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Knäckebröd af flere Slag samt die .* ÄNRRARFR yrf2 . f färskaal/a dagar oohsärsk,ldakaffe-

tetiska brödsorter. niIUUnULIH. /wihwf
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ocA mMagsbröd efier kl. 10 f m.

é?rogram~<fålaåef
Tidning för Helsingfors

FÖRSTRÖMS CAFE,
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Dagligen omväxlande frukosträtter.
3__ 133_-> -£- O- från 2— S e_ ______ å. 1:SO.

Souperså la carte,

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

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

_iVtelier förpo_r_-t-e_._.__-g\
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlag af finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
Wabiansgalan Nio _?/. Telefon N:o 2H4.

N;o 77. 1894.Onsdagen den 4 April

SVENSKA TEATERN. SUOWI. TEAATTERI.
Keskiviikkona Huhtikuun 4 p:nä 1894

Fru Julia Håkanssons och Herr Tore nävtellään
Svennbergs gästspel, SO fiott. iiiyiliiiii.

(Efter femtio år).

Onsdagen den 4 April 1894

För 4:de gången
_:näytöksinen näytelmä proloogilla. Kirjoittanut

Z. Topelius. Suomentanut Knsimir Leino.FRANCILLON. Prolooginhenkilöt
Kuningas Gustaf 111 I
Parooni Magnus Drakenhjelm, ku-^B

Axel AhlbergPjes i3 akter af Alexandre Dumas fils. Öfversätt-
ning från franskan A.nton Franck,

PERSONERNA
ninkaallinenkamariherra -JS vi^^^^H^^HParooniGustafDrakenhjelm,everstß|
snomalaisessarykmentissä30v.

Kreivinna Höpken, k uniaga iia r--iHMarkis de Riverolles Hr Salzenstein. Kirsti Sainioylimäinen kamari-rouva . . . .
Ebba Reuterorona. kuningattaren(Hr BerlinLucien I[ hans barn

Annette.) Katri Rautio(Frk Borgström
Francine, Luciens hustru Fru Håkansson
Stanislas de Grandredon

hovmeitnTrv^
Lisette Ström, liäni T]__v__usTei^|

tonsa 20 v Naemi Kahilainen
Ensimäinen 1 f aleksis Rautio.
Toinen > maski '. TaaviPesonen.
Kolmas ) lKnut Veokman.
Noita Olga Salo.

Hr Svennberg
Henri de Svmeux Hr Svedberg
Jean de Carillac Hr Riégo Gustaf af Geijerstam. Maskeja.

(Tapahtuu:Hagan linnassa v. 1788)Thérése Smith Fru Bränder
Pinguet, biträde hos en notarie .Hr Södergren
Elise, kammarjungfru Frk Granqvist

Näytelmän henkilöt:
ParooniMagnusDrakenhjelm78v. Anton Franck,
Lisette Hallström, hanen emän-Célestin, betjent Hr Linderoos,

Naemi Kahilainen,En annan betjent Hr Nyström

(Händelsen tilldrager sig iParis ivåra dagar hos
Lucien de Riverolles.)

I i iii i ,11
SebastianI1.-ill>i i-r.ni. Li.-fi n-n|>_ik_|

Rautakylän pehtori, 40 v. . . .Hemmo T__älliö^B
Rouva Hjelm, 69 v Katri Rautio.I
Lotten Ringius, hanen tyttärensä

tytär, 19 v Olga Poppius.■
Richard von Dahlen, pappi, 26 v. Oskari Salo.
Tuomas, rouva Hjelm'in kuski. .Emil Falck.
(Tapahtuu: Rautakvlän kartanossa Näsijärven ran-

nalla v. 1838.)Börjaskl. 7,30 e. ni slutas kl. 10.30 e. m

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

Srcrädderlttäblissemen.
ocli'Klädeshandel

Unionsgatan 27
Tillhandahållerde finaslej

FRANSKAochENGELSKA j
PALETÅ, KOSTYM,

/<®M BYX ° ch VASTTYGERII_% Noggrann behandling
■N& moderataochbestämds I

J. H. WICKEL
Vinhandel.

jAy\ tr
ftff/ Lif- N&^A
*£ forsäkrings- V^> *

<&Jy Aktiebolaget \A,
yVICTORIAVv
/ / Stocliholm. \

Jlrraßs 3unscß
prisbelöntpå många -ställningar,sist påvärlds-

utställningen i Chicago.

