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Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF Teatrar och Konserter.

%rani- å Jsif- -3-y^C <"<"
försäkring^^^ (^y*^
y^C^ >^^ Kontor:

■^ Esplanadg.33.

Atelier förporträttering.
Förlagaf fotografier efter finska konst-

närers arbeten.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag« Förlag af finska vyer.%
Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264,

N:o 53. Söndagen den 7 Maj 1893.

Svenska Teatern.
Söndagen den 7 maj

Andra Gästuppträdandet af

t&röfien £ott c n £e qIij^

ÄRAN.
Skådespel i4 akter af Hermann Suderman. Öfversättning.

P ersonerna:
Kommerserådet Miihlingk Hr Malmström
Amalia, hans fru Fru Wahlbom.
Curt, "I n , /Hr Ljungberg.Leno're, / deras barn \ Fru Riego
Lothar Brandt Hr Castegren.
Hugo Stengel „ Salzenstein.
Gtrefve von Trast-Saarberg „ Wahlbom.
Robert Heinecke „ Swedberg
GamleHeinecke, hans far „ Biégo.
Fru Heiuecke Fru Molander.
jWg*> } deras döttrar |_„ _Salzenstein^
Michalsky, snickare, Augustas man . . .Hr Wilhelmsson.
FruHebenstreit, träd- \

gårdsmästerska, ,„MiiVilino-V > Fru Precht-
Wilhelm, betjent, f hos MuhlmSk ■|Hr Siljander.
Johan, kusk, ) I „ Blomberg.
Ea indisk tjenare, hos grefve Trast . . . „ Beckman.

Handlingen föregår på Muhlingks fabriksegendomiChar
lottenburg, utanför Berlin

*) Almas roll utlöres af FrökenSEELIG.

TILLFÄLLIGHETER
Komedii1akt af Otto Benzon. Öfversättning,

PEESONEENA
Fröken
Doktorn Hr Berlin
Eu tjänstflicka Frk Granqvist.
Handlingen föregår på en egendom någramilfrån Köpenhamn

*) Frökensroll utföres af FrökenSEELIG..
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,30

V;. J>

c/lf//'/?'"^ ■ Helsingfors

Fröken Ahnger
Fröken Ahnger, den af Helsingfors

publik högt värderade sångerskan,
hvilken vid särskilda tillfällen låtit
höra sin sköna, klangfulla alt-stämma
och senast vid utförandet af „Missa
solennis" genom att deltaga isolo-
kvartetten bidrog till framgången, be-
gynte sina studier vidhärvarande mu-
sikinstitut. Efter en därpå följande
längre vistelse iTyskland, där fröken
Ahnger åtnjöt undervisning blandan-
dra af det äfven hos oss välbekanta
konstnärsparet Hildäch, återvände hon
till hemlandet och har sedan dess
framgångsrikt värkat som sånglära-
rinna i hufvudstaden.

Svenska Teatern.
Måndagen den 8 maj 1893.

TredjB gästuppträdandet af
dtrößen JSottcn Saolij^

Tillfälligheter.
Komedi i en akt af OttoBenzon. Öfversättning,

PEKSONEKNA
Fröken
Doktorn Hr Berlin.
En tjänstflicka Frk Granqvist.
Handlingen föregårpå en egendom några mil från Köpenhamn,

*)Elias roll utföres af FrökenSeelig.

Vid Breitenfeld.
Dramatisk episod i1akt af K. A. Melin.

PEESOKEBNA
Borgmästaren,i en litensachsisk stad.
Käthe, hans dotter
Öfversten, för ett afTillys regementen.
Sten, kapten isvensk tjänst
Björn, svensk krigsman ,
Niklas, gammal tjänare hos borgmästaren

Hr Swedberg.
Fru Bruno.
Hr Malmström,„ Berlin.„ Castegren.
„ Wahlbom.

Hr Castegren.

Hr Riego
Hr Wilkelmsson

Handlingen försiggår 1031, dagen efter slaget vid Breitenfeld

Förförstagång-en

HJERTERDAM.
Irsttjrtl i1akt af Max Bernstein. Öfversättning.

