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Teatrar och Konserter.FÖRSTRÖMS CAFEJ, DANIEL NYBLIN,
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Förlagaf fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Dagligen omväxlande frukosträtter, Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.MIDDAG- fréua. S— s e. ro., a, 1:EO.

Förlagaf finska vyer.
Handel med fotografiska artiklar.

Vabiansgatan N:o 31. Telefon X:o264.Sov lersålaoarte,

N:o 23. 1893.Fredagen den 24 November

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 24 november

För 2:dra gången

ARLESISKAN
(L'Arlésienne-)

Dram i3 akter (afdelade i5 tablåer) af Alplionse
bandet. Öfversättning af Ernst Lundqvist.
Musiken (ouverture, melodramer, körer,mel-

lanakt m. m.) af Georges Bizet.
Personerna

liose Mamai, bondhustru ....Fru Bränder.
Frédéri i hennes söner / Herr Södergren„Stollen" / IFrk Borgström.
Francet Mamai, deras farfar . .Herr Salzenstein.
Vivette, Roses guddotter ....Fru Riégo.
I?althazar, herde Herr Swedberg.
Marc, skeppare,Eoses bror. . .Herr Biégo.
Mitifio Herr Berlin.
Mor Reiiaud Fru Precht.
Besättningen" Herr Wilhelmsson.
En dräng- Herr Öländer.
En ]>ig'a Frk Stjagoff.

Bondfolk.

Händelsen tilldrar sig ivåradagar på önCamargue
iRhones mynning.

Börjas kl. 7,:i0 ocli slutas omkr. kl.10,15 c. 111

Gunnar Heiberg
Bland yngre skandinaviska författare intager

Gunnar Heiberg ett framstående rum. Hos oss är
lian tils vidare känd endast genom sitt gripande
skådespel Kung Miäas", som för några år sedan
uppfördes på svenska teatern under fru Betty Hen-
nings gästspel, samt isenaste vinter med fru Hå-
kansson och hr Svennberg ihufvudrollerna. — Ny-
ligen har ett nytt skådespel Kunstnere" — som
äfven utlofvats att framföras af svenska teatern i
vinter — gjort mindre lycka. Vi hänvisa för öf-
rigt till Köpenhamns-brefvet idagens nummer af
Programbladet, som innehåller beskrifning om för-
fattarens nyaste arbeten.

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Marraskuun 24 p:nä 1893

nävtellään

Yhteiskunnat tukeet.
(Samfundets Stötter).

4-näytöksinen näytelmä Kirjoittanut Henrik lbsen
Suomentanut Pio Talma.

Henkilöt

Konsuli Karsten"Bernick ....Benjamin Leino.
Betty Bernick, lianen vaimonsa .Kirsti Sainio.
Olavi, heidän 14 vuotias poikansaHelga Corander.
Martta Bernick, konsulin sisar .Katri Rautio.
Juhani Tönnesen,rouvaBernickin

veli Aleksis Eautio.
Löna Hessel, hanen vanhempi si-

sarpuolensa Olga Salo.
Hilraar Tönnesen,rouvaBernickin

orpana Axel Ahlberg.
OpettajaItörluod Oskari Salo.
TukkukauppiasRummel Niilo Stenbäck
Kauppias Vigeland Taavi Pesonen,
Kauppias Sandstad Kaarle Halme.
Dina Dorf,konsulinperheessäasu-

va nuori neitonen Olga Poppius.
Toimitusmies Krap Otto Närhi
LaivanrakentajaAune Emil Falck.
Tukkukauppias Rummelin rouva.Emelie Stenberg.
PostimestariHoltin rouva . . .Naemi Kahilainen.
Tohtori Lyngén rouva Mimmy Leino.

Kaupungin asukkaita.
Tapahtuu: KonsuliBernickintalo, eräässäpieiiässä

Norjalaisessa rantakaupungissa.
Aika: nykyinen.

