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Programbladet
Tidning för Helsingfors

F CAFE,

Dagligen omväxlande frukosträtter.
MIDDAG- fråaa.2— E e. m.å,1:SO,

FORSTROiMS
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Soupers å la carte.

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-A-teiier förpoträ/tteriXLgr.
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handelmed fotografiska artiklar.
Fabianagatan N:n 31. Telefon N:o 264.

N:o 50.

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 28 Januari

För 3:dje gången

KRONANS RARA.
(Le miserie del slgnor Travetti).

Komedii5 akter af VITTORIO BEESEZIO. Öf-
versättning från italienskan af Ernst Lundqvist.

Personerna

Travetti, tjänsteman Hr Svedberg
Rosa, hans hustru Fru Bruno
Carlo, deras son, 7 år
Mariuccia, Travettis dotter i för-

sta giftet Frk Gerasimovitsch
tfiacchetta, bagare Hr Riego
Paulo, hans kompanjon Hr Södergren
Barbarotti, skrifvare hos en ad-

vokat Hr Nyström

Generaldirektören Hr Salzenstein,

Byråchefen Hr Malmström.
(Hr Hultman.Montoni,), tjänstemänRusca, ) ( Hr Öländer

Brigida, i tjänst hos Travetti Frk Stjagoff
En vaktmästare Hr Linderoos,

Scenen är iTorino.

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

Söndagen den 28 Januari

£F jz~ ■< fpkLSINCFGRS

Katri Rautio

Elisabeth Kadik

M e r i"

1894. i

SUOM. TEAATTERI/
Sunnuntaina Tammikuun 28 p:nä 1894.

MERI.
(La Mer.)

Kävtelmä B:ssa näytöksessä. (Kuvaus rannikkolaisten
elämästä.) Kirjoittanut Jean Jullien. Suomentanut

Kasimir Leino

HENKILOT

Francois Kadik
Yves Le Mell
Le Braz . .

Aleksis Rautio
Hemmo Kallio.
Otto Närhi
Emil Falck,Jean Baptiste

Gonidec . . .
Bannec

Anton Franck.
Konrad Tallroth,
lisakki Lattu.
Oskari Salo.

Le Gouern
Kerjolis
Ruelan Niilo Stenbäck,

Katri Rautio.Elisabeth Kadik
Jeanne Marie Hanna Kunnas.

Emelie Stenberg,
Kirsti Sainio.

Menguy .
Maryvonne
Angéle .
Anne . . Maiju Rangman,

Olga Salo.
Ruelanin vaimo Mimmi Lähteenoja,

Kansaa,

(Tapaus Bretagnessa.Kerbianinläheisyydessä. Aika
nykyinen.)

Näytäntö alkaa k:lo
' -8 ja loppuu k:lo 10

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

TH.ItUDESy£r|||f Skrädderi Etablissement
/4ifÉlC\Sf och Klädeshandel

Unionsgatan 27wilKp Tillhandahållerde finaste
<%\y( PALETÅ, KOSTYM,

/<&5 BYX och VÄSTTYGER
|nL Noggrann behandling
JT% moderata och bestämda

féjY ut- \&%%
dr _#/ försäkrings-V^ ?

V<oy Aktiebolaget Va
j/VICTORIA\I
/ /' Stotäholm. \

fc^ondifori eaiani.

J. H. WICKEL
VinhandeL

t&rraßs cftunscß
prisbelöntpå många ustäilningar,sist på världs-

utställningen i Chicago.

Guldmedalj 1890.

ELEGANTA SMÅRUM,

Sexor & supéer till olika pris. Prima varor

Soléacßl
Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant

användas vid utländska kurorter såsomsynner-
ligen hä/sostärkande och därjämte mycketpris-
billiga, serveras numera å alla fina kaféer och
restaurationer,

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus

Ledig1 annonsplats

IfIHIBITr1J iTt? W Jfli ffl1 framhåller sitt rikhaltiga lager i SIDEN & YLLEVAROR
IVlllyflyllM MM MllllM äfvensom iELEGANTA KAPPOR.
öMIIWl m »Si!) »J|/ ft »yJ B» W ?ÖJ W Bjlj W I>a,XXXSlx.rä,caL<a.eri under ledning af framstående Wienerdirectris.

