
Specialitet: Delikatess Spis- och IT ..r v ] Ludvigs-
Knäckebröd af flere slag samt diea gatan 5.tetiska brödsorter.

Helsingfors [ Finbageri- och Conditori liltverk-
o I TelefonA s_l HD A HTDl ninqar,färska alla dagar och särskilda kalle-jANbbAbbHl. | och middagsbröd efter kl. 10 f. m.

ogram~<fölaået
Tidning för Helsingfors

F CAFE,

Dagligen omväxlande frukosträtter.
3_E I_D _D -___ <3- från. 2— E e_ m.a. 1:50,

FORSTRÖMS
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Soupers a la carte,

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredas

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-_r__telier för poträ.tterl23.g.

Förlagaf fotografier efter finska konst-
närers arbeten.

Förlag af finska vyer.
Handel med fotografiska artiklar.

FabiatiigatanN:o 31. Telefon N:o 264.

1894N;o 74 Onsdagen den 28 Mars

SVENSKA TEATERN. SUOWI. TEAATTERI.
Onsdagen den 28 Mars

Godtköpsföreställning Keskiviikkona Maaliskuun 28 p.nä
För 50:de gången

JfflSu.rilllld Pä
Skådepsel i4 akter af Frans Hedberg. Musiken af

A. Söderman

PEESONEENA
Hr MalmströmBirger Jarl till Bjelbo

Mechthild, hans gemål Fru Biégo
Bengt Lagman, hans broder Hr Berlin
Härved Boson, jarlens höfvitsman „ Swedberg
Magnhild,hans hustru, jarlens sy

ster Fru Lindberg Ei ole näytäntöä.Knut Algotson, riddare Hr Rie
Ingrid, hans husfru Fru Salzenstein
Sigrid, deras dotter Fru Bruno,

Miss Else FlorenceBotvid, prior iVreta Hr Salzenstein
Kol Tj-nneson, Bengts stallare Hr Enberg

frånSune, Bengts skrifvare Hr Hultman

Björn,Knuts gamle väpnare Hr Lang_
SocietetshusetsInga, hans dotter

Riddare, tärnor, småsvenner,knektar m. fl
Handlingen försiggår iÖstergötland, dels på Bjelbo:

dels på ooh omkring Ulfåsa. Tiden 1261
Orkesternutför

SS Snakt } Svel,ska folkvisol
-
aIT

- af I*U"*
2:dra ooh 3:dje mellanakt:

Nordiska folkvisor och folkdanser arr. af Söderman.

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

J. H. WICKELå/T__?STUDES j
Skrädderi Dablissemenl

och Klädeshandel
linionsga.an 27

Tillhandahållerde finaste

Vinhandel.wy Lif-
försäkrings-

Wf Aktiebolaget \^f^^B
|^ /' Stockholm. \ j

dlrraßs dfunsefi
prisbelöntpå många -ställningar,sist på världs-,__fi

utställningeniChicago,
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3YX och VÄSTTYGER Guldmedalj 1890.
Noggrann behandlinc

kV UONDITORI [>ÄImj^SSexor & supéer till olika pris. Prima varor

lililll tUHlia.
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Soléecßl
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

Helsingfors Nya Lånebibliotek. J
Anneg-atan12.J" FÖRRÅD AF _ I

|Modärn Skönliteratur|
har blifvit ökadt och kompletteradt.

J^ En ny öfversiktlig Katalog erhålles gratis. öl
JK Telefc-O.798, äjj

■fcitt rikhaltiga lager iSIDEN & YLLEVAROR
fvensom iELBGANTA KAPPOR.

D_a,i_K__.__i___Ll*--ic_Lc_Le__*i under ledning af framstående Wienerdirectris.
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PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.



|JULIUS SJÖGREN 1
Mikaelsgatan 4. Centrals hus.

j* Ylle- och frikofvaruaffär.|
Välsorteradt lag-er. Billigapriser. $

liifförsäkringsakiiebolagef

Kale¥a,
J2ifförsafiringar S £if räntor.

Billiga premier — liberala försak-
ringsvilkor

Caloric
. i

i nw .11» l( ■__/*__ ■.HjUHj !__ W _UJ .1. ._. _s_*l

C. J. MAEXMONTAN
'( Esplanadgatan 2.

Brunnsgatan 7.
I TELEFON 124 & 279.
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Parti- och mmutförsätjning af alla slags droger, kemikalier, Far-

maceut: kärl & redskap, Gummi-varor etc. till billigapriser.

