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1893.N:o 3 Söndagen den 8 Oktober

SVENSKA TEATERN.
Söndagen d«n 8 oktober 1893

För 17:de gången

De ungas förbund.
Lustspel i5 akter af Henrik Ibsen

Personerna.
Kammarherre Brattsberg ....Herr Salzenstein,
Erik, hans son, juriskandidat och

köpman Herr Södergren.
Thora, hans dotter Frk. Borgström.
Selma, Eriks hustru Fru Riégo.
Doktor Fjeldbo, bruksläkare. . .Herr Wetzer
SakförareStensgård Herr Lindberg.
Possessionat Mån«en påStorskog.Herr Svedberg.
Bastian, hans son Herr Hultman.
Ragna, hans dotter Frk. Gradin.
Kandidat Helle, lärare på StorskogHerr Linderoos.
BruksförvaltarenRingdahl . . .Herr Öländer.
LandtbrukarenAudersLundestad.Herr Malmström,
Daniel Hejre .... Herr Riégo.
Madam Rundholmen, landthandla-

reenka Fru Molander.
Boktryckaren Aslaksen Herr Wilhelmsson.
Enbetjent hos kammarherm . Herr Precht.
En uppassare Herr Larsson.
En tjänsteflicka hos niadam Rund-

holmen Frk.Granqvist.
Kammarherms gäster. Folk. Allmoge.

Handlingen föregår på bruket, igrannskapet af en
köpstadisödra delen af Norge.

Orkestern utför
Före stycket: Lustspiel-Ourerture . .Kéler-Béla,
l:sta mellanakt: Nen Wien, vals....Strauss.
2-dra mellanakt: Gtavotte Curth.
3:dje mellanakt: BlauVeilchen,mazurka.Eilenberg.
4:de mellanakt: Teufels-Marsch....Suppé.

Börjaskl. 7,30 och slutas oinkr. 10,45 e. m.

Guiseppe Verdi
En af de märkligaste företeelseridet allmänna

europeiskamusiklifvet är otvifvelaktigt Verdis fram-
trädande senaste vår med sin nya opera Falstaff.
Imorgon, den 9 oktober, fyller denne mästare 80
år. Att vid de åren ännu kunna bevara den sin-
nets friskhet och tankens klarhet, som kräfves för
en skapande värksamhet istörre stil, är inom mu-
siken nästan exempellöst. Cherubini var blott 73
år, när han skref sin senaste opera,Haydns krafter
sveko honom vid ungefär samma tidpunkt, Auber
är kanske den ende, som kan komma ijämförelse.
Det är med anledningaf hans stundande 80:de fö-
delsedag vi i dag delgifva våra läsare porträttet
af denna populära kompositör.

rostinhoitaja. . .
Kirjuri . .I*ostil,iooni....
Kauppancuvos . .
Talonpoika . . .
Kuleksiva kaoppias
KaupunginpalTClija
Helmi. .
Nolti Kufrosjne. .
TalonpoikaiSTaimo.
I'alvelustyttö. . .
Vlcisöii

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Lokakuun 8 p:nä 1893.

näytellään:

SIIMIUKIiiTAJI.
Ilveilys !:ssa kuvaelmassa. Kirjoittanut P. HANSIKAINEN.

Suomalainen alkuteos.
Henkilöt:

Jussi Oluvinen, entinen talonpoika Oluvilasta . Aleksis Rautio
Naemi Kahilainen.l,iisrt. lianen vaimonsa

Matti Hulmöncn, kylänvanhin ja kestikievari
Hölmölässä

Katri, lianen vaimonsa
Mari,heidänpalkkapiikansa
Matkaaja talonpoika

Taavi Pesonen.
Mimmi Lähteenoja.
Hilma Liiman.
Niilo Stenbäck.

Hölmölänkyliäsiä.

II¥AA¥ OIKKUJA.
1-näytOksinen huvinäyetelmä. Suomalainen alkuteos.

Henkilöt
Alnrik, virkamies . . . .
Hilma, hanen vaimonsaLaura, Hilman Ystävä . .
Herman, Lauran sulhanen
>l;ii,i:i. torpantyttö . . .
Kalle, renki

Knut Weckman.
Kirsti Sainio.
Helga Corander.
Konrad Tallroth.
Olga Poppius.
Julius Sario,

Tapaus: Alarikin maatalossa.