Sofio A.sl-u.xxcL's
TOBUKS-AFFÄR &

Helsingfors Södra Esplanadgatan 20.
LAGER AF:

In- och utländska VWABBKB,
Papyrosser och. Itökfobak.m. m

-X Telefon 1543

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.

"--«>l111|i|I1111lllil 1111l1111111I111I111IMllllIIHlilllil Illll»»— "— «<;i:|ll!l;l 1 111 1 1 1111111I1111 1 1 1 1 111111ll!lI111111I!"»--"

o s( Brand- & LilförsäkringsKontor: z

iU(/WM jV- Esplanadgatan33 I
I--4" 1 1 1 111111111111111 1 1 111I1 1 11 1 II1 1 111I111I"»► ♥—<"! 1 1 1 1 1 1I 1 1 1I111111111 I 11l 11"►— ■

ANDREA LÖNNGREN.
jMode- ocp Oh?erse-j}anelef

2.2, Hög^loorg^sg-^ta-xi. 22.



rvungn nuijo v ol"O.ixllfl vy " v-/« k-*
■ »% a" I* "it

De IIka t e "^JJ^J<f JJ jj.^^^.SEELENBR£NDT. Telefon 1287.
Ombud för C. W. Schumacher.

K.LILJESTRÖM
GrVt1c3Lstoo.o<3L.

Galvanoplastiska Nysilfverarbeten.
Lager af guld och silfverarbeten, beställningarutföras fint

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

OBS.! Moderata priser.
R

_ LILJESTRÖM
Alexandersgatan N:o 50.
ZFilä.a.liXja.Hts.s-Telefon 1427,

kifförsäkringsakfiebolagd
Kaleva,

J2ifförsäEringar S JBifräntor.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

Caloric

yi LJ ÅL 1 llili
C. J. MAEXMONTAN

Esplanadgatan 2
Brunnsgatan 7

TELEFON 124 & 279

Öpp et: Söckendagar kl. B—38 — 3 f. m. och 5— 9 e,m.
Sön - och helgdagar „ 9—2 f. m.

"siadHelsingforsLillaMe/c. Werki
Alexandevsgatan48. Telefon 162

Utför reparationsarbeten,Förtenning
Förnickling, Skridskoslipning m. m. m.m
liga priser. Beställningar emottagesper1
Eftersändes och hemskickas.

af kokkärl,. ytterst bil-
'elefoo 1621.

\.^^^A

Undervisning ipianospel BedÄ*W^0 r r Albertsgatan 17.

1 OBS.! Vid arrangerandet af större tillställluingar såsom
middagar, sonpcer etc. erliålles musik af E. Sehmidfs ka-
pell utan skild afgift. éfy
Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.!

Ingång från Glogatan.mmmm
i^yyyyyyy^yyyyffl*%>

J. F. Bi^ 111B fil visfs
Vt c e1smaqasm.$
[** Lagret ialla artiklar rikt sorteradt. /J*£*"* Specielt framhålles en stor collection J£

billiga, pelsfodrade Rotonder. j£J
zy TTappt-iro-pv moderna istörsta uvvjiL^.

för emöttagande af bestälmingäT *
i^?ÉSÉSÉSÉSÉ#SÉSÉSÉSÉSÉSÉ#SÉSÉ !^

Ledig1 annonsplats

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Tisdagen den 30 Januari.

Program.

Mozart.Onvertnre tillop ;)Don Juan"
Des Abends" Baff.

Liszt,Les Preludes," sinf. dikt

Konsert (Ass dur), for piano Rheinberget
Moderato,

Adagio
Allegro energico.

(Herr W. H. Dayas)

PÄ U S

Ouvertnre till Die schöne Me-
lusina" Mendelssohn.

Tschaikowsky.Konsert, för violin
(Herr Willy Burmester

Förspel till Lohengrin(akt III) , Wagner
Danse de la Gipsy Saint-Saens

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti ochminutafendast äktautländska

WINER &
SPIRITUÖSA.

Allmänna

Lifförsäkringsbolaget
iStools.liolm

meddelar lif- och kapitalförsäkringar mot särdeles
fördelaktiga premier och liberala vilkor genom

Axel Thuneberg. Theodor Hjelt.
Generalagentur Kaserngatan 22

~v*ffif%L Driftiga agentermed bekantskap
j) inom studentkretsar antagas.

