
och Conditori tillverk-Specialitet:Delikatess Spis- och I T
Helsingfors |~~ nnhagrriM

Ludvigs- TelefonKnäckebröd af flere Slag samt die . ANHRAfIFRI ningar,färska alla dagar och särskilda kaffe-,

tetiska brÖdSOrter. frukost- och middagsbröd efter kl. 10 f. m.

Programbladet
Tidning för Helsingfors

F. FORSTRÖMS CAFE,
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Dagligen omväxlande frukosträtter,
MIEEA G- fr__c_ 2—5 e- m_ a. _-:SO.

Soupers a lacarte.

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredas

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

_£_.teller förpotra.tteri__.g-.
Förtagaf fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handel mcd fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 204.

N:o 70 Fredagen den 16 Mars 1894

SVENSKA TEATERN.

För tidigt.
Karin
.Ville

Charleys tant.
Fars i3 akter af Brandon Thomas. Öfversättning

Edouard Wilhelmsson
(Charleys tant)

Hvem har vä] kunnat drömma om att få se
herr Wilhelmsson spela tant? Förnågra år sedan
uppträdde han visserligen som mohr, men numera
tyckes han hafva öfvergått till det visserligen
mera bedagade men framför allt roligare tant-
facket. Dermed vilja vi ingalunda antyda att

icke herr Wilhelmsson var rysligt rolig också som

mohr
—

tvärtom, men ialla händelser anse vi
denna rol mera öfverensstämmande med herr Wil-

helmssons naturel.
—

1. Vierwaldstätten järven ranta
(Hyvin lyhyt välinäytös)

2. Stauffacherin talon edusta.
3. Walther Furstin luona.
4. Attinghauseninluona.

5. Riitlin nurmi.
(Pitkä välinäytös.)

(i. Tellin maja
(Hyvin lyhyt välinäytös).

7. Metsä
(Hyvin lyhyt välinäytös).

8. Niitty Altorim vierässä.
9 Vierwaldstätten järven itä

ranta.
10. Attinghausenin lnona.

(Pitkä välinäytös).
11. Kussnachtin rotkotie.
12. Avonainen paikka vuoristos-
sa TeU'in majan läheisyydessä.

af Frans Hedberg

Francis Cliesney, öfverste, förr i
indisk tienst

Mc|ihi' ii 'I|iill i,""^^^^^^^^^B
Ghesney

.V.yi..haniM
_.<>i»iM_-ie]M

Brasset, faetotumviduniv 1
Donna Lucia d'Alvadorez, Cha;

levs tan
;ues mcc.'l 111 ■

Kitty Verdun, lians myndl:
Ella Delahav

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Maaliskuun 16 p:nä 1894

Kansannäytåntöalennetuilla hinnoilla.

WILHELM TELL.
näytöksinen näytelmä (12 kuvaelmaa). Kirjoittanut Friedrich

Seliiller. Suomentanut K. Tamminen

HENKILÖT
M

'
I hlli.

■ Anton■ n.to
1
lisakki
Niilo

.Verni. metsästäjä ) mmiKonrad Tallroth
ffernei Si_____c__- 1 /Kaarle Halme.
itel Heding > Schwyzin kansalaisia <! TaaviFesonen.
Kun/,ron Gersan J lJillus Sario

Ä"B_Ä \ Untenvaldenin kansa-&J3TKSj lalBia Uijiu- Sario.
j,.„ni, kalastajapoika .....'» Hilma Liiman.
Scnpi, paimenpoika kila 1'?rS, ,^'

t
,

Rudolf der Harras, Gesslerin tallimestan . .Konrad Tal rott]

i-.... .sliirrt i /Mlo Stenback.IS"!;^}huove,a Julius Sario.
Vnnlia kalaitaja . Aleksis Eautio
Y..„.i_. metsästäjä

TlISak,kl â-h?""kiinliittaia Kaarlo Keihäs
1■" \' , _ /Helga Corande.r.V > TelFin lapset . . . . " . . . <__!_.