PEESONEE
Frans von Staff ...
Ella, hans fru ....
Herr von Belling " .
Jean, betjänt hos Staff

(* Elias roll utföres af Fröken Seelig).
Börjas kl. V2B och slutas omkr. 10,i5 e. m
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SÖNDAGAR / .
kl. 3—5 e. m. / ijgäP ,
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MUSIK» /,V%"

-* \m V..v' ikaféet
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yAV/* fr. kl. 7.30 e. m.
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MEDDBLAEMYÖNTÄÄ

PALOMUÖTÖKSIA. BRANDFÖRSÄKRINGAR.
Aleks.k. N:o 42. Telef. 627.
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i Teatern.

Avg. Ärppes Teatersällskap.

Söndagen den 7 maj kl. 8 e. m

HIMMIT
(Heimat)

Skådespel i4 akter af Hermann Sudermaiiii

Personerna
Sclnvartze, Öfverstelöjtnant, pensionerad . Hr August Arppe.
Magda, ] hang döttrar j förstagiftet. ,i ' *)
Marie, J [Fxk Scherschakow.
Augusta, född Wendlowski, hans andra fru PruMia Grunder.
FranziskavonWendlowski,hennessyster . Frk Wesander.
Max von Wendlowski, löjtnant,deras bror-

son Herr Andersson.
Heffterdingk, kyrkoherde . . ... . . Herr Zachrisson.
Doktor von Keller, regeringsråd.... Herr Ahlbom.
Fru von Klebs FrökenSöderman.
FruEllricli . . . .'". .' . . . . ... FrökenNyström.
Fru Schumann FrökenLindfors
Therése, tjänstflicka hos Schwartze. . . Fröken Berglund.

Handlingen föregårien provinshufvudstad ivåra dagar

IDA BRÄNDER.") Magda

fl Nylands-■<■* d§ iiidiÉ, *■>"-i Hj. Fagerroos,
Alexandersgatan 9. ffåaåsTuga,

13 Nylandsgatan 13
Telefon 1085.

G. E. LINDGRENS BQRSTBIMDERIAFFAR,
Alexandersgatan 46, CENTEALS HUS.

Alla sorters finare och gröfreBorstbinderiarbe-
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt-
svamp, Tamburmattor m. m.

C. £■. Lindgren.

| OBS.! |
Rocoeoo & Japanesiska rummet ||

!rekommenderas för slutna sällskap.
| Conditori
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Teater-, Res- å Mariiikikare.
Specialitet: Glasögon & Pince-nez.

-.<->. största urval.
— Nya modeller. H"

PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Esplanadgat.37 (Göhlesgård).

Bekvämt, snyggt
och tidsenligt inredd
med billigareochdy-
rare alla slags bad-
rum och ångskåp,
samtmotsvarandeal-
la rättvisa anspråk
på god uppassning,
trefnad och komfort.

K. i.Balns
Irogll.-aa.dBl»

4 Glogatan 4.

Säljer billigast allt
hvad till en väl för-
sedd drogeriaffärhörer.

Ämnen, som begag-
nas ondast till medi-
cinskt bruk, få enligt
drogeri - författningen
icke på någon droghan-
del säljas i mindre
partier än 150 gram.

IiTURDÉN,
Yladimirsgat. 13 ocli

Michaelsgatan 5.

Pirekt importerade

VINER.
N. A. Turdén.

August Enna
Hexans" kompositör.

Man har kallat August Enna för
Nordens Mascagni" till följdaf hans
plötsliga framträdande ur det. obe-
märkta till ära och ryktbarhet genom
sin opera riHexanu, som förstiKö-
penhamn och senast iBerlin med
ovanlig framgång gått öfver scenen.

August Enna föddes iNakskoo på
ön Laaland den 13 maj 1860. Hans
farfader var italienare och hans far-
moder tyska, och hans begåfning som
tonsättare visar frändskap såväl med
det melodirika Italien som. det musi-
kaliskt djupsinniga Tyskland.