1^ HOTEL KAMP. |
IHOTELLETS RESTAURANT \fe>

"vj ! serveras dagligenkl. B— s e. m. j
74 i Table cSL

'höte j

Smörgåsbord 3 rätter & kaffe.
A 3 mk.

Smörgårdsbord4 rätter & kaffe.
Dagligen

ISLO2!«ar S» E3JEi.T
af E. SchmidtsKapell

iEestauranten kl. 3— 726 e. m., iFest isalen från kl. 9 e. na.

IP^"~^\,

_____________

Från Paris teatrar.
Stora operan,

har under den gångna delen af säson-
gen nöjt sig med att som nyhet pre-
sentera ett obetydligt tvåakts stycke
nDeidami," hvilket efter ganska få fö-
reställningar försvann från spellistan,
ock därefter lefvat på Wagners Valk-
yrie" och Lohengrin", tils ändtligen
en inhemsk fransk Wagnersopera, den
af oss nyligen omnämda Gwendoline ta-
git publiken med storm.

Opera comique
har däremot haft att uppvisa flera ny-
heter, främst Brnneau's opera Attaque
au Moulin, för hvilken vi redan tidi-
gare redogjort, och är idagarna fär-
dig med Les flibustiers af den ryske
kompositören Cesar Cuis

Liksom Mascarille iMoliéres Préc-
ieuses ridicules'1 hotar med att vilja
öfverflytta hela den romerska historien
på vers, så hotar Bruneau med att
vilja sätta hela Zola för noter. Han
gjorde en börjanmed att förvandlaro-
manen Le Réve till en opera, som upp-
fördes första gången iJuni 1891, och

har nu låtit novellen ,,Anfallet på kvar-
nen" undergå samma öde. Han har
visserligen i Attaque au Moulin visat
sig mindre intrasigent, äniLe Réve".
Ihans nya opera finnas så väl arior,
romanser och kör liksom i de goda
gammaldags Opéra-comique-styckena ;
men till gengäld äro instrumenteringen
och i synnerhet de recitativa partien
alldeles ovanligt ,,moderna" och stun-
dom ytterst disharmoniska. Det berät-
tades nyligen, att Opera comiques direk-
tör Carvalho yttrat: Det är två be-
drifter under min långa teaterbana, som
jag särskildt är stolt öfver. Den ena
är, att jag år 1857 presenterade för
publiken Gounods Faust", den andra
att jag 1891 och 1893 framfört Bru-
neavs båda debutarbeten." Den be-
kante journalisten Emile Bergerat var
elak nog att härvid anmärka, det fru
Carvalho, den firade sångerskan, som
kreerade Margaretha iFaust," näppe-
ligen är af sin mans åsigt hvad beträf-
far Bruneau, enär hon, medanmanhöll
på med repetitionerna till Le réve,"
helt öppet förklarade, att den unge
mannens musik gjorde samma intryck
på henne, som om hon hörde en hop
kattor, vid hvilkas svansar man bundit
fast en kastrull och som idet tillstån-
det sedan släpts lösa på taken, där
de under ynkligt jamande rusa om hvar-
andra. Publiken, som mottog Le réve"

med en viss välvilja, har äfven visat
sig vänligt stämd gent emot det nya
arbetet och kritiken isin helhetmenar,
att man har lof att vänta sig något
af Bruneavt, när han har uppnått större
mognad

Théåtre Franpais
hade endast föga framgång med sin
första nyhet Curels L'amour brode,"
en psykologisk studie, som var förkom-
plicerad oc'a pinsam för att kunna in-
tressera och som efter tre föreställnin-
gar försvann från affischen. Betydligt
större framgång har teatern haft med
sin andra nyhet, som visserligenendast
imycket oegentlig mening kan benäm-
nas en nyhet, idet att det nämligen
var Sophokles' tragedi,.Antigone," som
här för första gången presenteradespå
den franska nationalscenen iöfversätt-
ning af Vacquerie och Meurice, som år
1844 fingo en öfversättning af samma
arbete uppförd på Odéon. De båda
herrarne, som äro ett godt stycke in
på sjuttiotalet, hafva icke funnit sin
UDgdoms öfversättninggodnogoch hafva
därför uppvaktat med en splitter ny.
Till gengäld hafva de då äfven detk
nöjet, att hela präfsen finner, attderas
arbete är det storslagnadiktvärket var-
digt. Sophokles' Kung CEdip" med
Mounet-Sullyititelrollen harienmängd
år hört till nationalscenens fasta reper-

