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€*rogram~<filaået
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.F. FORSSTRÖMS CAFÉ,
Restaurant & Billards,

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

16 Vestra Henrik sgjita_n_!-6. Atelier för porträttering.
Kurlag af futo2rafier efter finska konstnärers artetee.

=förlag af jinska yyer.:=— -.. i^
Handel med fotografiska artiklar.

JJagUgerMnnvexlande frukosträtter.
MIDDAG fr. 2—5 e m. a 1:50 Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredae.

Soupers å la carte. Fabiansgatan N:o 31. Telefon No 264

N:o 3 Fredagen den 7 September
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Lorens Malmströms
HERREKIPERINGSAFFÄR

(midt emot Kapellet)
rekommenderar sitt för saisonen moderna och nya
lager ien ärad allmänhets benägna hågkomat.Specialité: nyheter iCRAVaTTEK.

PIEHL's CAFÉ &BILLÄRD
Unionsgatan 17.

T^ekommendsras iden ärads allmänhetens
hågkomst.

Obs!Ny och väl justeradBi/lard.
Utmärkta köer!

FURIAS*J. H. WICKEL C. BRUHN,—
u~^HELSÖJGFOBS, O-n

—
4 MIKAELSGATAN 4,VINHAJSJJBL.

dlrraßs éßunscß
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå HERR-HATTAR

uti moderna färger.världsutställningen iChicago.
Endast ett pris!-@ Guldmedalj189D.

Filthattar10 mk Silkeshattar 20 mk

Viktoria Johnsson'sTJndertecknads

ni. iininiiiåiuiii KAPPMAGASIN,
4 VILHEIMSGATAN 4, Helsingfors, Berggatan 4,

Reqvirera psr telefon 18 03
Lager af färdiga fruntimmer-skäppor.

Moderna tyger, nu inkomna för
Höst- &c VintersaisonenG- W. Relander03

Waseniuska Bokhandeln.
ö*^ '^-i^m <r—

IVLAXjEJH.T^a.3^FÄR
3amt

'^Sfe ■^If- ■ '9|B^

TT TT^ C*Å Vlkot.fr NyaateUernär 1tr.upp.FOTOGRAFK. E. Stamberg y
Helsingfors, Alexandersnatan 17. r^IUUHAr.

Inkommenderas

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 7 September 1894.

För tredje (47:de) gången

DANIEL HJORT.
Sorgespeli5 akter (afdeladei9 tablåer) af

J. J. Wecksel/.

Hr Arppe

Hr Malmström,

Karl,hertigaf Södermanland,riksM
föreståndare B

Arvid Stålarm, krigsöfverste ]'■
Finland H

Johan Fleming, son tillKlaesFle-HJB^B^Hj
ming och Ebba Stenbock . . .Hr Ljungberg

Olof Klaesson, naturlig son till
Klaes Fleming, adopterad...Hr Uggla.

Ericus Erici, biskop iÅbo ...Hr Berlin.
Joachim Scheel, befålhafvarepå

hertigens flotta Hr Ahlbom.
Daniel Hjort Hr Lindberg.
Ebba Stenbock, enka efter Klaes

Fleming Fru Grunder.
Sigrid, Stålarms dotter Fru Eiégo.

Tvänne borgare iAbo

Katii. . . . . . . . . . . . . .i'ru iirander.
Erik Brahe )beskickning fHr Wilhelmsson.
Laurentius Paulinus > från Sve- \Hr Lindh.
BiskopPetrus afWexiö) "ge |Hr Enberg.

Hr Linderoos.
■(HrNyström.B/Hr Enberg. ;

Castegren.Ensolda^p^slotte^^^^^^^^^.Hr Lindh.
En fångvaktare Hr Eiégo.■ En parlamentär. Officerare och soldater.I Menighet från aho.o

■Händelsen tilldrager sig 1599 på Åbo slott och i

Tränne SoldateriScheels läger

idess närhet,

Längre pauser äga ram mellan 2:dra och 3:dje
akten samt mellan 4:de aktens l:sta och 2:dra tablå.
De öfrigamellanakternakorta.

