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cßrQgram~<ffilaået
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.F. FÖRSTRÖMS CAPE, DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Restaurant & Billards,
16, Vestra Henriksgatan 16,

rekomme
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
J<*n6irii>.iffri/rn> N:o 31. Telefon N:o 264.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.omväxlande frukosträtter.

Soupers å la carte.
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 8 November.

För ll:de gången

HAMLET,
PRINS AP DANMARK.

Sorgspeli5 akter (3:dje, 4:de och s:te aktenhvardera
i2 tablåer) af William Shakspeare.

Personerna:
Claudius, konung afDanmark. .Herr Swedberg.
Gertrud, lians gemål FruBränder.
Hamlet, hennes son iett tidigare

gifte med förrekonungen . .Herr Lindberg.
Vålnaden af Hamlets fader. . . Herr Malmström.
Polonius, statskansler Herr Eiégo.
Laertes, hans son Herr Södergren.
Oplielia,hans dotter FrkGerasimovitsch

(debut).
Osrick \ \ studie- f Herr Salzenstein.
Rosenkranz \ hofmän |kamra- j Herr Wetzer.
Gyldenstern j ( ter til] |Herr Enberg.
Horatio, Hamlets vän J Hamlet { Herr Berlin.
Marcellus J IHerr Larsson.
Bernardo \ vakter -j Herr Engberg.
Francisco J ( Herr Öländer.
En präst Herr Larsson.
Förstaskådespelaren Herr Öländer.
Andra skådespelaren Herr Hultman.
Tredje skådespelaren Herr Linderoos.
Första dödgräfvaren Herr Wilhelmsson.
Andra dödgräfvaren Herr Precht.
Herrar och damer vid hofvet. Pager. Tjänare. Dra-
banter.Munkar. HändelsentilldragersigiHelsingör.

Prologen Frk Borgström.
Teaterkonungen . . .Herr Öländer.
Teaterdrottningen. . .Herr Hultman.
Lucianus Herr Linderoos.

Emellan 3:dje aktens2:dra tablå och 4:de aktenintetuppehåll.

Orkesternutför:
Före stycket: Ouverture tillHamlet" Bach.
l:sta mellanakt:Vaggvisa Emanuel.
2:dramellanakt:Loreley-Paraphrase. .Nesvadba.
3:dje mellanakt: Finale ur op.Moses» .Eossini.
4:de mellanakt:La belle Amazone . .Lösohhorn

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl.10,45 e. m.
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CHARLES RUS & C:o:IKlassens Fotografiatelier. N. Esplanadg. 31, 1 tr. upp.
LIFFÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

DIGTOftIA
iStockholm

meddelar lifförsäkringarpåförmånligastevilkor.
Försäkringstagare erhålla 8/4 af vinsten

som utdelas antingen årligen eller efter 15
år (vinstklass) samt därefter årligen.

E. A. HJELT,
Helsingfors.

J. H. WICKEL.
Franska Lifförsäkringsbolaget

WUftSJtINE\
Carl von Knorrlng, ■

Kontor:Mikaolsgatan 1. m
I M

dlrraßs <3?unscß
prisbelöntpå många uställningar,sist på världs-

utställningen iChicago.

Guldmedalj 1890.
GeneralagentförFinland. .ks

3Damslx.räcacieri under ledning af framstående Wienerdirectris

tJlnnonsepQ iProgrambladet.
I

Vinhandel.
i Helsingfors. S
| Representerar l:sta klassens |
IVin, Spirituösa o. Conservhus. i
I G. H. MUMM & C:o, Reims, \
1 iCHAMPAGNE. P
I LUCIEN FOUCAULD & C:o Cognac |
a iCOaNAO. I
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N:o 16 Onsdagen den 8 November

IF ZZ- A- *

Katri Rautio
Elina

Elinan surma'

J-fttSINCFORS

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Marraskuun 8 p:nä 1893

ELINAN SURMA.
5-miytöksinennäytehnä (7 kuvaelmaa). Kirjoittanut C t.\mncrs.

Kotimainen alkuteos.
Henkilöt

Klaus Kurki,Lavkon isäntä. . .Axel Ahlberg.
Kirsti Fleming1,Vääksyn emäntä,

Klaun ensimäisen puolison,
Kaarina Fleminginsisar . .Olga Salo.

