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Programbladet
Tidning för Helsingfors

FÖRSTRÖMS CAFE,
Restaurant & Billards

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommende

Dagligen omväxlande frukosträtter,
2s/ZIDD O- frå.33. 2

—
S e. ira.. a.

Soupers å la carte,

N:o 42.

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 10 Januari

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-A-teller for potra.tteriM.gf.
Förlag af fotografier efter finskakonst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handelmed fotografiska artiklar.
i'tihiunst/tittiit N:ft 3J. Teleftm N:o 2G4.

1894.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 10 Januari 1894

För 41:de gången

DlilSä.BrillijEl ii
Musiken afSkådespel i4 akter af Frans Hedberg-

A.. Söderman

PERSONERNA
Birger Jarl till Bjelbo UV M.tilmströn
Mechthild, lians gemål
Bengt Lagman, hans broder

Hiirved Boson, jarlens höfvitsman Swedbei
Magnhild, hans hustru, jarlens sy

stet

Knut Algotson, riddare
Ingrid, hans husfru
Sigrid, deras dottei

Hr SalzensteinBotvid, prior iVreta
Kol Tynneson, Bengts stallare. . Hr Enbe
Sune, Bengts skrifvare
Björn, Knuts gamle väpnare
Inga, hans dotte

Riddare, tärnor, småsvenner,knekta
Handlingen försiggår i Östergötland, dels pa Bjelbo

Orkesternutför
Före stycket \ Syenska foikvlsor arl.. afPahlmanl:sta mellanakt /

2:dra och B:dje mellanakt:
Nordiska folkvisor och folkdanser arr. af Södermar

v»
I; SwSSt* ___M

?'■.'

Fröken Hilda Borgström.
Fröken Borgströmhar under den korta tid hon

uppträdt på Svenska Teatern härstädes förvärfvat
många vänner och åtnjutit ett lika lifligt som väl-
förtjänt bifall.

Mellan Hilde, som ängsligt blickar upp till sin
byggmästare på tornets spets, och Den beslöjade
divan, som själf får klänga upp med sin krans och
bada i skyn

—
dock ibadkostym — medan hen-

nes byggmästare krälar i stoftet, ligger en hel
serie uppgifter, mindre glädtiga måhända, men
städse uppburna af liennes muntra konst och ut-
präglade temperament.

Det är därför säkert en stor förlust för sven-
ska teatern att med detta spelar åter förlora henne.

SUOIW. TEAATTERI.

Ohjelma katso 3 siv.

CHARLES RUS
LIFFÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGEI

DlGTOftfA
iStockholm

meddelarlif: -ste viIkoi
gare erhålla 8/4 af vinsten

en årligen eller efter 15
år (vinstklass) samt därefter år/igen.

E. A. HJELT, .ETA,KO
nrh VÄSBYX

Ä
L'U R B A IN E.
m\u * « å rt tf V¥j W V¥ fMl iramhälleMåEåSIl 1! i^m

Antika förem:

ög--b

u

ANDREA LÖNNGREN

C:o:IKlassens Fotografiatelier. N. Esp anadg. 31, 1 tr. upp.

& cÄ. éCjdlJ. H. WICKEL
Vinhandel.

I Helsingfors. II
I Representerar l:sta klassens |
iVin, Spirituösa o.Conservhus.|
1 G. H.MUMM & C:o, Reims, |
\ iCHAMPAGNE. |
j LUCIEN FOUCAULD & C:o Cognac 1
i iOO&NAC. H

S3M!t3MiC3B«t3M!t3aBC3HKt3C33«--E3jKß3aat3M^^BC3"t3

dlrraßs <3!unsdi
Iprisbelöntpå många uställningar,sist påvärlds

Guldmedalj1890.

annonsera iProgram-Bladef.J
sitt rikhaltiga lager i SIDEN & YILEVAROR

fvensom iELEGANTA KAPPOR
I>enaa.sls.X*ä.c3Lca.or± under ledning af framstående Wienerdirectris

