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.Hr Alilbom..Hr Svedberg

Tvänne borgareiÅbo

■Flemmg . . . . . . . . . . .-t'ru U-rtinder.
Sigrid, Stålarms dotter Fru Eiégo.
featri Tru Bränder.
ferik Brahe lbeskickningfHr AVilhelmsson
Tiaurentius Paulinus > från Sve- [Hr Lindh.
ißiskop Petrusaf Wexiöj "ge IHr Enberg.

Lindberg.
Blir Nyström.H|Hr Enberg.H^H^H^H^H^H^H^H^H^||llr Oastegren.EnsoluarpaslottetTvTVVTT Hr Lindh.

En fångvaktare Hr Eiégo.
En parlamentär. Officerare och soldater.

Menighet från 2-tbo.

Tvänne SoldateriSclieels läger

(Händelsen tilldrager sig 1599 på Åbo slott ochi
i dess närhet

Längre pauser äga rum mellan 2:dra och 3:djo
akten samt mellan4:de aktens l:sta och 2:dra tablå.
De öfriga mellanakternakorta.

Börjaskl. 7,30 och slutas oiukr. 10,45 e. m

ctrogram~<3Sladet
F.FORSSTRÖMS CAFÉ,

Restaurant & Billards,
16 Vestra Henriksgatan 16,

rekommenderas.
Dagligen omvexlande frukosträtter.

MIDDAG fr. 2—5 e. m. å l:5O.
Soupers å la carte.

N:o 2.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 5 September 1894.

För andra (46:te) gången

DANIEL HJORT.
Sorgespeli5 akter (afdelade i9 tablåer) af

J. J. WeckseH.
J*ersonerna:

Earl,hertig afSödermanland,riks-
föreståndare Hr Arppe.

Arvid Stiilarm, krigsöfverste i
Finland

Johan Fleming, son tillKlaesFkß
Hr Ljungbergming och Ebba Stenbock . . .

Olof Klaesson, naturlig son till
Hr Uggla.
Hr Berlin

Klaes Fleming, adopterad. . .
Ericus Erici,biskop i Åbo . . .
Joachim Scheel, ljefalhafTOrepå

hertigens !iott<'!^^^^^^^^^^^flDaniel Hjort . .
Ebba Stenbock, enka efter Jvlac-I

llåfålll iifilispeci^ffäför

*/. H. WICKELC. BRUHN,

VINHANDML.4 MIKAELSGATAN 4

dlrrafis c^unscß
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

uti modern» färger världsutställningen iChicago.
Endast ett pris! "^Guldmedalj1890. ||o

Silkeshattar 20 mk

FJICHS
—ii-O HELSINGFORS,o-n—

HERR-HATTAR
Filthattar 10 mk

(Forts, å 3 sidan).

Doktor Kaarlo Bergbom

Finska Teatern har åter begynt en ny säsong
under sin energiska doktors'', doktors'' ledning. Det är en
oskattbar lycka för teatern att ha kunnat få behålla
sin ledare från dess första början. Sålunda har
teatern kunnat — trots alla motigheter — stadigt
gå framåt och häfda sin plats bland nordens rang-
teatrar och framför alt framgångsrikt arbeta iden
finska kulturens tjänst. Måtte teatern ännu länge
få behålla sin uppoffrande och intresserada direktör.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Syyskuun 5 p:nä 1894,

Kansannäytäntönå alennetuilla hinnoilla
näytellään

SPIRITISTINEN ISTUNTO.
1-näytöksinen ilveity. Kirjoittanut Minna Canth.

Suomalainen alkuteos.

HENKILÖT.
Mimmy Leino,
Kirsti Sainio.
Emelie Stenberg.
MimmiLähteenoja.
lisakki Lattu.
Knut Weckm.an.
Oskari Salo.

Naémi Kahilainen,
Hilma Liiman.

KUMARRUSMATKA.
3-näytöksinen ilveily. Kirjoittanut R. Kiljander.

Suomalainen alkuteos.
HENKILÖT,

TaaviPesonen.
Knut Weckman.
HilmaLiiman.
Kirsti Sainio.
Konrad Tallroth,

Kekkonen, lukkari . . . . . . .Jisakki JLattu.
Winqvist, entinenravintolanisäntäAleksis Ifantio
Neiti Kraftmän, köyhänl^dn^ij^^^^^^^^Htaja I
Möttönen,knlkukaupi)iatH
Poliisikomissarjus Kaarlo Keiliäs,
Eyyppari Hemmo Kallio.
Palvelijatar ravintolassa ....Maria Eängman.
Palvelijatar,hovineuvoksen luona Mimmi Lähteenoja.
Möttösonlapsia.

