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FORSTRÖMS CAFF,,
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Soupers å la, carte.

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-A-telier förpotra.tterln.g-.
Förlagaf fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
FabianagatanN:o SI. Telefon lf:o 264.

N:o 85. 1894Söndagen den 22 April

SUOWI. TEAATTERI.
Sunnuntaina HuMikuun 22 p:nä 1894

Epärehellisef.
(Disonesti).

Kolminäytöksinennäytelmä. Kirjoittamit Gcrolamo
Rovetta. Suomentanut Benjamin Leino.

Henkilöt
Knut Weckman
KatriRautio.

Lustspel i5 akter af Gr. E. Lessing. Öfversätt
ning af C. U. Christiernsson

tierafino.Oriani-kauppahuoneenasi-
■Konrad Tallrot]
■Niilo Stenbäck.
I Kirsti Sainio.
I Olga Salo.

Giovanni, talonhoitaja ..
Major von Tellheim
Minna von Barnlielm Tapaus: Milanossa, nykyaikana.

Hector Bcrlioz.Grefve vonBruchsall,hennesonkel Hr Berlin
Franciska, hennes kammarjungfru Fr. Borgström Spiritistinen istunto.Just, majorens betjent

KompositörenPaul Werner, majorens f. d. regi 1-näytöksinen ilveily. Kirjoittanut Minna Canth
Suomalainen alkuteos,

Ett sorgklädt fruntimmei Faust-synfonin

mentsväbel
\ ärdshnsvärden

En jägare
En betjent

Hr Svennberg
Fru Håkansson

Hr Wilhelmsson

Hr Svedberg
Hr Biégo
Fru Bränder
Hr Linderoos

Hr Nyström

armes

Henkilöt

Handlingen försiggår dels isalen på värdshuset
dels iett rum der bredvid

Näytäntö alkaa k:lo V2B Ja loppuu k.lo ','JIBörjas kl. T,:>o e. m slutas kl. omkr. 10,30 e. m

CHARLES RUS & C:o:IKlassens Fotografiatelier. N. Esplanadg. 31, 1 Ir. upp.

Eouva Tällqyist
Helmi, hanen sisarensa tytär
Ilouva Eamstedt
Neiti Törne
Herra Orell, meedio....
Ronne Hammar, ylioppilas.
Lehtori Wirtala
Liisa, vanhanpuolinen,ontuvapal-

velija
Itiikka, nuori palveiustyttö

Benjamin Leino
KaarleHalme.
Hanna Kunnas,

Olga Salo.
Olga Poppius.
Emelie Stenberg.
MimmiLähteenöja
lisakki Lattu.
Knut Weckman.
Anton Franok.

Naemi Kahilainen
Hilma Liiman.

SVENSKA TEATERN.

Fru Julia Håkanssons och Herr Tore
Svennbergs gästspel

Söndagen den 22 April 1894

É*T" É

För 3:dje gången

Minna vonBarnhelm

Personerna

Carlo Moretti
Elisa, lianen vaimonsa.
Pepino, lieidän lapsensa
Qrlandi, Elisan isa . .
Giuseppe Sigismonxli
llouva Fornaris . . . .

/^TiäfSKrädderf ÉMlissement
och Klädeshandel

ÄSKSM Unionsgatan 27
T'llhandahäller de fin3Sle

y£m : : FRANSKAochENGELSKA
PALETÅ, KOSTYM,

/;jS BYX och VÄSTTYGER
|o|l Noggrann behandling
jh^ moderataoch bestämda

J. H. WICKEL
VinhandeL<*

<tj-éy Aktiebolaget \s-y VICTORIA^/ / Stockholm. \

Jlrraßs €^unscß
prisbelöntpå många uställningar,sist på världs-

utställningen iChicago.

Guldmedalj 1890.