Börjaskl. 7,30 och slutas omkr. 10,45 e. m.
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Fru Selma Riégo.
(Sigrid StålarmiDaniel Hjort)

Vi meddela i dag porträttet af Sigrid Stål-
arms älskliga framställarinna fru SelmaBiégo. Det
är att hoppas att svenska teaterns förnämstakvin-
liga artist af inhemsk härkomst skall bli itillfälle
att under spelarets förlopp pröfva sina krafter i
flere mera maktpåliggande uppgifter, än fallet var

under senast förflutna säsong, då fru Riégos vackra
talang fann altför liten användning.

(Forts."å 3 sidan).

NniiviMiili", i SIIIIN fl YIIIVAIIIIIi
H^^^^| äfvensom DAMKAPPOR.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

rekommend'

1894.

SUONI. TEAATTERI.
Perjantaina Syyskuun 7 p:nä 1894,

Ei ole näytäntöä.

Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta röd-viner,enligt kemisk analysäkta, rena naturviner, hvilka såsom bekant använ-das vid utländska kurorter såsom synnerligen hal-

sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numera å alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrala hus.

AXEL PALMROOS
T7-in.a£Ta.r.

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

Tekniska Byrån SEPPO,
K&serngatan 48,

utför
Maskin- och Elektriska anläggningar

Tekniska uppdrag af alla slag.
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Gardespapyrosser <tf:o 5% <>f r&rh&wrad <p*aué med m-tta nyimr. Tobaksfabriksbolaget

M 1 m* 25 st. 35p:dessapapyrosser iiro tillverkade af åkta M .1 fincfnfiIDfllnbeställnings papi/rOSSer Cft.O O*,tMrkisk tobakoc/;kyisornaäroförseddamedhygieniskvadd.
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JULIUS SJÖGREN
Mikaelxyatan 4 Centralshus. J^

% Ylle- och frikofvaruaffär. ]
Välsorteradt lager. Billigapriser.

<£i//örsäl^ringsaktiebolaget
IÅIIYi.

JEifförsafiringar é JSifränfor.
I Billiga premier — liberala för-

säkringsviilkor.

SOCIETETSHUSETS

0R G .U o
är äter öppnad samt rekommende-
rar som vanligt sin goda

Restauration
//// billiga priser.

Franska Lifförsäkringsbolaget såfIlurbainel
är meddelar fördelaktigastelif- och kapital- SBIB försäkringar af olika slag. Särskildt må tA

framhållas de så eftersöktabarnförsäif- wh
j ringarna. L'Urbaine är fortfarande det ttjl
■ enda bolag, sommeddelaruppskjutna lif- \Bl

försäkringar att vid 21 års ålder träda i JMkraft utan alla förbehållredan åt barn fljSti från det första lefnadsåret. 'A,
(Bart von iffinorring.

Kontor: Mikaelsgatan 1. Wet

&i. JBiljesfröm
§

j^forra €splanadgatan 35. Vredes \\ns. 'ele/on 1427

SVENSKA TEATERN.
Lista för teckning af platser
till premiérer är framlagd

ibiljettkontoret.
Teckning af biljettertill ett

eventuelt

Godtköpsabonnement
25 föreställningarmed olika

i medeltal treprogram
gånger imånaden, onsdagar

kan ske un-eller fredagar
der september månaditeaterns
biljettkontor.

Ifall teckningen har önskad
gifres första abon-framgång,

nementsföreställningen i bör-

Jan af oktober.
4-|^#^^-f-

\ \

Undervisning ipianospel **"&« "kH^,,
0 r l Albertsgatan 17.

Sträng vinten
fen synes vara, att detta, hvadväderlek vid-
kommer, ovanliga år kommer att sluta med
en mycket tidig och sträng vinter, uppma-
nas alla att igod tid taga notis om J» F.
Lundqvists rikhaltiga pälsvarv-
Sager*, som, complet sorteradt förvintern,
erbjuder bästa tillfälle att göra inköp och
beställningar. Lagret är af ofvan antydd
orsak större än vanligt.