CAFÉ DU NORD.
Soflogatan 2.

Undertecknad som nyligen öfvertagitnämnda affär, rekom-menderar sig med goda varor ooh billiga priser.
Obs.! Smörgåsbord och åla carte serveras hela dagen.

—
God nyjusteradBillard __ litOlllffVlsl.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen den 29 Mars.

„<3£ie6etun£en"~affon.

Program

Scener ur „Das Bheingold" (ny)

Scener ur „Die Walkiire" . __
PAUS

„Wald.velien" ur „Siegfried"

„Siegfrieds Rheinfahrt" )
-Gesang derKlieintöchter,,

'"r » Götter"
77 " dammerung
Sorgmarsch

_3__^|^lMv^_.
«
''$%M&s/>^

E^

Undervisning ipianos i meddelas af61 Selma Kajanus,
Albertsgatan 17.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors

Försäljningiparti och minutai'end_St äktautländska

WINER &
SPIRITUÖSA.

$
COGNAC

FréresHartinaiiii Fils
COGNAC

ä&&=__r^

Till Frans Schuberts
karaktäristik.

En stad sådan som Wien, där ton-
konsten i så liög grad var och ännu
är förknippad med det offentliga och
privata lifvet, en befolkning, hos hvil-
ken tonkonsten måste ersätta nästan
all högresjälsvärksamhet, konsumerade
naturligtvis en oerhörd mängd af mu-
siker och musik. Otroligt mycket blef
också komponeradt, ooh, om man från-
ser operafacket, bestreds hela det mu-
sikaliska behofvet af inhemskt fabrikat.
Men därför skickade äfven de närgrän-
sande kronländerna, särdeles det sång-
rika Böhmen, årligen sina bästa talan-
ger till kejsarstaden, där de snart full-
ständigt naturaliserades och uppträdde
som äkta wienare. Det låg och ligger
äfven en egen oemotståndlig trollmakt
iWiens atmosfer, som inom kort tid
gör de ifrån det kallare, allvarligare
norden ditkommande gästerna eldigare,
leinadsgladare och smidigare, så att
till och med en Beethovens hårdnade
natur ej kunde helt och hållet motstå
densamma, till dess framskridandet af
hans öronlidandeoch däraf följandeiso-
lering från den yttre världen bragte
honom åter in isitt förra väsen.

Och frågar man hvad det är för en
mästare, ihvars toner hela älskvärd-

heten, hela eldigheten, den lefvande
outtömliga fantasirikedomen, det gu-
domliga med melankoli uppblandade
lättsinnet hos österrikaren funnit sitt
mest träffande uttryck, så blir svaret
icke Haydn, icke Mozart, icke Strauss
eller Lanner, ty dessa höra endastmed
en del af sitt väsen till Wiens känslo-
lif eller bringa blott en sida af det-
samma till uttryck; nej hos Schubert
är hela wienernaturen ihögsta föräd-
ling förkroppsligad.

De gamla wienermusikernas historia
lär oss, att de ej blott när beställnin-
gar trängde sig på dem, utan också
bara produktionsbegäret kom öfverdem
utan hejd gingo löst på att komponera
utan att kritiskt mönstra sina infall,
så att ofta de störstatrivialiteterkunna
stå vid sidan af de djupaste och skö-
naste tankar

Hos mindre begåfvade komponister
trädde naturligtvis de dåliga följderna
af ett sådant produktionssätt tydligen
idagen; men till och med en sådan
musikalisk Krösus som Schubert kunde
ej isin melodirikedomundgå dem.

Om den lätthet, med hvilken Schu-
bert skakade sina kompositioner ur är-
men öfverensstämma alla hans samti-
das berättelser. Musiken var liksom
hans modersmål, hvari ett lämpligtut-
tryck alltid stod till hans förfogande,
liksom på lek egnade han sig åt kän-

nedomen om harmonilära och kontra-
punkt, så att hans mentor, kormästa-
ren Holzer, försäkrade, att en sådan
lärjunge hade han aldrig haft. „Om
jag ville lära honom något nytt, viste
han det redan förut. Följaktligenhar
jag ej egentligen gifvit honom någon
undervisning, utan blott samspråkat
med honom och med tyst förvåning
lyssnat på honom." Ingen under då,
att hans andre lärare, Bueziczka, om
honom yttrade: „Den där kan allting;
han komponerar operor, sånger, kvar-
tetter, symfonier och hvad som hälst."