Cgiitori [v;mmh^mSexor & supéer till olika pris. Prima varor.
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Lifförsäkrings Kontor:1
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i\7. Esplanadgatnn33

J. N. Carlander.

*fiöslauQr Solöqcß.l
Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant

användas vid utländska kurorter såsom synner-
ligen halsostärkande och därjämte mycketpris-
billiga, serveras numera å alla fina kaféer och
restaurationer.

Ungerska Vinkällaren. Centrals hus

Ledig annonsplats.

M""y"i""m"i fl Vw » IM WfrfliW Wi framhåller sitt rikhaltiga lager i SIDEN & YLLEVARORlillli iiilii *— ELEGANTAKAPPOR
..Ji ftft K?. Wi ?r 5j 9JJ W W W"HÄ 9B T>A.Tyicalr -r»M,r^i rlf^ri under ledning af framstående Wienerdirectris.

ANDREA LÖNNGREN.

JVUe- oey Dtferse-pandeP
22 lEiCög-loerg-sgrs-tSLXi22,

Ledig annonsplats

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.



IJULIUS SJÖGREN 1
Mikaelsgatan 4. Centrals hus.

|Ylle- och frihofvaruaffär. \* Välsorteradt lager. Billig-apriser. $

kifförsäkringsakfiebolagef

Kal©Va ?

JSifförsafiringar 4 J2ifräntor.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

Franska Livförsäkringsbolaget

LURBAINE
meddelar fördelaktigaste lif- och ka-
pitalförsäkringar af olika slag. Sär-
skildt må framhållas de så eftersökta
barntorsäkringaraa. LTrbaine är
fortfarande det enda bolag, som med-
delar uppskjutna lifförsäkringar att
vid 21 års ålder träda ikraft utan
alla förbehåll redan åt barn från
det första lefnadsåret.

(Bart von dftnorring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

3ST ya Drogeri HdndolTaI

■a
CO

—
-i- Miehaelsgatan1. -§—

—
■

Parti- och minutförsäljning af alla slags droger, kemikalier,' Far-
maceut: kärl & redskap, Gummi-varor etc. till billigapriser.

CAFÉ DU NORD.
Soflegatan 2.

Undertecknad som nyligen öfvertagitnämnda affär, rekom-
menderar sig med goda varor sch billiga priser.

Obs.! Smörgåsbord och å la carte serveras hela dagen. -
God nyjusterad Billard.

fi. Btomgvisf.
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ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Tisdagen den 24 April.

Program
MeyerbeerOuverture till Struensee

Prélude ur ;,Herodiade" Massenet

Konsert (Ess-dur) förpianoforte. . Liszt.
(Herr W. H. Dayas)

Suite Sibelius.
Ouverture. Intermezzo
Ballade. Alla marcia

PAUS,

Ouverture till op. „Tannhäusei Wagnet

Bubinstein.
instr. af Dayas,

a) 2 melodier! .1 for violm
b) Polonaise J Laub

(Herr Willy Burmester).
MoszkowskiMalaguena

Intermezzo sinfonico Mascagni

RiitrinsteinHochzeitszugur op...Feramors

\ \W~^.
— -

Tt i .... i meddelas afUnaerYisninq ipianospel seima Kajan",
ur i Albertsgatan17.

BODEGÅ ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti ochminut al'endast äktautländska

WINER &
SPIRITUÖSA.

*%
COGNAC

Ilartiminn Fils Fréres
COGNAC

«■F
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P

Generalagenter
för

Bay/tss Thomas & C:os
Excelsior Works. Coventry, England

(grundlagd 1874)
världsberömda

med bfver 200 guld- & silvermedaljer
prlsbelönta

Excelsior Velocipeder.
SMF" Köp städse den bästa vara Ni kommer

öfver, och vänd Eder därför alltid till
Axel Wiklund och Hjalmar Fellman
St. Robg. 3 tr.B. Wladimirsg. 19.

Ledig annonsplats.