ÅKERBERGS CAFÉ
refeonimenderas.

Högbergsgatan 32. Telefon 1062

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
WIN E R &

SPIRITUÖSA.

Hage/stams Bokhandel.^ 1
(Hotel Kamp). J M

Helsingfors Jiiéinstitut.
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Telefon 304. Privat 525.
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En originel sångare

Den berömde sångaren Garat föddes
den 25 april 1764 iUstariz uti södra
Frankrike. Han dog den 1mars1823.
Garat gick långt ioriginalet;han hade
en iidel karaktär, men för dem, som
ej närmare kände honom, var han en
outhärdig gäck, som tillika om sitt eget
värde hyste ett öfverdrifvet begrepp.
Många värderade honom för hans hat
mot Napoleon och ville deri finna hans
trohet mot den olycklige grefven af
Artois, hvars sekreterare han fordom
varit. Men Garat hatade kejsaren,
emedan denne icke kunde Kda honom.
Kejsaren å sin sida talte icke Garat
därför att denne klädde sig alltför be-
synnerligt.

Han är en karrikatur, en pajazzo,
denne Garat", yttrade kejsaren en af-
ton, då man beklagade, att den beun-
dransvärde sängaren ej illustrerade
soaréerna iS:t Cloud. En man, som
icke ser ut som en inenniska, och roar
hela Paris genom sin löjliga utstyrsel— han må sjunga så bra han vill,men
ja<r har ögonen for nära intill öronen.
Skulle jag en gång förlora synen, så
må han kanske sjunga hos mig."

Detta var också orsaken till att Ga-
rat aldrig kallades att sjunga vid hof-

vet. För att trösta sig häröfvor,un-
derhöll han angenäma minnen, hvilka
så länge han lefde ej lemnade honom.

Garat hade som helt ungkommit till
Paris för att egna sig åt vetenskaper-
na, men hans passionerade konstkärlek
afledde honom snart därifrån. Lagfa-
renhetens mästare åsidosattes, och Gluck
och Piccini, hvars tvist på den tiden
upprörde hela konstverlden, blefve hans
hjältar. Att springa omkring isalon
gerna och för Gluckisterna sjunga Pic-
cini, för Piccinisterna Gluck, samt där-
jämte väcka uppmärksamhet genom sin
drägt och sin sydlänska liflighet, detta
Var hans lefnadssätt, oaktadt hans för-
törnade faders protester. Denne hade
i sina bref bedt, förmanat,hotathonom;
slutligen kom en skrifvelse af det torra
innehåll, att numera allt vore förbi mel-
lan den olydige och lättsinnige sonen
samt den man, som han endast tycktes
anse för ■ sin bankir, och att han ej
mera borde räkna på något understöd.
Detta var ett hårdt slag, men Garat
krossades ej deraf. Han hoppades att
åter upptagas till nåder, sedan hans
talang förskaffat honom en ställning.
Han skref till sin fader ett vördnads-
fullt bref och gick till en vän för att
låna penningar.

Emellertid måste han ha något att
lefva af; han sökte och fann. Garat
var känd ide första salongerna; hans

härliga stämma, hans musikaliska in-
stinkt, som numera redan vunnit ut-
bildning, smaken och värmen ihans
uttryck skattades högtaf alla, som egde
sinne för skön kont. Grrefven af Ar-
tois hade några gånger hört honom i
en elegant fruntimmerskrets; tillika be-
rättade man fursten medhvilken sträng-
het fadern behandlat sin son. Rörd
häraf kallade han honom till sig och
utnämnde honom till sin sekreterare.
Nu tycktes G-arats lycka vara gjord;
drottningen sjelf visade honom den äran
att musicera tillsammans med honom,
men detta oskyldiga nöje bidrog fram-
deles till den olyckliga furstinnans för-
därf.