(Het iiTiitaan k:lo 7. Näjtäntö»Jkna k:lo V2B jaloppank:lo 10,

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredas-

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Furlag af fotografier efter finska konstnärers arbeten,

= förlag af finska vysr.=—
■ "

Handel med fotografiska artiklar.
j Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.

Tidning för Helsingfors

Onsdagen den 5 September.

Rouva Tallqvist
Helmi,hanen sisarensa tytär
Rouya Rainstedt ....".
Neiti Törne
Herra Orell,moedio . . .
Renne Hammar, ylioppilas
Lehtori Wirtala
Liisa, vanhanpuolinen,ontuva pal

velija
Riikka, nuori palvelustyttö

Miller, hovineuvos, leskimies
Albert, hanen poikansa . ..
Selma, hanen tvttärensä . .
Wiivi, hanen veljensä tytär .
Nalinela, ylioppilas

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR
äfvensom DAMKAPPOR.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

1894.

Kaemi Kahilainen
Otto Närhi.

Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta röd-viner.enligt kemisk analys

äkta, rena naturviner, hvilka såsom bekant använ-
das vid utländska kurorter såsom synnerligen hal-
sostärkande ocli därjämte mycket prisbilliga, serve-
ras numera a alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus.

AXEL PÅLMROOS
TTias.a.f£är.

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320
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Waseniuska Bokhandeln.
Undertecknads Viktoria Johnsson's

111 KAPPMAGASIN,b i?iiiiii«åiåiiii,
4 VILHELMSGATAN 4, Helsingfors, Berggatan 4

rekommenderas. Lager af färdiga fruntimmerskappor,
Reqvirera per telefon 18 03

Ttlefon 870.
Moderna tyger, nu inkomna för

Höst-& Vintersaisonen.G- W. RELANDER■^0

Tekniska Byrån SEPPO,
Kaserngatan 4S.

utför

Maskin- och Elektriska anläggningar

Tekniska uppdrag af alla slag.
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TT "C^ CJ4-Å V«lUa*.rr NyaateliernÄrltr. upp,PnTnfrPAF os^:CC^7?=d,&. H,. ötanlDerg Helsingfors, AlexanHersgatan17. JU1UUKAf. S

1 1 éåaråes papyrosser <3?:o$Z af förbättradgvuuté med nnta in,is«r. Tobaksfabriksbolaget
\OKOrnrnCnCl6P3S m i..1i . .. -3T-n 1C 2'5 *'""?<> p:dessapapyrosser äro UUverknde af äkta M J Rfl^tCMlOnloV GJSesfaUmngS papyrOSSer afk.O 3*,^Msktobak^hylBor^ärofsrseddamedhygitnUcvadd.m' Vm OUOIUiIJUyiU.



BODEGA ESPANOLA|JLLIUS SJÖGREN | SVENSKA TEATERN. Helsingfors.
Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska£ JUikaélsffatan 4 Centrals hus.

% Ylle- och frikofvaruaffär.|
£ Välsorteradtlag-er. Billigapriser, jj Lista för teckning af platser WIN E R &

SPIRITUÖSA. ctill premiérer" är framlagd *
ibiljettkontoret. COGNAC<£i//örsäl^ringsaktiebolaget

IÅLIYÅ. Teckning af biljetter till ett
Hartmnim Fils Fréreseventuelt

o
o
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JSifforsäßringar é JSifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor. COGNACGodtköpsabonnement
Helsingfors Kemigraffiska atelier.

_Å»le2ca.3a elersg-a.ta.22. 21.
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Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URB A IN E
meddelar fördelaktigastelif- och kapital-
försäkringaraf olika slag. Särskildt må
framhållas de så eftersöktabarnförsäk-
ringarna. LTrbaine är fortfarande det
enda bolag, sommeddelaruppskjutna lif-
försäkringar att vid 21 års ålder träda i
kraft utan alla förbehållredan åt barn
från det första lefnadsåret.