Teaterbref från Stock-
holm.

d. 14 April 1894,

Operan: Hugenotterna. Södra Teatern
Lars Anders och Jan Anders och

deras barn

Hugenotterna, Meyerbeers förnämsta
värk uppfördes imåndags efter fyra
års hvila åter å k. Operan. Att in-
låta oss på ett mer ingående framhål-
lande af denna operas betydelse, torde
icke vara behöfligt. Frågan Meyerbeer
är redan tillräckligt debatterad i den
musikaliska världen, och ganska all-
mänt torde nu erkännas, att särskildt„Hugenotterna-', trots att åtskilligtdäri
numera redan förefallerinågon mån
föråldradt, dock fortfarande öfverallt
häfdar sin plats iden stående reper-
toaren å de scener, där man kan be-
reda den ett någorlunda värdigt åter-
gifvande. Meyerbeers operor höra till
de svåraste, dels på grund af de höga
fordringar i sångteknik, som de för-
nämsta partierna däri ställa på sina
innehafvare, dels på grund af den im-
ponerade massvärkan, som i de stora
ensemblerna där kräfves.
Idetta sistnämda afseende är det

oss ett nöj att vitsorda det goda ut-
förande, som vid måndagens föreställ-
ning å vår Opera kom de stora ensem-
blescenerna till del. Både kören, som
för närvarande kan tillfredsställa gan-
ska högt stälda anspråk, och orkestern,
som denna afton hade en högst ovan-
lig klang och glans, förtjäna alla lof-
ord, och särskildt gjordes den stora
sammansvärjningsscenenmedsådankraft
och velat, att man nästan kunde tro
sig vara å en af kontinentens stora
teatrar. Af detta goda musikaliska
resultat har aftonens dirigent, hr Hen-
néberg, den största heder.

Icke lika väl var det bestäldt med
återgifvandet af solopartierna. Af
särskildt intresse var dock fröken La-
bias utförande af Valentines fordrande
parti, icke därför att hon gaf en fullt
färdig dramatisk prestation, något som
man icke hos en så ung och opröfvad
artist kan begära, icke heller därför
att hennes sång kan anses tillfredsställa
högre anspråk, ty därtill är den ifle-
ra afseenden ännu för mycket natur-
sång, men därför att hennes Valentine
dock tydligt visar, att hon har vida
större tragédienne-begåfning än man
lörut trott och att hon värkligen kan
komma att bli vår Opera till den stör-
sta nytta, i fall hon skulle vilja stanna
här.

Om man hade iminnet det utmark-

ta sätt, hvarpå hr udmann senast ut-
fört Profetens parti, kunde manha an-
sett sig berättigad att begära mer af
hans Eaoul. Det vore dock orättvist
att bedöma denna prestation efter mån-
dagens föreställning, då han tydligen
icke var vid bästa disposition. Dess-
utom tillkommer den omständigheten
att han, liksom äfven Valentines fram-
ställarinna, icke alltid var fullt säker,
hvilket naturligen äfven måste invärka
hämmande på framställningen. Dra-
matiskt var prestationenockså skäligen
konventionell. Hvad beträffar sångpar-
tiet lyckades hr Ödmann bäst med för-
sta aktens aria till obligat ackompag-
nement af viola d'amour, som förträff-
ligt spelades af hr Zetterqvist, samt
med stora duon, där särskildt den hän-
förande cantilenan sjöngsmed ett smäl-
tande vackert bundet föredrag.

Hr Sellergren, som för några år se-
dan gaf en god framställning af den
fanatiske Saint-Bris, hade nu öfverta-
git Marcels parti, som han utförde
med vanlig samvetsgrannhet. Det fins
dock iden bild, han ger af den gamle
hugenotten, för litet obändig kraft och
för litet af troshjältens lågande glöd,
som hr Sellergren under stundom er-
sätter med en sentimentalitet, som här
alldeles icke är på sin plats. Bättre
lyckas han ide hurtigare, mer humo-
ristiska momenten, där man tycker sig

märka, att han med framgång efter-
bildat ett kändt, utmärkt mönster.

