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Börjar kl. 7,30 och slutar omkr kl. 10 e. m

FRANSKA LIFFÖRSÄKRINGSBOLAGET LURBAINE.
Generalagenturen Helsingfors, Mikaelsgatan i

K T* *-« ±. °
1 il FörstaAtelieril 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -f-^ /-v f-ryf\ /"I T"> A "171. E. Stamberg *»*" ta) FOIOOrRAF

Fru Helga Hoving

J. H. WICKELS
mm&mii.

AKRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplömed'honneur) vidutställ-
ningen i Bordeaux 1895.

FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT ÅR 1827
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen

Telefon 2022.
Försäljer Spanska viner från världsfirmanJ. Ba-

allé y C:o iBarcelona till billigaste friser.

Telefon 2022
Vinerna ha blifvit undersökta vid H:ofrs undersökningsstatiou

för lifsmedel och befunnits vara rena oförfalskadeDaturriner. Ana
lyserna finnas till påseende.

é?rQgram~<fölaåef
Teatrar och Konserter./BadX/CENTRAIX

/ Varmlufts- o \
/ Basängbad Rekommenderas. \^

N:o 110.

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 15 Maj 1896

kl. 7,30 e. m.

Soé tliöpsföresfälining.
Gästuppträdande af

cFrw dCslga tJCoving
från Kungl. Dramatiska teatern i Stockholm

För andra (7:de) gången

Kära slägten.
Lustspel i3 akter af Gustaf Esmann. Öfversättning

från danskan.

Personerna

Hr Riégo.
(Fru Castegren,Elise i |^^^^^^^^^^^^^^^^^|

fda''y f hans I)ar'^^^^^^^^^BJakob J (Hr Hansson^Randall, vice konsul gift medElise Hr Malmström
Klas afLeijonstam, friherregiftmnl^^^^HEmily I
Valdemar Nyström, löjtnanti flot-B

Hr Berlin.
Hr Wetzer.
Hr Henning,

tan, Friis sj'sterson
Grefve Maasenhjelm . . .
v. Schöldpadda
Grosshandlar Ludvig Hr Ahlbom.
Thomsen, bokhållare \ , v ..' /Hr Beckman
Andersen, betjent / os rms (Hr Nyström.

Productos Espanoles
Butik: V Henriksgatan 18

10 penni.

Tidning för Helsingfors

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Fredagen den 15 Maj.

jflgkh.

f.VA.jn.n.y

Herr John Riégo

Grosshandlar Friis i Kära slägten."

Hr Castegren

3\aisaniemi V ärds^us

Kägelbana
Rekommenderas.

1896.

SUOM. TEAATTERI.

Perjantaina Toukokuun 15 p:nä 1896

Ei ole Näytäntöä.

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader
m. fl. handslöjdalster. 'tillbehör för glödrit-
ning & snidning s. s. mönster, färger, tärnia-

sor, vax m.m.
Beställningar emottagasmed tacksamhet och ut-

föras till billigaste priser.

Finsk 3(onsfsföjel öfsfäffninej.
Mikaelsgatan I. Tel. 883.

Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa våra kända
specialitetei till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

ELoutor KF.Magasiuss âll 3^:o 1.

Sultana. Juho Wirtanens
§KOAFFÄB.

Lätt papyrosstobak å 70 p:ni Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon,Prima

gummigaloscher, äkta Collanoljam.m.Ernst Bruno
hos

Helsingfors Cbaitiiteri
2 Mikaelsgatan 2

telef. 491.
Servering af

darma portioner
Kaffe

The*x. \,
Chokolad,

AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta Viner,

Cognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320
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yWagasin du jYord
WamMappor, jacquetter, siésnvaror, ylletyger för

soirée, visit iRvaröagsöräßter.

1

C=w^ 11 iv ii JTcnianaHn *31 l:s=st«. kl.Fotogr.atelier. Ele- ->*Iförhållande till arbetets
L 'I^IPCPITICLHjI Cöpidllduy. öl, gaßi ta porträtt ivisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri- * - " -^J1— V'4i\4t*XAJij (Catams hus). Q Ty>u pr .liissin. sen iHelsingfors.



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.
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JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan 4= Centrals hus.

|Ylle-- och frikofvaruaffär.
|Välsorteradt lager. Billiga priser.
H

Xi//örsäl^ringsakfiebolaget
KALE V A.