Qart von %3snorring.
Kontor: Mikaelsgatan 1. jjjr

Oa
: program
gånger imånaden,
eller fredagar
der september månaditeaterns
biljettkontor.

framgång,
nementsföreställningen i bör-
Jan af oktober.

c^T. JSiljeström
j^orra €splanadgalan 35. Vredes \\ns. telefon 1427, Undervisning ipianos

25 föreställningarmed olika
i medeltal tre i

onsdagar
kan ske un-

Ifall teckningen bar önskad
giftes första abon-

-+f^' g)-^f

i meddelas af)61 Selma Kajanus,
Albertsgatan 17.
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Telefon 304. Privat 525.

Sträng vinter. Då allmänna åsig-
ten synes vara, att detta, hvad väderlek 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 pälsvaru-
lager, som, complet sorteradt förvintern,
erbjuder bästa tillfälle att göra inköp och
beställningar. Lagret är af ofvan antydd
orsak större än vanligt.

Åkerbergs café
rekommenderas.

Högbergsgatan 32. Telefon 1062
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Musikbref från England
Xewcastle on Tyne i juli 1894.

Ehuru en mängd utländska konst-
närer alltid infinna sig iLondon, för
att ge konserter under säsongen, sä
skulle det ej oräaka en sådan orimlig
uppsjö af musiktillställningar under
denna korta tid, ifall icke så många
musiker, som äro bosatta iLondon an-
sågo det comme il faut, att också då
ge konserter och recitals, och ehuru
nöjet ofta kostar mera än det smakar,
så bry de sig icke så mycket om att
de förlora pengar derpå, endast deras
namnstå omnämdaiLondontidningarne.
Iår liksom i fjor spela musikaliska

underbarn främsta rollen då de upp-
träda. Ibland dem är den åttaåriga
pianisten Katie Leonard, den lille B-
årige polske fiolspelaren Arthur Argie-
wicz och Joakims elev, den lille Bro-
nislaw Huberman från Berlin, som alla
spela svåra stycken med elegans och
säkerhet.

Lilla Marie Pauline Hall, 0 år gam-
mal, är en liten violinelfva, som nog
snart kommer att göra uppseende i
London. Hon är fröken Hildegard
Werners elev och har gjort furore på
stora konserter iNewcastle genom sitt
fängslande spel.

Den berömde violinisten Emil Sau-
ret, som hörde lillaMarie Hall spela
för en tid sedan, hyser stora förhopp-
ningar för den lilla flickans framtid,
och har erbjudit henne att bli sin elev,
så snart hon kommer till London för
att vidare studera violinspelning. Ett
annat engelskt musikaliskt underbarn
är den 9-åriga Gladys May Hooley,
också elev af en lärarinna ien lands-
ortstad, som redan vid 6 års ålder spe-
lade Beriots' Scéne de Ballet", op.
100 och Paganinis Moto perpetuo"
på konserter. Den lilla fiolspelerskan
är känd under namnet den ..lilla Xc-
Ruda

För närvarande är dagens brännande
fråga inom den engelska musikverlden
den så mycket diskuterade The Re-
gistration of Teachers of Music" (Re-
gistrering af musiklärare), d. v. s. att
endast musici, som kan prestera fullt
godkända betyg från musikinstituter,
eller ha af universiteterna blifvit ut-
nämda till Doctor eller Bachelor of
Music skulle ha rätt att hädanefter ut-
öfva lärarekallet iEngland.

För närvarande är landet så öfver-
svämmat af så många

_
Quackdoktors

of Music"', och okunniga dilettanter,
som ge musiklektioner, att värkliga

musiker ha svårt att förtjenasitt uppe-
hälle.

Till råga på eländet, så kan hvem
som helst iEngland utan vidare musi-
kalisk uppfostran köpa sig diplom och
titlar med thy åtföljande sidenkappa
och doktorshatt från åtskilliga institu-
tioner i London, som endast äro eta-
blerade för att förtjena bra med pen-
gar genom att sälja dylikt lullull".
På så sätt ha kreerats en massa ..Pro-
fessors of Music", som genom deras
värdelösa titlar imponera på den stora
massan iEngland. — Emellertid har
situationen nu blifvit så oroande, att
herrar musici ha rest sig imassa för
att bekämpa dilettanternas intrång i
deras kall. Möten ha hållits öfverhela
landet för att diskutera om bästa med-
let att stäfja allt detta ofog, och man
har kommit till det resultat,att en peti-
tion skall sändas till Parlamentet, med
anhållan att regeringen skulle tillerkän-
na Musici samma skydd mot impos-
tor3u som doktorer och lagkarlar re-
dan äga, nämligen att inga andra än
män kvinnor — af facket skola
äga rättighet, att utöfva lärarekallet i
Stor-Britannien. Naturligtvis kommer
en sådan genomgripande reform att
väcka, och har redan väckt stort mot-
stånd inom vissa kotterier, men det
oaktadt anses det mycket troligt, att
det förr eller seeare går igenom.