Fröken Frödin hade fått det kinki-
ga värfvet att idrottning-ens parti ef-
terträda en så utmärkt sångerska som
fru Östberg. Man bör icke undra öf-
ver att den unga sångerskan, äfven
frånsedt alla jämförelser, hvarom ju
här icke på allvar kan vara tal, i
denna uppgift stannade långt under
måttet. Man kan blott för den lofvande
artistens egen skull beklaga, att k.
opdradirektionen vill anförtro en sån-
gerska, hvars utbildning ännu alls icke
är färdig, ett sångparti, som kräfvev
så mycken konst. Hr Söderman läm-
par sig icke fullt för Saint-Bris' parti.
Hans uppsyn är allt för godmodig för
en fanatiker. Sången var däremot,
frånsedt ett par osköna röstforceringar
i höjden, god. Hr Vallenlus är en ele-
gant, ehuru icke särdeles manlig Ne-
vers. Hans röst passar dock icke lika
väl för ett heroiskt parti som för en
smäktande amoroso. Fröken Karlsohn.
som fortfarande innehar Urbains lilla
parti och sjunger det medglans, åstad-
korn aftonens mest helgjutna sångpre-
station. Hr Lundqvist mäktiga stäm-
ma gjorde ypperlig värkan isamman-
svärjningsscenen. Balletten skötte sig
godt, izigenardansen utmärkte sigsäv-
skildt fröken Rosén.

—sw^ Sam von BelPs Måleriaffär och Ritkontor
Telef. 1542. Helsingfors, Högbergsgatan 37. Telef. 1542.

OBS.! Specialité: Stilenlighet. OBS.! Utförliga eskisser iemnas för all dekoration.



SOCIETETSHUSET.SVENSKA TEATERN. iPamcumi$L
Måndagen den 23 april kl 8 e. m

Fru Julia Håkanssons och Herr Tore Grand-Consert
Svennbergs gästspel

Vokal & Instrumental par le celebre et original

Quintette NapolitainMåndagen den 22 April 1894

Gramegna.För -l:de gången

Minna vonBarahelm Programme,
1Parti

Lustspel i 5 akter af G. E. Lessing. Öfversätt- Caraciolo
De Leva

ning af C. U. Christiemsson. Tosti
Spingole Francese
Donna vorei morire
Motif de l'opera Carmeni^U^^H

executi par toute la troupe
Bizet

Personerna

Major von Tellheim 2 partiHr Svennberg
Minna von Barnhelm Fru Håkansson lo Porto Gramegaa

GrrefvevonBruchsall,hennesonkel Hr Berlin Musicu Probita Oastaldon.
Motif Napolitain, Solo Mandolin .D'antonioFranciska, hennes kammarjungfru Fr. Borgström, Funiculi Funicula Denza

Just, majorens betjent Hr Wilhelmsson,

3 partiPaul Werner, majorens f. d. regi-
Serenata Boccacio Suppémentsväbel Hr Svedberg W/Rsf~ Loin duBal(solomandolinCautonio) Gillet

Värdshusvärden Hr Riégo CostaLuna nova
Ett sorgklädt fruntimmer Fru Bränder Taranti Tarantella Costa
En jägare Hr Linderoos €&apyrosserEn betjent Hr Nyström Entrée 1,50 pen.

Servering vid små bord.Handlingen försiggår dels isalen på värdshuset belönade med
dels i ett rum der bredvid (Guldmedalj iAntuerpen. OBS! Endast 2 a högst 3 konserter komma

att gifvas, emedan truppen befinner sig
på genomresa till S:t Petersburg.Börjas k1."7.m och slutas omkr. kl. 10,'io e. m

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. »ffiiß MIL

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o
Etablerade 1835 Etablerade 1820

C6(3J\[/e, J^eims Champagne, "1 .O!
o, , «Specialité: Carte d'or"»Ledig annonsplats Specialité: 3 Médailles d'or".