Juhani Fineke, Suomelan isäntä .Milo Stenbäck.
Ebba, hanen vaimonsa Mimmy Leino.
Uoti I t, .j.. , / Anton Franck.
Elina / heidan laPsensa ■ ■ ■ ■{ Katri Eautio.
Uolevi Frille, Lavkon talouden

hoitaja Knut Weokman.
Vesilahden provasti Benjamin Leino.
Vesilahden kanttori Isakki Lattu.
Rouva Kirves Naemi Kahilainen.
Kouva Linnunpää Kirsti Sainio.
Vappu,Kirstin imottäjä Emelie Stenberg.
Ensiinmäinen ritari (Stjernkors) .Emil Falck,
Toinen ritari (Bitz) Julius Sario.
Kolmasritari (Tavast) Konrad Tallroth.
Neljäs ritari (Horn) Oskari Salo.
Kuleksiva laulaja Aleksis Eautio.
Lyyli, Elinan kamarineiti ....MimmiLähteenoja.
MestariBalthasar,Kurjensaksalai-

nen kokki Taavi Pesonen.
Saksalainen soittoniekka ....lisakki Lattu.
MattiNiilonpoika,Kurjenhuovien

päämies Otto Närhi.
Kirstin palvelija Oskari Salo.
Kurjen palyelija Hemmo Kallio.
Talonpoika Aleksis Eautio.
Kerjäläinen Karle Halme.
Häilvieraita, Lavkon, Suomelan ja Vääksyn palvelijoita. Talon-

poikia. Kuoripoikia.
Ensiinmäinen kuvaelma: Suomelassa. — Toinen kuvaelma:

Vesilahden kirkon sakaristossa.
—

Kolmas kuvaelma: Laukosaa.— Neljäs kuvaelma: Suomelassa. — Viides kuvaelma: Vääksyssä.— Kuudes ja seitsemäs kuvaelma: Lavkossa.
(Aika 15;nen vviosisadan keskellä.)

Pisimmät yälinäytökset övat toisen ja kölmannen sekä vii-
dennen ja kuudennen kuvaelman välillä. Ihan lyhyt vällnäytOa on
kuudennen ja seitsemännen kuvaelman välillä.

1893

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

och KOLONIALVARUHANDEL.
HörnetafBoulevards- o.Henriksgatorna.

Telefon 1649.

Till Julen: En värdefullare julklapp kan man icke gifva åt sin man eller hustru än en fotografi af Sig själf inaturlig
Storlek (bröstbild, direkt tagen, icke förstoring). Garanteras: Om tvänne af beställarens bekanta försäkra att porträt-
tet icke är lyckadt, göres en ny fotografi till samma betalning.

Pris: Naturlig storlek Fmk 100; Half naturlig storlek Fmk 50 *ffi. C StåSWerg.

Kontor:I
Esplanadgatan33

IIN. Carlander.

i';11111-

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.

"— «
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Sotéacß!
Dessa utmärkta viner, hvilka som bekant

användas vid utländska kurorter såsom
synnerligen halsostärkande och därjämte
mycket prisbilliga, serveras numera å alla
fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren

ie r
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hos AleX. F. Lindberg vackra mönster.
Butik: Michaelsg. 2. (Wredes hus). Kontors- o. taanburmattor

Mattfilt enfärgad för betäckning af hela golf,
dubbel br. fr. 3.35 p:ni metern.

Borddukar rikt broderade ined guldå 40 nr.
Borddukar af schagg a 32 m.

C. E. Lindgrens
«#*f <3orst6inåeri'<Jlffär,*

Alexandersgatan46. Centrals hus,

Alla sorter finare och 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
Kaleva,

JSifförsäßringar iJSifräntor.
Billiga premierß liberala försak-

ringsvilkor

Calorie I
C. J.MAEXMONTAN

S. Esplanadgatan 2.
Brunnsgatan 7.

TELEFON 124 & 279.s

Öppet: Söokendagarkl. B—3 f. m. och 5—9 e, m
Sön- och helgdagar „ 9— 2 f. m.

0. ¥. HYBBBGS QAFt
Alexandersg. 12, Telefon 52,

~X Frukost- och. Middagsserveringf. *«-
Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen den 9 November.

Program:
1. Ouverture till op. Fra Diavolo. Auber.
2. El Turia, spansk vals....Grenaäo.