Hector Berlioz' nLa Damnation du
Faust", arrangerad som operai4 akter
ges för närvarande med stor framgång
af Carl Rosas operasällskap under de-
ras turné i provinserna. Ehuru det
alltid är af stort intresse att äfven på
detta ovanliga sätt både se och höra
Berlioz' gigantiska och gripande mä-
sterverk, så är det ögonskenligt att
kompositören endast menade att det
skulle hörasikonsertsalongen. Berlioz'
musik är mycket omtyckt iEngland
och spelas ofta på alla stora orkester-
konserter inom och utom London.

H. W—r

Från utlandet.
— Wagner-festspelen iBayreuth

hafva iår ägt rum mellan den 19 juli
och 19 augusti med följande partibe-
sättning:

nLohengrinu:Konung Henrik Fogel-
fängaren: Karl Grengg (Wien) och Max
Mosel (Köln); Telramund: D. Popovici
(Prag); Lohengrin: Ernest van Dyck
(Wien); Härroparen: Hermann Bach-
man (Halle);Elsa: Lilian Nordica (New-
york); Ortrud: Marie Brema (London)
och Pauline Mailhac (Karlsruhe).

nTannhäuseru:Landtgrefven:Georg
Döring (Mannbeim);Wolfram von Es-
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SVENSKA TEATERN.
Forts, från l:stasidan). Daglisla.

Biljettpriserna äro

Länstolar ._ . . . . .
Pirterre n:ris oa— 72
ÉÉHH^H^tfT ■;-1;,4

a ±'mk 4 m̂
Museer.

Parterre-avantsceu Konstflitföreningens museum i Ateneum onsdag, lördag»; .
3: 50

» * 3: 50
stycketals . , och söndag12— 3.Veras å de flesta restaura-

v
*

Konstföreningens samlingar iAteneum alla dagar 12—3.
Parterre-loge . . . . .
Förstaradens fond . .
Första raden .....
\ndra radens avantscen

tioner iHelsingfors

lutmg.E

I'■-'"

I'

„ * 3. „ 12:
2 Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsgstvoketals „ » 1:50 20), onsdag och fredag I—B, söndag12—3,(^ordpoC rfium\,,,1r.i ra'l'iis I"U'l^^^^P^H

Andra radens sida, tramplat^B„ öfrig^plafeei
Tredje radens avantscen^^^^H

„ „ 1: 50
» „ 1:

—
Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och„ 6

stycketals » 1 lördag I—2,1
—

2,från firmanTredje radens fond
„ sida ■A Cygnaei galleri iBrunnsparkenalla Jagar 9 f. m,galleri

7 e. m,Ti <BirßeåaL cJCarfman i&:o ig
iBordeaux. K=

Svenska Teatern: DanielHjort. Kl. 1/2 8 e. m

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl. 9 f. m. — 3
e. m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagar kl.
9 io f. ni., I—2 midd. samt från kl.ie. m. äfven-
som de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12—3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges förhvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

Obs.'. Biljetter kunna rekvireras■ per telefon
N:o 387 å tider, då biljettkontoret är öppet.

wc% Finska Teatern: Kurnarrusmatka. Kl. 1/iBe. m"*~
Brunnshuset: Varietéföreställning. Kl. 1/^8 e. m,

fr

Kapellet: Konsert af Åbo bataljons musikkår. Kl

V2 B e. m.Fredagen den 7 September:
Operakällaren: Konsert af Finska gardets musikkår

ismakfulla mönsterDaniel Hjort. Kl. 1/2 8 e. m

V. GrashoJJ.
39 N. Esplanadgatan39,

GRAHN, HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA.i

chenbach: Theodor Reichmann (Wein)
och G. Kaschmann (Milano); Tannhäu-
ser: Wilhelm Griining (Hannover); Wal-
ter von der Vogelweide: Emil Gerhäu-
ser (Karlsruhe); Biterolf: Mich. Takats
(Budapest); Elisabeth: Elisa Wiborg(Stuttgart) och Johanna Gadski (Bre-
men); Venus: Pauline Mailhac;Heders-
gossen: Luise Mulder (Stuttgart) ochMerie Deppe (Berlin).