Näytäntö alkaa k:lo \ 2 8 ja loppuu k:lo 11

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

; IFranska Lifförsäkringsbolaget

\I'U%BJIINE\
Carl von Knorring, \

3 Kontor:Mikaolsgatan 1. »

IBiaBBBISMS-yjTl^Jl^i

l C. Jl. éCpli. \ji Helsingfors. \
| Eepresenterar l:sta klassens |
IVin, Spirituösa o.Conservhus. \
\ G. H.MUMM & C:o, Reims, \\ iCHAMPAGNE. \
\ LUCIEN FOUCAULD & C:o Cognac |
i iCOGUTAC. |

dieTÖ^IJl J. H. WICKEL
Vinhandel.

cftrraßs tSfunscß
prisbelöntpå många uställningar.sist på världs-

utställningen iChicago.

Guldmedalj 1890.

iStockholm
meddelar lifförsäkringarpå förmånligaste vi!kor,

Försäkringstagare erhålla 8/4 af vinsten
som utdelas antingen årligen eller efter 15
år (vinstklass) samt därefter årligen

E. A. HJELT,
Helsingfors.

Generalagent fö HMJut t j!ECr»tg-<-6Jm;C]:«£ 3 »CGt Finland.

»»ill
Jlnnonsera i

{j Brand- k Lifförsäkrings Kontor: =
E 99{rft2QCl N. Esplanadgatan33

y* J. N. Öar länder. 1

STm wWjfflÄ framhåller sitt rikhaltiga lager i SIDEN & YLLE VAROR
W HUIIU äfvensom iELEGANTA KAPPOR.

.i ...,.X _.._.._.._.
3Da.na.sls.x*ä.ca.caLori under ledning af framstående Wienerdireefcris.

RAUNIO & C:o.
VIN-, FRUKT-, DELIKATESS-

och KOLONIALVARUHANDEL.
Hörnetaf Boulevards-o. Henriksgatorna.

ii1 1 1 1 1 ii iiini iin.»- "

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.
Telefon 1649.

cHjöslauQr Golåccßl
Dessa utmärkta viner, hvilka som bekant

användas vid utländska kurorter såsom
synnerligen liälsnstärkande och därjämte
mycketprisbilliga, serveras numera å alla
fina kaféer och restaurationer.

Unfferslta Vinkällaren,



-> fn n 'år Åltdon utmärkande sig, för en iFinland Seldon af alla slag; isynnerhet framhållas
G/j. G/a/iOOSSCnS IC/100 liittiUg änuu icke Uppnådcielegans ochhållbarhet durabla nickelbeslagna engelska reden.

koffertarvid flere världsexpositioner
prisbelönade tillvitrhningar s. s

samt fullt jämförliga med de bästa utländska
men vida billigare.

C. E. Lindgrens* cßorstäinåeri-Jlffär, &fe>
Alexandersgatan 46. Centrals hus

Alla aorter finare ocli gröfreBorstar, Artist & Målarepen-
slar, Toilettartiklar, Friser- & Finkammar, Tvålar, Amykos,
Parfymer, Portomonäer & Plånböcker m.m.till billigapriser hos

C. E. Lindgren,
Alexandersgatan 46. Centrals hus.

kifförsäkringsakfiebolagef

Kl
<Bifränior.JEifförsäfåringar

Billiga premier — liberala försak-
ringsvilkor

Franska Lifförsäkringsbolaget

LURBAINE
meddelar fördelaktigaste lif- och ka-
pitalförsäkringar af olika slag. Sär-
skildt må framhållas de så eftersökta
barnförsäkringavna. L'lM)aine 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.