" -*'\I 1 1 1 1!I1 1 1 11 111 1 1 lllll!lilllll!ll»*-«— « 111 1!1111 1 1 1 111 11111111111111 111 1Mil.lll»*-" &oléecß!
utmärkta viner, hvilka som bekant \

'^jjfljjlJsk^J.m-ort, r ,v(.-")» Ier uBrand-Mk UfförsäkringsKontor:
■ N. Esplanadgatnn 33

V. N. Carländer.
synnerligen halsostärkande och därjämte
mycket prisbilliga, servras numera å alla
fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren.■-*"__. 11 111111 11 1 1 1 1 1 1 Ii1111111111.»-♥--_ 11l 1 1111111 ' "">- "

Moderna prof- och modell-lager
Hattar, Muffar, Plymer, Spetsar, Band, Knappar m. it

MODE- och DIVERSEHANDEL
1alla slag mottagas till för
säljning.

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors
■■■

mm



K.LILJESTRÖM
GruldsmedL.

Galvanoplastiska Nysilfverarbeten,
Lager af guld och silfverarbeten,beställningarutföras fint

och smakfullt, alla slags reparationer värkställas,
Galvanisk försilfring och förgyllningå alla metaller.

OBS.! Moderata priser.
K.LILJESTRÖM

AlexandersgatanN:o 50.
Telefon 1427.

liifförsähringsahficbolagcl

Kf
JBifförsäfiringar é JStifränfor.

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'TJrbaine är
fortfarande det enda bolag,som med-
delar uppskjutna livförsäkringar att
vid 21 års ålder träda ikraft utan
alla förbehåll redan åt barn från
det första lefnadsåret.

(Bart von dfinorring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

i i

Öppet: Söckendagarkl. B—38
—

3 f. m. och 5— 9 e,m,
Sön- och helgdagar „ 9— 2 f. m.

€. I.HTYBERGS OATS
Alexandersg. 12, Telefon 52,-^ Frukost- och Middagsservering1. *e-

Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen den 11 Januari.

Program;
Ouyertuve till öp. ..Kuslan och

Ludmila

Freut Euch des Lebens,"
vals

Adagietto, för stråkork
Rapsodi N:o 1

Ouverture till„Midsommarnatts-
drömmen

Souvenir de Bellini, för kla-
rinett

(Herr Höflmayr)

Suite Algerieime
lude. Eéverie dvi Soir. Rhapsot

Marsche militaire franpai

Marsch ur op. Tannhäuser
Pizzicati ur ,,Sylvia"
(zardas

Nästa konsert lördagen den 13:de januari

„ -$_äw:>,s__s__^_^^._?Ses_fcJ;Ä_w-.,ay_'^-'ArAss;

\ ö \

Undervisning i piano

PÄ U S

Glinka

SImims

Kajanas

Sveridsen

Mmådssohn.

Bärmann

Saint-Saéns
lie maitresqw

TF«(/)2e»'

Delibes
Grossman,

BODEGA ESPANOLA
He1singfors.

Försäljningiparti ochminut aIendast äktautländska

W IN E R &;
SPIRITUÖSA

Allmänna

Lifförsäkringsbolaget
iStocliliolin

meddelar lif- och kapitalförsäkringar mot särdeles
fördelaktigapremier och liberala vilkor genom
Axel Thuneberg. Theodor Hjelt.

Generalagentur Kaserngatan 22
"*^g£ Driftiga agenter med bekantskap

,j) inom studentkretsar antagas. r*r
fJkW H __v._>^B ■K-______________________________________________■ M

*/_■ H _>nB_'J
_^______l 11,

8|53________________________________________________________________________________________________________________________________
I.'J
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HOTEL KAMP.
IHOTELLETS RESTAURANT

serveras dagligen kl. B—s8 — 5 e. m.
Tab1© c3L?Ixöt ©

a 2 mk.
Smörgåsbord3 rätter & kaffe.

A 3 mk.
Smörgårdsbord4 rätter & kaffe.