Alldeles i motsats till Beethoven,
som vid sina skapelser behöfde lugn
och ensamhet, lät Schubert, liksomhans
själsfrände Mozart, ej bringa sig ur
stämning genom människors närvaro.
En eftermiddag", berättar Spann i
sina memoarer, „gick jag i sällskap
medMayerhofer tillSchubert. Vi funno
honom i eld och lågor, högt läsande
ur en bok „Erlkönig". Han gick flere
gånger af och an; plötsligtsatte han
sig ned, och på kortaste tid, endast
så fort man kan hinna skrifva, stod
den härliga balladen på papperet. Vi
skyndade med den, emedan Schubert ej
hade något klaver, till studenthemmet,
och där blef „Erlkönig" redan samma
afton sjungen och mottagen med för-
tjusning,

Liksom „Erlkönig" har åtskilliga

andra Schuberts kompositioner tillkom-
mit på otrolig kort tid: så Fantasien
iF-moll för piano och fyra händer på
tre timmar, det sköna körstycket „Ge-
bet vor der Schlacht" på sex, större
delen af Mtillerlieder under en natt
o. s. vummmmm> iiiilni in in antalet af hans
öperor^tantasier, körvärk, symfonier,
kammarmusik- och pianostycken samt
sånger med hans korta lifstid (1797—
1828), så måste man förvåna sig öfver
huru han ens hade tid att nedskrifva
alltsammans, till och med om man lyss-
nar till Spanns försäkran,att Schubert
aldrig ändrade sina kompositioner, ja
knappast vidare såg igenom dem.

På så sätt kunna vi anse Schuberts
komponerande såsom en „fixerad impro-
visation". Naturligtvis furmos bland
hans manuskripter äfven en hel del ut-
kast och skisser, emedan han ofta ej
hade tid eller tillfälle att genast ut-
arbeta sina tankar. Just emedan hans
värk voro ögonblickets ingifvelser för-
lorade han snart funna motiv ur min-
net, hvarpå en af schubertsångaren J.
M. Vogel anförd händelse kan tjäna
som exempel. Vogel hade af Schubert
erhållit en sång jämte andra afhonom
och transponerat denna för en lägre
röst. En tid därefter sjöng han den
ien krets af konstbröder,hvarvid ton-
siiftin-en också var närvarande. „Ser
man på!" yttrade Schubert, „den där

r
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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.
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ALEXANDERS TEATERN.
Avg. Arppes Teatersällskap

Onsdagen den 28:de mars kl. V_. 8 e. m

I_srs Anders och Jan Anders
och deras barn.

En landtlig comediai3 akter om en gärdesgård,
som aldrig blef färdig, om den stora ofreden emel-
lan Jan Anders och Lars Anders samt den olyckliga
kärleken mellan deras barn, vidare om det stora och
namnkunniga slagsmålet iLars Anders stuga samt
nidvisan om de trätgiriga gubbarna,om hur Jonas
fick sin enka samt om den svarta tjuren och deröda
korna, med andra nöjsamma äfventyr, framstäld af

Gustaf af Geijerstam
Svenskt original.

PEESONEENA
Hr Ahlbom Lars Anders, torpare
Fru Grunder BritaStina,hans hustru
Frk Tschernichin Lena, deras dotter.
Hr Zachrisson Jan Anders, torpare
Frk Carlsson Karolina, hans hustru.

Karl Johan, deras sonHr Ljungberg
Hr Lindh . . Jonas, dräng hos Lars

Anders

Frk Berglund Anna Månsdotter, ung
enka.

Pigor och drängar.

<ffifiisl~
€$apgrosser

belönade med
_i.ih.ii.< _l._lj iAntwerpen.

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. ».M ____*___.

_~SK
9,

" "^_. ALEXANDERS TEATERN.
Avg. Arppes teatersällskap.

Torsdagen den 29 mars kl. 1/?, 8 e. m.

Lars Anders och Jan Anders
och deras barn.

En landtlig comediai3 akter om en gärdesgård,
som aldrig blef färdig, om den stora ofreden emel-
lan Jan Anders och Lars Anders samt den olyckliga
kärlekenmellan deras barn, vidare om det stora och
namnkunniga slagsmålet iLars Anders stuga samt
nidvisan om de trätgiriga gubbarna, om hur Jonas
fick sin enka samt om den svarta tjuren ochde röda
korna, med andra nöjsamma äfventyr, framstäld af

Gustaf af Geijerstam.
Svenskt original.