töar. Det är därför helt naturligt, att
man velat införlifva Antigone" däri,
då tyrannenKreons rollär liksomskrif-
ven för Mounet-Sully, medan titelrollen
återgifves af M:lle Bartet, som gjort
utomordentligt stor tycka. Sarcey an-
märker dock, att rollenegentligen kräf-
ver större kraft än den utmärkta konst-
närinnan förfogar öfver; men hennes
ditiktion är så bedårande, att den
kommer publiken att glömma, att hon
saknar det temperament, som Sophok-
les' Antigone måste varaibesittning
af. Tragedien är satt iscen på an-
tikt sätt, i det teatern är afdelad i
två scener, af hvilka kören, bestående
af tolf gubbar, upptar den ena, medan
de agerande röra sig på det andra fäl-
tet. Märkvärdigt nog har man ratat
den vackra musik, som Mendelssohn
skrifvit till tragedien och vändt sig till
Samt Saéns, som sökt komma fornti-
dens musik så nära som möjligt. Hu-
ruvida han yppnått detta, därom tvista
de lärde; men hvad alla äro ense om,
det är att hans musik till .,Antigone"
är otillbörligttröttsam.

Ambiguteatern
har gjort lycka med en dram i5 akter
af Decourcelle och Tarbé, kallad Gig-
olette." Ordet gigolette" har på se-
nare tiden blifvit mycket modernt i
Paris. Det dök en vacker dag upp

iam von
O BSJ.

B6-11*8 Mål6riaffär och
Telef. 1542. Helsingfors, Högbergsgatan 37. Telef. 1542.

Specialité: Stilenlighet. OBS.! Arbeten utföras al fresco, al secco och sgraffito

Ritkontor



-m ADDERI, §>
Helsingfors,St.HotoeirtssratajEL3,

utföralla tillyrket hörande arbeten, af såväl kundernas som egna tyger, med kändackuratess och tillde lägstapri-
ser, som kunna beräknas. OBS.! Godt tillfälle föralla som önska väl passande kläder. Telefon 1192.

SVENSKA TEATERN. BRANDKÅRSHUSET.
Måndagen den 29 Januari 1894 Söndagen den 28 Januari kl. 1/i5 e. mm iFör 44:dje gången imT Populär-KonsertBröllopet ii UIC oIsa. af Ida Morduch

med biträde af herrar Martin ochMerikanto
Skådespel i 4 akter af Frans Hedberg. Musiken af

A. Söderman.
PERSONERNA

Birger Jarl till Bjelbo Hr Malmström,

Mechthild, hans gemål Fru Riégo,
Aria ur Sapho (lovnodBengt Lagman, havs broder Hr Lindberg.

Härved Boson, jarlens höfvitsman „ Swedberg Poppera) Memoire
b) Chanson NapolitaineMagnhild, lians hustru, jarlens sy- Carella,

ster Fru Lindberg (Herr Martin)
Knut Algotson, riddare Hr Riego a) Gellb rollt mfr zu Fftssen .Rubinstein
Ingrid, hans husfru Fru Precht,

b) Ballarte Modin
Fru Bruno,Sigrid, deras dotter

Botvid, prior iVreta Hr Salzenstein,

Kol Tynnesou, Bengts stallare. .Hr Enberg Santuzzas romans ur op. Oaval--^wSune, Bengts skrifvare Hr Hultman,
leria Eusticana Mascagni.