JSifforsä/iringar S JSifränior.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

Ledig annonsplats.

cjtranåf S éttomGerg
Specialitet, Velocipeder och Skidor

,^!L-*a

ROygp.fabrikanten J. K. Starlcy är Englands äld-
sta velocipedfabrikantoch skaparen af den
nuv. velooipedtypen. Hans valspråk är allt
af det bästa.

StWPiS är icke .allenast Österrikes utanäfven konti-
nentens förnämsta velocipedfabrik.

ClßVßliintl" maskinernaridas af den förnämavärl-
den iAmerika.

SIWbCSITiS Sakna sitt motstycke iprisbillighet.
OpB|»maskinerna ävo Tysklands bäst ansedda velo-

cipeder

Ett års garanti för alla maskiner, förutomSty-
ria, hvilka garanteras för två år.

Ett års garanti för Dunlops och Seldonings
prima luftringar.

Gratis erhåller hvarje velociped-köpare ett å
5,000 mk lydande olycksfallförsäkringsbrefiKullervo,
hvarigenom han försäkras mot. olycksfall såväl under
velocipedåkning som skidlöpning. Hvarje hos oss
köptvelocipedär därtillbrandförsäkradförettår framåt.

Brandt & Blomberg
V. Henriksg. 18

Från l:sta Juni, Mikaelsg. 19

\

RFinskaJärnsängsfabriken,h
Kinin specialaffär iFinland fur\Järnsängar & Madrasser,g

MBetydligt bslligsre än de utländska.
Biiustreradekataloger på begäran.

50 AlexandersgatanN:o 50. y<
I'llNll 111 lnilll'l |',<^^^^^^^B

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska

VINER &
8 P 1RITUOS A.

Specialitet
Filthattar 10 mk.

— Silkeahattar 20 mk.
BjjHn^ätta hattar

— Christys hattar.
Mössor.

Barngarderoben.
Unionsgatan 28.

Telefon 1968.

Begär alltid
]\uligarelms jabriksiv|efsine)|ors

Rullgardiner.
Säljas hos de fSesta Herrar Tapetserare

& TapetSiandSare.

Ständigt välsorterad! lager af allt som till ett välord-
nadt korfmakeri hör, finnas hos

I. NEUM A N N.
FABRIK:

Humleberg JY:o 5. Telefon 1334
försäljningslokalert

Trekanten 3 (Spetmerts hus) tel.933. Sörfra
Esplanailgatan2. telef. 928. Saluhal-

len 70—72.

mmmmsmfåffi®®®®®®

$§jmSs^^
11T3äst blir ilängden alltidbilligast.11
ii Köp alltid en åk

iEXCELSIOR" i
||5 så är Ni säker om att få en god maskin.<||
H|j Obs.! Den kända reela, liberala be-

handlingen. Obs.!

M Äsel Wiklund, HiQimQn ca,im*n #IIGeneralagent och inne- Hjalmar Fellman m
«Jft M #

poteniCentralpassagen sä!K

fe*3

Chatterton".
Opera af Leoncovallo

Om Leoncovallos nyaste och tillika
älsta värk kunde tala. skulle det be-
rätta oss en roman om ett konstnärs-
lit. Xågra och tjugo år äro förflutna
sedan den då för tiden knappast
ur skolan vuxne Kuggiero Leoncovallo
fann sig manad att skrifva en opera.
Sagdt och gjordt. Snart voro libret-
ton och musiken skriina och

—
Chatt-

erton" — efter A. de Vigny's likabe-
nämda roman — var fullbordad. .Alen
huru få förstlingsarbetet uppfördt på
scenen. Ar detta redan vid ett första
drama svart, så äro ömöjligheternavid
en opera legio. Men en varmhjärtad
impressario, — Yaccari hette deu gode
mannen —

hvars trupp uppträdde i
Bologna visste råd: för 3000 francs i
ersättning ville lian gifva ..Chatterton''.
De nödvändiga tretusen francs blefvo
anskaffade och betalda, och — ....
truppen Yaccari gjorde cession. Utan
pengar och grundligt besviken isinaförväntningar om framgång och ära,
visste den unge studenten ej någotbättre, än att sälja operan för 300 fre.
åt en musikalisk shylok, af hvilken den

nuvarande impressarion Tedeschi ärfde
den. Leoncovallo, hvilken glömt hela
arbetet, blef såsom fallen från skyarna,
dä signor Tedeschi en vacker dagmed-
delade honom sin afsigt, att uppföra
den berömd vordne compositörensopera.
Slutligen gaf dock Leoncovallo icke
blott sin. välsignelse, utan omarbetade
yärket äiven så att „Chatterton" idag
förenar ett ungdomsarbetes hela frisk-
het med mannaålderns mogenhet.