Dagligen1

Svenska teatern— FrökenHildaBorgströmtorde
imåndags per telegraf ha underteck-
nat kontrakt för nästa spelar med tea-
tern iGöteborg.— Bröllopet på Ulfåsa gifves i
dag samt om fredag ooh söndag.— Advokaten Patelin, som upp-
fördes härstädes 1881, upptages åter
på spellistan nästkommande måndag.
Som fyllnad på programmet, gifves re-
pris af ett likaledes för längre tid se-
dan här speladt enaktsstycke: Sedan
solen gått ned.— Nästa nyhet blir den italienska
sedekomedien Kronans haka.—

På Runebergsdagen kommer
Kungarnapå Salamis attuppföras. Styk-
ket gafs senast 1888, äfvenledeä då
upptaget till firande af skaldens minne.— Dr Rafaél Hertzberg har för
Runebergsdagen i år författat ett en-
aktsskådespel med ämne från 1848,
hvilket varit ämnadt att uppföras,
men . . .

Edvard Grieg
Kompositörensegen beättelse.

Första gången jag kom till Köpen-
hamn, var jag en helt ung- gosse. Det

var år 1861. Jag studerade då vid
Leipzigs konservatorium ocli hade af en
bekant i Carlshamn fått inbjudan att
besökahonom. Jag tog då vägenöfver
Köpenhamn. Staden gjorde ett mäktigt
intryck på mig, som kom utifrån och
plötsligt befan mig i en främmande
stad med andlig fysinomi, hvilken i
så många afseende erinrade mig om
hemmet. Jag kände nästan ingamän-
niskor istaden med undantag af stu-
diekamrater från Leipzig.

Då jag ett par år senare kom till
Köpenhamn, var jag späckad af Chopin,
Schumann, Mendelssohn ocli Wagner
och längtade liksom efter att få arm-
bågsrum ocli andasien mera personlig
och själfständig luft. Gades namn lok-
kade mig också tillbaka till norden.
Jag ville gerna stifta personlig bekan-
skap med den framstående konstnär,
som förstod att forma sina tankar sä
mästerligt och klart. Hans elev har
jag för resten aldrig varit, såsom det
felaktigt står i liera lexika.
IKöpenhamn sammanträffade jag

med Nordraak, Horneman ocli Gottfred
Matthison-Hansen. Vi gjorde musik.
Vi komponerade med stor ifver, vi stif-
tade musikföreningen Euterpe, gjorde
revolution mot de beståendekotterierna
och roade oss kungligt. Det var här-
liga tider. Samtidigt förlofvade jag mig
också. Min hustrus moder är danska.

För resten vinnlade jag mig den tiden
om orgelspel och vikarierade ofta för
Matliison-Hansen iFredriks tyskakyrka
på Kristianhavn. Jag måste ju tänka
på att få något att lefva af, när jag
skulle gifta mig.

Glades bekanskap gjorde jagen gång
om våren. Jag gick ute på Klampen-
borg, då min vän Matthison-Hansen
plötsligenrycker mig i armen:— Hvad är det? — säger jag.- Kan du se den lille mannenmed
den stora grå cylindern?— Ja visst — säger jag.— Vet du, hvem det är?— Nej, det vet jag inte.— Det är Gade, — säger han. —
skall jag presentera dig?

Och utan att afvakta mitt svar drog-
han mig bort till professorn med det
korta yttrandet:— Herr professor, här skall ni se
en norrman, som är musiker.

■ Är det Nordraak? — frågade
Gade.— Nej, det är Grieg, — svarade
Matthison-lfansen.

Jaså, det är Grieg
—

sade Gade— och såg med en forskande blick på
min obetydliga person, under det jag
icke utan en viss med fruktan blandad
vördnad stod ansikte mot ansikte med
den man, på hvars värk jag satte så

Wt värde. „Har ni någonting all
svisa mig?"— Nej — svarade jag.

De saker jag hade färdiga syntes
mig nämligen icke goda nog.— Gå då hem och skrif en sym-
foni föreslogGade.

Det var nu lättare sagdt än gjordt.
ILeipzig hade jag lärt så godt som
ingenting af instrumentationslära.
Jag hade också en gång fått som upp-
gift att skrifva en ouvertyr, men jag-
fick aldrig någon vägledning, hur jag-
skulle bära mig åt därmed.