Guldmedalj 1890.

UONDITORI i:- i^iHßHmSexor & supéer lill olika pris. Prima varor.
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@olåecß!
Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant

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

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus

osn><3s&?m » "
> Helsingfors Nya Lånebibliotek, J

Anneg-atan12.
FÖRRÅD AF _ m

Modärn Skönliteraturß■_______■__■_■
■har blifvit ökadt och kompletteradt.
En ny öfversiktligKatalogerhålles gratis.

Tolefo__i 798, S
5. O-*- k >< _Ws_i,«_S«

Mi1i9ISS. 1Ttt Sfr H39 ffi. framhåller sitt rikhaltiga lager iSIDEN & YLLEVAROR
M_ffiU'Äutll AU] MulilM äfvensom iELEGANTA KAPPOR.
HlBsj _S 818. _BP. ■_.' Hl WJ ■ ........... "" I>___.ia__L_3l-_L_C ,-_iC_Lc_Lei*± under ledning af framstående Wienerdirectris.

åiirtif|| låt1
Rekommenderas

Högbergsgatan 32. Telefon 1062.

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.

ANDREA LÖNNGREN.

JMode- oep Utferse-panelei
SS -Eä.ög-"_>e:r_.s_g.__.__o. SE.



}*¥¥¥¥¥¥¥¥¥-- ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥+*|JULIUS SJÖGREN |>* Mikaelst/ataii 4. Centrals hus. J^
|Ylle- och frikofvaruaffiär. $
>* Välsorteradt lager. Billigapriser. *i
«*__*_#;**-.***************ä*****#;***!-

liifförsäkringsabiicbolagd
KaleYa,

JSifförsäfiringar __ J2ifräntor.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

j

Caloric

1111l nuj

C. J. MAEXMONTAN
Esplanadgatan 2
Brunnsgatan 7

TELEFON 124 & 279

_KTya, Drogeri _E_Ca.i_LC_t.oX-o.!
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f-Parti- och minutförsäljning af alla slags droger,"kemikalier,vFär--
maceut: kärl <_ redskap, Gummi-varor etc. till billigapriser.

CAFÉ DU NORD.
Soflegatnn 2.

Undertecknad som nyligen öfvertagit nämnda aff_r,*rekom-
menderar sig med goda varor och billigapriser.

Obs.! Smörgåsbord och ii la carte serveras hela dagen."—
God nyjusteradliillard.

__, Iltomr/risf.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen den 5 April.

„<3Zte6Q(unc}Qn~affon".

Program
Scener ur „Das Eheingold" (fiy) k

Scener ur „Die Walkiire
<___

I
PAUS

„.Yaldweben" ur ;,Siegfried "*2__
„Siegfrieds Rheinfahrt" Q

li. i i,. .... ii c ur ..Grötter-p_esangderßneintocliter" ...Z^^^^L^^^^^^^^^^^^— dammerung
Sorgmarsch Ö.

Undervisning ipiano i meddelas af,1)61 Selma Kajanus,* Albertsgatan 17.

BODEGÅ ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti ooh minutafendast äktautländska]
WINER &

SPIRITUÖSA.

COGNAC
Hartiuuiui Fils Fréres y1COGNAC

Ledig annonsplats.