»Parsifal": Parsifal: Ernest vanDyck, Wilhelm Griining och Willy Bir-
renkoven (Hamburg); Kundry: Rosa
Sucher (Berlin) ochMarie Brema; Gur-
nemanz: Karl Grengg och Max Mosel;
Amfortas: G. Kaschmann och TheodorReichmann; Klingsor: Fritz Planck(Karlsruhe) och Mich. Takats: Titurel:
Wilhelm Fenten (Diisseldorf); Solo-blom-sterflickor: Luise MuHer,Marie Deppe,Elisabeth Hölldobler (Stettin), JohannaGladski, Adele Krausz (Diisseldorf) och
Frieda Zimmer (Mainz)... Generaldirektör Hermann Levi (Miin-chen), generalmusikdirektör Felix Mottl(Karlsruhe), hofkapellmästame Hans
Richter (Wien) och Eichard Strauss
i,Weimar) ha öfvertagit ledningenaf or-kestern, hvilken till största delen be-stått af sammakonstnärer, som biträddevid 1892 års festspel.

— Robin Hood", en opera af Alb.
Dietrich, f. d. hofkapellmästare iOlden-
burg, nu bosatt iLeipzig, röntevidför-
sta uppförandetå Stadtteatern därstädes
stort bifall och berömmes för sin rike-
dom på musikalisk skönhet och finhet
samt för sin förträffliga faktur. Af-
ven texten är rätt lyckad. Operan gafs
första gången iFrankfurt J879.

—
i,ooo:e föreställningenafMign-

on", Ambroise Thomas' äfven hos oss
mycket populära opera, ägde rum å
Opera Comique iParis den 13 maj vid
en gratisföreställning, då salongen na-
turligtvis var öfverfyld af åhörare, och
gestaltade sig från början till en enda
genomgående ovation för kompositören,
som jemte sin familj bevistade den-
samma. Redan vid inträdet isin loge
helsades han med entusiastiska bravo-
rop, hvilka fortforo samt till och med
öfverröstade uvertyren. Efter andra
akten måste han stiga ned på scenen.
der han för öppen ridå mottogs af hela
personalen. Sångaren hr Taskin höll
ett litet tal och öfverlemnade derefter
åt honom enkolossal blomsterkorg,fyld
med präktiga rosor ochhvita liljor samt
prydd med violetta band och gyllene
inskrift. Efter tredje akten steg entu-
siasmen till sin höjd:man skrek, applå-
derade, viftade med hattar och näsdu-

kar, och då Thomas lemnade teatern,
ville man nästan bära honom på hän-
derna. Från den åldrige mästaren
Verdi ingick ett smickrande lyckönsk-
ningstelegram, och Marie van Zandt
hade skickat en präktig korg azaleor
jemte en tacksam dedikation.

Mignon kreerades å Opera Comique
af Galli-Marié, som sjungit partiet öf-
ver 700 gånger. Det har sedermera
utförts af van Zandt, Christine Nilsson,
Sigrid Arnoldson m. fl., senast afEmma
Calvé.

De 1,000 föreställningarneha inbragt
6 millioner francs efter en medelrecett
af 6,000 francs per afton.

Den 15 maj gafs en galaföreställning
å Opera Comique, då ett urval af Am-
broise Thomas' förnämstakompositioner
utfördes. Föreställningenbevistades af
presidenten Carnot och samtliga mini-
strame. Thomas hyllades äfven då med
entusiastiska ovationer.

Han har erhållit storkorset af Heders-
legionen, och en ny gata iParis kom-
mer att bära hans namn.

—
The Musical Times, Londons

äldsta och mest ansedda musiktidning
firade för någon tid sedan sitt 50 års
jubileum. Den såg först dagens ljus
den 1 Juni 1844, och har alltsedan

den dagen egts af den stora musikfir-
man Novello, Ewer & C:o, hvars organ
den är.