3. Le couvre-feu, för stråkork, (ny)Decourcelle.
4. Rapsodi N:o 2 Liszt.

Paus.

5. Carnaval romani Berlioz.
G. Kol Nidrei", för violoncell . Bruch.

A. Martin.)

7. Scenes napolitaines ....Massenet.
La Danse.
La Procession et L'lnprovisateur.
La Fete.

Paus.

8. Auiforderung zum Tanz . . Wéber.
9. Entract ur op. Mignon . . . Thomas.
0. Toreador et Andalouse . . .BuUnstein.

Obs! Nästa konsert lördagen den 11 Nov.

tNA^"w6%@^o 1̂/vn-'>

ELEKTRICITET.
Omöjligt för någon att utföra,underhålla

och reparera elektriska Ring-, Telefon- och Belys-
nings-anläggningar så väl, snabt och billigt som

ElektroteknikerNic. Åntipin.
Nylandsgatan 34. T. 897.

Sam von dialls
Målerirörelse t Ritkontor

Högbergsg.37. Tel. 1542.
Utför alla till yrket hörande arbeten, omsorgs-

fullt och billigt.
Kostnadsförslag uppgöres på allt arbete

på förhand.
SPECIALITÉ:

Dekorationer utförda.iviss bestämd stil.

Ik hotel kamp. I

'4
af E. Schmidts Kapell

iEestauranten kl. 'å—^/S e. m., iFest-
salen från kl. Ö e

; lm

Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.!
Ingång från Glogatan. ,

*■ ■

'

fl
£ J- F. Lundqvisfs |* relsmaqasm.«

Lagretialla artiklar rikt sorteradt.
fj Specielt framhålles en stor collectiou J*^

billiga, pelsfodrade RotOltder. Inköp **j
PJ och beställningar göras med största för- J^[J del före vinterns inbrott. *J]

J O H. V IG E LL
XsLoixa.xriissioiisl3L.oixtc>x*,

St. Robertsgatan 16,
anskaffar goda tjänare af alla slay. Utför rättegångar.

■
—
§- Tel. 1514. -f* ■

serveras dagligen kl. 3— 5 e. m.
Table d'b.öte

å 2 mk.
Smörgåsbord3 rätter & kaffe.

A 3 mk.
Smörgårdsbord4 rätter & kaffe.

Dagligen
KONSBRT

OBS.! Vid arrangcranilet af större tillstiilllningar såsom
middagar, sonpéer etc. erliålles musik af E. Sehmiilt s ka-
pell utan skild afgift.

P

Teater- och Musikbref från
Stockholm

Stockholm d. 2 Nov. 1893
Marcella Sembrich Melba

Vår lmfvudstad gästas idessa da-
gar af tvänne af sångkonstens stjärnor
Marcella Sembrich och Nelly Melba.
Marcella Sembrich har här, som an-
norstädes, där manentusiasmeras af fin
och smälter för skön konstsäng, eröfrat
alla, icke med sin personlighet, ty hon
har icke af naturen fått att hära på
praktupplagan af sin polska nationali-
tets stolta kvinnligadrag, utan just och
uteslutande med sin konst, sin iemi-
nentaste grad skönhetspräglade konst,
som icke lämnar tanken och tviflet rum
att söka efter något mer och större.

Jag gjorde mig skyldig till en öf-
verdrift, då jag sade, att hon eröfrat
alla. Det var oförlåtligtatt glömma,
att undantag från regeln finnas och att
dessa undantag offentligen framträdt
och presenterat sig som oöfvervunna.
Pc ha. dessa, det grannlaga värfvet
sig ålagdt, att vara musikrecensenter
ex professo, och de ha förklarat, att
stackars Sembrich saknar hade röst och
skola och att hon på ett oberättigadt

sätt af den stora musikaliska världen
kreerats till diva.

Sådana där missljud ien allmän en-
tusiasm äro visserligenkuriösa,när de
skära in iöronen, men de äro nyttiga
för dem, som bruka vara svaga för att
titta genom recensenternas synglas, ty
opposition medför väckande och pröf-
vande tankar, hvilka eljes helt visst
uteblifvit.

Fru Sembrich behöfver alls icke se
någon fara ien sådan opposition efter
sin andra konsert. Den ensidighet i
uppställandet af program, som röjde
sig i livad hon vid sin första konsert
exekverade och ianledninghvaraf man
drog för hennes konstnärliga utbildning-
ofördelaktiga slutsatser, godtgjordes i
går på ett lika behagligt som fullstän-
digt sätt. Och den skärpa ihennes
högsta forcerade toner, som man då
iakttog, var äfven nu helt och hållet
försvunnen.