Fadern var däremotskomakare. Tio
år gammal flyttade han med för-
äldrarna till Köpenhamn, där han
ända till sin; konfirmation fick under'
visning i en friskola. Då han ej
hade lust för faderns yrke, skaffade
man honom plats på ett handelskon-
tor, hvarefter han "blef expedit ien
kaffehandel. Men han syntes ej häl-
ler ha passat för den affären, utan
måste vända äter till hemmet och
ånyo taga;tu med syl och pligg.
Det viktiga och hedervärda skoma-
karyrket intresserade honom dock min-
dre än ett gammalt piano, som var
hans systers tillhörighet. På detta
öfvade han sig utan all undervisning
samt senare äfven iviolspel, då han
erhöll till lärare en musikdirektör
Krause. Så förgingo ett par år. När
Enna blef tjugu år gammal, tykte
han sig kunna draga nytta af sitt
violinspel i någon orkester, och då
han läste en annons om plats för en
violinist vid ett kapell i den finska
staden Björneborg, reste han öfver
dit. Hans värksamhet här var emel-
lertid omväxlandenog; visserligen spe-
lades af stadskapellet någon gång
konsertmusik, men mest gälde det att
spela på baler och han fick till och
med slå trumma ien cirkus, som gä-
stade staden. Isex månaderhöllhan
ut med detta lif, men drog sig däref-
ter undan Björneborgs mindre ange-
näma förhållanden — genom flykten
och återvände hem till Köpenhamn.

Redan före denna sin utflykt - i
världen hade Enna för den lilla
vaudeville-teatern iFredriksborg kom-
ponerat operetten nEn landsbyhisto-
rie", hvilken gafs under hans från-
varo, man känner ej med huru stor
framgång; men pjesen, hvars textvar
skrifven af en författare i tidningen
nSocial-Demokraten", uppfördes sedan
iflere landsortsstäder.

Återkommen till köpenhamnberedde
Enna sig tillfälle till ett hälft års un-
dervisning i violinspelning för kon-
sertmästare Shörring vid Kgl. Ope-
ran och studerade samtidigt teori och
komposition för organisten vid Gar-
nisonkyrkan Easmussen.

År 1883 begaf sig Enna med ett
teatersällskap till landsorten, tjänst-
görande som dess musikdirektör. Då
medel till anskaffande af nödigamusi-
kalier fattades, komponerade han själf
all mellanaktsmusik; bland annat upp-
stodo under denna tid ett tiotalouver-
tyrer och en hel opera, Areta", hvars
illa hopkomna text dock gjorde upp-
förandet omöjligt.* En välvillig gynna-
rinnas understöd satte emellertid kort
därefter den unge tondiktaren i till-
fälle att göra en resa iTyskland.

Hemkommen försökteden utfattige
musikern att hålla lifvet uppe med
undervisningipianospelning. Honorar
50 öreitimmen. En operaAglaja",
med text af den förut omtalade soci-
aldemokratiske författaren erbjödsvis-
serligen åt hofteatern, men refusera-
des med en tröstande uppmuntran.

ALEXANDERS TEATERN.
(Regie: Axei Collin.)

Söndagen den 7 Maj klockan J 28-11 e. m.

Soé tRöpsfärosfälining.
Näst sista föreställningen

Barnhusbarnen
eller

Världens dom.
Folkskådespelmed kupletter iB akter (afdeladei8 tablåer)

af Johan Jo)in.

Svenskt original

PEESONEENA.
Öfverste Melcher Herr Böttger.
Cirefvinnan Leonora, hans hustru....Fru Lundström.
FrökenBeata, hans syster ......Fru Collin
LöjtnantRudolf von Wulclt Herr S. Malmgren.
Kammarjuiikaren . . . Herr Blom.
Eg löjtnant .Herr Asplmd
SaraBertel, värdshusvärdinna Fröken Adelstam.
Mathiss Berthel, hennes man Herr Lundström.
Herman, deras fosterson Herr G. Sjöberg.
Fanny, deras fosterdotter Fru G. Sjöberg.
Aron, öfverstenskammartjänare ....Herr Collin
Jakob, matros Herr Hj. Sjöberg.
Magdalena, grefvinnans sällskapsdam . .Fru Hjorth.
Christine, uppasserska hos fru Berthel . .Fröken,E. Carlsson.
Lisette, hennes väninna FrökenSctmltz.
Janne Modig, matros Herr Asplmd.
En gesäll Herr Johansson.
Jean, betjänt hos öfversten Herr Smitt.
Studenter. Balgäster. Betjänter. Skolgossar. Promenerande