Libretton utmärker sig icke genom
en altför liflig dramatisk handling. I
första akten träffa vi den utblottade
unge Chatterton hos en fabrikantClark,
hos hvilken den unge diktareninackor-
derat sig. Här vill Chatterton incog-
nito och tillbakadragen från världen
egna sitt lif åt nmserna, men blir
förhindradiatt fullfölja sitt beslut ge-
nom den oförmodadeankomstenaf hans
ende studievän Lord Clifford, hvilken
med sitt jagtfölj<. kommer till trakten
och är Clarks gäst. Hälsningsscener
mellan Clifford och Chatterton; seder-
mera mellan Clifford och fabrikantens
unga puritanska fru, hvilken förtretad
tillbakavisar den galante världsmannens
kurtis. På scenen uppträder ännu det
godas" representant, en gammal kvä-
kare, Georg, den i huset vistande mor-

brodern till fru Jenny Clark, hvars in-
flytande likväl icke förhindrar,att Chatx
tertoa och Jenny förälska sigihvaran-
dra.

Andra akten: Förtviflan hos den i
nöd och elände stadde diktaren, som
vill intaga gift, men räddas af den to-
lerante kväkaren, hvilkenbesvär honom
att lefva. Samtidigt yppar han för den
unge hyresgästen, att fru Jenny Clark:
ej kan lefva utan honom (Chatterton),
ehuru hon utan tvifvel ännu ej är fullt
medveten om sina egna känslor.

Och Chatterton, hvilken en halftimme
därförinnan ien mycket värkningsfull
scen förskrifvit sitt lik åt en obarm-
härtig fordringsägare, Skirner, sjunker
snyftande iGeorgs armar.

Tredje akten: Här finna vi starkt
dramatiskt lif. Chatterton, som hos mi-
nistern i London anhållit om en liten
anställning, erhåller den visserligen,
men tillika den hånfulla anmärkningen
att han vore en plagiator och att hans
värk ej vore annat än litterära stöl-
der. (En poetisk licentia, ty faktiskt
hade den engelska diktaren Chatterton
mot' slutet af 18:de århundradet utgii-
vit sina egna värk såsom en förment
munks. Rowleys, från 15:de århundra-
det). Under anklagelsen för förfalsk-

ning förtviflar Chattertön och tager in
gift medan Jenny faller honom om hal-
ten. Bakom scenen höres larmet från
de pokulerande gästerna, lord Clifford
och hans. följe,öfverde döende,ty Jenny
öfverlefver icke sin älskade, utbreder
kväkaren välsignande och försonande
sina händer

Att skrifva mnsik till en i det hela
så monoton text, var visst icke någon
småsak, men det lyckades Leoncovallo
till den grad, att publiken vid styckets
första uppförande iRom aldrig ville
sluta ined sinn bifallsyttringar. Ett
ungdomsarbete var det visserligen icke,
utan meraett fulländadr konstnärsvärk,
rikt på melodier och väldiga effekter
samt storartadt i instrumentationen.
Isynnerhet andra och ännu mera tredje
akterna hänryckte publiken och skola,— därom äro vi öfvertygade — äfven
i framtiden göra detsammaiden öfriga
världen. Huruvida Chatterton" öfver-
träffar Pajazzo" är en fråga, som må-
ste öfverlämnas ät det subjektiva be-
dömandet.

"+►

* fil !1 I|Programbladet |
T) kommer under instundande
«i^ sommar att fortsätta sin högst
2) gagneliga värksamhet, hvarom

härmed ärade annonsörer un-

21 derrättas. Bladet kommer att f?
innehålla progammer från

Brunnshusets varieté samt Ka- f£y^
pellets ochOperakällarenskon-

$ serter- $
4^ Redaktionen.

i ill» i

Operak&llarCD. Middag - & Aftonkonsert. Table d'hote k å la cartc.

_^—^ /K fW% Wj\ W « mj\ n wr ar odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Afelier.
Oi L 4 jij |_^j qanta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk

l Ett wälgjordt arbete behöfver ickß vara förenadt med
£3.Qlogatan 3

rör endas
4:— (pr<
löga pris.