(lades uppmaning till mig gjorde
emellertid så mycket, att jagmed hela
min energi sökte lösa den uppgift lian
uppstält för mig. Och under loppet
af 14 dagar hade jag värkligen kom-
ponerat och instrumenterat första sat-
sen af symfonien. Hela symfonienblef
färdigskrifven men aldrig utgifven i
sin helhet. Gamle Lumbye dirigerade
den en afton — jag tror det var år
1864

—
vid en symfonikonsertiTivoli.

Sedan vi hela vintern arbetat med
Euterpe", flyttade jag- vid vårens in-
brott ut till Eungsted. Om det nu
var det vackra läget eller den friskaluften, som inspirerade mig-, skall jag
lämna osagdt. Men under loppet af
elfva dagar hade jag komponerat min
pianosonai och kon tid (liiivfin^Hmm
första violinsonat. Bägge tog jagupp

Sam von
O B SJ.

Bell*
Telef. 1542

Specia/ité: Stilenlighet.

Måle

PAUS

i meddelas af
1861 Selma Kajanus,
*■ Albertsgatan17.

ISLO INT JS DEJ 3rL T^^^^P!af E. Sclimidts Kapell Hf^iiRestauranten kl. 3— V26 e. m., iFest- jR"v
salen från kl. Ö e. m. fe*

OBS,! Vid arrangerandet af större iilbttlAniigu såsom jF/
middagar, sonpcer etc. crliålles musik af E. Sclimidfs ka- jIjv
pell ntau skild nfgift. IK^«
Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.! J K''.
\ Ingång från Glogatan. /*~ p>)c

IJ. F. Lundqvisfs H
[Jrelsmaqasin. jj
fj Lagret ialla artiklar rikt sorteradt. J^fj Specielt framhållos en stor collection J^'

billiga, pelsfodrade Rotonder. jj
?J Kapptyger, moderna i störstaurval jj^

för emottagande af beställningar. /Jj

J O H VIGELL,
ISLoa33Lixiissioia.sli.oia.toi*,

St. Robertsgatan 16,
goda tjänare af alla slag. Utförrättegångaranskaffa: —

-f- Tel. 1514. -S-. ■

Helsingfors, Högbergsgatan37. Telef. 1542.
MO BS.! Arbeten utföras al fresco, al secco och sgraffito

"iaffär och Ritkontor



SUOIW. TEAATTERI.
rya mtfKeskiviikkona Tammikuun 10 p:nä 1894

nävtellään I *■£.' :
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Santa Lniu nin. Ä
(A Santa Lucia.)

Kolitauksia Napolin kansanelämästä.
(Kaksi kuvaelmaa. Kirjoittanut Goffredo Cognetti

HENKILÖT,

Totonno, napolilainenmerimies
Ciccilio, hanen poikansa . .
Concettella, hanen tyttärensä.

Axel Ahlbeg.
Oskari Salo.
Helga Gorander

Gennarino
Roselia, Ciooillon rakastettu

Anton Franck
Katri Rautio.
Olga Salo.
Maiju Rangman.
HilmaLiiman.
Berta Vitikainen.
Julius Sario.
Niilo Stenbäck.
Kaarle Halme.

Annunziata
Filomena
Carminella
Peppina nen poikansa . .

Oldfuks, Leanderinpalvelia
Talonpoika ......
Parranajaja
Räätäli
Notario
Anni, kyökkipiika . . .

Tore, ontuva salapoliisi
Ensimmäinen poliisi. .
Toinen poliisi....
Lääkäri NYA EXPRESSBYRANTaavi Pesonen,

Viinuri
l:nen j

;kansan naisia
3:mas
4:jäs >

. lisakki Lattu.

(Mimmy Leino.
Kirsti Sainio.

IMimmi Lähteenoja
Naemi Kaliilainen.