personer.
(Händelsen tilldrager sig iStockholm.)Stockholm.)
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OBS.I Våra arbeten hafva rönt allmänt erkännandeIin- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå, gärna tiliflI /gtjänst franco och gratis. m
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500 Portemonäsorter,

75 Plånbokssorter,
1500 Blomsterkortssorter

finnas att välja på lios
Osliar FröTDerg,

Kaserngatan46.
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1892 en summa af

152,437 Kr.= Fmk. 2(2,802.
Genera/agent för Fin/and
0. Th. Widerholm.9*
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Flere pianostycken af Enna utkommo
1885, och en orkestersvite af honom
spelades på Tivoli. Gade och gamle
Hartmann hade på det gynsammaste
bedömt och rekommenderat partituret
till denna. Den förre berömde den
ovanliga talangen och det öfverraskan-
de dugtiga arbetet. År 1888 erhöll
den nödlidande komponisten ett konst-
närslegat, gifte sig och tog itu med
sin opera Heksen,,. Alfred Ipsen,en
ung diktare, skref texten efter Arthur
Pitgers bekanta, äfven här iHelsing-
fors uppförda sorgspel. Innan parti-
turet till detta värk hunnit sin full-
bordan, drogo dock sorg och bekym-
mer åter in hos den genialiske ska-
paren af detsamma, ech hela den mi-
sére, som kan följa med konstnärs-
lifvet blef hans lott. Då gjorde emel-
lertid hofmusikhandlaren Henrik Hen-
nings iKöpenhamn bekantskap med
första akten iden ej långt ifrån fär-
diga operan och beslöt genast att be-
fria Enna ur det trångmål, hvari han
befann sig, och iförening mednågra
andra gynnare af talangen åstadkorns
en insamling af en rätt betydande
summa, för den betrykte komponisten.

Heksen blef genast antagenaf Kgl.
Operan i Köpenhamn sedan kapell-
mästaren Joh. Svendsen gjort be-
kantskap med partituret. Det oaktadt
fick operan ligga och först när kom-
ponisten Lange-Muller, som såg hur
torftigt Enna hade det, trädde iop-
position mot denna senfärdighet och
offentligt bragte saken på tal, begynte
man instudera operan. Imars 1891
voro alla förberedelser till uppföran-
det undanstökade, men detta fördröj-
des icke dess mindre ända tillden 24
januari 1892, då „Heksen" första
gången gick öfver scenen meden ovan-
lig succés. Redan följande 1 juni

gafs operan på Nya tyska teatern i
Prag, där, som det heter, „bifallet
var stort, sannt, frivilligt," och iår
i januari har han på HofoperaniBer-
lin förskaffat sin kompositör nya lag-
rar och stora ekonomiska fördelar.

Herr Enna är en helt liten, spens-
lig man, hvilkens yttre ej inågot af-
seende låter ana något betydande.
Därtill kommer att han är tillbaka-
dragen och blygsam till sitt väsen...

Tils vidare

— Kvartetten Helmesberger i
Wien liar nyligen återkommit från en
med framgångar krönt resa till orien-
ten. Den har gifvit konserter iAt-
hén, Alexandria och Kairo. Konun-
gen af Grekland äfvensom khediven
af Egypten, hvilken öfvertagitprotek-
toratet öfver konserterna, bemötte
konstnärerna på det mest smickrande
sätt. Khediven mottog kvartetten i
audiens och inbjöd äfven herrarne att
spela för honom ipalatset. Dess pre-
stationer intresserade honom så lifligt,
att han, då den redan lämnat Ale-
xandria för att anträda hemresan, med
extratåg lät hämta den tillbaka för
att ännu en gång få höra den spela
ipalatset vid Kubbeh. Efter slutet
tackade khediven en hvar af raedlem-
marne och tog afsked med följande
ord: Jag låter er nu resa, om ni
lofvar att komma tillbaka. Iaren
österrikare,hur högt jag älskar detta
land, veten I. Hvad jag kan göra
för en österrikare, skall jag alltidgöra
för honom, altså äfven för er. Hjärt-
lig tack, au revoir!"