Björn,Knuts gamle väpnare. . .Hr. Lange
Elégie Massenet,Inga,hans dotter Frk Borgström. NYA EXPRESSBYRANRiddare, tärnor, småsvenner, knektar m. fl med violoncelle accompagn
Folkvisor .Handlingen försiggår iÖstergötland, dels på Bjelbo, Norra Esplanadgatan N:o 2i

-SM TelefonKT:o 920. ks- Gounoddels på och omkring Ulfåsa, Jerusalem
Tiden 1261 Uppdrag och kommissioner af

Orkesternutför
alla slag utföras skyndsamt, diskret och -qgjpFöre stycket \ Svengka folkvisor arr. afPahlman.l:sta mellanakt j

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

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRÅ. ,ÄBSä^

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o
& K.®

"sEtablerade 1835 Etablerade 1820,
Wjs>

\^
ceojstjAC, I^eims Champagne, A m fr.|(ASpecialité: '-i Médailles d'or". Specialité: Carte d'or".
Generalagent förFinland: Jlgeniuren „VINICÖL E"

y& $■■$&.%■ öv

J_l

*3Serman cTilgmann, (a*Helsingfors

Ledig;ctn-iionss^lei-ts-
på boulevarden, eröfrade hastigt kafé-
konserterna och håller nu redan på att
intaga teatrarne. Henri Meilhac gjorde
början med sitt lustspel Leurs gigo-
lettes," och nu förekommer äfven or-
det på Ambiguteaterns affisch. Ordet
fans till på 1850-talet, men har sedan
varit glömdt. En fullt motsvarande
öfversättning är svåratt finna. Inågra
lexika återgifves det med ,,grisett".
Nämda dram innehåller en mycket in-
vecklad handling, som på sina ställen
är ganska effektfull. Den rörsig både
iden fina världen och ide uslaste till-
håll för laster och brott. Troligenkom-
mer den på grund af det på sina stäl-
len realistiska innehållet ej att gå utom
Frankrikes gränser.

Vaudeville
lefver altjämt högt på Sardous
moiselle sans géne," som fortfarande i
hvardagslag ger fulla hus och om sön-
dagarna detsamma tvä gånger om.

Odéon och Gymnase
lefva för närvarande på repriser. På
förstnämda teater lockar man folk med
Bissons förut på Théåtre Francais gifna,
komedi Le deputé de Bombignac — upp-
förd äfven härstädes under Coquelins
senare gästspel — och på Gymnase spe-
las Dumas Le fils naturel.

I Medici
Leoncavallos nya opera

(Bref från Milano till Programbladet)

Milano den 2 jan. 94

En premiére iItalien och särskildt
i Milano har sin alldeles särskildt egen-
domliga prägel och skiljer sig vida
från en sådaniWien. Dettahar ånyo
visat sig vid uppförandet af Medici".
Under hela dagen utbjödos på Milanos
gator, på domplatsen och under galle-
riets arkader under oerhördtlarm och
skri tidningar, som innehöllospaltlånga
utdrag ur libretton, biografier och por-
trätt af författaren-kompositören.Konst-
kretsarne befunno sigifeberaktig spän-
ning. På alla kaféer och på ofientliga
platser utgjorde aftonens förestående
musikaliska tilldragelse samtalsämnet
och trängde alla andra underrättelser—

och på uppseendeväckandetidnings-
notiser var det just ingen brist dessa
dagar

— i bakgrunden. De talrika
gäster, som inträffat från Wien och
Berlin, från Paris och London, voro
föremål för publikens nyfikna uppmärk-
samhet. En bullrande skara trängde
sig vid sjutiden utanför Dal-Verme-tea-

terns stängda portar. Det är en rym-
lig och hemtrefLig salong, där Milanos
eleganta värld stämmer möte,då Scala-
teatern ännu icke är öppnad.

Det rykte, som Leoncavallo skapat
sig med Pagliacci" hade framkallat
utomordentliga förväntningar,med hvil-
ka man mottog premieren af;,Medici".
Såsom redan torde vara Programbladets
läsare bekant, liar likväl publiken icke
gäckats isina högt uppskrufvade för-
väntningar. Tutta Milano" hade in-
funnit sig i logerna och på parkett
och den italienska konstvärldens nota-
biliteter hade mött fulltaligt, alla i
frack och hvit halsduk. Mascagni ville
vara ögonvittne till sin väns triumf.
Han afbröt sitt arbete — affllning och
instrumentering af det nya värket
Batcliff" — och hade kommit hit från
Livorno för att ansluta sig till bilalls-
yttringarne för Leoncavallo. Samara
och Giordano inträffade likaledes iMi-
lano och begagnade tillfället för att i
dag på förmiddagenpå piano föredraga
sina båda nya operor La Martire"
och Eegina Diaz" för direktör Jahn
vid Wiens hofopera. FörläggarenSon-
zogno hade för pressens representan-
ter iteaterns foyer låtit inreda en sal
med egen telegrambyrå, från hvilken
redan under mellanakterna telegram
direkt befordrades till världens alla
kanter. Äfven gallerierna voro tätt

besatta och förlänade åt huset den fest-
liga prägel, som utmärker stora pre-
miérer.