PÅPPILÅI TTTYABSA.
1-näytöksinenJiuvinäytelmä Kirjoittanut MÄ.KTTI WUOKI

Suomalainen alkuteos.I
Henkilöt:

Auro-mcstiiri, entinen sotamies, vanliapapp^H
lassa eläjä

f 0111 Mulhiimmu keski-ikätnen lesl^iiTirkkoson Locna, kiiiiiuninw
Hcisknscn Anni, morsian .^^^^M

POSTIIOITTÖBISSA.
l:näytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut E. KILJANDEE.

Suomalainen alkuteos.
Henkilöt:

Part. gäll. 3,— Avantsc,
IRad. fond 4.50; Sida3,50

I'arterre: 4,50; 4,—; 3,-
-25,~; Part. loge

_
II Rad. fond ~<^MRad. foii<l!^B■Sida 1,60: Avantsc. 20,—: 111

Sitta I.— :Gäll. 0.50: Avantsc.

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

BIGTO^IJI
iStockholm

meddelar lifförsäkringarpå förmånligastevilkor.
Försäkringstagare erhålla 8/4 af vinsten

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

E. A. HJELT,
Helsingfors,

GeneralagentförFinland,

Carl von Knorring,
Mikaolsgatan 1

mm

fl gfl framhåller sitt rikhaltiga lager i SIDEN & YLLEVAROR
"I~>.Fi.TT-i «=4l^: -r-ä.r*!r^l f>-r*l under ledningaf framstående Wienerdirectris

"— «" 1111111111 111111 1 1 1 1 1 1 111 1111M1111 IIII1 1 11»— "— «" 111111 11 11111 1111111111111111IMI1 11111111!"►— "
OolÖQcfllLifförsäkrings Kontor: ift Brand-\..Svea Dessa utmärkta viner, livilka som bekant,

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

N. Esplana.de/atrm 33.

J. N. Carlander." -«"! iil111 1111 11limiiiiMM■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii»»—»— ■4«lililii;i:i:i:i i:iilii:i;iiiini!iiiiiiinniiinmim 111111!"»- " Ungerska VinltäIlaren

Franska Lif förs ä krin g s boIag e t

L'UfIBJINE
meddelar fördelaktigasteliPÖönkapitnforsäknngarafolUiaslag!^Särsk!lut91 må framhållas de så eftersöktabarnförsäkringarna. L'Urbaine är fortfaJ

g rande det euda bolag,som meddelar uppskjutna lifförsäkringar att vid21B års ålder träda ikraft utan alla förbehållredan åt bagn_jiAn_det-Jjör^j

Kontor

r3mct3imC3M:DaE^eC3ME3ii«D3aEC3iiKC3Mi:3!MCCIMiCCIiM r

j 6. Jl. éCjoll i
i Helsingfors. *
| Representerar l:sta klassens i

I Vin, Spirituösao. Conservhus. \( G. H.MUMM & C:o, Reims, \
! iCHAMPAGNE.
f LUCIEN FOUCAULD & C:o Cognac \

iCOGWAO. fej j

K IIlim it i
RAUNIO & C:o.

VIN-, FRUKT-, DELIKATESS-
och KOLONIALVARUHANDEL.

HörnetafBoulevards- o.Henriksgatorna
Telefon 1649.

PAUL DETTMAN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors

Jlnnonsera i<$rogram-'éMaöel

Aleksis Eautio.
lisakki Lattu,
Naémi Kahilainen
Mimmi Lähteenoja
Niilo Stenbäck.
Emil Falck.

lisakki Lattu.
Knut Weckman.
Taavi Pesonen.
Emil Falc<.
Otto Närai.
Aleksis Rautio.
Julius Sario.
OlgaPoppius.
Mimmy Leino.
Naémi Kahilainen.
Mimmi Lähteenoja.



C. E. Lindgrens
Sorstßinéeri-élffär, I43

Alexandersgatan 46. Centrals hus.
Alla sorter finare och.gröfre Borstar, Artist & Målarepen-

slar Toilettartiklar, Friser- & Finkammar, Tvålar, Amykos,
Parfymer, Portomonäer & Plånböcker m.m.tillbilligapriser hos

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

kifiorsähringsabficbolagcf

JEk <dt A w ¥ Äf
£ifförsäfiringar é Sifråntor.
Billiga premier liberala försak-

ringsvilkor

!
— —

éafs läsare ocfi
annonsörer.