—
Dödsfall. IDresden har K.

sachsiska hofoperasångaren d:r Fritz

Weiss i dessa dagar aflidit. Jämte
sin värksamhet som baritonsångare
sysselsatte han sig med studiet af de
klassiska språken och med allmänt
erkända öfversättningar från dessa.

— Ett persiskt originalskåde-
spel, nKhanens af Leukoran vezir",
uppfördes till emirens af Bokhara ära
under dennes vestelse iPetersburg på
hr Prisselkows privatteater. Det är
en rätt intressant dramatisk produkt
i fyra akter med följande innehåll:
Khanen af Leukoran har en vezir
Mirsa Habib, som han skänker sitt
fulla oinskränkta förtroende, och en
brorson Teimar, som är förälskad i
den sköna Nissa. Den sistnämda är
en svägerska till veziren och syster
till hans favoritfru. Nissa älskar den
vackra och hjältemodiga Teimar till-
baka, men veziren önskargifva henne
åt khanen till gemål för att vinna
mera inflytande på sin herre. Då
han vet, att Nissa älskar Teimar, be-
rättar han för henne, för attnedsätta
denne ihennes ögon, att han beseg-
rat hennes hjältemodige älskare ien
strid. Naturligtvis är detta endast
tomt skryt, som också genast be-
straffas. Ty Teimar åhörhändelsevis
bakom ett förhänge vezirens skräfvel,
träder fram, fattar den öfverraskade
Mirsa Habib om lifvet och kastar ho-
nom inför sin Nissas ögon till mar-
ken. Veziren löperursinnig af hämd-
lystnad till khanen, angifver sin bror-
son och får khanen så långt, att lian
utdelar befallning om att genast af-
rätta Teimar. Men denne drifver mo-
digt uppsnapparne, som häkta honom,
på flykten och rymmer därpå äfven
själf. Khanen sänder förföljare efter
honom och beslutar, förmodligen för

att afkyla sitt upprörda sinne, att
själf företaga en liten utflykt på haf-
vet. Ifjärde akten kommer Teimar
på smygvägar till vezirens hus och
öfvertalar den skönaMssa att fly med
honom. Men då komma äfven för-
följarne dit, som nu så allvarsamt
rycka honom in på lifvet, att saken
hotar att taga en tragisk utgång. Då
inträffar emellertid lyckligtvis under-
rättelsen att khanen drunknat på haf-
vet. Grenast ändrar sig ställningen:
folket, hos hvilket Theimar är myk-
ke.t populär, upphöjer honom tillkhan,
och han kan nu råda öfver vezirens
öde. Han förlåter honom emellertid
ädelmodigt och tar sin belöning där-
för, idet han äktar den skönaNissa.

— Ny opera. Den nya operan
Pesta marina" (Sjöfesten") af Gel-
lio Coronaro, som vid Sonzognos nya
pristäflan erhöll första priset, uppför-
des för någon tid sedan på Feni-
ce-teatern i Venedig med stor fram-
gång. Skrattkören, ett ytterst karak-
täristiaki och genom alldeles nya mo-
tiv framstående nummer, måste bisse-
ras tre gånger. Bifall rönte äfven
förspelet, den stora festkören, sopran-
romansen, kärleksduetten, dansmusi-
ken, den stora dramatiskaduetten och
finalen. Instrumenteringen är utmärkt.
Kompositören måste, trots sinvägran,
visa sig för publiken och inropades
ett dussin gånger.

— En fortsättning till Cavaller-
ia rusticana" under titeln nSan-
tuzza" har dr Edmund v. Frejhold i
Baden-Baden låtit utgifva som musik-
drama ien akt.