Norra Esplanadgatan N:o 21
-£h Telefon INTso 925. <<-

Uppdrag och kommissioner afNannina, (-t-vuotias lapsij
Kansaa alla slag utförasskyndsamt, diskret ochTapahtumapaikko: Napoli

billigt(Forts, på andra spalt.)

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. «

Knut Véolönan,
Kaarlo Keihäs.
Taavi Pesonen
lisakki Lattu.
Kaarlo Halme.
Hilma Liiman.

vierailee Adolf Lindfors.

Centralpassagen. Tel.114 6.
r alla till facket börande artieteii,

Ei sie litii
(Den studeslöse.)

i-näytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittamit LUDVIGHOIjIiERG.

Suomentanut Hilda Asp

Henkilöt

Vielgesohrey
Leonard, lianen veljonsä.
Leonora, hanen tyttärensä
Madlena emännöitsijä. .

Äleksis Eautio.
Helga Corander.
Mimmi Lähteenoja

Pernilla, sisäpiika Olga Poppius.
Kristo Piirustin j (Hemmo Kallio.
Jönssi Santanen |Vielgeschrey'n ) Otto Närhi.
Kalle Kyneliin f kirjureita . . \ Oskari Salo.
Lauri Läkkinen ) {Konrad Tallroth
Leander, Leonoran rakastaja . . Anton Franck.
Korflts, Loanderin setä ....Emil Falck.
Eerikki Matinpoika,puukhollari . . Niilo Stenbäck.
Pekka Eerikinpoika,puukhollari,ha-

Julius Sario

) Yielgeschrey'nä

Mjtäntöalkaa k:lo V2^ Ja loppuu k:lo 11

Seuraava näytäntö Sunnuntaina Tammikuun 14 p:nä

mRENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o
i * v _g

9y /S' *%å\\

Etablerade 1835 Etablerade 1820, "s O!C6@Jst/C, J^cims Champagne, $
[>*W

Jv&vjtf __.

ÄV ./V

Specialité: „'"& Méclailles d'or". Specialité: Carte d'or".

Generalagent förFinland: AgenturenVINICGLE"
eotJCerman dftlgmann, fe"Helsingfors

■+*33> C?. S. Wl-q fcxifnuvnnf rekommenderar sina flc/i-.s resmuram soupéer förden1eST011 c£ c£ c^-5 resiauranf. <eH-+
med mig till Gade, som bodde ute på
Klampenborg.Hangenomgick demnoga,
nickade, klappade mig på skuldran och
sade:— Det är bra gjordt. Nu gå vi
upp och undersöka dem isömmarne.

Så gingo vi upp för en smal, brant
stig, upp till Gades arbetsrum, där han
satte sig vid flygeln och var ihög
grad entusiasmerad.

.Man hade nämligenberättat för mig,
att när Gade kände sig entusiasmerad,
drack han vatten ur karaffinen. Den
dagen tömde professorn hela fyra ka-
raffer.

Det var för resten icke altid, som
Gade var vid godt humör. Då jag
t. ex. senare en gång bragte honom
partituret till min konsertouvertyr „Hö-
sten" skakade han på hufvudet.— Nej, Grieg — den duger icke.
Ni måste gå hem och skrifva något
bättre.

Jag kände mig ganska modlös öf-
ver detta omdöme. Kort därefter fick
jag dock ganska oväntadt revanche.
Jag arrangerade nämligen ouverturen
för piano (för fyra händer) och sände
den till Stockholm, där Musikaliska
akademien utsatt ett pris för bästa
ouverturen. Jag fick mig priset till-
erkändt af prisdomarne, af hvilka Gade
var den ene.

Han måste altså ha glömt stycket

under den förflytna tiden, eller också
var han vid dåligt humör den förut
omtalade dagen.