SOCIETETSHUSET.
__r^________________________________________________________________________________________________ ■<■V;____ _-^

H'-v r_.■-_

mmiddags-Konsert|
_■>______________________________________________________________________________________________________________________________

■OBS.! Vid arrangerandet af större till- p]
MKätallningar såsom middagar, soupeer etc. äÉ
Ierhålles musik af E. Schmidfs kapellutan QS skild afgift.

af Schmidtska Kapellet

fr. 3- 5 e. m
s- i

SR

De fyra overtyrerna till
Fidelio"

Man vet att Fidelio" eller „Leo-
nora" som operan ock benämdes —
icke gjorde lycka, då den inovember
1805 första gången gick öfver scenen,
och att den efter några få represen-
tationer blef tagen tillbaka af Beetho-
ven själf. Den overtyr som då spe-
lades till operan var den, hvilken sed-
vanligen betecknas som Leonora n:o 2.
Denna beteckning går ut ifrån attBeet-
hoven först skrifvit en annan overtyr,
som emellertid efter en hos furstLich-
nowsky företagen repetition i följd
af hela sitt innehåll befans icke vara
lämplig. Hvarken idé, stil eller ka-
raktär förmådde behaga den areopag
som satt till doms öfver den, och over-
tyren blef därför lagd å sido". Så
berättar Schindler isin Beethoven-bio-
grafi. Som vi skola se svarar denna
framställning alldeles icke mot värk-
lighcten, men till don må den traditio-
nela numreringen hanföres,idet man
altså antog, att den vid de första re-
presentationernaaf operan speladeover-
tyren redan var 11:0 2, medan den
första däremot alls icke kommit fram-
för offentligheten.

För öfrigt var det minst overtyren.
som väckte publikens misshag. Ien
wienertidnings kritik, som Ivfarx citerar,
heter det t. ex., att „alla fördomsfria
musikkännare och vänner äro ense om,
att något så osammanhängandeoch för-
virradt, något som så stöter örat har
rent ut sagdt aldrig skrifvits eller ut-
gifvits för musik. De mest skärande
modulationer följa på hvarandra, med
värkligt gräsliga harmonier och några
små idébitar, af hvilka somliga från
kompositionen borttaga hvarje skymt
af upphöjdhet, såsom t. ex. ett post-
hornssolo, hvilket förmodligen förkun-
nar guvernörens ankomst, fulländar
det obehagliga,bedöfvande intrycket".
Beethoven har säkert varit förgrym-
mad öfver att man tog den trumpet-
signal, som ljuder från tornet ned i
fängelset, för ett posthorns gemytliga
blåsning. Kort och godt — overtyr
och opera föllo båda igenom. Välvil-
liga vänner som funno åtskilliga fel
uti värket, förmådde komponisten att
företagaflere förkortningar och ändrin-
gar, efter det hela operan blifvit ge-
nomspelad på ett möte hos furst Lich-
nowsky. Äfven texten omarbetades
af Stephan von Brenning, och hela
operan blef från tre akter sammandra-
gen till två.

Så blef operan ånyo uppförd islu-
tet af mars 1806. Beethoven hade

för det ändamålet omarbetat overtyren
och skapat den herrliga tondikt, vi nu
beundra som „Leonora overtyrenn.o 3",
den som på ett så gripande sätt må-
lar för oss Florestans sorg, Leonoras
hjältemodiga trohet och slutligen de
återförenades jubel.

Ehuru väl operannu vannlångt mera
erkännande, tog Beethoven den dock
tillbaka efter att ha uppförts tre gån-
ger. Det har ej blifvit fullt förkla-
radt hvarför detta skedde, och då här
endast är fråga om de särskilda uver-
tyrernas historia, kan denna sida af
saken ej kommainärmarebetraktande.
Ett försök, som Lichnowsky gjorde att
få „Fidelio" uppförd iBerlin stran-
dade helt och hållet. Bättre utsigter
yppade sig iPrag, där man imaj
1807 öppnade en ny tysk opera på
hvars repertoarlista ..Fidelio" stod upp-
tagen. De konstförståndiga Pragbo-
arne hade ju förr, när det gälde „Fi-
garos bröllop", visat, att deras fatt-
ningsförmåga var mera utvecklad än
wienames. Operan synes likväl icke
ha kommit till uppförande där.