Herman <3ilgmann. dlgenturan *ffinicofa.
GLOGATAN Telefon 1535.

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

I

Öppet: Söckendagarkl. 8-3 f. m.och 5—9 e.m.
Sön- o. helgdagar „ 9—2 f. m.
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SPIRITUÖSAAFFÄR

13 Eriksgatan 13.
Rekommenderar sitt välsorterade

lager af
Oo&xxsto,

Rom,
Likörei*

Från Legler Pernod, Schweitz.
direkt importerad atosinti

Alla varor absolut fin och ren smak
lT<^^'***
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|MagfiMfflL éw M®irds 1*
Specialaffär för *j

Modevaror & Kappor.
)£ Damskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener direcferis. !J

Telefon n:o 23.Alexandersg. 48. Slutförsäljning.
Skräddarmästare M. RIXTAIjAS konkursmassas rikhal-
tiga lager utmärkt goda tyger, realiseras till inköpspriseroch
derunder, alla slags kläder förfärdigas till billigaste priser,
för arbetsduglighet fullständig garanti.

<%. Jl. Saxalins tStofografisEa cflfelier,
PH?" Central Passagen,

Porträttering alla dagar fr. 9— 3. Elegant arbete, Billiga priser.

Nya

firoprl-
handeln

iMicliaels-

gatan 1

För Vårsäsongen:
Polska och Wiener-

hko i>o\
af bästa fabrikat, till nedsatta, ytterst

lågapriser, samt

Siummi-Salosefier
af den välkända prima sorten, i största

urval hos

B. Lönnbeck,
Norra Esplanadg. 35, hörnlokalen.

Dho Diverse rester realiserasytterstUUS. billigt.

Ledig annonsplats

(Bfimans~<Bröé
ibutikerna

Annegatan 20
Nikolaigatan 21.

SOCIETETSHUSET,
som är helt ock hållet renoveradt och hvars möblemangär ele-
gantochfullkomligt nytt,uppfyller allanutidensfordringar. Större
och mindre våningar och enskilda rum erhållas för bröllop,
middagar, supéer och sammanträden m. m.

y. C. Maexmontan. iBW" Rekommen- [ |
Iderarsittvälförsedda j |
Ilager af droger, ke- > I
!mikalier, gummiva- [ [
Iror, Farmaceutiska > ijkärl, Desinfektions- " "
J och konserverings [ J
|medel, af alla slag; i|
Ibilligaste priser. t I

| Osk. DunGhman. j |
i



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor:Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

ALEXANDERS TEATERN.
(Regle: Axel Collin.)

Sista föresfällningen.
Måndagen den 8 Maj kl. 8— 3/+ll e. ni.

För första och enda gången

Lättsinnigt folk.
Lustspeli3 akter af A.L'Arronge.

Öfversättning från tyskan af Ernst Luudqvist,

Personerna:

Carl Hoffman, advokat
Elisabeth, hans hustru
Paula, deras dotter .
Fredrik August von Boliuski Effendi. f.

d. egyptisköfverste....
Estrella, hans hustru
Ludvig Sturzbacher, tricotfabrikör.
Augusta, Hoffmans syster, hans fru
Paul Koder, bankir
Clara, Sturzbachers dotter,hans fru
Doktor Otto von Eichinann, assessor

iOlT' )i tjänst hos Roder .. .Marie, ) J

Bertlia, i tjänst hos Hoffman. .
Gäster hos Hofiman,

Herr Hj. Sjöberg.
FrökenAdelstam
Fru G. Sjöberg.

Herr Böttger.
Fm Hjorth.
Herr Lundsrtöm.
Fru Collin
Herr G. Sjöberg.
FruLundström.
Herr Collin.

[Herr Asplind.
E. Carlsson,

Fröken Janzon,

(Förstaoch sistaakterna hos Hoffman. Andra aktenhos Roder)

Carl Jacobssn & C:o
Helsingfors, Mikaelsgatanö.* MASKIN- &

REDSKAPS-AFFÄR.
-SnaDji expedition. -— Omgående örersvar.—-Kataloger gratis. -

AITPtItPT1 UHtQfTAQ
Jnregistr. Varumärke.