\.ihelin I v __ . . _

Herman (iessler, Schwyzin ja Uurin maavc
Attingliauseuinin Tiipaulicrra
llrieli Ton Kudcnz, hanen sisarensa poika
Waltlier Furst 1
Wilhelm Tell
Eösselman, pappi Uurin kanSalaisla .Knoni, paimen

IJcrthn von Bruneck, rikas perijätär
Hedvig, Teltin vaimo
Gertrud, Stauffacherin vaimo ..
Armgård 1 ...
Mechthild J- talonpoikais-vaimoja
Klslietli I

. Kirsti Sainio.. Mimmi Lähteenoja.
(■Olga Salo.'Mimmy Leino.
(Naénia Kahilainen.

Uurin Schwyzin ja Unterwaldenin kansaa. Sotilaita. Hääsaatto.
Munkkeja.

Mary, tjänsteflicka hos Spittigue . Fr. Stjagoff

Näytäntö aikaa k:lo ll& ja loppun krlo 11.

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

Fredagen den 16 Mars
För l.sta gången

Provert. i1akt af Anders de Wahl.

Fr. Borgström
Hr Hultman.

För l:sta gången

Hr Malmström
idvokatiOxford

Istuden- [1,
./_-. . 1
ter i

'

Oxford I Södergren.
Wilhelmsson
Svedberg.

(Handlingen föregår iOxford)

m. och slutas omkr. kl. 10

y^i|^|S_r_dderiEtablissement
c^ klädeshandel

EMPEx&^m Unionsgatan 27
-SKp vjf Tillhandahållerde finaste'

_J_» ';
''.■ franSKAocm ENGELSKA

/ \jH PALETÅ, KOSTYM,
Xj^É^lBYX och VÄSTTYGER

....M ______________ ;nnr_inn bshandlinanstf

Ljprisej

<_> v/\o

jé^Y försäkrings- \%A C
Aktiebolaget V-^.yVICTORIA^/ / Stockholm. \

J. H. WICKEL
Vinhandel.

Jlrraßs <3?unscfi
prisbelöntpå många uställningar,sist på världs-

utställningen i Chicago.

Guldmedalj 1890.

UONDITORI V '. _MMM

I_>a,____l__J___-.--*ÄC_Lc_Lei*i under ledning
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unm A iii_ __________
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llsrtim fåll
Rekommenderas

Högbergsgatan 32. Telefon 1062.

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors

Sexor & supéer lill olika pris. Prima varor

Kitt rikhaltiga lager iSIDEN & YLLEVAROR
nsom iELEGANTA KAPPOR.

af framstående Wienerdirectris

ANDREA LÖNNG RErLlfförsäkringsKontor: {
N. Esplanadgatan33

J. N. Carlander. \
oep Di^erse-pandeJ_Ue-

22 Hög-To

&otéec£!
Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant

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

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus

|_ Helsingfors Nya Lånebibliotek
JLmuuUu^ A nnpo-alan 12.

ilModärn Skönliteratur|
har blifvit ökadt och kompletteradt.

En nv ötversiktligKatalog erhälles gratis. JJ
r7©s



j* JULIUS SJÖGREN g
j* Mikaelsyatan 4. Centrals hus. $
lYlle- och frikofvaruaffär. «j
5* Välsorteradt lager. Billigapriser. %

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

BODEGA ESPANOIA
Helsingfors

Försäljningiparti ochminutaf endast äktautlandsi

WINER &
SPIRITUÖSA.

kifförsäkringsakfiebolagei
Kaleva,

JSifförsäRringar é £if räntor.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

Franska Lifförsäkringsboaget

LURBAINE
meddelar fördelaktigaste lif- och ka-
pitalförsäkringar af olika slag. Sär-
skildt må framhållas de så eftersökta
baraförsäk.iugarna. I_'Urbaine 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 lefhadsåret.

@arl von cfånorring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

jWT-ysk, Drogeri __EaC-E_.___.c_L -..11a.!

"CS
_-
CO
s_>—

-4- Michaelsg-atan1. -_-— ■

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

CAFÉ DU NORD.
Sofl_i.at.iii 2.

Undertecknad som nyligen öfvertagitrrftmnda affär, rekommenderar sig med goda varor sch billiga priser.
Obs.: Smörgåsbord ocli _ la carte serveras hela dagen -

God nyjusteradBillard.
_?. ntomqvisf.

Lördagenden 17 Mars.

cProgram.
Ouverture till op. Tantalusqva-

„Les Patineurs" vals
Loreley-parafras
Final (s:te akten) ur op. „Faust"

PAUS,

Ouverture till op. ..Dimitri Don-
skoj

Konsert för violoncell
(Herr A. Martin.)