Det fans endast välljud iett klock-
rent instrument, behandladt med en
virtuositet, som icke kan öfverträffas.

Hon sjöng helt olika saker med lika
mästerskap. Hon sjöng- vansinnighets-
arian ur Lucie, brefarian ur Don Juan'
falsarian ur Romeo och Julia jämte
åtskilliga romanser af sådana mästare
som Tschaikowski, Brahms och Schu-
bert, beundransvärdt föredragna och
tolkade. Därtill måste hon sjunga en

mängd extranummer, och jag undrar
ej på, att publiken som fylde Musi-
kaliska akademinsstora sal, aldrig ville
låta henne sluta.

Vi ha här icke haft förmånen att
höra Patti, den enda af nu uppträ-
dande sångstjärnor, som erbjuder någon
jemförelse med Sembrich, och många
är det icke af den nuvarande opera,
generationen, som hört Jenny Lind-
Marcella Sembrich är således det styf-
vaste som här isång-väg- varit att höra.
Ej underligt då, om musikaliskt folk
ej tröttnarvid att lyssna!

Det är med Sembrich som det var
med Louise Michaeli, om livilkas sång-
konst man nog kan talapå samma dag,
fast en stor skilnad finnes — när hon
sjunger glömmer man helt och hållet
bort hennes utseende, hennes figur,
hennes personliga framträdande, man
fångas helt och hållet af intrycket att
man står inför en, icke blott virtuos,
utan en sann och intelligent konst-
närinna, en öfverlägsen ande, som fått
gudagåfvanatt för fattiga dödligakunna
öppna konstens helgedom och förklara
dess sköna under.

Marcella Sembrich uppträder som
stjärna istor stil, med impressario ocli
blixtsnabba förflyttningar från ett land
till ett annat, från den ena världsdelen
till den andra.

Första Melba-föreställningen gick af
stapeln i tisdags å K. operan då Eom-
eo och Julia" uppfördes, lian be-
liöfde ej befara, att den australiska di-
van, som skapat sig ett ansedt namn
vid världens förnämsta lyriska scen
och som därtill, om man far tro de
biografiska uppgifterna, ännu ej fylt
30 år, skulle nödgas sjunga för tomma
väggar. Det var sålunda att förutse,
att operasalong-enitisdags skulle vara
fullsatt från golf till tak. Ik. logen
togo kronprinsparet och prins Carlplats
jämte en talrik uppvaktning. För öf-
rigt hade infunnit sig talrika medlem-
mar af diplomatiska kåren, den högsta
societeten samt vår konstnärliga, era-
betsmanna- och merkantila värld.

Att Melba, utgången ur madame Mar-
chesis för nordiska sångerskor välbe-
kanta skola, står på höjden af teknisk
utbildning, vet man. Särskildt fram-
hålla vi den utmärkta respirationenoch
den ypperliga fraseringen. Beträffande
hennes röst må nämnas, att den är en
hög, skär och ljus sopran, ej stark men
intensiv och ytterst böjlig, hvarför vi
antaga att Melba är föddkoloratursån-
gerska. Mot textbehandlingenhar man
iFrankrike kanske ej utan skäl gjort
några anmärkningar

.Skulle man redan nu våga en jäm-
förelse mellan de båda storheter, som
idessa dagar uppträdt här, tro vi, ati

Undervisning ipianospel moddelas af
Selma Kajanus,

Albertsgatan 17.



ider-
!ar a 12 mk
turer: stort urval af engelska
ikinson) franska och tyska.

Portmonnäer från 50 p:ni tillhögrepriser.
Plånböcker från 1:50.

Fruntimmersbälten o:a 20 olikaslag:
ss. af imiteradt sköldpadd ;'i 4:50; med

guldbroderier a 4:50; af läder etc. etc.

111É £ hos dllex. c£ J2in6Berg
011,§ fe Butik: Michaelsg. 2. (Wredes hus).

ÄLEKSANTERIN TEAATTERI.