GERMAMIA Lifförfakfin,g!lAktiebpiag i,Stettin FERD- STAMER.-^ Generalagentur for Finland, Richardsgatan 2.

AR Jspprk

år^^-^-<:^ (Dl Albertsg. 36.t'.47.

%mi!r Skilnaden
*'

T.7o!
Alexanderssr. 36,

T. 71.

Stort & välsorterat lager

Obs.! Nauinann's utmärkta

Velocipedfillbehör
& SYMASKINER
hos Fritz Schröder.

Helsingfors— Åbo.
N. EspLg. 37.fabrikat.

Parakan Salak Tee
ifrån

Parakan Salak Tee Onderneming Java Assam

JAVA-ASSAM
GedeponeerdFabrksm;

Säljas ide flesta välsorterade kolonialvaruaffärer
härstädes

Parakan Salak Tee
I. Absolut kemiskt rent, fritt från alla för

hälsan skadliga beståndsdelar, aromatiskt och väl-
smakande.

II Största garanti för ren oförfalskadvara,
säljes ioriginal förpackningpr ylo, V2O. 1/t, Va kil°-

Obs.! NETTO VIGT!!
111. Äkta Parakan Salak Tee erhålles endast

genom undertecknads parti- och. minut försäljning vid
Norra Esplanadgatan 37.

KARL GOHLE.
Generalagent för 'Finland & Ryssland,

MPiiilirrpn orr enuine ?unsch1llllf^lUll Guldmedalj iParis 1889.

Gambrjni Restaurant.

0. ÖLÄNDER

n^

Skilnadstorget 2.

P W DolaniiDP Viner & Spirituösa
u. W. fluldUllul 4 wiiheimssa^ 4u» 111 iiuiuuuui Telefon 1803.

J. C. Ihexmontan \). 0 c "
-i

InnehafVare: E. Nyberg. Vlf^r & JpiritUOsa.
Franska sjuk- och olycksfallsförsäkringsbolaget

L'lai et la Seine.
Generalagentur: Helsingfors,

2t£±ls_&.elsg;£t~t£iT 1.
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&rogram<s!tta6et."

Annonsera

Frertr. Edv. Ekberg.
Bageri& Konditori.

52 Alexandersgatan52
Helsingfors

Ledig annonsplats.

Carl J3ergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradtlager af

Cognac,
Rom och

Likörer
såväl på, originalfiaskor.som litervis
från fat.

C/3
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På hjuluppköp

Enligt löfte återkomma vi idag till
våra velociped-annonsörer.

Brandt & Blomberg har under den
relativt korta tid firman opererat här-
etädes allaredan skaffat sig ett välre-
nommeradt namn inom sportvärlden för
sina utmärkta skidor och cycles. Hrr
B. & B. representera eDgelska, ameri-
kanska, österrikiska och tyska hus af
första klass och framhålla isynnerhet
Bcwer"- maskiner af engelsk tillvärk-
ning och /Sfyna" af österrikisk, för
hvilka senare Jämnas två års full ga-
ranti. Hvarje velocipedköpare försäk-
ras gratis för Fmk 5,000i,,Kullervo"
mot olycksfall såväl under velocipedåk-
ning som skidnicg.

Axel Wiklund är en af de förstave-
locipedhandlandena ivår stad och hål-
ler fortfarande sitt namn uppe genom
sina utmärkta och .JJolum-
bia"-maskiner, a hvilka han haft en
ofantlig omsättning denna vår.

G. F.Stockman har tagit sakenistort
och pä allvar och icke allenast förskaf-
fat sig en nyinredd, elegant lokal för
sin velocipedaffär utan äfven inrättat
en fullständig reparationsvärkstad. Fir-

man tillsaluhåller hufvudsakligast sina
redan välkända vQuadrant tl och ,,Dur-
kopp"- maskiner, men representerar äf-
ven amerikanska fabriker.

Th. Neovius förenarmed sin berömda
stickmaskinaffär generalagenturen för
Claes & Flentzes, velocipeder, hvilka
vunnit stor popularitet genom sin håll-
barhet och prisbillighet.

Fritz Schröders specialitet är Nau-
man's tyska fabrikat, hvilka uppgifvas
vara formligen outslitligaoch öfverträffa
engelska maskiner till samma pris.

Slutligenmå Grahn & Kransés fabrik,
Annegatan 4, omnämnas såsom billig
och snabbreparationsvärkstad förcycles.