Polonaise (E-dur)

PAUS

Aufforderung zum Tanz
Solveigs Sång
Cortege

.°-?_g_-._-»
V-. _£-£'<?-.

Undervisning ipiano

Suppé.
Waldteufel.
XesvaMa^^ m̂
Gounod

Rubinstein.
Goltermann

Liszt.

Weber
Grieg
Neisser

imeddelas afijjOl Selma Kajanus,"
Albettsgatan17.

COGNAC
Hartmann

■F

_"_■*.sx -__^< Jissi^ys ii-^A.-.-j',__ _
_^. _!__>_______ ._______:___"

SOCIETETSHUSET.
dagligen

Middags-Konsert
af Schmidtska Kapellet

fr. 3—5 e. m

OBS.! Vid arrangerandet af större till-
ställningar såsom middagar, soupeer etc.
erhålles musik af E. Schmidfs kapellutan
skild afgift.

FréresFils
COGNAC

Z#ö^ annonsplats.

"t_ö;.'

Tt(p""^

iHä

Ett besök hos Liszt.
(Ur Musikbladet 1881)

Mästarens boning- iWeimar är en
liten nätt villa, till hvilken ingången
leder genom en vacker trädgård. Man
stiger en trappa upp och träffaritam-
buren en tjänare, som anmäler den be-
sökande. Från tamburen kominer man
genom ett yttre rum till det egentliga
musikrummet, Liszts arbetsrum. Ett
upprättstående piano, en stor flygel,
ett par soffor, bord, länstolar samt ett
skrifbord utgöra möblemanget.— På
skri-bordet ligga manuskript till nya
kompositioner. Trots sin höga ålder
komponerar nämligen mästaren ännu
flitigt. Han har endast på de 4 sista
veckorna skrifvit en ny „Khapsodie
hongroise", en ouverture och en del
pianosaker. Flygeln lider af en be-
tydlig ostämdhet, antagligen på grund
af den omilda behandling, som den är
utsatt för af så många profana hän-
der; det upprättstående pianot har den
blygsamma rollen att fungera som 2:a
instrumentet till pianokonserter etc.

Liszt reser sig från sitt skrifbord
och går mig till mötes med en älsk-
värd vänlighet. Hans figur är ännu
rätt imponerande, det ansenligahufvu-
det med den stora, hvita manen, så

bekant genom fotografierna, blicken som
har ett nästan profetiskt uttryck, ja
själfva de stora vårtorna, som på ett
högstbarockt vis äro ströddarundtom-
kring ansigtet — allt bidrager tillatt
bilda en högst karakteristik ensemble,
som ej så lätt glömmes af den som en
gång sett honom. Han frågar vänligt
efter flera danskar, som besökt honom
och ber mig stanna och höra på hans
elever, som snart väntas komma. Det
dröjer ej häller länge förr än skaran
börjar strömma in. En hvar hälsar
Liszt med ett „Guten Tag, lieberBili-
ster " och kysser hans hand, — de
mindre högt anskrifne få nöja sig här-
med, de mera specielt omtyckta kyssa
också mästarens kind, eller ock kysser
han dem på pannan

Eummet är nu fullt af damer och
herrar, och Liszt går muntert pratande
upp och ned medan hvar och en söker
att få ett ord af honom. Den förhär-
skande typen hos de manliga eleverna
är långt, smalt vch blekt ansikte med
pincenez och ett ofantligtkonstnärshår,
som hänger ett godt stycke nedåt ryg-
gen. Af de unga damerna ha de fle-
sta däremot kortklippt hår och ett nä-
stan manligt utseende. De allra flesta
eleverna äro ögonskenligenbehärskade
af ett starkt begär att genom yttre
tecken tillkännagifva huru mycket de
äro höjda; öfver denna världens kon-