\ Redaktionen anhåller för-
i bindligast om ursäkt för de (

) första numrornas sena ut-
-1 delning. Men huarken re- )
\ daktionen eller tryckeriet är

11

i skulden därtill.

ORKESTERFÖRENiNGENS
POPULÄRA KONSERTER

Tisdagen den 10 Oktober.

Program:

Ouverture,nHeimkehravs der
Fremde" Menddssolm.

I)anse napolitaine (ny) . .Desormes.

Serenade MosgkowsM-

Norsk konstnärskaraeval .Svendsan.

Paus.

Ouverture till op. Oberon . Weber.
Konsert, för violin .... Tschailwwslcy.

(Hr. Willy Burmester).

Scener ur Die Meistersinger

von Niirnberg" Wagner.

Paus.

Serenade Hongroise (ny) . Joncwres.
Tränmerei Schumann.

Mazurka ur op. Halka . . Monjitschlco.

ELEKTRICITET.
Omöjligt för någon att utföra, underhålla

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

Elektrotekniker Mc Antipiii.
Nylandsgatan 34. T. 897.

Sam von <3idls
Målerirörelse & Ritkontor

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

fullt och billigt.
Kostnadsförslaguppgöres på allt arbete

på förhand.
SPBCIALITÉ:

Dekorationer utfördaiviss bestämd stil.

HOTEL KÄiVtP.
IHOTELLETS RESTAURANT

5 e. mdagligen kl. 8
Table d'liote

a :! ink
medmusik af E. Schmidts kapell.

OBS.! 15 middagskuponger OBS.!
Smörgåsbord 3 rätter & kaffe

å 2 mk. pr st.

X Festsalen
alla aftnar under supéserveringen

KONSERT
~~\ af E. Schmidts Kapell från kl. 9 e.m

I
"3^* £

Öppet: Söckendagar kl. B—38 — 3 f. m. och 5—9 e,m.
Sön- och. helgdagar „ 9— 2 f m.

C. I. IYBIBdB CAFI
Alexandersg.12, Telefon 52,

-$* Frukost- och Middagsservering1. h£-
Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes.

:- ä>

\ wA'U\tO'X y* varumärke ,e~ \

\ #w^ -A

Idemsninj i pianos; i meddelas af)f]l Selma Kajanus,
Alberts^atan 17.

J. F. Lundqvists
Pelsmagasin.;

Lagret ialla artiklar rikt sorterad!.
Specielt framhålles en stor collection
billiga, pelsfodrade RotO der. Inköp
och beställningar göras med störstaför-
del före vinterns inbrott.

JOH. V I G EL L
K.ommissioriLSlx.oiitor,

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

-5- Kel, 1514. -f-

Verdis opera Falstaff"
Hvar och en, som icke är likgiltig

för samtidsmusikens framsteg1,har utan
tvifvel blifvit frapperad af enbland de
mest nobla företeelserna inom intelli-
gensens värld: förändringen iVerdis
skaparkraft. Denne ryktbare, i hela
världen populäre tonsättare, upphofs-
mannen,. till för sin tid så typiska ar-
betensom „Trubaduren", Traviata" och
BAgoletto", ännu så godt som oskiljak-
tiga från repertoaren öfver alt där en
opera finnes, har plötsligt erkänt, att
han bedragitsig samt afsyurit den form,
detmaner, den stil, på hvilka hans fö-
regående operors framgångar och rykt-
barhet voro grundade. Han har afstått
från den italienska operans alla for-
mer, från de obligatoriska ariorna, du-
etterna, qyartetterna etc, från godt-
köpsframgångarneiouvertyrenoch or-
kesterackompanjemang och vändt sig
till det i musikalisk dialog tolkade
sångdramat, till den oafbrutna lyriska
deklamationen, till den orkerstrala sym-
fonien, hvilken utvecklar psykologien,
karaktären, de innersta känslorna hos
hufvudpersonerna på scenen, episoder-
nas allmänna innebörd och deras infly-
tande på handlingen.

Denna underbara förändring, denna
omkastning i den musikaliska formen
framträdde först iAida" och fingoab-

solut stadga iOtello." För att inse
detta behöfver man endast jemföra
..Trubaduren" eller Rigoletto" med
Otello", och man skall genast finna
de radikala olikheternaiuttrycket,me-
lodien, harmonien och instrumentatio-
nen ide först nämda operorna jemför-
da med den senare. Och detta härrör
däraf, att under mellantiden Richard
Wagners lyriska dramer och komedier
åstadkommit en fullständig revolution
inom den dramatiska musiken.