Den dag, då Garat för första gån-
gen genom grefven af Artois presen-
terades för Marie Antoinette, var en
af de skönaste ihan3konstnärslefnad.
Han sjelf skildrar den sålunda:

Det var stor musik hos drottnin-
gen; alltinghög3t lysande. En dubbel
rad af damer, iglansen af deras skön-
het och deras juveler, och bakom dem
alla de utmärktaste män som gifvas.
Jag sjöng, och drottningen, som sjelf
gaf signalen till applåder, berömdemin
röst och min talang. Jag hade ock i
sjelfva verket sjungit ganska bra, utan
att låta öfverväldiga mig af den sin-
nearörelse, från hvilken man vid 18
år införettsådant auditorium väl knappt

kan afhålla sig. Jag sjöng ett annat
nummer och med ännu mera bifall.
Nu tog jag plats bakom damerna, och
under det Lsgros sjöng en aria, stod
jag händelsevis bredvid spanske mini-
sterns gemål. Hon var utomordentligt
skön, och hade isynnerhet en ovanligt
välbildad hals. Bredvid henne stodo
två fönäma herrar, af hvilka den ene
yttrade till den andre: himmel, sådan
vacker hals! Detta sades så högt att
hertiginnan hörde det. Jag skulle
gerna byta hals med den lille Garat,
om jag kunde sjunga såsom han", sva-
rade hon genast, idet hon sände mig
den ljufvaste blick. Jag var isjelfva
himlen, såsom man lätt kan tänka sig,
och hade haft lust att omfamna herti-
ginnan och den förnäme herrn på kö-
pet, som gifvit henne anledning till
detta svar. Men jag afhöll mig der-
ifrån, emedan ..."

Här afbröt Garat, men man kunde
läsa ihans leende, hvad han ville låta
förstå. Han var alltid någotskrytsam,
när han talade om sina äfventyr. Han
var ful, maniererad och alltför egenkär
för att göra någon särdele3 lycka hos
damerna. Hans hela behag låg ihans
himmelskt sköna stämma, som utöfvade
en otrolig makt, och idenna stämma
uttalade sig en glödande själ och en
prydlig, men dock kraftfall konst, som
förstod att åt lidelsen gifva det uttryck

sa
"t

mmmn m T K! T 1^ R V är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Atelier. 'vFör endast
181-Z' -^J^ -*- -"-^ *-^ * MJi Ji-Ä 1^ 9anta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:— (profk

arbete behöfver icke vara förenadt med höga pris. >
Glogatan 3



SVENSKA TEATERN. Helsingfors Kemigrafiska atelier.(Forts, från l:sta sidan). AlexaniersgatanSI. Annonsera
Biljettpriserna äro O =

Ä <"B *
o

Länstolar . . . . . .
Parterre ir.ris 33—72I^^^^^H:3— 154 3- 0>

s5
i €&rogram*<3HaåQf"Partern^suleri^lParterre-avantscen

03
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-„ „ 12:--- —

stycketals . ,"3 .sr o

■° O Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-? «
Part.-nv-l'<£■ '^^BM
Första radens fona^^BFörsta raden . .
Andra radens avantscen

gas för längre tid

o5 1-5w t-1"tH (-1
stycketals „ „ 1:50 fth<2 f HvarJe annonsör får sig HL fUUS>.. tidningen hemsand UUb..

-♥ 51Andra radens fond^^^^^^^JAndra radens sida, iramplats^J„ „ „ öfrigaplatsei
Tredie radens avantscen....

„ 1:50„ „ 1
-i- GrX*£ttiS. -J-, 6 ra igo -3

>< o-ostycketals „ „ 1
Tredje radens fond

„ sida Annonser och prenumeration emottagas å tid-uuuUtiasaTatnisiisejc^^^H
■jaijßjßojoj 'aeGuiiniaai 'uauasueugalleri ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp
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Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännuZZ-^Jxm

\a 1

återstå.