Altsedan premieren gifves operan
förfullahus. Hvarje afton ser man den
unge kapellmästaren Ferrari på anfö-
rareestraden leda den hundrataligaska-
ran af sina skickliga orkestermedlem-
mar. Framgången är uppriktig ocli
stor. Publiken börjar vid Griulianos
episka aria i första akten bli varm.
Tamagno står väl som ténorsångare
ensam isitt slag1. Stämman framkväl-
ler mäktig och klockaren ur hans stru-
pe och vekheten i dess modulationer
gör ett oförgätligtintryck på åhöraren.
Denna aria var vid premieren den för-
sta, som måste bisseras. På densam-
ma följer alltid omtagning af Lorenzos
sång, sjungen af Beltrami och slutligen
septetten itredje akten, ett af operans
mest effektfulla nummer, ett musikstycke
af oförliknelig dramatisk värkan. Här
är höjdpunkten af framgången.

Operan skall mycket snart uppföras
iWien och helt säkert bana sig väg:
öfver alla andra stora scener. Den
värkar hnfvudsakligen genom det djupa
allvaret och grundligheten i Leonca-
vallos konst; Wagners inflytande på
honom är omisskänneligt. Hans instru-
mentering är sorgfälligt utarbetad och
genomkomponerad. Instrumenten spela
alt igenom en framstående roll. Musi-* F. B. K:s RdUMt S»a R B. BRHi-z



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

tetiska brödsorter. j

HelSingfÖrS ( Finbageri- och Conditori tiIIverh-

ÅMPDAPrDI
leeon nfitgar> färskaalla dagar och särskilda kaffe-,

AINUDAULriI. öp frukost.och middagsbröd efter kl. JO f. m.

HOTEL KAMPS FESTSAL
från kl. 5) e. in.

Program:
Söndagenden 28 Januari

1. Marsch »Tullkriget
'2. Ouverture Titus" . Selineevoigt

Mozart.
Falirbach.
Wagner.

3. Polka Hertz im Norden'
4, Cher der Friedensboten.

PAUS
Meierbeer.
Waldteufel
Pacius.

5. Potpourri, Robert"
(i. Vals »Soirée d'Eté"
7. Soldatgossen . . .
8, Ziguenardans . . .
i). Marsch

Rubenstein.
Faust

Måndagen den 29 Januari
Fahrbacli
Kiiffner.
Bizet,

1. Marsch »Columbus"
2. Ouverture »Fest'*
3. Polka Carmen"
4. Zug der Frauen ur Loliengrin"

PAUS.

Wagner

Mascagni,5. Potpourri ur Ru sticana"
G. Vals Weaner Madl" .
V. Romanze
8. Brudefaerden i Hardanger
1). Marsch

Zichrer.
Warloff
Kjerulf.
Strauss.

AB.Nordfors
år med Guldmedaljer

prisßelöMa

CHAMPA6II
och

parti från Filialen här

AKTIEBOLAGET HULTMANS
BRYGGERIERS

"s§*l*s§ utmärkta |&®Nb

POTiTEII
iparti från Bryggeriets nederlag

Annonsera

<&rocjram* Sladat"
den kända verldens billigaste

tidning,

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de
tagas för längre tid.

f)L IHvarje annonsör får sig /!/,« /VOS.. tidningen hemsand UUÖ..—
S- Gratis, -4-

—
Annonser emottagas å NyaExpressbyrån, K".

Esplanadgatan21, inne på gården, midtemotporten

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

lösnummer iLaurents urimtik
och genom kolportörcr.

y^jy /"~^(/~\\j/ r~\fy
—

s

Tisdagen den 3^ianu^i.
1. Marsch, För Fäderneslandet!
2. Ouverture „Wilhelm TelM
3. Polka-mazurka, SpiTanzaM
1. Aria ur J':.-m i^^^B

PAUS,

Millöckor
Jiossini.
Gueront
Balfe.