Äfven Verdi fann sig tilltalad af
den nya rigtningen, och utan att för-
lora något af sitt ursprungliga tempe-
rament modifieradehan under inflytande
af Wagners intentionerstilen, uttrycks-
sättet, formen.

Hvad nu särskildt angår Falstaff",
har han, som ofvan antydts, idenna
opera liksom förut i Otello" adopte-
rat den oafbrutna musikaliska dialogen
utan arior eller duetter, utan uppre-
pande at orden, med undantag af en-
semblerna, hvilka understundom för-
ena ända till 10 röster och utgörade
präktigaste afdelningarna i partituret.
För att sätta detta system ivärket
har han åt operabuffan gifvit ett lif
och en scenisk rörlighet, som den för-
ut aldrig egt.

Men ensamt detta skulle må hända
icke vara tillräckligt för att förklara
Falstaffs" glänsande framgång, om

icke mästaren i detta värk utvecklat
så mycken melodisk verve, så stor sce-
nisk fyndighet och framför allt en så-
dan öfverflödande rikedom på instru-
mentala effekter, att åhörarne,bländade
af denna oafbrutna följd af förföriska
lockmedel, låtit sig1 ryckas med liksom
ien hvirfvel af beundran.

Det skulle vara omöjligtatt ingå i
enskildheter rörandeett arbete af denna
betydenhet eller att kunna framhålla
alla dess skönheter — man skulle då
nödgas att citera dem alla. Anmärkas
kan dock, att de nummer, hvilka mest
tycktes slå an på premiérepubliken,
voro:i första akten introduktionen och
den glänsande ensemblen för mans-
röster, Falstaffd monolog om äran",
den förtjusande fruntimmersqvartetten
iandra tablån och finalen.
Iden andra akten utgöres den mu-

sikaliska dialogen af på livarandra
följande motiv, hvilka förändra karak-
tär utan att upphöraatt varaintagande.
Ett motstycke till finalen idenna akt,
då Falstaff stoppas ned iden famösa
korgen, torde knappast någon annan
komisk opera kunna uppvisa, ifråga
om oemotståndligt med sig ryckande
kraft.

Tredje aktens féeri-scener äro af en
beundransvärd skönhet; inspirationen
gnistrar här ihvarje fras; en präktig
fuga, bygd på ett gammalt, klassiskt

motiv, en fuga i tio afdelningar med
alla sina entréer och modulationer, sin
stretta och sin forte-final afslutar ope-
ran. Den vokala ocli instrumentala
effekten af denna „försoningsfuga« är
storartad och bildar ett värdigt slut
på Griuseppe Verdis mastervärk.

Texten till Falstaff" är, som mun
vet, författadaftonsättaren ArrigoBoito,
hvilken därvid fritt begagnat sig af
Shakespeares „Muntra fruarna iWind-
sor" och „Henrik IV."

Operan gick den 9 februari för för-
sta gången öfver scenen på la Scala-
teatern i Milano. Le Figaro innehål-
ler härom följande dag ett nära två
spalter långt telegram, som börjademed
följande ord: Det är en glädje att
fatta permen för att förkunna den tri-
umflika framgång Verdis nya opera
rönt, ty vi ha kanske aldrig bevittnat
en sådan manifestation af den latinska
racens snille, sä på samma gång ren
och förledande."

Korrespondenten telegraferar under
själfva föreställningen, att de bägge för-
sta akterna mottogos med en framgång
utan like. Verdi framkallades fem gån-
ger efter hvarje akt och framträdde,
omgifven af de förnämsta artisterna.
Anblicken af den hänförda salongen
var oförgätlig. [Jtanfpr på gatan höll
människomassan på att storma teaternsportar, och de angränsande gatorna böl-



SVENSKA TEATERN. Hotel Käi
FestsaJ

Måndagen den i) oktober 1883,

För l:sta gången från kl. 9 e. m

Alste kaptenen. Program:Lustspel i1akt af Ernst Wichert.
Öfversättning från Tyskan.

Söndag-en den 8 Okt.Personerna
Cesar Xenmaiiii,en artillerikapten
Elvira> hans syster
Alexandrine,hans brorsdotter . .
Paiize, taltväbel

Hr. Svedberg
Fru Precht.
Fr. "Borgström.
Hr. Malmström, Marsch, Helsning Orutzmacher.