(Barl von cfänorring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

"5
il

i
"5

kl. B—3Öppet: Söckendaga
Sön- och helgdaga J— 2 f

C. F. IYBIKGB CAPE.
12, Telefon 5:

-5-f Frukost- och Middag-sservering1.
Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes

Teaterbref från Köpenhamn
i Nov. 1893

Gunnar Heibergs nya stycken

"Kunstnere" blef ett fiasko — ej
livad spelet beträffar, ty rollerna inne-
hades af den K. danska scenens för-
nämsta krafter, fruarna Hennings, Bloch
ocli Eckardt, hrr Mantzius, Olov och
Emil Poulsen m. fl. och utfördes ypper-
ligt, men pjesen föll — föllohjälpligt.

D:r Edvard Brändes inleder sinkri-
tik i med följande skarpa
ord:

Det nya skådespelet af hr Gunnar
Héiberg föll till jorden, och nederlaget
är dess värre obotligt — dess värre,
ty det är stor synd, att en författare
med hr Heibergs talang, kvickhet och
dramatiska sinne begår ett så ödesdi-
gert fel. Hr Heiberg bör icke kasta
skulden på publikensoförstånd — åskå-
darne hörde till Köpenhamns bästa
kretsar — ej häller på utförandet, ty
det behandlade stycket varsamt och
älskvärdt;han bör förstå,att han syn-
dade mot alla enkla regler för drama-
tisk poesi."„Nationaltidende" yttrar om stycket:„Innehållet är dels en rad satiriskt-
ironiska skildringar med motiv från
badlif och från konstnärs- eller förfat-
tnrelit, dels ett försök att belysaprob-

lemet om förhållandet mellan kärleken
hos man och kvinna gentemot hvarandra
inbördes och den fördjupningisig själf
eller egenkärlek, som en författarekan
känna, under det ett arbete kommer
till.

Den först nämda delen af „Kunst-
nere" lämnar åtskilligt roligt samt nå-
got ofint och främmande men är i
hvarje fall värkningsfullt på mänga
punkter. Den andra delen af styckets
innehåll gled så godt som fullständigt
ut idet obegripliga,hvilket väsentligt
berodde på författarens brist på klar-
het och dramatisk förmåga.

Det klappades efter första akten,
hvaremot andra akten följdesaf isande
tystnad, tredje och fjärde af hyssjande.
Kort sagt: ett afgjort fiasko."

Äfven nDannebrog" förklarar, att
stycket gjorde fullständigt fiasko, samt
fäller ett så ytterst skarpt omdömeom
pjesen, som att „någon värre och till
på köpet rå galimathiashar näppeligen
under den senaste männniskoåldern gått
öfver k. teaterns scen.

Som sagdt blef ett ne-
derlag, Men hr Heiberg skall antag-
ligen ien snar framtid taga revanche
med de två nya pjeser, han redan har
nästan färdiga.

Den ena pjesen heter Geerts Haveu.
Det är ett lustspel i4 akter och hand-
lingen försiggår en vacker sommardag

i godsegar Geerts trädgård. Hos Geert
har sammankommitett sällskap af unga
nygifta par, lösa och lediga ogifta män
samt en knapt fullvuxen flicka. Geert
själf — den gästfrie och förmögnevär-
den — är en ungkarl på trettiotalet,
på vippen att bli gammal ungkarl, en
litet dyster och grubblande natur, som
tycker om att se gladungdom omkring
sig. Hr. Heibergs stycke är ett mun-
tert sommardagsäfventyr. Kärleken
drifver sitt spel med de unga vackra
fruarna och de unga lefnadslustiga her-
rarne, stundom gladt och lustigt, stun-
dom på allvar. Medelpunkten idetta
modärna kärlekens hof är en skön och
strålande, kokett löjtnantsfru, som, i
stolt tillit till sig själf, lockar alla män
för sina fötter men aldrig skänker nå-
gon sin fulla gunst. Med graciös de-
spotism befaller hon öfver dem alla, och
håller dem alla varma genom sin köld
och är själf tillsist på vippenattbränna
sina vingar under ett försökatt eröfra
Geert. Men den finaste poesi omstrå-
lar dock den unga halfvuxna flickan i
pjesen. Det är Backfischen" från
Kunstnere" utarbetad, fulländad. För
fru Bloch blir det en uppgift af säll-
synt värde. Den unga flickan är den
enda af hela sällskapet, för hvilken
den erotiska romanleken inrymmer al-
varlig fara.