ventionella småaktigheter. En bär 'en
rock, som nästan räcker till liälarne
hos en annan har detta plagg en nä-
stan otillständig korthet. En har så
snäfva benkläder, att endast en våg-
hals kan anförtro tyngden af sin leka-
men åt det par svafvelstickor, som göm-
mes idem, — korteligen, allt är satt
på sin spets och märkvärdigtnog, her-
rarna kokettera mer med dessa löjlig-
heter än damerna. Högst modernt är
det också att affektera en anderik di-
straktion, som låter en ana, att veder-
börande egentligen befinner sig ien
helt annan värld och endast medmöda
kan sätta sig irapport till de på detta
syndiga klot lefvande lägre organis-
merna, och nästan samtliga tillstädes-
varande syntes lida af kroniskt Wag-
ner delirium. Att den äkta, sanna, oför-
falskade musikaliska konsten egentli-
gen först begynner med Wagner och
att själfva Beethoven nästan är att be-
trakta såsom en signallur, hvilken till-
kännagifver den med Wagner inbry-
tande dagern för denmusikaliska värl-
den, det är för större delen af de när-
vande en trosdogm. Vid blotta näm-
nandet af namnet Wagner genombäf-
vas alla synbarligen af en helig rys-
ning, och spelas här något af Wagner,
stiger temperaturen så högt, att det ej
skulle förvåna mig om åtskilliga finge
hysteriska krampanfall.

På en nykter nordbo gör det ett
högst löjligt intryck att se en sådan
samling narrar ikroppstorlek, och en
stund var jag tvifvelsam, om jagbefann
mig iett dårhus eller ej.

Småningom klarnade det dock för
mig, att affektationen dock kanhända
ej var så stor, som den iörst förekom
mig, och att jag helt enkelt befann
mig i en profetfabrik, där en äél.af
adepterna ännu ej hunnit öfver för-
ryckthetens stadium.

Emellertidbegynnerpianospelet. Pre-
stationerna äro af högst olika värde —
åtskilliga temineligenmedelmåttiga,an-
dra alldeles förträffliga. En ung dam
spelar ett stycke af Chopin mycket
klent och hör med ett fånigt leende på
Liszts många rättelser utan förmåga
att fatta dem, än mindre följa dem.
Då hon omsider slutar, säger Liszt:
„No-no-ganz gut!" men detta med en
min, som tydligt motsägerorden. Denna
unga dam, som efter hvad det sades,
med denna prestation debuterade för
Liszt, kan alltså nu resa hem till den
vrå af världen, hvarifrån hon kommit,
och berätta att Liszt har sagt henne
att hon spelade „ganz gut".

Beträffande det vackra könetars Liszt
öfverhufvud mycket svag — med her-
rarnagår det annorlundatill. Enherre,
som nyligen spelat lika dåligt, som den
ofvan nämda damen, hade uppretat ma-—^ Sam von BelPs Måleriatiär och Ritkontor éaa*^

o
Telef'1542' HelsinSfors' Högbergsgatan 37. Telef. 1542.OBS.! Specialité: Stilenlighet. OBS.! Utförliga eskisser iemnas för a/1 dekoration.



■++***! J. §UII§§KBÄBD£BI, S**»*-
Helsingfors, Stora Robertsgatan 3.utför alla tillyrket hörande arbeten, af såväl kundernas som egna tgqer, med kändackuratess och tillae lägstapri-
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SVENSKA TEATERN.
Lördagen den 17 Mars 1894

För 2:dra gången

För tidigt.
Proverb i1akt af Anders de Wahl.

Fersonerna;
Karin
.Ville

Fr. Borgström.
Hr Hultman.

För 2:dra gången;

Charleys tant.
Fars i3 akter af Brandon Thomas. Öfversättning

af Frans Hedberg.

Personerna
Francis Chesney, öfversteTforr^^^^^^^^^HI
Stephen Spittigue,advokatiOxford^^RiégT^^H
Jack Cliesney 1studen- t „ Be.-lin|
Charles Wykeham ter i ] „ Södergren"
LordFancourtßobberleyj Oxford |„ Wilhelmsson
Brasset, factotum vid universitetet „ Svedberg.
Donna Lucia d'Alvadorez, Char-

leys tant Fru Bruno
Fr. Gradin,

SOCIETETSHUSET.SL
K^sC^^^— —

'7-
mmmf

*ffiliisf~
c^api/rosser 9

10
11

Anny, Spittigues niéce
Kitty Yerdun, hans myndling .
Ella Delahav,
Mary, tjänsteflicka hos Spittigue belönade med

(Handlingen föregår iOxford) Guldmedalj lAntwerpen.
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10,zo e. m

GRAHN, HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. _*WS_WfU

Hr Malmström

„ Borgström.
Fru Eiégo.
Fr. Stjagoff.