Ouverture Califen ....Boieldieu.
Vals, Les fontaines lumineu-

ses Farbach.
Final ur Ariele" ....Bagh.

Paus.

Fautasie ur „Carmen" . . .Bizet.
Polka Sylphiden" ....Bilez.
Polonaise Åhlfeldt.
Aubade printanier ....Lacombe.
Kjörneborgarnes marsch — — —

För l:sta gången

Domarens hatt.
Skämt i3 akter af Vital Aza
Öfversättning från spanskan.

PERSONEENA
Don Carlos Menéndez Hr. Svedberg.
Maria, hans hustru Fru Bruno.
Don Victor Aguiere Hr. Sakenstein.
Filomena, hans hustru FruMolander.
Don Nemesio, läkare .......Hr. "Wilhelmsson.
Pepito, Marias bror „ Hultman.
CipriaiioBermejo „ Riégo.
Rosa, hans dotter Fr. Borgström.
Juan, bet jent hos Don Carlos . . . Hr. Linderoos.
Manuel, portvakt „ Malmström.
l:ste bäraren „ Enberg.
2:dre bäraren „ Öländer.

Händelsen försiggåriMadridivåra dagar.

NYA EXPRESBBYRAN
Norra Esplanadgatan N:o 21
TelefonN-.o 923.

Uppdrag och kommissioner af
alla slag utförasskyndsamt, diskret och ■

—
s^we '

billigt

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. »TffSÄ»
RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o

Etablerade 1835 Etablerade 1820

fW/£Å/ "v cosjst/e, f^eims Champagne,
Specialité: 'S Médailles a'or". Specialité: Carte d'or".

Co \_Li

41,Ua
Generalagent förFinland: JJgenturen VINI COLE"

cJCerman <3ilgmann,
Helsingfors

» <£ cft <ft:s rcstauranf st-J;tSaSMI «£ & «&■* r&sfaurant.^
jade af folk. Korrespondenten tilläg-
ger till slut, att man efter sista ak-
tens slut väntade kolossala ovationer.

Tournée Ida Aalberg

Från Tammerfors meddelar vår spe-
ciele korrespondent: Publiken hade
mangrant stämt möte i teatersalon-
gen för ;itt åse premieren af Sardous
spännandekomediFemande". Ida Aal-
berg utförde Clotildes parti och skapade
däraf ett mastervärk, fullt jämförligt
med Kerstin Fleming iElinan surma"
och andra af den framstående skåde-
spelerskans förnämsta roller. Allame-
del stå henne till buds för att kunna
tolka själens finaste skiftningar. Man
vet ej, livad man mera skall beundra
hos hennes Clotilde, den passionerade
älskarinnan eller den känslolösa,hämd-
lystna kvinnan. Hon kan röra åskå-
daren till tårar vid den smärta älska-
rens slocknande kärlek föderhos henne
och man fasar vid de utbrott af hat
och hämdlystnad hon gripes af mot den
stackars Femande.

Det är ej tacksamt att spela ibredd
med en så stor konstnärinna som Ida
Aalberg. Därför måste man ge desto
större erkännande åt de unga förmå-

gorna, af hvilka tournéen är samman-
satt, för det arbete de prestera. För
livar dag märker man de stora fram-
steg truppen gör isamspel, hvilket re-
dan är förvånansvärdt godt. — Men
ni får väl själf se och bedömmaom
en vecka, då tournéen skall begynna
sina representationerpå Alexanderstea-
tern. Femande spelades af fr. Meeri
Salin, som af sin roll gör en mycket
sympativäckande ung flicka. Fr. S.
har en melodisk organ och rör sig be-
hagligt. Hr. Evert Sutinen utför Po-
merol värdigt och väl beräknadt. Som
hans svartsjuka hustru Georgette är fr.
Olga Kosunen — Aspegrenska truppens
f. d. primadonna — mycket pigg och
treflig. Hr. Alarik Böökspelar älskare
med rutin. Han har en ståtlig figur,
som är af ypperlig värkan. Öfriga rol-
ler äro små och utföras alla klander-
fritt så att det hela blir fullt njutbart.