Tournée Ida Aalbsrg-Kivekäs.
Torstama Marraskuun 9 päivänä

F raaid
. i ,

pi
__^Näytelmä 4:ssä näytöksessä, kirj. Victorien Sardon

Ida Aalberg-Kiuekäs.
Alarik Böök.
Evert Kutinen.
Olga Kosonen.
BärttaLiljestrand.
Alma Lund.
Meeri Salin.
GöstaEnström.
Kaarlo Limnell.
Pasi Jääskeläinen.
Oskar Rosqvist.
Kaarlo Frisk.
Bärtta Liljestrand.
Maikki Böök.
Olga Kosonen,
Maikki Böök.

NYA EXPRESSBYRAN
Norra Esplanadgatan N:o 21

„ :>: ~>; Telefon IKTso 923. »<-
Uppdrag och kommissioner af„ 1:50-

alla slag utförasskyndsamt, diskret och

GRAM,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. m

Suomennos

H enki1ii t.
Clotilde, nuori leski . . .
André
Pomérol, asianajaja . . .
Ueorgette, lianen vaimonsa
Rouva de Brioime ....
Rouva Sénechal
Femande, hanen tyttärensä
De Civry
Roqueville
Bracassin
Frédéric .
Konientantti
Rouva Santa Cruz
Aster
Amanda
Terese

Pilettien hinnat
Nojat., Pr.-avantsc,
Pai-ketti, P.-loge,IRivisivulla ja peralla
Parterre
IIRivi peralla
IIRivi sivulla
IIRivi avantsc
Kalleria

Ennakko ost. 50 ja 25 p

\\m

billigt

Universitetets SoSennitetssal
Onsdagen den 8 november

KONSERT
Fröken Helene Trohimoffsky

medbiträde afOrkester!'öreningensorkester

Program
109 . .BeethovenSonate E-dur op

Concert Schumann
Allegro affettuoso.
Intermezzo.
Allegro vivace.

111 iNoeiurne ||
b) Mazurka ,1
c) Etude I^^^^^^^^l^^H
a) Thema med^^iriationei^wT^^w/H
MélailCOli för stråkorkester Naprturjnil^k
a) Du bist die Ruh' . .Sclnéert-Lisä
b) Etude de concer^^moll^^^^^^B
c) Valse K-duifl
Konsertflygeln är af J. Becker.

Konserten börjar kl. Va 8 e. m

Ghopin

Moszkowsky.

Biljetter a 3 mk, för herrar studenter a 1
mk., säljas hos herr ötvervakmästarGillberg och
vid ingången.

Centralpassageii. Tel. 1146,
r alla till facket hörande arbeten.

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o
O!Etablerade 1835 Etablerade 1820,

e\p> eogjst/c, I^eims Champagne, J5o

t
—

> iiSpecialité: '3 Médailles d'or". Specialité: Carte d'or".

Generalagent förFinland, Agenturen „VINIC ÖL E"
CO

«3)
p_i

cJCerman <3ilgmann,
®*Helsingfors

+#£ c£ c& <K:s rasiaurant fTÄtSSr^ «£ <& &* resfauranf. *NH-
en af våra mest framstående sähgauk-
toriteter har rätt, som meddeladeoss sin
åsigt, att Sembrich kanske är den in-
tressantaste och mest omfattande, men
man att båda ega den yppersta teknik
och förträffligaste stämma, af hvilka
Melbas dock kanske är af något ung-
domligare timbre.

lien som sagt, äfven Melba, som ut-
förde partiet på franska språket, är en
af de allra värdefullaste bekantskaper
kan göra i sångens rike, och att
hon igår förvärfvade sig många vän-
ner här visade de många inropningarna
efter hvarje akt, hvilka efter den sista
stegrades till ovationer.

Gaston

Teater och Musik.—
Tournée IdaAalberg-Kivekäs.

Repetitionerna till Medea och Therese
Baquin pågå med största ifver. Titel-
rollerna ibåda pjeserna spelas natur-
ligtvis af fru Ida Aalberg-Kivekäs. The-
rese Baquin är bekant för publiken
sedan det för några år sedan gafs på
finska teatern. Medea blir däremot en
ayhet och en intressant nyhet förHel-
singfors publik.— D. A. Slawianski, hvilken med
sin kör konserterat i societetshusets

stora sal senaste söndag och måndag,
ger iafton sin sista konsert härstädes.