Generalagent för Finland: Jlqeniuren VINICÖLE"

cJCernian cTil^mann,
Helsingfors

i?i:*?2?—*>' -"■'■

Södra teatern,

som nu under två och en half måna-
der — ja så länge är det värkligon!— hvarje afton kunnat låta den vidt
beresta Charleys tant", som just i
dagarne hunnit ända till Rom till den
internationella läkarkongressen, med
hardt när oförminskad framgång visa
sig på tiljan, lät henne i förgår gå
till hvila, åtminstone för någon tid,
och bjöd på ett splitternytt program.

Detta inleddes med en 1-akts-komedi
(fars?) ;,Kung Kandaules" af den be-
kanta författarfirmanMcilhac & Halévy.

Följde så Gnstaf af Geijerstams på
senaste tiden mycket omskrifna folk-
lustspel, förut med framgång uppfördt
på teatrarne iÅbo, Helsingfors, Göte-
borg och Malmö.

Med detta stycke, hvartill idén del-
vis är hemtad ur en af samme förfat-
tare skrifven, i kalendern Svea för
några år sedan införd, karakteristisk
allmoge-berättelse, eger det egendomli-
ga förhållandet rum, att författaren i
styckets titel på programmet så godt
som alldeles fullständigt återgifvitdess
innehåll.

Ja, det är värkligen enbart på dessa
enkla och hvardagligamotiv, somdenna
kraftiga och med en nästan hänsynslös
natursanningutkastade studieaf svenskt
allmogelif är bygd. Vi använda med

afsigt benämningen s tudie-', ty intryk-
ket af ett fullfärdigt, helgjutet konst-
värk gör stycket icke. Men denna
studie är gjord med så skarp blick för
vissa egendomliga sidor iden svenska
bondekarakteren, röjer en så stark fond
af godt, sundt humör och en så märk-
lig förmåga af ledig och naturlig —
under stundom nästan allt för naturlig— dialogbehandling, att den samma
ovedersägligen bör ingifva den förhopp-
ningen, att dess upphofsman en dag
skall kunna slå ett ännu större slag,
vinna en än mer lysande seger eller,
med andra ord, skapa ett fullt genom-
fördt, på fullt nationell grund bygdt
allmogestycke.

Och vi tillägga, att redan hans i
går uppförda och, hvad de båda för-
sta akterna angår, med nästan entusi-
astiskt bifall mottagna stycke otvifvel-
aktigt skulle ha rönt en alldeles full-
ständig framgång, i fall icke handlin-
gens tunna tråd spunnits ut allt för
mycket på längden, om det helt enkelt
sammandragits till endast två akter.
En del af det mer än myckna ordan-
det om den svarta tjuren och de röda
korna;' samt om tjufmjölkningen", åt-
skilligt af det upprepade svärjandet,
supandet och slagsmålet och hela den
på teater-bondelif" allt för mycket
stötande finalen ålaVermländingarne"
och Nerkingarne" skulle visserligen

därigenom ha fallit bort, men detta
dock, enligt vårt förmenande, enbart
till vinst för stycket.

Stycket har af Södra teaterns ledare
satts upp med en omsorg, äfven ide
minsta detaljer, för livilken både pu-
bliken och författarenkunna vara tack-
samma. Så väl skogsvyn, imånsken
under den första och i midsommarssol-
nedgång under tredje akten, som den
alldeles förträffliga interiören af Lars
Anders' hvardagsstuga i den andra,
voro af slående naturtrohet, på samma
gång som allmogedrägterna i all sin
ogenerade realism föreföllo fullt kor-
rekta. En oförutsedd „naturlighet" i
mise-en-scenen, en litenlefvande kisses
reträtt från scenen ut i salongen,fram-
kallade i går under andra akten en
lika liflig som opåräknad munterhet.