Notiser.
—

Från Berlins musiklif. En
italiensk opera håller på att upprättas
iBerlin till alla rättrogne och egois-
tiske musikprotektionisters fasa. Un-
derhandlingarna härom bedrifvas mel-

[an en iDresden bosatt sångkapacitet
af första rangen samt Gremma Bellin-
cioni och hennes man Stagno. En
furstlig person bidrager med en större
summa till företaget. Säsongen skulle,
om saken kan ordnas, räcka tre måna-
der på våren. Början skulle göras
med Massas' opera Eos".

Krolls teater, som nyligen afslötsin
värksamhet, har haft en operasäsong,
som oafbrutet räckt från april 1892,
eller i 17 månader, ock därunder ha
många tyska och italienska noviteter
kommit till uppförande, hvarjämte flera
berömda gäster uppträdt. Det påstås,
att lokalen nu skall ändras till en
storartad bierkneipe. Man får dock
hoppas, att Kroll må nästa februari
kunna fira sitt halfsekeljubileum på
värdigt sätt och i enlighet med sina
traditioner.— Nya operor. Massenets nya
opera Thais" skall ivinter uppföras
iParis. — Deidania heter enny opera
af Henri Maréchal. Liksom Massenets
värk skall den gifvas å Stora operan.— Veronge de la Nux har skrifvit
en opera med texten egendomligt QOg
på prosa och med Oedipus till ämne.

De nya operaverk, som iden när-
maste framtiden komina att uppta-
gas å k. operan iBerlin, äro: Eatc-
liff" af Mascagni,Mediceerna" af Le-
oncavallo, Mara" af F. Hummel,Gring-

oire" af Brti.ll. Därjämte ärnar man
gifva en scenisk framställning af Men-
delssohns Walpurgisnacht."— KonsertföreningeniKöpenhamn
har efter 19 års värksamhet upphört.
Dess ledare var professor OttoMailing
och 212 tonverk hafva under nämnda
tid uppförts. Däraf voro 96 för kör,
43 för orkester, 23 konserter för oli-
ka instrument, 50 andra vokala och
instrumentala värk. 152 verk häfva
uppförts för första gången, af dessa
42 danska. De sist nämnda voro inal-
les GB.

Förbudet att använda k. teaterns
sångare anses vara en hufvudorsak till
föreningens upplösning.— Nils Personne, liar efter myc-
ken öfvertalning åter öfvertagit led-
ningen af dramatiska teaterns iStock-
holm elevskola, hvartill denna läroan-
stalt med skäl kan lyckönskas, ehuru
arbetet med elevers utbildande iicke
ringa grad inskränker den talangfulle
konstnärens egen värksamhet som skå-
despelare, hvilket åter är mindre för-
delaktigt för teatern. Emellertid har
hr Personne visat så goda lärareegen-
skaper och förut under sin ledning af
elevskolan ådagalagt så stor förmåga,
att man liar skäl att hoppas det bästa
af den nu gjorda anordningen.



Hotel Kamps
Festsal

från kl. 9 e. m

Program:
Måndag-en den 9 Okt.

Marsch, »"Wiener Schwalben" .Schölgél.
Ouverture Ziguenerskan n .Balfe.
Vals j,Jonathan" Millöcker.
Zug der Frauenur uLohengrinu Wagner.

Paus.

Fantasie ur „Preciösa" . . . Weber.
Polkamazurka Em Herz em

Sinn" Strauss.
Chanson, Arabe Lamothe.
Solveigs sang Grieg.
Marsch, Wien bleibt Wien" .Schrammel.

Annonsera

€sroc}rain~<3Haået"
den kända verldens billigaste

tidning,

Annonserna ytterst billiga, särskildt] om de
tagas för längre tid.

/7AC / Hvarje armonsör får sig HL /UUii.. tidningen hemsand «/C/ö..
—

—4- G-ratis. -s—
—

Annonser emottagas å NyaExpressbyrån, N,

Esplanadgatsn 21, inne på gården midt emot porten.

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.
Tidningen utdelas gratis utanför svenska och

finska teatern från */4 före till "'/j efter representa-
tionens början. Likaledes gratis å Orkesterförenin-
gens populära konserter samt å Kamps hotellunder
den tid musiken spelar.

Lösnummer å 10 p:ni i alla bättre tidnings-
kiosker och försäljningsställen.

'^

otei Äamps
Festsal

från kl. 9 e. m

Program:
Tisdag-en den10 Okt.