Som bevis få, hvilken ofantlig ut-
sträckning velocipedsporten vunnit hos
oss må nämnas att de firmor vinu upp-
räknat så godt som fullständigt slut-
sålt sioa ofantliga lager och sarnman-
lagdt knappast hafva ]O — säger tio —
velocipeder till salu, men så äro de
också annonsörer iProgrambladet och
därpå beror väl dock sist och slutligen
den stora åtgången. Vi kunna likväl
tröstahugade spekulanter, att nya sänd-
ningar inväntas de närmaste dagarna.

Ciceron
*—

"4 V
— "

Valborgmässoafton på Skan-
sen iStockholm

Det såg icke mycket lofvande ut för
d:r Hazelius' bebådade fest på Skansen
till firande af vårens ankomst. Regnet
som öst ned hela dagen istrida sku-
rar, tycktes ännu ej vilja sina ur de
blygrå molnen. Emellertid lät livarken
Skansens herre eller det friluitsälskande
Stockholm afskräcka sig; festen skulle
bli af, och dubbla spårvagnar gingo vid
6-1iden på aftonen från Normalmstorg
ut till Djurgården, hvarifrån passage-
rarne sedan stretade upp till Skansens
höjder.

Här vinkade flaggor och vimplar väl-
kommen, drabanter i Carl Xll-kostym
paraderade efter vägarne för gästerna,
och flottans musikkär lät den ena väl-
kända fosterländska melodien efter den
andra tona ut öfver najderna.

Emellertid var det ännu ganskaglest
och ödsligt på vägar och stigar, och
molntäcket, som visserligenbörjat lätta,
tyckes ännu tveka om det icke skulle
flyta ihop och ösa ned mer regn eller
om det skulle ytterligare skingra sig
och låta en vacker blå våraftons hiir-

mel hvälfva sig öfver Skansens vårfi-
rande gäster, af hvilka flertalet dock
ännu ej vågat aflägga sina vinterplagg.
Himlen blef dock till sist nådig och
klarnade upp alt mer och nrer; och sam-
tidigt började nu nyanlända, täta ska-
ror hastigt svämma ut öfver alla plat-
ser. Istugorna var det beständigt
främmande på besök, små pojkar och
flickor åkte ikring efter hr.ndspann cch
bockspann eller redo fram, strålande
af barnslig belåtenhet, pä åsnor och
sma russar.

Och sedan musikkårens konsertafdel-
ning slutat, blef detnu annanlåt. Tre
spelmän ktmmo ispetsen för en lång
rad jäntor och gossar i färgrika land-
skapsdrägter, kommo, filande på sina
fioler ihurtig takt utför Bredablicks-
vägen, och nu blef det längdans utef-
ter vagarne och ringdans på planerna,
mellan täta murar af åskådare. Knappt
var denna lustighet slut, förrän en ny
följde, bebådad af fem kanonskott. Nu
började en mängd raska ungersvenner
eå väl till fots som till häst och iförda
klädsamma allmogedrägter eller fanta-
stiska ryttarekostymer, den numer för
Skansens besökare bekanta leken Slå
katten ur tunnan". Den beskådades
och kritiserades på det lifligaste af de

i-d
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ljso (profkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- åk fW] wn\ w w wn% vm tät
3mk inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. /% ijj ii U^J lii l^N ** "IKltWilvill Ni ha ett godt kort i föreningmed billigt pris. Vänd Eder då till;**ö:naL. Glogatan 3 »
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K. Jokelas Skrädderia//är Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
DBQiaillDIIlLÅt

Helsingfors
Alexandersg-atanN:o 11.

Ö, Henriksgatan 3. Telef. 1333,

Utländska é Inhemska Nouveautés.

»QuadraiitVA. f.EklundiC:o
Vin-ochSpirituösa-

Handel.
Skilnadsgatan 19.

Telefon 310.

G. F. Stockmans

,jN£C£C"~
Velocipederna blifva för säsongen

1896 på grund af

Clcgant utstyrsel,
cffioåernaslo Konstruktion,

Garanterad styrßa,
<Billiga priser

mest eftersökta och lättast försålda, hvarför be-
nägna order itid torde insändas

Begär vår nya illustrerade priskurant. Alla
råmaterial ocli tillbehör till marknadens

lägsta pris

JOHN TOURUNEN & C:o.
Helsingfors. Wiborg.