JAKOB REINCKES
|Qigarrfianéol

2 Glogatan 2.
B)
j) C<s^./ Butiken 'öppentill %

Ledig annonsplats.

:3i^3jrt3^3a3^ia^EE3ii3^3«ja«t:'ä»nt3iirf3Ma^l

! ialla brukliga format, y

IPAPPERSPÅSAR I
j bruna, gråa och hvita, 3
! säljas till billigaste priser, iparti |
\ och minut i '■

3 IC Alexandersgatan IC C
| U Atlas. '«-
| Obs.! Eget rabriUat |
| Firmatryck utföres billigt. a

<
O

in

H
11) q_(B
10

rf

O3
CX3

t
—
i

CÖ
„=!

CLZ>

CC3

CD

cd cc

oj

i 23
Si CD o

Ö CD

cS

Teater och Musik.
— Samson och Delila", Samt

Saéns opera, har på Felice-teaterni
Venedig rönt ett utmärkt mottagande.

Ny operett. Karl vonHolteis
roman ,;Vagabonderna" har af C. von
Horst omarbetats till en operett-li-
bretto, som -änder titeln Landstrykar-
en" satts imusik af kompositören
Alfred Oehlschlegel och med fram-
gång upplefvat sitt första uppförande
å Wilhelm-teatern iMagdebug.

—
Aber Anton",en treakts nGe-

sangposse", af Ludvig Anzengruber
och Karl Grundorf uppfördes nyligen
för första gången på Deutsches Volks-
theater iWien, men föll totalt ige-
nom. Alla försök till bifall nedtysta-
des; ej ens Anzengrubers stora popu-
laritet kunde rädda det posthuma ar-
betet från totalt fiasco.

* *
— En ny operett,Der Biichsen-

macher", af C. Thoms, täxten af Pol-
lock, har rönt framgång vid sitt för-
sta uppförande å Freiburgs Stadt-
Theater.

—Ny operett. IFrankfurt am
Main har för första gången uppförts
nGaleano", operett i3 akter afMaxi-
milian Singer,musiken af Julius Stern.
Det nya stycket rönte en storartad
framgång. Kompositöreninropades åtta
gånger.

— På Kungl. teatern iCassel
har en ny posse Der stille Associé"
af Wilhelm Jacoby blifvit mottagen
med mycket bifall.

— Ett nytt sorgespel,Konradin,
af Georg Ruseler, har på Oldenburgs
liofteater rönt ett mycket gynsamt
mottagande. Stycket innebär ett af-
gjordt framsteg för dess unge förfat-
tare i jämförelse med hans första
drama Die Stedinger."

— På Thalia-teatern i Ham-
burg har ett nytt skådespel „Bonden-
millionären," af Max Kretzer, af pu-
bliken mottagits med afgjord motvilja.

—
;,L'attaque de Moulin" är

namnet på en ny opera af Bruneau,
till hvilken Louise Gallet skrifvit tex-
ten efter on novell af Zola, offentlig-
gjordinLes soirées de Medun". Ope-
rans handling är densamma som be-
rättelsen;librettoförfattaren har endast
förlagt handlingen från kriget 1670
till fälttåget 1814.

— La damnation de Faust"
har, som vi förutomtalat, nyligen gif-
vits i operaform och med afgjord
framgång. Försöketkommer nu att
förnyas. På London-societetens ut-
trykta önskan ämnar sir Harris upp-
föra detta musikdrama på Coventgar-
den-teatern med Jean de Reszké i
hufvudpartiet.
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H:fors 1893. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri,

~ölycksfall-fO"rsXkrings-aktiebolaget^

fneddelar försäkringar mot OLYCKSFALD

DAGLI S T A.
Bibliotek, museer och offentliga samlingar.

Universitetsbiblioteket alla hälgfha d. 12—3 och läse-

ramme|olkbiLiioteket 5-8 e. m; söndag, hälgdag och hälg-
lagSkVpc(lag^giseka

m
iäsesalen och biblioteket isvenska fruntim^

mersskolan onsd. och lord.kl. s—B e m.