Bröllopsmarsch Mendelssohn.
Ouverture nVillards drago-

ner" Meillardt.
Polkamazurka „Rosenknop-

pen" Wejdling.
Final ur Aida" Verdi.

Paus.

PotpourriMRomeo ochJulia" Gounod.
Tals E 1Furia" Granada.
Pizzicata piece Låtan.
Saetergjentens Söndag . . Ole Bull.
Marsch, I Lagerlunden" . Griltgmacher.

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

Brefpapper & Kuvert
med firma

} Hufvndaffär: Alcxtiiiderscratai^^H

åe i» ibiiiiF
Glasmästare

Yvredes passage
Telefon N.o 1359

fc)yvingeFabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
jäskraftig och hållbar.

Ättika
kemiskt ren.

Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lampsprit.

Teater och Musik.
— Engelbrechtska sällskapet af-

slutade den 2 dennes en mycket fram-
gångsrik sejour iSundsvall, hvarefter
kosan styres till Trondhjem. På det
förtjänstfulla sällskapets repertoar har
senast, bland annat, upptagits Paille-
rons „Sällskap, där man har tråkigt".
Utförandet betecknas af Sundsvalls Tid-
ning som en ny triumf" för sällska-
pet. Särskildt framhålles fru Hwasser-
Engelbrechts utmärkta utförandeaf den
gamla härtiginnan de Révilles roll, en
oöfverträfflig prestation". Hon hade
därmed „skapat en fullödig typ från
andra kejsardömet", och de kvicka och
bitande replikerna kommo genom hen-
nes förträffliga dialogbehandling till
sitt rätta värde.

Fröken Strömberg spelade Suzanne
de Villiers .,naturligt och gripande",
hr Engelbrecht och fröken Adelstam
den smidige, ärelystne prefekten och
hans lefnadsglada fru.— Sarah Bernhardthar återvändt
till Paris från sin sydamerikanskaTo-
urnée, på hvilken hon förtjänat duk-
tigt med pengar.— M:me Materna, den utmärkta
Wagnersångerskan ha antagit ett ly-
sande engagemang för en serie konser-
ter i Amerika. Hon kommer att be-
gynna iNev-York den 17 och 18 No-
vember, hvarifrån resan går tillBoston,
Philadelphia, Chicago och flere andra
städer.

Operan i Berlin, som spelar
under tio månader, har 700,000 mark
i subvention. IItalien erhålla teat-
rarneiNeapel,Milano,Eom ochPalermo
subventionermellan120,000och300,000
iranc för att blott spela fyra månader
om året. Dessutom aflöna två af de
nämda städernas kommuner vederbö-
rande teatrars orkestrar.— Wagner-festspeleniBayreuth
nästa år uppgifvas nu skola taga sin
början den 19 juli och skola räcka till
den 19 augusti. De inledasmed Pars-
ifal" och bli in allés 20 till antalet.
Utom Parsifal" skola operornaTannh-
äuser" och Lohengrin" gifvas. Ee-
petitionerna taga sin början den 20
juni.

Leijons de fran-
9ais et cTanglais
(théorie et prati-
que).

Hademoiselle Haueten.
Passagen trp. E. Ivån,

chez elle de 10
—

11, 3
—

5,

Undervisning1

i

Väffäsning oei) Dekfamafion
Se feifl

Den ärade allmän-
heten underrättas

härmed att un-
derteckuad öpp-
nat servering-
af kaffe, the,
läskdrycker
jämte goda
piroger o.

smörgå-
sar.

OBS.! Cigarrer
och Cigaretter

till vanliga
priser.

lina Ingberg.
Östra Henriksga-

tan N:o 1.
Telefon N:o 1605.

fet dl

Ledig annonsplats

Telef. 627. f
Alexandersg. 42,

fMMMMMMMMI

#""""«<

Ledig annonsplats

apc:
fflakfullfc urval.

cZCerman <£uls.
Unionsgatan 32.

er

Spetsar,
band,

plysch,
ytterst billigt,
H. KLLM IN.
Alexanders^, g

-^

*
o.

g»
.o1

Helsir .gfors, HufvudstadsbladetsRya Tryckeri 1

meddelas af

Cmelie HDeger/iofm.
Östra Brunnsparken N:o 11.

hfekfrisk belysning.
Kontrakt om elek-

trisk belysning uppgö-
ras å Helsingfors
Elektriska Belys-
nings Aktiebolags

TTT<