Emellertid föranledde denna plan
Beethoven att istället för den „stor-
mäktiga"overtyren,som värkligenockså
mer har karaktären af ett själfstän-
digt symfoniskt värk, än af en inled-
ning, att skrifva en annan, lättare.
Då den ej kom till användande, blef

den liggande där, och efter Beetho-
vens död upptäcktes den i en packe
danser och marscher, som musikför-
förläggaren TobiasHaslingerhadeköpt,
och år 1833 utgifven som op. 138,
efter attden förutspelats på ett parkon-
serter. Man kände lätt på ett ställe
iFlorestans iängelsearia, att manhade
en Leonoraovertyr framför sig, man
erinrade sig att före den stora over-
tyren af 1806 hade funnits en annan,
som gafs vid de första representatio-
nerna 1805 men som emellertid gått
förlorad. Denna trodde man sig nu
ha återfunnit, och så skedde det, att
man antog den, som egentligen var
den tredje af systrarna, för den för-
sta. Den värkligen första urbilden
till den stora, biet först 1840 känd
vid uppförandet i Leipzig och sedan
inkilad mellan den efterlämnade och
den stora, så att denna blef den tredje.

Kompositionstiderna tor overtyrerna
äro således följande: 11:0 2, 1095,
n.o 3, 1806, n.o 1, 1807. Sitt rik-
tiga nummer har sålunda endast den
4:e fått, Fidelioovertyren iE-dur från
år 18.14, och det fattades ej mycket
i att det blifvit en femte. Ty då
operan åter togs fram och på åtskil-
liga sätt ändrades — den berömdavi-
sionen islutet af Florestans aria här-
stammar iörst ifrån denna bearbetning— hade Beethoven för afsigt att oro*

Sam voii IE. Sss Måleriaffär och Ritkontor ém—Telef. 1542. Helsingfors, Högbergsgatan37. Telef. 1542.0BSJ Specialité: Stilenlighet. OBS.! Utförliga eskisser iemnas för all dekoration.



■***&*% JT. SV_VI_iBKKADDEKI, $*_►*♥*
Helsingfors,Stora Robertsgatan 3.

utlöralla tillgrket hörande arbeten, af såväl kundernas som egna tgger, med kändackuratess och tillde lägstapri-
ser, som kunna beräknas. OBS.! Godt tillfälle för alla som önska välpassande kläder. Telefon 1192.

ALEXANDERS TEATERN. Från uflandcfs feafrar.
1111 Veckans program

Avg. Arppes Teatersällskap,

Torsdagen den 5 april kl. Va 8 e. m

m
K. Operan: Orfeus. På K ;ilien|
K.Dram. T. Vasantasena^^^B
Wasa T. Lifvet på landetH
Södra T. Doktor Carrasco^^^B
Folk T. Preussare och fransmän

GöteborgsTeater:Hemmet.
Kristiania Teater: Vanitas. —

Charley\s tant,

Godtköpsföreställning-.
Salig Baronessen.För110:de gången:

.*. öpenhanin:
Kongl. Th.: Cleopatra.
Dagmar Th.: Trold kan taemmes
Folie Th: Garnisonsbyen.
Casino: Charleys tant.

S:t Petersburg:
Bakom Kuopio.

Lustspel i3 akter af Gustaf von Numers Maria T.
Alex. T.
Michel T

Inhemskt original.

PEESONEENA Deutsch. Th.: Der böseGeistLumpaci Vagabundus
Lilla Tli. Lohengrin.