Af styckets åtta roller,utfördesfyra
alldeles förträffligt. Främst sätta vi
dock fröken Widells och hrDissons åter-
gifvande af styckets ena älskande par,
Lena ocli Karl Johan, tvifvels utan
också de karakter, ihvilkas skildring
författaren lyckats häst. Ensamt deras
framställning af dessa unga, kraftiga,
okonstlade och enkla naturer, af deras,,kärlekssaga", flärdlös, prosaisk, om
man så vill, men ändå understundom
rent af gripande, är värd ett teater-
besök. Sävskildt framkallade fröken
Widells mästerliga stumma spel efter

kärleksförklaringen i andra akten en
stormande applåd iör öppen ridå.

Därnäst nämna vihrHirsch som I.ars
Anders och fru Olsson som den svart-
sjuka och rankfulla Anna Månsdotter,
båda figurer, hvilka man tycker sig
ha mött ute iallmogelifvet, båda åter-
gifna med en dämpad måttfullhet, som
röjde allvarliga studier efter naturen.

Hr Anders torrolige och bondlugne
Jonas skulle likaledes ha varit förträff-
lig, om han alldeles undvikit den onö-
diga karrikatyren imaskeringen.

Hr B. Wagner, fru Fornell och frö-
ken Casper hade synbarligen,äfven de,
bemödat sig om att förläna nödig ka-
rakteristik åt framställandet af Jan
Anders, Brita Stina och Karolina, men
detta oaktadt öfverskred deras fram-
ställning ej mycket den vanliga, från
andra s. k. allmogepjeser traditionella.

Ett som allt, bör emellertid hr af
Geijerstams nya originalstycke kunna
betraktas som en värklig vinst för
vår icke allt för rika fosterländska
dramatiska litteratur, och det starka
bifall, som egnades det vid gårdags-
premieren, torde innebära ett godt omen
för dess framtid på Södra teatern.

(jaston



ORKESTERFÖRENINGENS
*7ic3.€> och sista-

Filk-Kiiscrtßi
Söndagen den 22 April.

Pfogram

Ouverture tillop. Muntra.Fru-
Nicolaianiii

Vals ur op. „Eugen Onegin" Tschaikowsky.

VieuxtempsElegie, för altviol
(Herr K. Heikel.)

Meyerbee?Bachanale

Du gamla, du friska, du fjäll-
Svenäsenhöganord'' arr

1 1 Karin Mansdotters ) i

vaggvisa

b) Pai,pai,paitaressu a I Merikanto
c) Chrysanthemum . 'I{Mascagni.

(Fröken Jsaima Palmgren)

Aufforderung zum Tanz Wébm
Soldatgossen Packis

Orkcsterförcningen iHelsingfors.
Söndagen den 22 april

FåUs 1«
(La Damnation de Faust.)

Komponerad 1846

Dramatisk legendifyra afdelningar

MUSIKEN af Hector Berlioz.

Program

(Ungerskt landskap.)
Introduktion.
Landtlig dans
Ungersk marsch.

Afdelning2.
(Nord Tyskland.;

Faust i sin studerkammare.
Påskhymn.
Auerbachs källare i Leipzig
Dryckeskör.
Branders visa.
Fuga med motiv ur Branders visa
Mefistos sång.

(Vid Elbes strand
Mefistos aria

(Forts, på följ.spaltei

Kör af gnomer och sylfider. (Fausts dröm
Sylfldernas dans.
Final. Kör af studenter och soldater.

PAUS.
Afdolnins 3.
(Faust hos Margareta).

Det var en konung i Thule" (ballad)
Besvärjelse.
Irrblossens dans.
Mefistos serenad med kör af irrbloss.
Trio med kör (Margareta, Faust. Mensto)

PAUS.

(Margaretas kammare).
Margaretas romans

(Bärgsklyftor och skog
Faust och Mefistofeles (Recitativ)
Färden till afgrunden.

Kör af afgrundsandarPandaemonium.
fördömda'

Kör af saliga andar (Margaretas apoteos)

Kröken Aino AclitiH Margare1

Herr L. Oötjes .
„ A Ojanperä

Sinfonikömi (förstärkt),
Orkesterforeningens Orkester (förstärkt

Konserten börjar kl. half 8 e. m

Faust.
Mefistofeles
Bränder.