PEESONEENA;
Lars Anders, torpareHr Ahlbom

Fru Grunder Brita Stina,hanshustru
Frk Tschernichin Lena, deras dotter.
Hr Zachrisson Jan Anders, torpare
Frk Carlsson Karolina, hans hustru

Karl Jonas, deras sonHr Ljungberg
Hr Lindh . . Jonas, dräng hos Lars

Anders
Frk Berglund Anna Månsdotter, ung

enka.

Pigor och drängar,

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

1 j¥//%
''/råk COgJSt/C, J^eims Champagne,
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Specialité: <_? Ilédailles a'or". Specialité: „Carte d'or".

Generalagent för Finland: Jjgcnturen „VINIC6LE"
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Helsingfors
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sången var inte så oäfven, af hvem är
den'." Efter några veckor hade han
alldeles förgätitsin egen sång. — Sina
tolf, år 1817 komponerade, menuetter,
som han själ, värderade, emedan de i
hög grad berömts af en personlig vän
till Mozart, den utmärkte violinisten
A. Schmidt, kunde han sedan alls icke
återkalla iminnet, sedan manuskriptet
genom någon händelse gått förloradt.

Under sådana omständigheter blef
det en nödvändighet för Schubert att
genast uppteckna de idéer, som instälde
sig hos honom och utan dröjsmålskrida
till deras utförande. Han gaf sig
ofta ej tid att kläda sig när morgon-
inspiration instälde sig. och ej sällan
öfverraskade honom hans vänner under
det han på förmiddagen satt vid sän-
gen idjupaste negligé och skref. Man
märkte då hos honom att hans inre
var djupt upprördt, ty hans röst fick
en annan, högtidligareklang,hans kin-
der brunno, hans ögon lyste och hans
annars just icke vackra drag blefvo
ädla, ja nästan sköna. Detta upprörda
tillstånd hos den skapande anden va-
rade ända tils det värk han höll på
med var fullständigt nedskrifvet; men
sedan var det ytterst svårt att förmå
honom till att ytterligare taga befatt-
ning med den fullbordade kompositionen
och fila på densamma. Idet stället
satte han sig hällre ned att arbeta på

en ny. Hur motbjudande ändringar
voro för honom och hur segt han höll
på det en gång nedskrifna, äfven när
det gälde hans egen fördel, visar en
historia förhvars tillförlitlighetSchind-
ler ansvarar

Genom kapellmästare Krebs' afgång
var dirigentplatsen vid Kärntnerthor-
teatern ledig, och Schuberts vänner
gjorde sig all möda att skaffa honom
platsen. Eedan hade man administra-
torn Duport på sin sida och uppdra-
git åt konstnären att lämna en prof-
komposition, hvilket Schubert också
genast gjorde. Vid pianorepetitionerna
gjorde sångerskan Schechner honom
uppmärksam på en opraktisk punkt i
den förnämsta arian och bad om en
ändring, som emellertid, beträffande
några förkortningar och förenklingar i
ackompanjemanget, af Schubert absolut
vägrades. Vid första orkesterrepeti-
tionen erfor man, att sångerskaniden
omnämda arian ej kunde görasig hörd
öfver orkestern, och Schubert blef nu
af vänner och bekanta uppmanad att
företaga ändringar, men förgäfves. Så
kom generalrepetitionen och alt gick
bra utom den där arian. Sångerskan,
som hade en nästan oafbruten kamp
att utstå mot orkestern, isynnerhet
blåsinstrumenterna, blef oaktadt sin
kraftiga stämma, nedtryckt af dessa.
Utmattad sjönk hon ned på en stol in-

vid rampen. Djup tystnad isalongen;
stor spänning kunde man skönja hos
alla närvarande. Härunder såg man
Duport träda frammellan grupper, som
bildat sig å scenen, och hviskande med-
dela sig än med sångerskan, än med
kapellmästaren. Schubert satt under
denna för alla närvarande pinsamma
scen lik en bildstod på sin plats, med
blicken oafvändt fästad på partituret.
Efter lång deliberation trädde slutligen
Duport fram till orkestern och yttrade
iartig ton följande: „Herr Schubert,
vi skola uppskjuta representationen
ännu ett par dagar, och jag ber er att
åtminstone i arian vidtaga nödiga än-
dringar och göra den lättare för frö-
ken Schechner." Flere af konstnärerna
i orkestern gjorde nu äfven framställ-
ning därom. Sedan Schubert en stund
hört på alt detta utropade han: »Jag
ändrar ingenting.-1 Därpå slog han
med en smäll igen partituret, stack det
under armen och lämnade med stora
steg orkestern. Någon anställningbiet
naturligtvis ej utaf.