Hon tror sig älska löjtnanten och

eg-a lians genkärlek. Då —
gömdba-

kom en gärdesgård — hör hon honom
kalla henne för en våpig och efterhäng-
sen liten flickunge, och ivild sorg och
harm griper hon en sten och slungar
den efter den förrädiske unge mannen.
På de andra värkar detta vilda utbrott
förskräckande. Men Geert betages af
beundran och medkänsla för det vackra,
förtviflade barnet och stycket slutar
med, att han erbjuder henne sin gård,
sin trädgård och sig själf.

Detta styckes öde är ännu oafgjordt.
Det borde spelas på kungl. teatern;det
är för närvarande inlämnadt till Dag-
marteatern.

nßalkonen", som Heibergs sista, un-
der denna sommar skrifna skådespel
heter, skall ien snar framtid uppföras
af den fria teatern.

Det är skrifvet ien stil, som, utan
att vara hvad man kallar romantisk,
dock höjer sig öfver den realistiska
hvardagstonen. Personerna äro moderna
och uppträdaimodärna kostymer. Men
andligt taladt bära de renässansens ko-
stymer. Titeln Balkonen" är föratt
tala nyliterärt", symbolisk. Balkongen
betyder det vidunderliga, det äfventyr-
liga. Styckets kvinliga representant— det lins bara en — heter Julia.
Två gånger iJulias lif stiger äfven-
tyret in till henne upp på balkongen
af hennes hus. Första gången, ien

Undervisning i pianos

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Lördagen den 25 Novem

Program
Ouverture tillop.Den Stumme" Auber.

Espana, vals (ny) Waldteufel.
Intermezzo sinfOEico . . ■ Mascagni.
Finale ur Lohengrin" . . . Wagner.

Paus.

Carneval a Paris Svenåsen.
Konsert IIoch 111 satsen, för

klarinett Wéber.
(Herr Höflmayer)

1812", ouverturesolonnelle. . Tschaikowsky.

Paus.

Ett bondbröllop (2 satser). . Söderman.
Songe d'amour apres le bal . Czibulka.
St. Hubertns marsch (ny). . Lehnhardt.

Nästa konsert tisdagen d. 28:t<3 november

ELEKTRICITET!
Omöjligt för någon att utföra,underhålla

och reparera elektriska Ring-, Telefon- ocli Kelys-
ningvs-anläggniugar så väl, snabt och billigt som

Elektrotekniker Nic. Antipin
NylandsKatan 34. T. 897.

Obs.!! Material o. apparater å lager

Allmänna

Liförsäkringsbolaget
StodäLliolm

meddelar lif- och kapitalförsäkringar mot särdeles
fördelaktiga premier och liberala vilkor genom
Axel Tlmneberg. Theodor Hjelt.

Kasernsratan 22. Generalagent.
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HOTEL KAMP.
IHOTELLETS RESTAURANT

serveras dagligen kl. "!— 5 e. m.
Täta1© d'liöte

å 2 mk.
Smörgåsbord3 rätter & kaffe.

A 3 mk.
Smörgårdsbord4 rätter & kaffe.

Dagligen
KONSERT

af B. Schmidts Kapell
iRestauranten kl. 3— Va6 e- m-> iFest-

salen från kl. 9 e. m.
OBS,! Vid arrangerandet af större tillställlningar tåson

middagar, sonpcer etc. erliållcs musik nf B. Sclimidfs ka-
pell utan skild afgift.
Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.!
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i meddelas af
Selma Kajanus

Albertsjrat

■^ Speci<
billig?

fr och b

J.F.
Pc
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Luödqvisfs
smagasin.
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vintern lbrot
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t. Robertsgatan !6
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T, stort urval i i.
Portföljer,billiga.

