Jo-
hann Strauss, som härpå tog tillordet
och likaledes på franska språket bad
maéstron. att han måtte så ofta som
möjligtkomma till Wien, där han altid
skulle röna det varma mottagande,som
tillkommehans talang. Leonsavallo spe-
lade härpå på pianot Lorenzos serenad
och Fiorettas aria ur sin nyaste opera

Medici" sjöng älven mezzo, voce
texM^Tian hänförde åhörarne tillstor-
mande bifallsyttringar. Udel-kvartetten
föredrog därpå sina muntraste stycken,
äfven andra konstnärer uppträdde och
förstin påmorgontimmarneupplöstesig
det animerade sällskapet.

Ledig annonsplats.

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

CLAHITA" en ny 20p:i Cigarrilådor
om SO st.

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

Rekommenderar sig med goda varor och

*§aßrißs
extra prima, jäskraftiga

och hållbara

Prässjäst.
Denaturerad Sprit.

hos

Telef. 627. M
Alexandereg.42. f

Iftestauraiit
Fabiansgatan 6, Telefon 968.

billiga priser.
>rad billard. Goda Mer"."uste

hfekfrisk oefysning.
Kontrakt om elek-

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

Helsingfors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1894

ca

åkerbergs
eafé

rekommenderas

Högbergsgatan 32
Telefon. IOS2.

RÖK

JACOB REINCKB,
3 Glogatan 3.

HJ. TöftNMINENS