Om än Schubert icke alltid visat
sig så oböjlig och då och då af fri
vilja lagt hand vid äldre kompositio-
ner, så står dock det här sakförhål-
landet fast. Stycken af mindre om-
fång, särdeles sånger, där själfva bygg-
nadsstommen var gifven med texten,
skref han liksom på lek. Men hans

symfonier, hans stråkqvartetter, den
herrliga Forellqyintetten o. dyl. har
han icke nedskrifvit så lättvindigt;det
kan den som känner till sådana värk
lätt förstå. Motivemas förening,stäm-
föring, instrumentation och annat mera
kräfver mödosamt arbete äfven vid en
handtvärksmessig behandling, som hos
Schubert ej kom i fråga. Sitt arbete
utförde han emellertid alltid med ut-
omordentlig säkerhet och snabbhet. Om
strid med en motsträfvig materia kan
hos honom lika litet bli fråga, som om
inre strider, estetiska betänkligheter el-
ler tvifvel. Medan de flesta störrekom-
ponister synas strida för ett estetiskt
program, under det man i deras värk-
samhet skönjer en positiv del, den ska-
pande, och en negativ, den tillbakahål-
lande beträffande kritik öfver eget och
andras arbete, kommer hos Schubert
endast en positiv värksamhetibetrak-
tande. Han bekymrade sig ej om este-
tiska principer;han stälde sig ej iop-
position till täflande samtida. Tilloch
med dessa många framsteg hos tonkon-
sten, hvilka man har honom att tacka
lör, äro ej resultatet af en medveten
sträfvan utan härflyta från den natur-
liga ursprungligheten ihans begåfning.
Hans vänner och alla de som kommoi
beröring med honom se idenne tidigt
bortgångne „gudames älskling" å ena
sidan bilden af ett äkta wienerbarn, å

eJIÉpJ Fl F/ ifi nnn-tnilYinVti rekommenderar sina fruko- 0 0 / ufi nnflfnnYinnt §_Él__
4 H R ? MI3 HM står, middagar och soupéer H 4 { P f PQ I ife-*—*S 1. iJ_ iV.U iUÖlUllllllll förden ärade allmänheten. {„ [J. IV.U 1UUlUlll11111. »



SOCIETETSHUSET.
Onsdagen den 28 mars kl.8 e
Uppträdandet af Miss Syrene, verldens
berömdaste Serpentindansös,Miss Else

Florence, International Sopran-
vocalist från Alhambra Thea-

tern iLondon
SerGisfia <£amGurita kapellet

2 damer 3 herrar

Program:
Ouverture „Den stumma Auber1

2
_3
4

Vals „E1Turia" Granada.
Uppträdande af Serbiska Tamburita Kapellet.
Uppträdande af Miss Else Florence, Internatio-

nal Sopran-Vocalist.

PAUS
Potpourri „Spanska melodier" . . Granada.
Uppträdande af Serbiska Tamburita Kapellet,
Uppträdande af Miss Else Florence.
Waldesflustern Czibulka.
Uppträdande af den verldsberömda serpentin

dansösen, Miss Syrene.
Bild, Ormdans.

Fjärilsdans.
En hemlighet

Slutmarsch
Entrée 1mk

Servering vid små bord.

Dörrarna öppnas precis kl. 1 28 e. m

Annonsera

program-éttaåei"
den kända verldens billigaste

tidning,

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de
tagas förlängre tid.

/?/_c / HvarJ"e annonsör får sig QL- /
l/l/d.. tidningen hemsand wvo"

—
-§- Grr__itis. -f-

—
Annonser emottagas å Nya Expressbyrån, N.

Esplanadgatan21, inne på gården, midt emot porten

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.

Daglisfa

Museer
Konstflitföreningens museum i Ateneum onsdag, lör-

dag och söndag 12—
Konstföreningens samlingar iAteneum alladagar12—3
Studentaf 'delningarnas etnografiska museum (Unionsg,

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

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

Cygnnei galleri iBrunnsparken alla dagar 9 f. m.—
7 e. m.