Växelportföljer,ar, F. Lindberg,
É^^^^B^^fcEutik: IWichaelsa. 2. fWredes hus).

Bärremmar af flere slag
i- jagt- och skolväskor. jF*lå,ixlt>öcls.©i* m. m., m. m I*

JMmiarafijÉÉ^y^É^
jkSTT 23 '03 I

Frédéric Febvre.

Alexandersteatern iHelsingfors
Torsdagen den 30 November

pere ■
Fredagen den 1 Deceinbei

Tartufe
Moliere)

Le rendez-vous
{Coppée). Teslefoix 3XT:O 925.

Livré 111, Cha pitr e I:r Uppdrag och kommissioner af(Pierron)

Lördagen den 2 Becembei
Le demi-monde (Falska Juveler]

pisj

GRAHN, HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. m

RENAULT & C:o4
0" y^ fe» eV^ B

C66JV>VC,?V

Specialité>&
Generalagent för Finlandjr? i

C^> V

£^

c5. c^-5
oförvägent rubadur-ynglings skepnad,
som eröfrarhenne genom sin jublande
kärlek.

Andra gången då en dystert anlagd
och dämonisk man får välde öfver
henne.

Peer Degn.
:*ss»

Notiser.—
Svenska teatern uppfördeions-

dags för första gångenDaudefs L'Arl-
esienne" för alldeles fullsatt salong.
Pjesen gjorde ej vidare lycka, trots ett
godt utförande och Bizets förtjusande
musik. Intrigen är måhända för naiv
för en modern publik. Fru Bränder
spelade moderns rollvärkningsfullt, hrr
Riégo och Svedberg voro utmärkta som
alltid isina resp. uppgifter. Isynner-
het gjorde hr S. scenen med sin ung-
domsbrud — styckets vackraste scen —
rörande. Fru Precht förtjänar äfven
erkännande för det sätt, hvarmed hon
löste sin lilla uppgift. Fru P:s mask
var af utmärkt värkan. Hr Södergren
var en sympatisk Frédéri. Likaså fru
Riégo som Vivette. Körerna klingade
bra och uppsättningen var vårdad.—

Febvre med sällskap har nu
uppträdt iKöpenhamn.Malmö.Helsing-1

Gsiaurant
peei

borg och Göteborg1. Stor framgång,
många framropningar efter livar akt,
samspelat utmärkt", telegraferas till oss
från vår resande korrespondent.— Febvre representationerna i
Stockholm skola gå af stapeln d. 25,
27 och 28 November, hvarefter trup-
pen anländer hit för att spela på Alex-
andersteatern den 30 Nov., den 1 och
2 December. Ganska många biljetter
äro redan abonnerade till alla tre före-
ställningarna.

- Om Märta Petrinis debut sist-
lidne torsdag å Opera Comique iParis
som Lakmé yttra sig tidningarna vis-
serligen kort men mycket berömmande.
ILe Figaro läses: Den unga ar-

tisten besitter en charmant röst, hvil-
ken mycket uppmärksammades. De öf-
riga ioperanuppträdande bidrogo jämte
henne till att göraföreställningenfull-
ändad".

Journal des Débats uttrycker sig så-
lunda: I ..Lakmé" debuterade itors-
dags en ung svensk artist, frökenPet-
rini, hvilken sedan tre år studerar
sång i Paris och nnder den senaste
tiden deltagit im:me Marchesis sång-
kurs. Debutanten äger en röst med
vacker timbre, med mycket stort om-
fång och framför alt af en böjlighet,
som genast tyder på en öfvad lärares
säkra vägledning. FrökenPetriniskall

snart kanna förvärfva sig en vacker
position vid Opera Comique, där värk-
liga artisteriden lätta stilen för när-
varande saknas. Må hennes seger i
går icke alt för mycket berusa henne,
må hon fortfara att draga nytta at
sin framstående lärares lektioner, och
vi skola då, utan förbehåll, kunna ap-
plådera henne iLakmés roll, hvilken
är väl svår och stor för den, som för-
sta gången visar sig för publiken".