OBS.! Hvar och en, som af oss köper velociped,
är gratis olycksfallföraäkrad iör
Fmk 5,000.

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Erlksg-i

Kontorsboksfabrik,Linj
tonage & Askfabrik, £
fodring, Keldamskyltar

atan14 Tel. 92
jeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
itelier för plansch- & kartupp-
m. m,

f,Durkoppét 'Pleganta spetsar, band
Lj och sidentyger billigt

hos FirmaVelociped
B.Ellmin.

9 Alexandersgatan 9.jeepar.
Verkstad.

Helsingfors Nja EravjriDrällDiDj å Kautschuk-Stämpelfabrik -sargs '■ aS
v^^^^^^^^^^^j
■CARTE NDIRE" j
qualité exquise, Reeolte1850 £>

H'enault & Go. %H COGNJIG %
%i alla förstaserveras

klassens
AawrasSlsro^

\£^^^j££^^^^^ ;

y» Generalagent för Finland för Claes & *(*
Flentjes iMiihlhausen velocipeder. |J|

>♥ OBS.! God vara, billiga priser.

U Mikaelsgatan 2.

? Th. Neouius. \
4< Si

Min son, spar icke på annonser och
du skall icke förloradärpå.

Franklin

Annonser
emottagas af

telegrambyrånsfinska
)\nnonsa/delning
N. Magasinsg. N;o 7. Telef. 1226, till

alla jordens tidningar utan undantag.

Tidningarnas egna pris och vilkor
Ett enda manuskript!
Ett enda betalningsställe!
Annonskontroll!
Annonserna afhämtas gratis hos

annonsören vid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.

Vänd eder ?lltid vid annonsering til
Finlands enda

Annonsbyrå,
N. Magasinsgatan N:o 7. Telef. 1226,

där Edra annonser billigt, bekvämt och nog-
grant ombesörjas.
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ita o. billigaste Kautschukstämplar i landet, samt alla
tärapeltillbehör outplånligt märkbläck för linnekläder,
rafer, Lacksigill gjntna & graverade namnplåtarm.m.
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tusentals åskådarne, som itäta, långa
led kantade täflingsplatsen.

Under andra afdelningen af den pro-
menadkonsert af flottans musikkår, som
härefter följde, börjadevåraftonens för-
sta florslätta skymDingsskuggor fallaöf-
ver ljusgrönagräsmattor och knoppande
dungar. Men nu flammade också med
ens från Bredablicks tinnar en krans
af jättebloss, och detta var signalen till
början af valborgsmässofestenssista och
mest lysande del. Inom kort flammade
i utkanterna af skansområdet ståtliga
vårdkasar upp mot den mörkblåkvälls-
himlen, från Renbergets granitblock
slungade ett väldigt bål sina granna
rödaflammor, draperadeibolmanderök,
upp iden fria rymdeu, och öfver hela
Skansslätten lekte de påtända tjärtun-
nornas fladdrande jättebloss, sprakande
och kastande skurar af guistor ifrån sig
ned på de våtagräsmattorna, och kring
de iesdiya valborgsmässoeldarne gick
dansen af allmogen i munterhet och
glam under byspelmännens fiolgnäll och
åskådarmassornas bifallssorl.

Men sorlets brus tystnar med ens
öfver människohafvet. Hör frän Bre-
dabliksvägen klingar „Sjung om stu-
dentens lyckliga dag!" Öch se nu ord-
nar sig det hvita tåget af studenter i
snöhvita mössor ned mellan furudun-
garne och ut på slätten, foreträdt af enljusblå sidenfana, samt ordnar sig på
såugarestraden.

Och sä tölja alla de gamla välkända,
men evigt unga studentvår-sångerna, full-

tonigt och friskt, brusa ut isvallande
välljud från den hvithufvade sångarska-
ran; tystnadenblaod tusentalaf åhörare,
hvilkas andaktsfulla anletsdrag bjärt
belysas af de flammande blossen, är
nästan andlös;bifallsapplådernasmattra
efter hvarje sång, som ofta nog måste
gifvas da capo, det fyrfaldiga lefvet
för våren besvaras med rungande hur-
rarop, och så följer äter andaktstystna-
den, medan hvarje bjärta slår itakt
till studentsångarnas jublande toner:
„Våren är kommen!"'