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söoknedagar frän kl. 9 f. m. — 3
e. m. samt från kl. ie. m., sön- och helgdagarkl.
9 iq f_ m-) i_2 midd. samt från kl. 4 e. m. äfven-
som de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12—3 e m Vid förköpförerepresentationsdagen er-

läo-o-es iför hvarje biljett 10 procent utöfver priset.
Obs.! Biljetter kunna rekvireras per telefon

N:o 387 å tider, då biljettkontoret är öppet. IV/*. 4XI '-^J JLjSj <L4å.Rassal
Lösnummer iLaurents urbutik

och genom kolportörer.
i smakfulla mönster

Söndagen den 9 September: hos

V. Grashoff.För l:sta gången

Ti11i. 39 N. Esplanadgatan39.
Lustspeli4 akter af Francis Stahl,

Fri öfversättning,

GRAM,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. mÄ& Ä,,,,,
m
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af sanning, hvars välde cifver känslan
är så stort.

Till och med under restaurationen
ägde Garat, enligt samtidensintygande,
det mest beundransvärda känslouttryck
när han sjöng något af Cimarosa eller
Gluck. Han var ännu mer hänförande
när hansjöngDon Juans champagnearia,
ihvars föredrag troligen ingennågonsin
uppnått honom. Men det var ändock
icke mera den gamla Garat, hvilken år
1785 såsom Orphé sjöng orden: Laiss-
ez vous toucher par mes pleurs" på
ett sådant sätt att en annan lika stor
artist, Martin, på tre nättericke kunde
sofva därför. Och det var ingenafund,
som beröfvade Martinhvilan, utan styr-
kan af det mottagna utrycket, och än-
nu isina sista lefnadsår yttrade Mar-
n> då han erinrade sig denna scen:

»Grarat var den värklige Orpheus, som
skulle bevekt både Pluto, Parcerna och
Cerberus lika lätt som oss-".

Revolutionen minerade emellertid Ga-
rat och bragte honomi fullständig fat-
tigdom. Han uppträdde visserligen ännu
nu och då men oftast till stor munter-
het för publiken, mest för hans besyn-
nerliga toalett. Dock — hans talang
lät en ännu glömma sprattens ytterlig-
heter. För honom gafs intet värre än
att ej blifva bemärkt. Då han redan
var nära sextiotalet och ingenvillegifva
akt på hans besynnerligakostym, så

fattades han af harm, som bidrog till
att ända hans lif.
■"En annan kränkning, som han upp-

lefde få år före sin död, var måhända
den bittraste ihans lefnad. Han gaf
en konsert iToulouse. Salongen var
fall, men hans röst ville ej mera lyda
hans inspirationer, och han uthvissla-
des. Konstnären kände djupt denna
kränkning. Han gick fram till lam-
porna och ropade till parterren: M
hvisslar ut mig, men till er egen van-
ära, ty det är Garat, som ni har ut-
hvisslat".

Man skrattade och han återkom till
Paris med dödligt såradt sinne.
Isin sista lefnadstid sjöng han vid

slutna dörrar ioperan foyer för sina
elever ställen, som deenligt hans tanke
sjungit oriktigt, ehuru de applåderats
af publiken. Den, som då hörde ho-
nom, tillstår att han var sublim, fastän
han nästan icke hade någon röstmera,

ty själen ersatte rösten.
Han var sin tids mest fulländade

sångare och har bildat Frankrikes bä-
sta sångtalanger. Han var ingen mu-
sikus, men han var ett snille.

Notiser.
— Finska Teatern begynte sin sä-

song isöndags med Minna Canths skå-
despel Murtotvarkaus il.
Iden närmaste framtiden torde föl-

jande pjeser komma att gifvas: Så
tuktas en argbigga"af Shakespeare, Onkel, On-
kel Bräsig" af Fritz Beuter, Jeppe på
bärget" af Holberg, (i de båda sednare
med hr Adolf Lindfors ititelrollerna)
Kabal och Kärlek" af Schiller Kungsä-
mnena" af Ibsen samt .,Kärleksskämt"
af Marribaux (ny). Dessutom tordeäf-
ven några andra nya stycken vara an-
tagna till spelning.

—
Fröken A. Stjagoff, som under

några år tillhört vår svenska teaters
stående personal, har för innevarande
spelar engagemang hos herr August
Warberg, å Vasateatern iStockholm.