GU Bias för ifredags fäller följande
smickrande omdöme: I går applåde-
rade vi på Opera Comique iLakmé"
en förtjusande artist. Man frågadesig
tyst: Hvem är hon? Hvarifrånkom-
mer hon':"' Och man tillade: Hvilk-
en intagande röst,hvilket behag,hvil-
ket delikat föredrag!" Nå väl, fröken
Petrini, det var om er, som man talade.
Ni debuterade. Och er debut var en
af de mest lyckade. Hela världenhar
funnit behag ier röst, och hela värl-
den (äfven damerna däri inbegripna!)
har lunnit er, intagande blondin, för-
tjusande."— ,,En Folkefiende" iParis. Don
9 d:s hölls, enligt telegram tillAften-
posten, generalrepetition på Ibsens En
Folkefiende" inför nästan fullsatt hus.
Föreställningen inleddes med ett före-
drag, hvari Stockmann framstäldessom
representant för det slags anarki, som
skall ge den individvela öfverlägsenhe-

ten obegränsade rättigheter, men inga
skyldigheter.

Stycket spelades alt igenom förträff-
ligt, följdes med intresse och åtföljdes
af demonstrativt bifall.— Adelina Pattiskallidenna vecka
uppträda i New York, hvarpå resan
fortsattes tillPhiladelphia, Boston, Bal-
timore, S:t Louis, Cincinnati, Minnea-
polis, S:t Paul och Chicago. Därifrån
går tuornéen till Mexico och Los An-
gelos, San Francisco, Portland, Oregon,
och Saltsjöstaden. Den berömda sån-
gerskan, som åtföljes af sin man, sig-
norNicolini, återvänderinästkommande
April månad till England.— Eleonora Duse och hr Andö
öppnade den 20 oktober å Volkstheater
iBudapest i.. Kameliadamen" ett gäst-
spel med utomordentlig framgång.— Franz vonSchönthan har full-
bordat en treaktskomedi Circusleute",
som skall upplefva sitt första uppfö-
rande den 1Dec. samtidigt iPrag och
på New Theatre iLondon.

\\\%-
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NYA EXPRESSBYRAN

illa slag utförasskyndsamt, diskret och
billigt

Etablerade 1835

iMédaiUes <l'or"

cJCerman *3ilgmann,
Helsingfors.

asm

Norra Esplanadgatan N:o 21

ERNEST IRROY & C:o
Etablerade 1820

I^cims Champagne,
Specialité: Carte d'or".

c£ c£?. <&l:s rasta

Centralnassagen. Tel.114".
r alla till facket börande arbeten
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UNIVERSITETETS SOLBIIITETSSAL
Lördagen den 25 november

KONSERT
Alfred Griinfeld

Program

1. a) Variationer (F-moll)....Haydn.
b) Sonate op. 90 (E-moll). . .Bedhoven.

a a) Allegro b b) Allegretto.
2. a) Siciliana all'antica ....Leschetitzky.

b) Impromptu (G-dur) ....Schubert.
c) „Auf dem Wasser zusingen . Schubert-lAszt,

d) Isoidens Liebertod" . . . Wagner-Liszt,
3. Kreisleriana" Schiimann.
4. a) Nocturne (C-moll) op. 48 . . Chopin.

b) Etude (As-dur) Chopin.
c) Mazurka (A-moll) Chopin.
d) Causerie Dworak.
e) Tanz-Arabeske Grilnfeld.