S. T

Notiser.
— En teater- och musikutställ-

ning är nu definitivt bestämd att ord-
nas isamband med konst- och indu-
striutställningen i Stockkolm nästa år.
Nödiga medel för företaget hafva blif-
vit garanterade, och förslag för företa-
get har utarbetats af en komité, bestå-
ende af kammarherre A. Buren gross-
hanlare A. Thiel,brukspatron K.Micha-
elson, dekorationsmålare C. Grabow, ar-
kitekten C. Möller ocb intendenten
H. Molander.

Utställningens ändamål är att gifva
en åskådlig bild af den svenska tea-
terns och tonkonstens utveckling från
äldre tider till våra dagar, dels genom

exposition af konstnärligt eller tekniskt
märkliga föremål, som tjänat till medel
för eller bära vittne om denna utveck-
ling, samt porträtt och minnen af per-
soner, som befordrat densamma, dels
genom prestationer af svensk dramatisk
konst och musik, representativa förolika
tidehvarf;hvartillkommer, att ettmindre
antal platser skall uthyras för utställ-
ning af moderna industrialster, afsedda
för teaterbehof.

Inom den allmänna utställningens
område och isamband med dess kon-
serthall kommer en särskild paviljong,
enligt ritningar af arkitektenC. Möller,
att uppföras för själfva expositionen,
medan föreställningarna skola äga rum
ikonserthallen pä en särskildt uppförd
scen

Till utställningskoinité hafva valts
ofvannämda personer, som förberedtfö-
retaget, med kammarherre Buren till
ordförande. Till verkställande kommis-
sarie för utställningen utsågs intenden-
ten H. Molander och till sekreterare
hr J. Svanbarg.

—
Från Stockholm skrifves.

Femte och sista symfonikonserten för
denna säsong ägde rum ilördagså Ope-
ran, under hofkapellmästare Nordqvists
anförande, efter ett mycket omväxlande
program, men tyvärr inför en föga tal-
rik publik, som dock var mycket till-
fredsstäld med aftonens musik och dess
utförande. Programmet inleddes med

C. Goldmarks behagliga konsertouver-
ture V år", op. 36, som fullkomligt
häfdar det namn kompositören gifvit
den. Den luttiga, ljusa och lefnads-
glada vårstämning, som hvilar öfver
denna lilla tonskapelse med sitt solglit-
ter och sitt sorlaude brus af en mun-
ter skogsbäck, blandadt med det döf-
vande bullret af denna, dä solens värme
smält vinterns drifvor, så att den lilla
bäcken vredgad bryter sig väg genom
skog och mark, är en friluftsbild som
iall sin behagliga nyckfullhet värkar
oemotståndligt intagande. Detta stycke
senterade:) också på det lifligaste af
publiken. Att detta skulle bli förhål-
landet äfven med gamle Haydn's mi-
litärsymfoni faller af sig själft.

Programmets tredje nummer utgjor-
des af norsk rhapsodie n:r 3, op. 21
af J. Svendsen, en äkta norsk fjällifa-
idyll, där man idet vackra valthorns-
solot med ackoccpagnement af sordine-
rade violiner, tycker sig höra den af-
lägsna hornlåten från stugorna uppe i
fjällsätrarna. Detta angenäma stycke
måste efter ihållande applåder gifvas
da capo

Konserten afslutades med Brahms
symfoni nr 2 iD-dur op. 73, hvilken,
med undantag af förstasatsen, som har
ett kraftigt verkande motiv, blir med
sina sex afdelningar lång och tröttande.

Helsingfors

Lack & Politur
Rekommenderas,

Fabrik: 17 Mikaelsgatan 17,

dira/pappor
rikhaltigaste lager afutländska och inhem-

ska sorter, linierade och olinierade.
Firmatryck utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL
Alexandersgatan 15.

Hemgjorda papyrosser
*

»
iaskar om 250 st. a 2:50 p,
'^^^^JOO st. å 1:25 p.

■».'.T st. å 35 /,■iO si- a 15 p.
t „
i r,

Jacob Rem c k e,
35 N. Esplanadgatan 35,

Telef.1388.

Fabriksaktiebolaget

GRAHN & KRAUSE,
Annegatan 4,

utför
Velociped-reparationer

snabbt och billigt.

hos

AdTnlrat .TIIHIV WANI IIIIW! v*********"** T^z^^^^zj^nrt
J-IUfUJIUI UUUII UIIlllJJllUllU| Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 gistrering af varumärken iFinland och de nesta andra land.