Hr Zachrisson Prosten Paris
Fru Gränder Prostinnan, Thais.Gr. opera: Sigurd. -

Öp. comique: LakméFrk Scherschakow .Naemi, deras dotter
Com. francaise: Francillon,Hr Arppe <_djunkten Jussilainen, hennes

fästman. Odéon: Les Eevenants;le Euban,
Gymnase: Famille.

Frk Tuné Lilly, förlofvad med prostens Wiisf*son

Frk Carlsson Pastorskan

Vaudeville:Madam^SiMi^^lone
Renaissance: 1

Lill
Paläisltoya^Lm
,/i,m

Frk Holmlund Handelsmanskan. Un Fil a la Patte,c&apyrosserFrk Tschernichin . .Länsmanskan,

Frk Berglund Maja, piga hos prosten
Pekka, dräng. belönade medHr Lindh

K. Opernh.s Die Medici.
K. Schauspielh.: Die Hermannschlacht.
Deutsches Th.: Der Herr Senator.
Lessing Th.: Madame Sans-Géne.
Berliner Th.: Graf Waldemar.
Friedrich Wilh. Th.: Der Viceadmiral

Hr Franck Juntonen, bonde. Guldmedalj i Antwerpen.
Sommaren1891 ien prostgård iSavolax,

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. Jfffißftft»
mRENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o

"5Etablerade 1835 Etablerade 1820, Q_
C6©jMjAC, Reims Champagne,

I J> <f ,_" jA

/# __^ «.-g
Specialité: „"_? JMédailles d'or". Specialité: „Carte d'or(i. mit

!_ . £«_

AA. oja
Generalagent för Finland: Afgeniuren „VINfCÖLE"

<_}

"v**' _■■ s I#l
€:Tilgntann,

@.Helsingfors

arbeta den sista, 1807 förPrag skrifna
overtyren(alltså vår n.o 1). De skizzer
som furmos blefvo dock ej utarbetade;
i stället blef den nya overtyren skrif-
ven iden redan valda tonarten E-dur.
För öfrigt blef den först färdig till
andra representationen; vid första er-
sattes den med en annan, troligen
..Athens ruiner".

..Publiken applåderade", berättade
Beethoven sedan, „men jag stod där
skamflat; den hörde ju alls icke ihop
med det andra".

.Thais",

Massenets nya opera, har gifvits på
Operan i Paris. Den är itre akter
och sju tablåer, och libretton _r ai
Louis Gal-fet, skrifveri efter Anatole
Francés bekanta roman. Denna libretto
är ganska poetisk. Den går ut på att
visa, huru den sköna och beryktade
kurtisanen Thais, hvilken fyller hela
Alexandria med berättelserna om sina
äfventyr, blir omvänd af munken Atha-
nael, som för henne till kloster. Men
kort derpå finner han sig förtärd af
en jordisk kärlek tillden omvända syn-
derskan. Han ilar till henne för att

söka bot för sina kärleksqyal,men fin-
ner Thais idödskampen, och hon ser
nu endast framför sig den himmel och
den Gud, som han visat henne. Den
ångrande knrtisanen har blitvit ett hel-
gon, och det helgon,som hade omvändt
henne, dör fördömd.

Massenets musik säges varaomsorgs-
fullt utarbetad, men är föga originel,
och inspirationensaknas. FrökenSibyl
Sandersson skördar en lysande fram-
gång i titelrollen.

_H__-~_- ■»—►"_--

Notiser.
Hr Mauritz Svedbergs

folkkonsert isöndags ibrandkårshuset
var till trängsel besökt. Det rikhal-
tiga programmets samtliga nummer
emottogos med lifligt bifall. Isynner-
het inhöstade konsertgifvaren, fru Hå-
kansson och hr. Wilhelmsson rikliga
applåder för sina respektive nummer.
Medlemmar af akademiska sångförenin-
gen medvärkade med några omtyckta
och välsjungna kvartetter under stnd.
Tyko Cumlanders ledning.