5. Rhapsodie liongroise N:o 2. . Griinfeld.

Böriaii kl. V2B e. m

f§<#9



HOTEL KAMPS FESTSAL
frän kl. 9 e. m

Fredagen den 24 November
Marsch ,.Kungen" Fahrhach.
Ouverture Den stumma" . . . Åüber.

Polka Perliner Tlml"....Pehl.

Musikaliskt hvarjehanda" . . Schrammel.
PAUS.

Potpourri Don Caesar" . . . Dellinger.
Tals Donauwellen" Ivanovisi.
Moment Musical Schubert.
Polonaise Chopin.
Marsch Stixner.

Lördagen den 25 November. ,
Marsch ..Kalle" Ahlfelät.
Ouverture Maritano" ....Wallaee.
Polka Vito Torinesi"....Gapitani.
Kort ocli godt Schreiner.

PAUS.

Potpourri „Tiggarstudenten". . Millöcker.
Vals „Wiener Blut" Strauss.
Fjärilsdans Bung.
Pizzicato Gavotte Låtan.
Marsch Kral.

jå..B. jVordfors
med Guldmedaljer

prisbelonta

CHAMPACTE
och

POTfTCH
iparti från Filialen här

dlxel &oll&t?

AKTIEBOLAGET HULTMANS
BRYGGERIERS

§4«ä§ utmärktaf

POltTEll
parti från Bryggeriets nederlag

dlxal bollat.

SOCIETETSHUSET.
Fredagen den 24 november

10ISIBT
Wiener Soiibretteii-Knsemble

Program
a) Radetzky-Marsch Strauss.
b) Gruss | T.eder

_ _ _
Mendelssohn.

c) Meine Liebe|
Gesungen von 7 Sängerinnen.

Lieder.
Gesungen von Fri. Marie Helmers.

P au s e.
a) Mondlied GrUnéke.

(Solo Fri. Swarowsky).
b) Wiener Potpourri Kornsak.

Gesungeu von 7 Sängerinnen.
Lieder.

Gesungen von Fri. Marie Helmers.

P a u s e.
a) Mein Kaiser, Volkslied . . . Griineke.

(Solo: Fri. Senden).
b) Agathe, Polka Strauss.

(Solo:Fri. Swarowsky).
c) Hinuber-Heriiber, Quadrille . Fahrbach.

Gesungen von 7 Sängerinnen.

Början si er kl. 8 e. m

iJlöpalltié Cåra
Portmonäer,

Plånböcker och
Blomsterkort

hos undertecknad
Nya sorter inkomma hvar

vecka. — Billiga parti- och
minutpris.
OSKAR FRÖBERG,

Kaserng.itan K>

**************************
Sofie |

CIGARRHANDEL« SödraEsplanadgatan2O 5»

4< REKOMMENDERAS. )$* ■■»< Telefon 1543. **r

1

'*■>"

L^S af år /SO7

försäkrar f\

■ egendom genom "^i
KVilli. Försten. /

General-Agent, jm
12.

JP Brefpapper & Kuvert %
med firma
J.-M..». *_J * «. -' A.-A- -M.■><.W

iDahlbergs pappershandel
; Hufvudaffär Alcxnndersifiif an 1

Filial: Skilnaden 19.

tLStrömmar
Glasmästare.

Wreaes passage.
Telefon N:o 1359.

Kajsaoiemi värdshus.
Rum för enskilda

sällskap.
För större till-

ställningar såsom
bröllop m. in.,

upplåtes hela lo-
kalen.

G. A. Wicksiröm.

Raitola &Biljaardi.
Itä Henrikink. 9.