Senare på sommaren uppträdde jag'
för första gången offentligt iKöpen-
hamn. Uppträdandet egde rum ined
anledning af en eldsvåda iDrammen
och till förmån för de brandskadade.
Jag spelade vid detta tillfälle iör för-
sta gången min F-dur violinsonat med
Franz Hildebrandt. Otto Zinck, hvil-
ken såsom medlem af studentsångföre-
ningen också medvärkade vid koser-
ten. frågade, om jag höll på, att mitt
namn skulle stå på progammet. Han
tyckte tydligtvis icke om att uppträda
tillsammanmed en fullkomligt obekant
storhet. — Ja, visst gör jag det, kan
jag tydligen erinra mig, att jag sva-
rade honom. Och namnet kom på
programmet

Kammarsångaren Hansen assisterade
som solist iNordraaks kör ur „Sigurd
Slembe". Den gick för resten mycket
illa, då Hansen als icke infunnit sig
vid representationerna.

Det var dock först år 1869, då jag
gaf min första själfständiga konsert i
Köpenhamn, som jag slog fullt igenom.
Jag dirigerade på densamma min pia-
nokonsert, hvilken förträffligt spelades
af Neupert

Jag tycker bäst om tuttierna

sade min svärfar, som var bland åhö-
rarnc— — Är 1886 reste jag hem till
Kristiania, dår jag slog mig ned som
musiklärare för att förtjäna mitt dag-
liga bröd. Samtidigt öfvertog jag di-
rektionen af musikföreningen. Under
de följande tre åren umgicks jag myc-
ket med Björnson, som strax mottog
mig på ett mycket älskvärdt sätt. Då
jag komponerade musik till „Framför
söderns kloster" och ..Arnljot Gelline"
var den lätt antändlige Björnson utom
sig af entusiasm— Det är det märkliga, att du be-
söker just samma ställen, som jag be-
sökt, sade han af denna anledning till
mig

Och han sade sig ha lust att skrifva
en operatext för mig. Kort tid däref-
ter fick jag också af honom första ak-
ten af en helaftonsopera, Tryg-
vason", hvilken jag strax började ar-
beta på. Det är denna första akt jag
senare utgifvit som konsertstycke. Jag
fick nämligen aldrig resten. Björnson
öfvergaf kort därefter det stora histo-
riska dramat och slog med En fallit"
in på det mera borgerliga skådespelet.

så otro-1 mänga är skildesja9^^J^^^l
ligt det än låter

—
franJ>jörnsor|

därför att han vid detta tillfälle läm-
nade mig i sticket. Först för tre ;ii

sedan sökte han upp miar med anled-

ring' af Olaf Trygvasons" uppförande
i Kristiania. Han var densamme som
altid, vinnande och hjärtlig. Intet un-
der, att jag glömde all gammal bitter-
het och med glädje mottog den fram-
sträkta handen

Äfven med Ibsen har jag haft till-
fälle att konferera om en operatext.

År 1873 skref han till mig från
Rom. Jag kände strax igenden sirat-
liga utanskriften och öppnade nyfiken
konvolutet. Brefvet innehöll en an-
modan till mig om att skrifva musik
till Per G-ynt", som skulle uppföras
på Kristiania teater under Josephsons
ledning.

Vi växlade en del skrifvelser om
denna sak. Om scenen med säterjän-
torna — som jag märkvärdigt nog al-
drig utgifvit, ehuru jag räknar den
för den bästa af hela min Per Grynt-
musik - - skref Ibsen till mig:

M kan göra den, som ni vill, men
djefvulskap måste det vara i musiken.

Ar 1876 träffade jag IbseniTyrolen
Han var mycket kordial mot mig.— Jag är er värkligen mycken tack
skyldig för musiken till Per G-ynt",
sade han. Jag liar förresten liggande
en för många år sedan påbörjad ope-
ratextOlaf Liliekrands" (sammaämne,
som Gade behandlat i wElverskud"j|
Den var egentligen bestämd för el
annan musiker, men nu skall ingen



Specialitet: Delikatess spis- och I Ludvigs.
'

Knäckebröd af flere slag samt die- j gatan 5 ANGBA GE RP
tetiska brödsorter.
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fli/ngaVf färska alla dagar och särskilda kaffe-
1732 frukost- och middagsbröd efter kl. 10 f. m

HOTEL KAMPS FESTSAL
från kl. Ö e. m

Program
Onsdagen den 10 Januari

Marsch „Adjutant" ....Henneberg.
Ouverture „Muntra fruarna" . Nicolai.
Tals „Soirée d'Eté" ....Waldteufel.
Arie ur „Stabat Mäter-' . . . Rossini.