Fredagen den .6 mars kl. 8 e. m

Valentine Valti
La prima gommeuse, fin de siécle

de la Scala, a Paris

M:me Ernoldi,
Premiere chanteuse d'Bldorado a Paris &

Mt & M:me Fleury-Valmondi,
Duettistes excentriques de la Scala, a Paris.

Program
Ouverture Pique Dame Suppé.
Souvenir de l)al Czibulka.
M.lle Ernoldi (Romanciére francaise).
Les Fleury-Valmonti (duettistes frangaises)
M:lle Yalti (gommeuse frangaise).

PAUS
Zigenar dans . . . . ... .Miege.

M:lle Evnoldi (Romanciére francaise).
mMoskoSereiiiitiiH

Les riei_ryTs__mc____i(di__--_--e
M:lle Yalti (Etoile Parisienne).
Marsch

Entrée biljetter a 2 mk. erhållas hos Portieren å
Societetshuset: Hrr Franck & Ottoinans To-

bakshandel

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o
"iEtablerade 1835, Etablerade 1820

W

0& _® /A^9m\

, ;/>s& jr1 2" /? .*,V* _/V N

eeejNtjAG, f^eims Champagne, «4
Specialité: „-> Médailles d/or". Specialité: „Carte d'or".
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Generalagent för Finland: Jjgeniuren „VINICÖLE"
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eocJCerinan c^ilgmann,

Helsingfors

staren till den grad, att denne, rytande
som ett lejon, jagade honompä dörren.

Ett sant nöje är det att höra en
och annan af de manliga eleverna, så
t. ex. den endast tjuguårige Alfred Rei-
senauer, som utom det att han är en
kolossal tekniker, besitter en sådan för-
måga att läsa från bladet, att hans
like mycket sällan påträffas. ■

— En
ung man, som för första gången befin-
ner sig hos Liszt, har medfört en af
honom själf komponerad sonat imanu-
skript, den han gärna vill spela upp
lör mästaren. Första delen begynner,
ofantligt tam och ordentlig, mera vitt-
nande om god vilja än om förmåga.
Då han spelat ungefär en sida, ber
Liszt att få höra adagiot. Detta vi-
sar sig vara deu tommaste tråkighet,
man kan tänka sig. Sedan delinquen-
ten spelat ett par rader af detta, ber
Liszt om de andra satserna, af hvilka
den arme stymparen, som blir mer och
mer eländig, likaledes får spela helt
obetydligt. Därpå håller Liszt tillho-
nom ungefär följande: „TJnge man!
Prinsen af H. som jag känner ganska
väl, är liksomNi musikalisk och kom-
ponerarungefär lika bra somNi. Detta
intresse för musik hos en prins är ju
rätt lofvärdt;men kom ihåg, att han
är prins, det är icke Ni; en vanlig
dödlig måste kunna komponera bättre
än en prins — adjö! Snopen går stac-

karn sin väg. Medan eleverna spela,
går Liszt upp och ned på golfvet; då
och då sätter han sig till flygeln och
förespelar elevernanågonting, och dessa
små musikföredrag af Liszt äro onek-
ligen det intressantasta af alltsammans.

Att gifva den, som ej haft lyckan
att höra Liszt spela iett af hans lyck-
liga ögonblick, en idé om hans spel,
är en omöjlighet. Jag kan bara säga,
att alla andra pianovirtuoser taga sig
så märkvärdigt torra och klumpiga ut,
då jag itankarna sammanför dem med
Liszt. När denna förunderliga männi-
ska spelar, är det nästan som om fly-
geln försvann, som om personen Liszt
ej mera fanns där. Det är som om
man nu först fick veta hvilken gudom-
ligt skön konst musiken kan vara. Vid
pianot är den 73-årige Franz Liszt
ännu en trollkarl; han behöfver blott
röra det, så är det öpnadt för en an-
nan och bättre värld. Att han i tek-
niskt hänseende ännu förmår görating,
som ingen gör honom efter, låter ju
nästan otroligt men är dock sant. Det
förunderligaste är dock den ton han
kan få fram ur flygeln; manhar svårt
att tro, det denna ton värkligen kom-
mer från ett piano. På samma instru-
ment har man omedelbart förut hört
alldeles utmärkta pianister spela och
dock är det nu, som om det är en helt
annan ton