5. Potpourri Loliengrin" Wagner
7. Vals M.ikado"'. . . . . . . . . . .Kuliivan.
7. Dryckeskör ur Regina v. Emmeritz .Söderman
s. Hon är denendajacharkar^^^^^^^^^^H

Faust

cfl&el

cFlxel c^ollaf.

Ledig annonsplats

F. F BLOMBERCs

Restauration
'Magasinsgatan N:o t.

Serveras smörgåsbordmed varmrätt.
portioner alla tiden på dagen, 61pä

seidlar.

éf-Sr af år 1867 <(U\/ * <_?\
# .y försäkrar \ff "^ »Ico billigast all slags & 1
IBC egendom genom ""* i
\ Wilh. Försten. /
V^ Bolagets General-Agent.

Södra Esplanadg.12.

la
Brefpapper & Kuvert

med firma

iDahlbergs pappershandel.
Hufvudaffär: Alexandersgatan15.

Filial:Skilnaden 19.

Spetsar,
sidenband,

plysch,
ytterst billigt.

H. KLLMIN
Ale.xaudersg. g

Kajsaniemi värdshus.
Rum för enskilda

sällskap.
För större till-

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

G. A. Wicksiröm.

Ravintola & Biljaarii
Itä Henrikink. 9

Ruokapaikka,
Huoneita ynnä

Piano yksityisil-
ls seuroille. Ko-
kouksia varten
löytyy huoneisto
erityisine käytä-
vmeen
Kaisaniemenra-

vintolan suljem-
me yleisön suosi-
oon

G. A. Wickström,

Ledig annonsplats

ByvingeFabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
nonplus ultra, jäskraftig och

hållbar.

Ättika
kemiskt ren,

Denaturerad Sprit,
bästa ocli billigaste lampsprit.

ken illustrerar med lefvande färger
den stora historiskt-dramatiska tafla,
som den unge italienske mästaren upp-
rullar.

Af sångarne, hvilka bidragit till
framgången af „Medici", äro signora
Stehle och baritonsångaren Beltrami
förträffliga konstnärer. Tamagnos pre-
station har jag redan omnämt. Afven
öfriga partier hvila ibepröfvadehän-
der. Iscensättningen är lysande, or-
kestern utmärkt.

Pietro.

Notiser.
— Mozart-cykeln iBerlin. Den

nyligen på k.operananordnadeMozart-
cykeln är anledningen till att

—
>■ mer

än hundra år efter dess tillkomst —
Mozarts komiska operaDie Gärtnerin"
upplefde sin första föreställning iBer-
lin. Värket har blifvit så sammandra-
get, att man icke kan få någon riktig
föreställning om detsamma, men de
fragment vi fått höra äro tillräckliga
för att intyga att partituret innehåller
ganska många vackra saker. Huruvida
operan isin nuvarande gestalt skall bi-
behålla sig på repertoaren är ovisst,
dialogen tar för mycket utrymme. Fö-
reställningen leddes förträffligt af Suc-
her, men intrycket var väsentligenrin-
gare än det af den därpå följande
Cosi fan tutte".

— AntonRubinsteins fyraaktsopera
Die Kinder des Haide" gick nyligen
under kompositörens eget anförande öf-
ver scenen på Operan iDresden och
hade en mycket stor framgång.

— Operan Faust'; har nyligen
gifvits för första gången med rysk text.

Ledig annonsplats

PIiOSIT" en ny 15p:is Cigarr ilådor
om 35 & 50 st.

CLARITA" en ny 20p:iCigarrilådor
om 50 st.

OBS.! Hemgjorda Papjrosser i ashr om 250 st. ii 2:50 :pi
CO

C6

Jlkerbergs
eafi

rekommenderas

Högbergsgatan 32

R O K

JACOB REIISTCKE,
3 Glogatan 3.

/^A^\
Telef. 627. M

Alexandersg. 42. f

HJ. TÖTiNIJIINENS
Restaurant

Fabiansgatan 6. Telefon 1)68.

Rekommenderar sig med goda varor och
billiga priser.

M/ billard. Goda köer".Nyjustera

*ffiirala cfaßrifis
extra,prima, jäskraftiga

och hållbara

Prässjäst
Denaturerad Sprit.

Pl'
Dleklrisk &efvsninq.

J a)

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

elek-
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