Fröken Emelie Björnberg

uti yngre åren anstäld vid direktör
Eoos' teatersällskap och under senare
år bekant danslärarinna, fylde nyligen
50 år

Fröken B. jemte en hennes kamrat
fröken Fourong, numera fru Sandberg,
räddade sig på sin tid med knapp nöd
vid den eldsvåda, som fredagen den 19
maj 1865 på två timmar lade Djur-
gårdsteatern i aska, till följd af gas-
explosion. Explosionen inträffade kl.
6 på aftonen under generalrepetition
af de båda lustspelen „En perukmaka-
rebal" och „Han är alldeles galen",
med hvilka hr Eoos på söndagenskulle
inviga sommarsäsongen. De båda unga
skådespelerskorna nödgades båda, för
att rädda lifvet,hoppaut från den öfre
våningens fönster och skadade sig i
iallet, fröken F. ganska svårt ihöft
och rygg. Direktör Eoos var sjelf
nära att blifva innebränd och förlorade
genom denna eldsvåda allt hvad han
egde, idet kostymer, dekorationer,mu-
sikalier, attribut, alltsammans nytt,
blefvo lågornas rof.

— Ett nytt skådespel af Ibsen.
Ibsen är för närvarande ifrigt syssel-

satt med ett nytt skådespel, hvilket
som vanligt utkommer till julen.

En ny gåta?

— Det danska gästspelet af Dag-
marteaterns iKöpenhamnpersonalhvil-
ket var ifrågasatt att gifvas å Vasa-
teatern iStockholm under senaste hälf-
ten af maj, blir icke af.

— Ett svenskt skådespel, „Salig
baronessan", af Birger Mörner, upp-
fördes den 27 mars å Kristiania
teater

- Stora teatern iGöteborg äm-
nade imåndags för första gången upp-
föra G. af Geijerstams nya folkkomedi
„Lars Anders och Jan Anders och de-
ras barn", men då fru Eliason,hvilken
skulle utföra en af de qyinliga huf-
vudrollerna istycket, plötsligt och all-
varligt insjuknat, har uppförandet af
det samma tills vidare blitvituppskjutet.

— Direktör Josef Czapek, den i
Göteborg bosatte, bekante och allmänt~* F. B. _:sills=_= F. B. O restaurant. W~



Dacjlisla.
Museer

Konstflitföreningens museum i Ateneum onsdag, lör-
dag och söndag12— 3.

Konstföreningens samlingariAleneum alla dagar12—3.
Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg.

20), onsdag och fredag I—3, söndag 12—3.

Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och
lördag I—2.

Cygnnei galleri i Brunnsparken alla dagar 9 f. m.—
7 e. m.

Nöjen dag.

Svenska Teatern:Francillon. Kl. 1/2 Be. m.
Finska Teatern: 50 vuotta myöhemmin. Kl. V2Bs.nl.
Hotel Kamp:Konsert af Flora-kapellet. Kl. 9 e. m.

Societetshuset:KonsertafGardes musikkår.Kl.V2B e.m.

Nöjen imorgon.

Alexanders teatern: Bakom Kuopio. Kl. V"8 e. m.
Societetshuset: Populär konsert. Kl. V28 e. m.
Hotel Kamp:Konsert af Flora-kapellet, Kl. VaBe.m.
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Annonsera

„<3rogram-Slaået"
den kända verldens billigaste

tidning,

Annonserna ytterst billiga. särskildt om dt
tagas förlängre tid.

f)lto IHvarJe annonsör får sig /7A« /UOS.. tidningen hemsand «/_/©_■"

—
Hh Grratis. A-

—
■

Annonser emottagas å NyaExpressbyrån, N.
Esplanadgatan 21, inne på gården, midt emotporten

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurcnts tirbutik
ocli genom kolportörer.

■SjrTZSf^fifåp^S)

"T— l

-o
*$_
*3
5

Nijtt! Praktiskt!
SEyéés*

Rappslar
för fickur å Fmk 1.50

Mikaelsgatan 2
Wredes stenhus.