Dirigent.

och

Nijtt! Praktiskt!
SRifåés"

Rappslar
för fickur å Fmk 1.50

Mikaelsgatau 2
Wredes stenhus.

77/. NEQVIUS.

Undervisning'

vänäsnine) ocp Dekfamafion
meddelas af

Östra Brunnsparken N:o II

J Linaejrens musikpanaßT
i dag utkommet

SCHOLAOERS ALBUM
De mest populära och om-

tyckta sånger af Sven Scholan-
ders repertoit

<43 Pris 3 kr.

[ Brefpapper & Kuvert
med firma

iDahlbergspappershandel.
Hufvudaffär: Alexanderssatan 15,

Filial:Skilnndcn 19.

=u—

A. Dahlin
Helsingfors.

Apotek: Nikolaig. 15.
Droghandel: Glog. 4.

Krydder, Parfymer, Gummi-
varor, Bandager, Förbands-
artiklar, Droger, Kemikalier,
Farmaceutiskakärl, Redskap

m. m.

Spetsar,
sidenband,

plysch,
ytterst billigt.

H. ELLMIN.
4lcxa?idersg. g

e/5

</)

E3yvingeFabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
non p*]us ultra, jäskraftig och

hållbar.

komiskt ren,

Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lampsprit

Notiser
— Fröken Signe Widell, en af

Stockholms mest omtykta yngre skåde-
spelerskor, torde enligt svenska tid-
ningar vara engagerad vid svenska
teatern härstädes för nästa spelar.

— Ordensdekoration. Pianisten
Bernhard Stavenhagen erhöllefter kon-
serten å k. slottet iStockholm sist-
lidne tisdags afton af konungen Vasa-
orden.

— SommarrevynåDjurgårdstea-
tern iStockholm författas äfven iår
af hr Eric Sandberg iGröteborg,hvars
roliga revy i fjol gjorde så ovanligt
stormande lycka.

— Stora teaterns iGöteborgsäll-
skap har nu afrest på turné ilands-
orten. Hr Banft anses ha förtjenat
en liten förmögenhet under detta år.
Detta resultat kan vara glädjande för
honom, men nedslående för Göteborgs-
publiken, ty resultatet visar tydligt
att det icke är den bästa repertoaren
som ger folk.

— Fröbergska operettsällskapet
kommer att gifva några föreställnin-
gar å Stora teatern iGöteborg. För-
sta föreställningen gafs tisdagen den
17 april,då operetten„Frihetsbröderna"
uppfördes.

Som gäster skola uppträda fröken
Gerda Grönberg och hr Emil Nilson-
Adami.

Repertoaren omfattar följande ope-
retter Frilietsbröderna", Sköna He-
lena", Boccaccio", „Storhertiginnan af
(■ierolstein'' m. fl.

— Carlbergska operettsällskapet,
har ianledning- af ekonomiska svårig-
heter upplöst sig iÅbo, hvarest säll-
skapets medlemmar associerat sig- lör
att under den närmaste framtiden upp-
träda för gemensam räkning.

.-g 9 ,

Ledig annonsplats

PHOSIT" en ny 15 p:is Cigarr ilådor
om 25 & 50 st.

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

hos

OBS.! Hemgjorda Papjrosser i askar om 250 st. a 2:50 :pi
ii)

03

CO
£=

Telef. 627. M
llexandereg.42. f

■o

5IPHOENIX"
papyrosser!

Obs. den mjuka smaken!

Ledig annonsplats.
JMika

Helsing■fors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1894

Gilarr-Boch Man-
dolin-lektioner

meddela)

J. Binnemann
Eriksgatan 5. 1.
Tr. kl. 4-5.

OBS! Instrument erhållas
a— aEaaaaaa:

R O K

JACOB REINCKE
3 Glogatan 3.

Profva

biekfrisk belysning.
I "111 I il I^^^^^J

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