Har man ien lycklig stund hört
Liszt spela, så kan man förstå den
tillbedjan han varit och ännu är före-
mål fiir. När Liszt spelar, står man
inför en uppenbarelse. Att han under
dessa timmar utöfvar en stor, lyftande
och befruktande inflytelse på denkrets
af beundrande elever, som omgifva ho-
nom, kan ej betviflas. Om den infly-
telse han såsom komponist (jag tänker
här icke på L:s briljanta pianosaker)
och som Wagnerriktningens geniale
språkförare utöfver på unga och ännu
ej stadgade sinnen, är just så gagne-
lig, torde måhända vara tvifvelaktigt.
De unga komponister, som utan tecken
till en Wagners eller Liszts impone-
rande öfverlägsenhet och geni, försöka
sig idenna riktning, nå sällan längre
än till att öfverdrifva mästarens fel,
hvilket alls icke är svårt, och de äro
ofta besmittade med en krass ensidig-
het imusikaliska åsikter, hvilken de
själfva anse för öfverlägsenhet, men
som väl snarare torde vara inskränk-
het.

Efter att hafva hört på åtskilliga
pianoprestationeriett par timmar, af-
skedar Liszt hela skaran, och litet
därefter säger också jag farväl åt mä-
staren. Itrappan möter jag en itali-
ensk violinist och en fransk harpspe-
laro, som vilja anmäla sig till audiens,
och jag går bort, uppfyld af förvåning

öfver att den gamle mästarenmed oför-
slappadt intresse kan mottaga en sådan
mängd besökande. Det har blifvit kväll
och jag går in ien offentlig trädgård
där en yppelig militärorkester musice-
rar. Hvad spelar där? En Ehapso-
die af Liszt, ett stycke af Wagner
med den öfvermåttan äckliga titeln
Isoidens Liebestod" och Liszts Faust-

vals-fantasi. Trots den värkligt för-
träffliga instrumentationen taga sig
Liszts kompositioner ej på långt när
så bra ut idenna bearbetningsom för
piano. På hemvägen hör jag vidare
från ett öppet fönster toner af Liszts
H moll-sonat.

Ofver hela Weimar sväfvar Liszts
ande!

-TV..

Notiser.
— ISocietetshusets stora salong

uppträda i dag för andra gången de
franska, varietéartisterna m:lle Valen-
tine Valti, m:mo Ernoldi samt duetti-
sterna M:r och M:me Fleury-Valmondi,
hvilka i onsdags eröfrade både blom-
mor och applåder för sin „piffiga"
sång. M:me Ernoldi förfogar öfver en
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AnnonseraDaglisfa.

Museer „€&r ogram.Slaået"
w_^

"

-oKonstflitforeningens museum i Ateneum onsdag- lör-

dag och söndag 12— ;

den kända verldens billigasteKonstföreningens samlingar iAteneum alladagar12— 3.
Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg tidning,

20), onsdag och fredag I—3, söndag 12—8.
Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag ooh Annonserna ytterst billiga, särskildt om de

tagas för längre tid. *3lördag I—2.1 — 2.
Cygnaei galleri iBrunnsparken alla dagar 9 f. m, ni IHvarje annonsör får sig QL~ /UOS.. tidningen hemsand vuo..

7 e. m,

"T— l—
-_- Gratis, -t-

—
Nöjen idag

Svenska Teatern: Charleys tant. Kl. V28 e. m, Annonser emottagas å Nya Expressbyrån,N.
Esplanadgatan21, inne på gården, midtemot porten

Finska Teatern: Wilhelm Tell. Kl. V2B e. m.

HotelKamp Konsert af Gardesmusiken kl. 9 e. m. Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännuSocietetshuset. Varietéföreställning. Kl. VgB e- m-

återstå.

2
Nöjen imorgon

Lösnummer iLaurents urbutikHotel Kamp Konsert af Gardesmusiken
Soc etetshuset Populär konsert. Kl. V28 e. m. och genom kolportörer.

*'~^iisis£ c^~> *
-6« wAZ~A&\AAAA

Praktiskt!Nijtt!
Sfiyéés'

fiappslar
för fickur å Fmk 1.50

Mikaelsgatan 2
Wredes stenhus.