TH. NEQVIUS,

Undervisning'

DeklamationVälläsning och
meddelas af

Cmalio fyegerßolm.
Östra Brunnsparken N:o II

J Lindgrens musik bamiei
idag utkommet

SCHOLAHDERS ALBUM
De mest populära och om-

tyckta sånger af Sven Scholan-
ders repertoit

"s§*3 Pris 3 kr. £_§_>

'
Brefpapper & Kuvert

1
iDahlbergs pappershandel. I

HufvudaffS/r: Alexandersgatan 15. il,
i Filial:Skilnaden 19. JK

K A.Dahlin
Helsingfors.

Apotek: Nikolaig. 15.
Droghandel: G/og. 4.

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

m. m.

Spetsar,
sidenband,

plysch,
ytterst billigt.
H. ELLMIM.
Alexandersg.g

■ _-»
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Byvingc Fabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
non plus ultra, jäskraftig ocli

hållbar.

Ättika
kemiskt ren.

Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lampsprit.

aktade musikern och tonsättaren, fylde
imåndags G 9 år. „Trots den höga
åldern för den vördade musikern med
ungdomens värme och lifaktighet sin
stråke i det Sundbergska qvartettsäll-
skapet, livars ledande själ han väl kan
kallas".

— Hr och fru Axel Ringvall, som
under de senaste sex åren tillhörtFrö-
bergska sällskapet, lemna med detta
spelar landsortsscenen och tillträda en-
gagement vid Vasateatern iStockholm.

— ..Byggmästar Solness" upp-
förandeiParis (af föreningenL'Oeuvre)
har uppskjutits ett par veckor ianled-
ning af att Herman Bång, som ombe-
sörjer iscensättningen, insjuknat. Det
är som bekant vid denna föreställning,
som fru Hartman skall medverka. Fö-
reningens sällskap reser lörnärvarande
omkring i holländska städer och upp-
för En Folkefjende".

—
På kejserliga ryska operan i

Petersburg egde nyligen 300:de upp-
förandet af Glinkas opera „Russlane
och Lndmilla" rum.

— Ett nytt skådespel ..Verschol-
len- af August Stilren rönte vid sitt
första uppförande den 17 febr. å furst-
liga teatern iGera ett vänligt mot-
tagande

— Bruneavs opera „L'attaque
du moulin" har äfven vid förstaupp-
förandet å Monnaieteatern i Briissel
skördat rikligt bifall.

— Hofskådespelaren iWien Fer-
dinand Bonn har skrifvit ett drama
under titeln „Anna Helene", hvars in-
nehåll är hemtadt från teaterlifvet.

SYAFFÅREN Zitt^^Violir^
Gitarr-Hoch Man-
dolin-lektionerAlexandersgatan 6

förfärdigar
neddelaiKlädnlngar d. Binnemann

Kappor Eriksgatan 5. 1.
Tr. kl. 4—5.liilligt men ända väl gjordt

Obs.! Ingång från gatan OBS! Instrument erhållas, qj

R O K
„PIlOSIT" en ny 15 p:is Cigarr ilådor

om 25 & 80 st.
„CLAIHTA" en ny 20p:i Cigarrilådor

om 50 st.
hos JACOB REINCKE,

3 Glogatan 3
OBS.! Hemgjorda Papyrosser i askar om 250 st. a 2:50 :pi

«Ö

___.

Telef. 627. M
Ueiandersg. 42.

03—
J

„PHOENIX"
papyrosser!

Obs. den mjuka smaken!

blekfris*ffiirala <&a6rifis k Belysning
elek-extra prima, jäskraftiga

och hållbara

kniiirai.B
trisk belysning upjigö-
ras å Helsingfors
Elektriska Belys-
nings Aktiebolags
kontor S. Esplanadga-
tan 4. Telefon 916.

Prässjäst.
Denaturerad Sprit.

Helsing ?ors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 189-
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