Näst iåldern bland Londons musik-
blad kommer »The Musical Herald'',
som existerat under 41 år, och tillhör
ToniG-Sol-Fa"- sånginstitutet. Seder-
mera komma The Musical Standard,
The Musical Recorä, The Keyboard,The
Church Musician och Musical News,
den senare är Londons mest spridda
musiktidning, organet för The Roval
College of Organists." Iblandmusik-
blad som ha till sin uppgift att samla
meddelanden om violinister, stråkmusik
m. m. äro: The Violin Times" — The
Strand-1, The Strings och ,,The Orche-
stral Assosiation Gazett. Förutemdessa
utges det en hop musiktidningar, som
sä till sågandes blomma fördagen. De
komma ut, florera för en kort tid, ocli
försvinna igen

Men det är ej endast imusikpres-
sen som det utöfvas en ovanligakti-
vitet, ty det fins iEnglands hufvud-
stad ej mindre än 147 olika sång-
och musikföreningar, omkring 40 större
musikinstitut, 800 musik- och instru-
menthandlare — och omkring 3000
musici, som ge undervisning i sång
och instrumentalmusik.
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Helsingfors, Mikaelsg.1, Merkurius hus.
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Annonsera

ca „c&rogram-cfiladef".
COAnnonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid

/7/io / Hvarje annonsör får sig nr fc/l/d.. tidningen hemsand */t/ö-

■
— —^ Grratis.-5-

—
■■■i■

ca

Annonser och prenumeration emottagas å tid- sa
ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

53Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.
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W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001.

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtra/in )\rra^s punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.

Rumtelefoner

och

Elektriska ringledningar
uppsättas ochunderhål-

las billigast af

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,
l^aserngatan 48.
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Teater och musik.
— Fru Caroline Östberg har gjort

sitt återinträde vid Operan iStockholm
efter sin tvååriga bortavaraiAmerika.
Hennes förstauppträdande var somKez-
ia" iOberon och beredde henne den
fullbesatta salongen de lifligaste ova-
tioner.

—Ny svensk opera. Kung
Smek", texten af Birger Mörner, mu-
siken af enung Malmöbo,kandidat Pre-
1/en Nodermann, förut bekant som sång-
komponist, omtalas iSkånska Aftonbla-
det sålunda:

Vi ha förut varit i tillfälle att om-
tala den unge komponisten Nodermanns
en-aktsopera Kung Smek". Vår mv*
sikanmälare har hört hr Nordermann
spela partituret och funnit det fullt af
vackra melodier samt väl harmoniseradt.

Operan lär ha blifvit inlämnadiKö-
penhamn. Hr Nodermann har varit i
tillfälle att spela sittpartitur for kapell-
mästare Joh. Svendsen, som uttalatsig
synnerligen gynnsamt om operan. Tex-
tens öfversättning till danska är värk-
ställd af hr Nodermann själf. Musiken
till Kung Smek" kommer ut på Hen-
rik Hennings' förlag.

Hr iSTodermann är elev af prof Mai-
ling i Köpenhamn och har flitige be-
gagnat sig af dennes undervisning i
harmonilära samt erhållit det vackraste
vitsord.

Det nya musikvärket lär ha förut
hembjudits k. operaniStockholm, men
icke antagits, emedan man saknade„lämpliga krafter till dess uppförande",
enligt hvad Danneborg omtalar (?).— MusikdirektörHjalmar Meiss-
ner har under sommaren åtnjutit sju
veckors tjänstledighet för att iTysk-
land och Österrike idkamusikaliska stu-
dier. Hans tjänst såsom orkesterdiri-
gent i Blanchs kafé har under tiden
skötts af konsertmästaren Lars Zetter-
quist.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexa7idersg. g.

GJfCemgjoråa <3apyrosser

Obs! putiken är alla dagar öppentillkl. 11 «. m.

YO S T
Skrifmaskiner

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

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,
Kasernf/atait 4-8

ilfiiity.
Förenta Staternas
LiHörsäkring-sbolag"

NEW-YORK.

-Ernst Collander
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843

JOUVIN & C:o's
världsberömda franska

HASDIKAR
säljas endast hos

N. Ksplamulff. Ht
Göhlesgård.

a Xy

Nya

Glasmagasinet
3 Mikaélsgatan 3

Olsson&j\lexsiz.

i" ankar om250 st. å 2: 50 p
st. å 35 p.* n ■

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35.

Brandförsäkring.
i —

POIJOLA.
Aktiekapital 5Milj. F:mk.
Uexandersg. 42. Telef, 627
Li&eraff infocmskf fiofaq

i
ItöJe

PHOENIX" papyrosser.
Öbs! pen angenäma smalben.

G. A. Nyström& C:o
Gräsviksgatan N:o 7.

Telefon 1528

CARL BERGROTHiAlexandersgatan21.L T.1165.

B^tort viilsorteradt lager af

A
och

till billigaste priser

m!&

1891