Kören hade föregåtts af ett ofant-
ligt rykte från alla både europeiska
och amerikanska större städer, där den-
samma uppträdt, och i själfva värket
måste man erkänna att dess prestatio-
ner äro synnerligen intressanta, såväl
genom sin originalitet som genom sin
delvis sant musikaliska innebörd. Det
enda man möjligenkunde anmärka om
vore programmet, hvilket, sammansatt
nästan uteslutande af ryska folkvisor,
i längden blir något tröttande.

Sopran och altstämmorna i kören
skötas af gossar ien ålder varierande
mellan 9 och 14 år. Sopranen är sär-
deles vacker. Det ligger en tjusning
idessa höga och klockrena barnröster,
som icke kan undgå att anslå åhöra-
ren, och man förvånas ovilkorligen
lika mycket öfvei1 den tonstyrka dessa
ungdomliga artister förmå åstadkomnia,
som öfver precisionenitonansatsen och
förmågan att hålla ut tonen, till och
med då det gäller trestrukna c. Alten
förefaller i en och annan sång något
ansträngd och för mycket dominerande,
men sköter sig för öfrigt bra. Teno-
rerna utmärka sig genom mjukhet i
tonen och baserna genom sitt djup.

Körens lmfvudsakliga styrka ligger
emellertid i ensemblen ocli den preci-
sion, med livilken densamma sjunger.

Dess pianissimo är någonting' nästan
fenomenalt, crescendot och decrescendot
göras fulliindadt. Det enda vi ibland
hade önskat slippa, var harmonium-
ackompangemänget, oaktadt vi måste
erkänna att detsammaien del sånger
var af sällsynt effekt.

Herr Slawianski utför själf de flesta
solopartier på ett lika originelt som
genuint nationelt sätt.

Konserterna hafva varit temligen
fåtaligt besökta.— Arppeska sällskapet, som för
närvarande uppträder iKalmar samt
under denna månad skall besökaNorr-
köping och Upsala, ärnar i decem-
ber öfverresa till Finland och annan
dag jul börja en sejour iÅbo. Fru
Julia Håkansson och hr Tore Svenn-
berg, hvilka såsom gäster under hösten
uppträdt vid sällskapet, torde ej med-
följa till Finland.

—
Peter Iljitsch Tschaikowski,

Rysslands mest framståendekompositör,
har aflid.it iPetersburg iasiatisk ko-
lera. Vi skola iett af de närmaste
numren af Programbladet delgifva våra
läsare den store musikerns porträtt.—

Nytt skådespel afDrachmann.
På Gyldendalskabokhandelns förlag1 ut-

kommer inom kort ett nytt skådespel
af HolgerDrachmann,„Bonifacius-Skja'-

— Sardous senaste pjes, Madem-
oiselle Sans-Géne", skrifven tillsam-
man med Moreau, uppfördes ifredags
på VaudevilleteaterniParis. Det är
ett lustspel i4 akter, hvars handling
till större delen är förlagd till Napo-
leon den La regering. Hufvudpersonen
är marskalkinnanLefebvre,hvilkenlika-
som sin man utgått från folkets led.
Hon var nämligen ursprungligen Tviit-
terska och bibehölläfven efter sin upp-
höjelse både uppträdandet och uttrycks-
sättet af en kvinna af folket. Man
kallade henne af denna anledning för„Fröken Ogenerad". Otaliga anekdo-
ter berättas om hennes rättframhet,
hvilken hade både sina löjligaoch sina
rörandesidor. Åtskilliga af dessa anek-
doter synas hafva blifvit användaiSar-
dous stycke.

Detta stycke hade i fredags en stor
framgång, hvilken dock mer skall hafva
sin grund iden glänsande iscensättnin-
gen och de inströdda hastiga anekdo-
terna än istycket dramatiska, iiirijiin-
ster.



HOTEL KAMPS FESTSAL
från kl. 9 e. m

Onsdagen den 8 November
Sprowacker
Eossini

1. Marscli Mci Goscherl" .
2. Ouverture La gazza ladra
3. Vals Wiener Blut" . . .
4. Em albumblatt

Strauss
Wagner

F a,\x s-

GanneMazmvka La Czarine
En niarknadsresa*) . Schmidt.

Ole Bull.
Boieldieu

Saetergjentens söndag
Potpourri Hvita frun
Marsch »Carl August"

Torsdagen den 9 November
FahrbaclMarsch Militair" . .