— Stockholm teatrar. Kongl.
operan äfvensom dramatiska teatern

har redan begynt sina föreställningar.
Ä operan gafs under senaste vecka
Faust" med fru Brag samt hrr Öd-

inan och Sellergrenihufvudpartierna.

Dramatiska teaterns repertoar upptog
K. Mellins enaktsepisod Vid Breiten-
feld och Alexandre Brissons treakts-
lustspel Le Cardunois hjältedater"
samt Herman Sudermanns skådespel
Aran% '. Södra teatern begynte sin
speltermin den l:a september. Bland
nyheter som där komma att gifvas må
nämnas. Ni", komedi i 1 akt, af
öfverstelöjtnantenFröding, Utan hem-
gift" (Sans döt), fars i3 akter, af
Albert Debelly, Panelhöns", lustspel
i 4 akter, af O. Blumenthal, samt,,Doktor Jago", fars i3 akter, af Al-
bert Carré.

— GrassiJier, förläggaren af nor-
diska literaturalster iParis, har, skrif-
ver en korrespondent till V. Gr., gjort
goda affärer på de ibsenska dramerna.
Ivintras såldes på ett par dagar mer
än 6,000 exemplar afEt Dukkehjem";
B,osmersholm" har nyligen kommit
ut i ny upplaga. Gengangere" och
Fruen fra Havet"säljas också mycket.
Ha3rmsendene" ligger däremot nästan
osåld. Med Björnsons och btrindbergs
arbeten har det hittils gått dåligt, men
förläggaren är säker på, att det skall
bli bättre nu till vintern, då hanämnar
göra mera reklam än hittils för dessa
arbeten

N/1711 HY!ratf d'Kau de ColoyiuÄ
■f% mIM med gotisk etikett iblått och guld, prisbelönt med högsta pris å verlffl

M m samt erkänd som den bästa, genom tillerkännandet af det enda försl
tfHBB B 1875. Sälies ialla landets städer.

— Ferd. Mulhens, Glockengasse N■W MM 111 Generalagent iFinland: MAURITZ GESTÖ
Helsingtors, Mikaelsg.1,Merkur

./. Sunis Skrädderi Stora Robertsfjatan N;o 3,=utför alla till yrket hörandearbeten fort och billigt. i^=
Tehfon 1192,

touble,
lutställningarne,
ta priset iKöln
:o 4711, Köln.
IN
■ius hus.

Begär

Hf V*v /iskyl

WÅ cg /Refcommenflerd) //på det bäst

2
2

3e
V)

iifof3 r° fk^t å1:50 däriTSkStMrSe^tfflHn^H^^^H^Tw |̂^ I? K^^^^S^Hl)fk
A f vi||L^eräknadt) fås ett dussin kabinettskort. M. M^i MJ M *±å M^^l

—~ \
&t*g ha ett godt kort i förening med billiq^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MM|^^^^^^^^^^g^gGlogatan 3



SOCIETETSHUSET.

Fredag & Lördag d. 7 & 8 Sept. kl. 8 e. m

Ipocjpam

Musik.

|Upptr. af italienska sångerskan FrökenLuigia
IAndrini

Upptr. af original komikern Herr Lars Bondeson

paus
Musik

IUpptr. af italienska sångerskan FrökenLuigia
(Andrini.

RodO Leo Rapoli,Matrosen på däcket, storar-

V tade balansproduktioner på en fullständigt
samt joag-

lör. (Champion of he world

Upptr. af original komikern Herr Lars Bondeson
Slut marsch

I»Nordpol" tutinq.|
!r3 Nordpol" rhum martinique ser- K"
<J veras åde flesta restaura^
.}.
; tjonei^^Helsin£fo£j^^^ fe

(^ordpo[ rhum
Pfrån firman

&Cartman i(B:o K
iBordeaux. i

f<*T af år 1867
# försäkrar %
I **

iI°o billigast all slags G> 1
loc egendom genom "^I
\ Wilh. Försten. /

Bolagets General-Agent,

Södra Esplanadg. 12.