Ruokapaikka.
Huoneita ynnä

Piano yksityisil-
le seuroille. Ko-
kouksia varten
löytyy liuoneisto
erityisine käytä-
vineen.
Kaisaniemenra-

vintolan suljem-
me yleisön suosi-

G. A. Wickström.

Teater och Musik.
— Mediceerna", historisk opera

i 4 akter af Leoncavallo, gafs den 3
november på Theatro dal Verme iMi-
lano. Handlingen rör sig om Pazzis
sammansvärjning och innehåller en se-
rie dramatiskt värksamma situationer,
slutande med Giulianos mord i kyrkan
Santa Reparata. Enkorrespondent till
Berliner Tageblatt yttrar om musiken:
Att Leoncavallo haft mod ocli själf-
förtroende nog att befria sig ur det
ensidigt dramatiska elementets fjättrar
för att lemna bevis på att melodi på
rätt ställe äfven ioperan frambringar
riktig värkan, däri tror jag mig finna
arbetets särskilda värde.1

'
Till Neue freie Presse telegraferas

om uppförandet.
Giulianosaria, livilkenTamagnosjöng

högst effektfullt, var af stor värkan
och måste bisseras. Simonettas sång
applåderades lifligt. Duetten mellan
Giuliano och Simonetta åtföljdes af en
stor ovation för Leoncavallo. Efter
första aktslutet visade sig en stormande
entusiasm, och Leoncavallo inropades
fyra gånger. Iandra akten framkal-
lade Lorenzos sång ihållandebifall samt
bisserades. Äfven duetten mellanGiu-
liano och Fioretta framkallade entusi-
asm. Efter aktens slut framropades sån-
garne två gånger och Leoncavallo fyra
gånger. Tredje akten är högdramatisk
och framgången uppnådde här sin höjd-
punkt. En mäktig septett framkallade
entusiastiskt bifall och måste bisseras.
Kompositören framkallades ett dussin
gånger under stormande bifall. Förut
hade han äfven inropats ett par gån-
ger under sj&lfva akterna.

Fjärde akten lämnade åskädarne obe-
rörde, och det visserligen historiska,
men föga dramatiska slutet uppnådde
endast en ringa värkan.— Byrons Kam har gjort starkt
intryck vid premieren på Deutsches
Theater iBerlin. Kainz, som spelade
titelrollen,berömmesisynnerhet försitt
lidelsefulla spel i sista akten. Som-
merstoff spelade Byrons idealiserade Lu-
cifer ilivit kostym med breda vingar.

Spetsar
band,

plysch,
ytterst billigt
H. ELLMIN
Alexanders^,g

BvvingeFabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
nonplusultra, jäskraftig och

hållbar.

Ättika
kemiskt ren.

Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lampsprit.

Helsingfors, Huvudstadsbladets Nya Trvcke

OBS.! Vä
HelsingTors

o
Kaffe Äng-
röstning.
Ö. Henriksgatan 1,
Dagligen färskt

AngrostadtKaffe,
Mocca,

Java.

Telef. 627. M
Alexandersg. 42.

Ceylon.
Laguayra.

Rio.
Nyss inkommet

goda kvalitéer till
förutkända billiga
priser. Restaura-
tioner och åter-
försäljarebeviljas
rabatt.
Telefon 1603, ii ¥apefer & Bårder iI

| i smakfullt urval. < i

!; dCerman t^uls. !!
X Unionsgatan 32. ![Hilma Ingherp.

hlekfrisk éefysninej
elek-

*ffiirala ctaGrißs
extra prima, jäskraftiga

och hållbara

Prässjäst.
Denaturerad Sprit.

trisk belysning uppgö-
ras å Helsingfors
Elektriska Belys-
nings Aktiebolags
kontor S. Esplanadga-
tan 4. Telefon 91fi.

i 1893

K. A. ENBÖMs

Måleriaffär
13 Mikaelsgatan 13,

Telefon 870

I. Wa^tröi.,
Pianostammare,

Vinkelgatan 12
-"*%Tele >n ises. £>>._

Ajimälninf:

ifven ihr A. Lindgrens

Undervisnin

ffäsninej ocf) Oekfamafion
meddelas af

Cmetie HDegerfiolm.
Östra Brunnsparken N:o II