Ouverture ..Italienskan
Polka Polichinell" . Kossini

Violett
WeberAufforderung zuin Tan/

Arditi
Sohmidt.
Wefling

5. Gavotte L: lngénue" ,
6. En marknadsresa*) .
7. Vals En sommarafton"
8. Potpourri Mignon" . ,
9. Marsch, Ruhestörer"

Thomas
Stix.

")Kn marknadsresa. (Musikaliskt skämt.) 1.Lars Jonssons gärd
iskogen. 2. Lars vaknar samt väcker sin piga. 3.Reser tillmark-
nad i sta'n. 4. Trätfar där en gammal vän. 5. Går ut ocli ser på
kommersen. 6. Köper Stridsropet af en frälsningssoldat. 7. Möter
sin fästmö, bjuder henne på kaffe med doppien restaurant; väl-
ter där ett bord, då han vill ta en kyss. 8. Hörasedan på enblind
zitterspelare. 9' Går därefter pä cirkus. 10. När de gå därifrån
köper han pä torget dennyaste visan, som handlar ommordetpå
konungen frän nordliga Amerika. 11. Åka sedan på karusell. 12.
Se på en dansande björn. 13. Lars märker nu att enannangår och
hviskar till hans fästmö. 14. Men Lars säger: Kersti ho' a' min.
15, Nu blir det slagsmål, lfi Hvari båda visa sitt mod, så att po-
lisen får hvissla på förstärkning. 17. Och infinner sig hela polis-
styrkan. 18. Öcli iörLars ikurran. 18 Att där sofva ruset afsig
20. Vaknar upp dagen efter

Annonsera

€&rocjramSlaået"
den kända verldens billigaste

tidning,

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de
tagas förlängre tid.

flhe IHvarJe annonsör får sig HL /UUÖ.. tidningen hemsand W(/ö'"

—
-f- <3-X*£4,tXS. -f-

—
■

Annonser emottagas å Nya Expressbyrån.K
Esplanadgatan 21, inne på gården, midtemotporten

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
ocli genom kolportörer.

Från uflandefs tcafrar.

Veckans program

StocJtholm
JolanthaA". Operan: Bybarberarei^^^^^^^^^^H

K.Bräm. T. Förrivärluen(premiere]^^H
Södra T. Farinelli.
TFasa T. Sabiuskomas bortröfvande.I
Jo/'c T. Galérslafven Eocambole.

Göteborys Teater: Ljungbyhorn (premiere
KriMiania Teater: Mester och Laerlina-.
Köpenhamn:

Kongl. Th.: Kunstnere (premiére.)
Dagmar Th.: BarberareniSevilla.
Casino: Magdalena. — Den sköna Galatlie;
Folk Th: Pak.

Sit Petersburg:
Maria T.: Aida
Alex. Th.: Topauee cep;(ue.
Michel T-: KoMnaHbOHU.
Lilla Th.: Hamlet (operan.)
Deutsch. Th.: So sind sie alle

Paris
Samson et DelilaGr. opera: Eigoletto.

Öp- comique: Mireille,
Com. frangaise: L'Amour brode (premiére
Gymnase: Le Deputé de Bombignac.
Odéon: Le diplomate.

aniére.)Vaudevillc: Maclame Sans-Uén^U^^^^H
Varietes: Madame Satan.
Palais Royal: Une EnquétH
Porte.-fSt.MaHw. La dame (^^^^^^^^

Kounou

Berlin:
K. Opernh.: Carmen — Lolieugrin.
K. Schauspielh.: Natalie. — Vasantasena.
Deutsches Th.: Man sagt! — Doktor Klaus.
Lessing Th.: ArmeMaria (premiére.)
Berliner Th.: Cliic. — Hamlet.
Friedrich W. Th.: FreundFelix.

<ffiöpalliié €iéra
Portmonäer,

Plånböcker och
Blomsterkort

hos undertecknad,

Nya sorter inkomma hvar
vecka. — Billiga parti- och
minutpris.
OSKAR FRÖBERG,

Kaserngatan Ifi.

ns
listiiFiatli^t?iiiag

rekommenderas ibenägen
åtanke.

Ryska Brandförsäk-
rinpliölapt

af år 1867

försäkrar billigast all slags
egendom genom

"V\7"illx« Försten.
Bolagets General-Agent.