PAUS.

Potpourri ..Cornevilles klockor" Planquelte.
Polka ..Scintilla" Piernoni
Madrigal ur Romeo" . . . Gounod.
Cadiz Granada.
Amor Galopp Bach.

Torsdagen den 11 Januari.
Marsch Intåg" Strauss.
Ouverture ,,Figaros bröllop" .Mozart.
Polka ..Kadervitzer" ....Frehde.
Adagio.

PAUS.
Potpourri.,Preciösa"....Weber.
Tals „A toi" Waldteufel.
Chaiisori sans paroles . " ■ Tschaikowsky.
Quadrille Ziguenerbaron . . . Strauss.
Marsch Rixner.

A.B.JStordfors
med Guldmedaljer

prisGelönia

CHAMPA6II
och

FP3MSOIH!
iparti från Filialen här

dl&al <3ollWf
s^éSM

AKTIEBOLAGET HULTMANS
BRYGGERIERS

HH«§ utmärkta fe»s

PORTER
parti från Bryggeriets nederlag

Jlxd cKollef.

Från uilandcfs feafrar.
Veckans program:

Stockholm.
K, Operan: Profeten.
K. Dram. T. Vi skiljas! — Frou-Frou.
Wasa T. Eika morbror. — Iballong.

Södra T. Hemmets tomte.
FolkT. Förbjudenfrukt. — Yrhättor.

Göteborgs Teater: Reif v. Reiflingen.
Kristiania Teater: Haermaendene paaHelgeland,
Köpenhamn:

Kongl. Th.: Tro som Guld.
Dagmar Th.: Elskovsdrikken. Den inbildte Syge.
Casino: Hjemmet.
Folk Th: Lykke Pers Eejse.

S:t Petersburg:
Maria T.: Mefistofeles.
Michel T-: EpaiiT._eucTep-_.
Alex. Th.: Cnopnwit Bonpocb.
Deutsch. Th.: GewagteMittel.
Lilla Th. Faust (Nikita).

Paris:
Gr. opera: Déidamie.
Öp. comique: L'Attaque du Moulin.
Com. francaise: Antigone.
Odéon: Le Distrait.
Gymnase: La Duchesse de Montélimar.
Vaudeville: La victime. — La Parisienue.
RenaissOnce: La dame aux Camélias.
Varietes: Les Brigands.
Paläis Royal: Leurs Gigolettes.
Bouffes Parisienne: Mamzelle Carabin

Perlin:
K. Oprrnh.: Faust. — Lohengrin.
K. Schauspielh.: Die Ahrenshooper — Hannele.
Deutsches Th.: Der Herr Senator.
Lessing Th.: Der ungläubige Thomas.
Berliner Th.: Avs der kornischen Oper. — Das

Gefängniss.
Friedrich Wilh. Th.: Der Liutenant zur See.

<3%0p alliiå Cåra
Portmonäer,

Plånböcker och
Blomsterkort

hos undertecknad
Nya sorter inkomma hvar

vecka. — Billiga parti- och
minutpris.
OSKAR FRÖBERG,

Kiisorngatan 46.

F. BLOMBER

Restauration
V. Magasinsgatan JY:o /

Serveras smöra-åsbord med varmrätt

jf£r år 1867 <%\
g _*_" försäkrar f \
B °JP %
i°o billigast all slags & \
ICC egendom genom ~*I

Wilh. Försten. /
General-Ageny

il^^^^^r

%-fe

Brei'papper & Kuvert
med firma

nTDä-_lb__^-späppe__3hai_del
äufvudaffär: Al :t:iTi 15.

Filial: Skilnadcn 19i ]

-^

Spetsai
sidenband

plysch
ytterst billigt.

H. ELLMIN.

Kajsaniemi värdshus.
Ram förenskilda

För större till-
ställningar såsom
bröllop m. m.
upplåtes hela lo^
kålen.