TH. NEQVIUS.

Undervisning'

Väffäsninej oofy Dekfamafion
meddelas af

Cmalie Wegerfiolm.
Östra Brunnsparken N:o II

J Lindgrens musikpandei
idag utkommet

SCHOLANDERS ALBUM
De mest populära och om-

tyckta af Sven Scholan-sange?

ders reperton

"-§=-1 Pris 3 kr H*

Brefpapper & Kuvert *
.hibKrgspappers^H

'är: Alexandersgatan16
Filial:Skilnaden 19.

_jj==_"-T7

Ledig annonsplats

Spetsar,
sidenband,

plysch,
ytterst billigt.

H. ELLMIN,
Alexandersg.g

_ö
«_-"

03

cs

ByvingeFabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
non plus ultra, jäskraftig och

hållbar.

Ättika
kemiskt ren.

Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lampsprit.

rätt vacker och stark röst, som hon
behandlar väl. Repertoaren består af
franska romanser. M:lle Valti har ej
stor röst, men föredrar sina chansonet-
ter med abandon och iden rätta vari-
etéstilen. Största bifalletväcker paret
Fleury-Valmondi genom sina med öfver-
dådigt godt humör utfördanumror. Sa-
longen var fullbesatt ionsdags och be-
låtenheten allmän hos publiken, som
en längre tid fått fasta på sitt älsk-

varieténlingsnöje

— Johann Strauss d. y., den all-
bekante operett- och valskompositören,
kan i år den 15 Oktober fira sitt
femtioåriga konstnärsjubileum. Det var
nämligen på denna dag 1844, som han
för första gången besteg dirigentpallen.
Eedan nu vidtagas omfattande förbere-
för att värdigt fira macstrons heders-
dag. En bekant skriftställare iWien
arbetar på en festskrift, och föremålet
fiir hyllningen ämnar vid tidpunkten
för jubileet fröjda vienarne med en ny
komposition.

— Königl. Schauspielhaus hade
den 3 dennes en stor framgång, för
hvilken de till stor del har att tacka
Cervantes odödliga humor. En tysk
författare Emil Gött har skrifvit ett
treaktigt lustspel „Förbjuden frukt"
efter ett af godt lynne uppfylldt mel-
lanspel af den store spanjoren.

— Också en t eaterstjärna". På
Théätre de la République iParis upp-
träder för närvarandeunder mycket bi-
fall en m:lle Gypsie, om hvilken Le
Petit Journal berättar, att hennes diet,
som kostar teaterdirektionen 13 francs
50 centimer om dagen, utgöres af 23
liter hafre, 3 knippor hö, 4 skålpund
bröd och 3 dussin apelsiner; hennes
dryck är 20 liter vatten och en half
liter rom. Kaffe dricker hon ej. Men
ströet i hennes sofplats och daglönen
till liennes skötare blir hon direktionen
lika dyr som envanligdramatisk stjärna.
_len så drar hon också hus. Mille
Gypsie är —

en hvit elefanthona.
,— _-§—§-_

— .

AFFAEEI Zittn^Violir^Gitarr-H
dolin^eictionei^B

och Man-
exandersgatan <5

meddelar
förfärdigar

Klädningar J. Binnemann
Kappor

billigt men ända väl gjord.
Eriksgatan 5. 1.
Tr. kl.4—5.

Obs.! Ingång frångatan OBS! Instrumenterhållas

R O K
„PROSIT" en ng 15 ysis Cigarr ilädo;

om 25 & 50 ML^L^L^L^L^L^„CLABITA^^umom >H
iQp:i Cigarrilädoi

hos JACOB REINCKE,
3 Glogatan 3.

OBS.! Hemgjorda Papjrosser i askar om
cö
a.

CO

Telef. 627.
Alexandersg. 42.

CD

HJ. TÖTtNIJIINENS
-Restanraiii

Fabiansg-atan G. Telefon 968.
Rekommenderar sig med goda varor och

■usfer

Wirala <$a6ritis
extra prima, jäskraftiga

och hållbara

hleldrisk Dclysning.
Kontrakt om elek-

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

Prässjäst.
Denaturerad Sprit.

Helsingfors,Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 18 94

billiga priser.
'ad billard. Goda köer".