SöcLra,Esf>la.n.a.cL§ra.ta,3a. l:T:o 2.2.

ijjjj Brefpapper & Kuvert \\
i^^Dahlbe^^pappenähanael^H

Hufvudaffäv:AlcxaiHlersgatai^jj^^^^M% Filial:Slnlimden liH

med flrma

å, § eItiomsier
Glasmästare

\\ redes passage
Telefon N:o 1359.

Spetsar
band,

plysch,
ytterst billigt,
H. ELLMIN.

Ilexmidcrsg.g

Kajsaniemi värdshus.
Rum för enskilda

sällskap.
För större till-

ställningar såsom
bröllop m. m.,
npplåtes hela lo-
kalen.

G. A. Wicksiröm.

Ravlntola & Biljaardi,
Itä Henrikink. 9

Ruokapaikka
Huoneita ynnä

Piano yksityisil-
le seuroille. Ko-
kouksia varten
löytyy huoneisto
erityisine käytä-
vmeen

Kaisaniemen ra-
vintolan suljem-
me yleisön suosi-
oon

G, A. Wickström

ByvingeFabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
jäskraftig och hållbar

Ättika
kemiskt ren.

Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lanipsprit.

SOCIETETSHUSET.
Onsdagen den 8 Novemberkl. 8 e.m.

"IjTF'
f _^

1

©. c^. Slawiansfii
med kör

1. Bbi/iHHa npo öoraTbipa /toöpbiHK)
HMKMTHHa . . O. H. Slawianski,

utf. af hr D. A. Slawianski medkör.
a) BHH3"b no lYiaxyiuKt no 80/irfc,
b) MeyiuKa 3e^eHaa moh,

folkvisor, utf. af kören.
MHorn /ivra, npaßOCflaßHbiii Pyc-

ckjh Uapb ....Ignatja G.
utf. af kören.

Ymt a 30/fOTo xopoHio!
folkvisa utf. af kören.

KayiMnxa iwaMHKa moh,
folkvisa utf. af kören

Barodin1. Xopi> ur oj). 1-goi^^^^^^^^H
utf. af korei^^H

2. HepHO6j)OßblH HepHOOKU^H
folkvisa, utf. af knrenM

3. 3h yxHewb.
folkvisa utf. af kören.^^^^^|

1. CnHTca MHt M^afleiueHbKoii, folk-
visa arr. . .O. H. Slawianski,

utf. af lir D. A. Slawianski med kör.
5. Aw, flyHioujKa, J\ym,

folkvisa, utf. af hr D. A. Slawianski
med kör.

111

Eusalka Drago-Xopi ur op
misohkij,

;öreu

KpacHbiti capamaH-b Verlamoff
utf. af kören.

3. Kam y HaujMxt y Boporb
folkvisa,utf. af kören.

i. Ax"b Bbl ctHM, ....Lomanin.
utf. af kören.

5. MeTeTKa,
folkvisa,utf. af hr D. A. Slawianski

med köi

Lepons de frän-
pais et
(théorie
que).

Ilademoisefle Haueten.
Passagen trp. E. Ivån
chez elle de 10

—
11, 3

— 5

<865.!
CAFEET

Ö. Henriks-
g-atan1

Kaffe,
The,

LäsTulvyclter,
goda

Piroger.
Cigarrer

och
Cigaretter

till
vanliga priser

>??^r

Dagligennyrostadt
KAFFE

goda kvalitéer,
billiga, priser

Rabatt för restaura-
tioner och åter-

försäljare

Hilma Ingberg.
Östra Henriksga-

tan N:o 1.

rTelöfonN!oi6os

*ifijirala vfaßrißs
extra prima, jäskraftiga

och hållbara

Prässjäst.
Denaturerad Sprit.

Elektrisk éefysninej.
Kontrakt om elek-

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

Helsii

&„ WåJJtwmecTanglais
et prati- Pianostammare,

Vinkelgatan 12
-<^-ITele£cz3 ISSS- ">>.-

Anmälningar emottagas
äfven ihr A. Lindgrens
musikliantle!

Undervisning1

Väiiäsnina oen Dekfamafion
OJ (

meddelas af
Cmetie Hbsgarfiohn.

Östra Brunnsparken N:o 11.

Telef. 627. M
Alexandersg. 42.

ii ¥apcfcr 6c Bårder i I
smakfullt urval.

dCerman <£uls. i
'

j ! Unionsgatan 32.

igfors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1893