CO

CO

CO
cSco

W. ÅHLFORS
Kjrkogatan 12. Telefon 10»l.

Lager af gamla, goda, bevisligen
verkligt 'äkta viner, direkt

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xlrafin )\rral^s punsd\.
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.

YOST
Skritmaskiner

äroenkla, solida ochiallo praktiska.Til-
låtauppnåendet af en ovanligt stor skrif-
hastighet. Säljas iFinland endast å

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,
Kasernr/atan 48,

iiillåiit
FörentaStaternas

Lifförsäkringsbolag"

NEW-YORK.

€rnst Collander
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843

JOUVIN & C:o's
världsberömda franska

HAJVIIMKAIt
säljas endast hos

"ver. t.a.:bct
N. Esplanadg.ST

Göhlesgärd.

Ö
(L)

C

:CÖ X J. Ä

PU

Ullgarn,
Strumpor,
Västar,
Strumpstickor,
Virk-, Kanava- & Stoppnålar,
Snodd- & Spö/maskiner,
Skyddskapslar för fickur.

Mikaelsgatan 2.
Th. Neovius.

Rumtelefoner
och

Elektriska ringledningar
uppsättas och underhål-

las billigast af

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,
V^aserngatan 48.

Teater och musik.
— Enkonsertouvertyr för orkester

af den unge begåfvade tonsättaren Hugo
Sedström har några gånger utförts i
Blanchs kafé af Hj. Meissners orkester.
Det nya värket visar talang för orke-
sterbehandlig, är melodiskt och välklin-
gande, om än icke så själfständigt i
uppfinning eller ådagaläggande full be-
härskning af det svårbehandlade orke-
stematerialet, hvilket vore väl mycket
begärt af ett förstlingsvärk af detta
slag och omfång.

— Ett nytt muskaliskt under-
barn, den 8 åriga pianistenKatie Leo-
nard, uppträder för närvarandeiLon-
don. Då hon endast var 2år gammal,
började hon taga ut på pianot alla de
melodier, hvilka hon hörde sin moder,
som var såDglararinna, sjunga, och kort
därefter — ännu innan hon kunde tala
rent, hvilket hon först gjorde vid 3
års ålder (?) — spelade hon obehin-
dradt från bladet utan att ha mottagit
någon annan undervisning än sin mo-
ders. Vid 5 års ålder började hon få
rationell musikundervisning, och hon
har slutligen handledts af prof. Fran-
cisko Berger vid den k. musikskolan i
London.

—
Trehundraårsminnet af Orlando

di Lassos dödsdag högtidlighölls
iMiinchen den 14 och 15 juni. Fram-
för Lassos staty afsjöngs den 14 en
serenad,hvarvid sex afMiinchens sång-
föreningar utförde ett par körer
af den berömde tonsättaren samt en af
kapellmästaren Rheinberger skrifven
hymn. Följande dag gafs enkonsert,
hvars program upptog flera flerstäm-
miga motetter af Lasso jämte Beetho-
vens nionde symfoni.

Nya

Glasmagasinet
■ 3 Mikaélsgatan 3.

Olsson & )\lexsiz.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN)
Alexandersg. g.

tfflemgjoråa cßapyrosscr

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35.

Obs! Jutiken är alladagar öppentilly.IIe. m,

3

iaskar om250 st. å 2:50 p
i „ „ 25 st. å35 p.

Brandförsäkring.

POHJOLå.
Aktiekapital 5 Milj. F:mk,

Alexandersg. 42. Telef. 62J.
Liberaff infiemskf éofaej.
:' »■

Telefon 1528

Rök
PHOENIX" papyrosser.

Obs! pen angenäma smaken.
G. A.Nyström& C:o.

Gräsviksgatan N:o 7.

CARL BERGROTI
Alexandersgatan 21.

T.11S5.

Stort välsorteradt lager af
Cognac,

Rom och
Likörer

till billigaste priser.

Helsingfors. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1594.