G. A. Wicksiröm.

Ravintola & Biljaarii.
Itä Henrikink. 9

Huoneita ynnä
Piano yksityisil
le seuroille. Ko-
kouksia varten
löytyy huoneisto
erityisine käytä'

Kaisaniemen ra-
vintolan suljem-
me yleisön suosi-

G. A. Wickström.ti

EsyvingeFabriks
Aktiebolags

Prassjas t,

Ättika

Denaturerad Sprit,

annan än ni komponera den. Om ett
år skall den vara färdig och till er
disposition.

Jag såg aldrig „01af Liliekrands",
hörde icke heller talas om den vidare.

Sedan har jag aldrig tänkt på att
skrifva operor. Det vill säga, kunde
jag få tag på något norskt sagoämne,
behandladt a la „Bajadererna", skulle
jag antagligen med lust och energi
kasta mig öfver en sådan uppgift.

*ft<sri

Teater och Musik.
— Hr Eric Zachrison, den be-

kante skådespelaren, har vid Ahle-
feldtsgade iKöpenhamn nyligen öpp-
na! ett institut för svensk sjukgymna-
stik och massage. Hr Zachrison är
elev af prof. G. A. Unman.

Medlemmar af f. d. Collinska
sällskapet fortfara att med framgång
gifva föreställningar i den svenska
landsorten. Senast hariVestervik gif-
vits „Herr Dardanell och hans upptåg
på landet", hvari hr Hjalmar Sjöberg
ititelrollen och fru Jenny Hjorth som
Agapetus tillvunno sig lifligt bifall.
Frän Vestervik har sällskapet begifvit
sig till Linköping.— BjörnBjörnsonmed fru (Gina
Oselio) uppehåller sig för närvarande
i Rom på julbesök hos Björnstjerne
Björnson men väntas islutet af nästa
månad till Köpenhamn. Ett tilltänkt
gästspel af hr Björnson på k. teatern
därstädes har uppgivits, men denne har. istället gjort öfverenskommelse omupp-
trädande å Dagmarteateru under mars
och april. Den norske skådespelaren
skulle därvid äfven komma att med-
värka, som sceninstruktör.

TeatereldsvådaiBoston. Tis-
dagen den 2 januari nedbrann Globe-
teatern i Boston. Skadan anslås till
öfver 1miljon dollars.

K.A.ENBOM'B

Måleriaffär
13 Mikaelsgatan 13

Telefon 870

OBS.!
Helsingfors

o

Kaffe Äng-
rostning.
0. Henriksgatan I,

'agligen färskt
AnqrostadtKaffe,

Mocca,
Java,

Ceylon,
Laguayra,

Rio.
Nyss inkommet

goda kvalitéer till
förutkändabilliga
priser. Restaura-
tioner och åter-
'örsäljarebeviljas

rabatt

Telefon 1605

Hilma Ingberg.

draßrilis
xtra prima, jäskraftiga

Prässjäst.
Denaturerad Sprit

k i,StiiiiiF
Glasmästare

W reeles passade
Telefon N:o 1359

H fi^teöic
Pianostammare,

Vinkelgatan 12

anmälningar emottagas
äfven i hr A. Lindgrens
musikhandel

R O K
PROSIT" en ny 15 p:i Cigarr ilådoi

ij ny 20p:iOiqarrilådor
om 1)0 de jjffl^

n»M. ;iO .^^l
JACOB REINCKE,

3 Glogatan 3.
OBS.! Hemgjorda Papyrosser i askar om 250 st

#__£_? anm

\ 'Aj£Aidér~ j
' £

Telef. 627. M
Alexandersg. 42.

HJ. TOTtNIJIINENS
IlestaiiraiiÉ

isgatan <>. Telefon 968,

Rekommenc sig med goda varor och
billiga priser

radbillard. Goda kötNyjustt
ISSS

Eifekfrisk belysning.
Kontrakt om elek-

trisk belysning uppgö-
ras å Helsingfors
JEle&triska Jich/s-
-nings Aktiebolags
kontor S. Esplanadga-

Helsingfors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 189