Universitetets skulptursamlmg, laboratornhuset,onsd. och
lord.kl. 1-2 e.m. samt söndagarkl. 2-3.

Studentafdelningarnas etnografiska musem (bmonsgatan
20), sond. 12-3, onsd. o. fred. kl.12— 2.

museum iAteneum alla dagar 12^jj
Expösit]ön^Hs!ténéum af utländska tattor kl. 12—3.

reningens förkonstflitenmuseumöppetalladagarjj^i;
Banker, Post, Telegraf och järnvägar.

Börstimme ihandelsgillets lokal.12—1.
Finlands bank 10—2 vexelkont.10—2.
Privata bankerna 10— V^ °. 5~6-
Postsparbankerna hälgfriadagar 10—2, i— t; hälg- o. sön-

gad B—ll a filialerna de tider, dessa hållas öppna
Kapital- o Lifränteanstalten,Alexandersg13, 2—3 o. 5—6.
Sparbanken, Skilnaden 2, 6—7. — Afdelningskontoret,

Boulevardsg.40, 9—2 o. 5—7.
Postkontorets expeditioner: för emottagnmg af enkel

korresp. 7 f. m.— B e. m. (hälgdagarB—l 2f. in.); för afg.
rekom. och värdeposter 10 f. m.— B e. m., förank. poster kl.8
f m.— 6 e. m. (hälgd. bägge öppnaB—ll f. m.) Poststationen
vid bangården V28— 12 f- m- °- 2—^ e- m- Sön" °- hälgdagar
en half timme före posttågens afgång.)

Telegrafcentralstationen (Glog. 1) hela dygnet. Filialsta-
tionen (S. Magasinsg.4) kl. 9 f. m.— 9 e. m.

Järnvägens godsexp. 8 f. m.— 6 e. m. (söndagkl. B—lo
f. m.)j stationskont. 7 f. m.— B e. m. (söndagarpassag. tåg
tidernaV ilgodsexp. 7 f. m.— 7 e. m. (söndagar7—lo f. m.)
Afg. tåg: kl. 6 f. m. godståg till P:burg, Wstrand; 8:10 f. m.

pass. tåg Borgå, Åbo, Wasa, U:borg 9: f. m. pass. tåg
Hangö, Kotka, W:strand, P:burg; 10:50 f. m. godståg
Wiborg; 2:30 e. m. bl. tåg Hyvinge; 6 f. m. pass. tåg
T;hus, T:fors; 8 e. m. pass. tåg Borgå, Kuopio, Kotka
P:burg.

Åiik. tåg: kl. 9:58 f. m.bl. tåg frånHyvinge;9:10; f.m P:burg
Kuopio, Borgå; 12:40 e. m. T:fors 4;30 e. m godståg
Wiborg; 7:27 e. m. P:burg, W:strand; 9:45 e. m, pass
tåg U:borg, Wasa, Åbo, Hangö,Borgå; 10:25 e. m.P:burg
W:strand, Kotka, S:t Mickel

lys Jifnliiiiii.— -
1
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Hörnet af Henriks- & Brunnsgatorna,

Bronsartiklar- —-
e

CO och
-

fT3 åliii-sato*S3
C^3

till inköpsprisibrist på utrymme.
Stort, väl sorteradt lager athusgeråds-

artiklar till billigaste priser.

Teodor BaltschefFsky.
ii1!ii
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t fy . ff hmst Bruno k
4> CIGARR-IMPORT-AFFÄR. j
| Esplanadgatan 25. Helsingfors, f

Axel Palmroos
HelsingforsVIN &

Spirituosa- Lilla Mekaniska Värkstad
affär. Alexandersgatan 48, invid Passagen.

Telefon 1621.
Specielt stort la-

ger af

BORDEAUX
VINER.

IV. Esplanadg. 27,

Försilfring, Förtenning, Förnick-
ling. Reparation af Velocipeder,
Kokkärl, Husgerådsartiklar, Lås och
Nycklar m. m.
Alla till facket hörande remontarbeten,

Godt arbete! Billiga priser!