Nöjen idag

Svenska Teatern: Bröllopet på Ulfåsa. Kl.V28 e. m

Finska Teatern
Alexanders teatern: Lars Anders och Jan Anders och

deras barn. Kl. Va 8 e. m.

Hotel Kamp:Konsert af Flora-kapellet. Kl. 9 e. m,

Societetshuset: Varietéföreställning. Kl. V2B e.m

Nöjen i morgon

Alexanders teatern: Lars Anders och Jan Anders och
deras barn. Kl. V2 B e- m

Societetshuset: Populär konsert. Kl. V2B e. na,

Solennitetssalen; Lillian Sanderssons konsert. Kl

V. 8 e. m

Praktiskt!Njjtt!
&fiyå6s~

Rappslar
för fickur a Fmk 1.50

Mikaelsgatan 2
Wredes stenhus.

TH. NEOVIUS.

Undervisning'

Väffäsninej ocf) Dekfaraaiion
meddelas af

Cmetie
Östra Brunnsparken N:o II

J Lindgrens musikfbände

i dag utkommet

SCHOLANDER- ALBUM
De mest populära och om-

tyckta sånger af Sven Scholan-
ders repertoir

"s§*§ Pris 3 kr. Hb

q Brefpapper & Kuvert

IiDahlbergs pappershandel
Hu_vudaffilr:Aloxandersgatou^^M

_1- Filial:Skilnaden li_______l

%m

Ledig annonsplats

med firma

Spetsar,
sidenband.

plysch
ytterst billigt,

H. KL LMIN
Alexandersg. g

cö
._-"

03
______

O)

ByvingcFabriks
Aktiebolags

Prassjast,
non plus ultra, jäskraftig och

hållbar.

kemiskt ren

Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lampsprit

den andra typen för en ieminentaste
mening naiv konstnär, hvars skapelser,
fria från reflexion, aldrig lidande af
någon sjuklig blekhet, återspegla ett
egendomligt rikt och blomstrande lif.

Notiser.
— lika von Palmay skall lämna

scenen och draga sig tillbaka till pri-
vatlifvet, uppgifves det. När och hvar
skall konstnärinnan uppträda nästa
gång?

— Adelina Patti. Vid enkonsert,
som Adelina Patti nyligen gaf iMon-
treal iCanada, var generalguvernören
lord Aberdeen närvarande. Då orke-
stern vid konsertens slut underlät att
såsom bruket är spela God save the
Queen, reste lorden sig och stämdeupp
nationalsånger. Hela publiken stämde
genast in. Såsom ursäkt anfördes, att
de musiker, som resa med fru Patti,
icke äro vana att afsluta konserterna
med engelska folksången.* **—

Från Hamburg meddelades:
Enligt nyss afslutadt kontrakt skall di-
rektör Jauner inträda som artistisk le-
dare hos hofrådet Pollini iHamburg.* *

— Storartad gåfva. Den tschec-
kiske dramatiske skriftställaren Fr.
Euth har donerat 100,000 gulden för
uppförande af en ny tscheckisk teater
iPrag.

* **— Säsongen vid Metropolitan
Opera iNew-York ajfslutades ilör-
dags med Gounods Fanst", hvariNel-
lie Melba hyllades med entusiasm.
Bruttoinkomsten under säsongen upp-
skattas till 2,200,000 kronor.

-a
a>
_-i

I*Wirala <$a6rifis
extra prima, jäskraftiga

Denaturerad Sprit.I_J

biekirisk oeiysnine)
■elek.K0111.1.!.<■

trisk belysninguppgrl
ras å Helsingfors
Elektriska Belys-
nings Aktiebolags
kontor S. Esplanadga-
tan 4. Telefon 916.

JJttika

__singfors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1894,

SI
förfärdigar

Klädningar
Kappor

lnlli I nu ii mil i i i-B
Obs.! Ingång frångatan

Zittra-, Violin-AFFÄREN Gitarr- och Man-
exandersgatan 6 dolin-lektioner

meddelai
J. BinnemannOCIZL

Eriksgatan 5. 1.
Tr. kl. 4—5.gjordt

OBS! Instrument erhållas, yj

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

om 25 & 50 st.
„CLAIHTA" en ny 20p:i Cigarrilådm

om BO st.
JACOB REINCKE,

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

03

Telef. 627. M
Alexandersg. 42.

Pr ofva
„PHOENIX"

Obs.

och hållbara

Prässjäst.

O

papyrosser!
den mjuka smaken!


