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SVENSKA TEATERN.

Söndagen den 10 Mars 1895

För fjerde gången

Den Ifilmli
(l'Enfant prodigue.)

Pantomimei2 akter af Michel Carré fils.

Musiken af André Wormser.

Personerna

Pierrot senior

Fru Pierrot

Pierrot junior

Phrynette, tvätterska

Baronen

En tjenare

Börjaskl. 7,30 och slutas omkring kl. 10 e. m.

Fru Castegréns kostymer äro från Magasin du Nord.

Ci>_^

H. WICKELLedig annonsplats.
VINHAWDBL.

cftrraßs cftunscß
prisbelöntpåmånga utställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.Ledig annonsplats. "^Guldmedalj189D.

r ranska Lifföpsäkrinqsfeofaqcf % raf M M
N:o 4711.

o €xtrait d'€au de Cologae double,
irån Ferd. Mulhens iKöln,erkändsom denbästa genom tillerkännandet af det enda
törsta prisetiKöln 1875.

Generalagentför Finland,
2vla.ii.ritz G-estrin..

Helsingfors.

sonen.

Hr Riégo.

Fru Bränder

Fru Bruno

Fru Castegren

Hr Ahlbom

Frk Berglund,

Kontor. Fabiansgatan N:o 8. Tel. 916. -j-

t 9°
■a

■■JJjlj'
"

JS Mjt^EISINOFORS

Hilda Castegren
(Phrynette i den förlorade sonen.)

Att fru Castegren skulle bli en charmant Phry-
nette var att förutse. Skådespelerskans liflighet och
grace komma väl till pass vid utförande af denna
stilfulla subrettroll. Man är blott så van vid att
lyssna till fru Castegréns pärlande sång, att man
smått väntar sig, att hon skallbryta tystnaden och
stämma in med <le liffulla och koketta valsmotiven,
som beledsaga denna stumma uppgift.

Adolf Lindfors

45 vuotias
Knut Weckman.
KaarleHalme.
Emil Falck.
Konrad Tallroth.
Aleksis Rautio.
TaaviPesonen.

Katri Rautio.
Mimmy Leino.
Emelie Stenberg.
MimmiLähteenoja,
Hemmo Kallio.
lisakki Lattu.

Ida Aalberg.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaak:lo V2B Ja
loppnu k:lo V2H-

J.

T^önns l^onnmissionsKontor,
Michaelsgatan i,

Anskaffar dugligt ocli väl rekommen-
deradt tjenstefolk ialla branoher.

Förmedlar gårdsköpsamt uträttar alla
slags kommissioner.

affär för

Vösiauer Goldeck!
Sfssa utmärkta rOd-vlner, enligt kemisk analysäkta, rena naturviner, hvilka såsom bekant använ-

das vid utländska burorter såsom synnerligen hal-sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numeraå alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus.

AXEL PALMROOS
T7-2ja.a.££ar.

Lager affina äkta Viner,Endast ett pris.
Filthattar 1O imk, Silkeshattar

och ehapeauelaques"2O fmk.
Gognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

HJfJjjj Carl von Knor r in g.
1H Ju, Kontor:Michaelsgatan1. Telefon1357.
CAFIB¥ 10BB

Serverar smörgåsbord,Vi& '/> portioner,salta biten.
Varma &kalla sexor, till billigapriser.

Öl på seidlai,
Nybeklädd& Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer,

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Maaliskuun 10 p:nä 1895.
cfiouva cféa dlal6erg'in vie~

railu näyiänföjä.

Erotaan pois.
(Divorpons)

3-näytöl<sinen komedia. Kirjoittanut VictorlenSardou
ja Emil de Najac. Suomentanut NiiloSala.

HENKILÖT

Des Prunelles, rikas aatelismies,
40— 45 vuotias . . . . .

Adhémarde Gratignon, valtion
metsäin tarkastajaj2s— 3o
vuotias. .^^^H^^^^^HDe Clavifiriiac, lil

Bafourdin . . .^^^|^|
Bastion, palvelija . . . .^^^H
Josepll, ravintolan vahtiniestarM
Cyprienne, Des Prunellesin vaimxl

25 vuotias
Rouva de Brionne, nuori leski
Kouva de Valfontaine....
Neiti de Lusigrian
Josépha, kamarineitsyt . . .
Viinuri
Talonvartlia

Kaksi poliisia.
) Cyprienne

Nykyaikana Eeimsissä.

Havtes Nouveautés I SIDEN & YLLEVAROR X?
äfvensom DAMKAPPOR. C§ |

Damskrädderi under utmärkt ledning. Jr\

Mössor.

Sofiegatan 2.

Gustaf j^lomqvist

JERNVÄGSHOTELLET.
Undertecknad, som den 1Feb. öfver-

tagitJernvägshotellet,rekommenderarsigmed väl möbleraderum tillbilligapriser
God Restauration! Uppmärksam betjäning.

Högaktningsfullt
A. Grönberg,

m
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IJLLIUS SJÖGREN {
U MikaSlsgatan4. Central*hut. |J£* Ylle- och frihofvaruaffär. J
£ Vålsorteradtlag-er. Billigapriser. J£

Iii/försäkringsaktiebolaget

JEifförsäfiringar å JSifränior.
a Billiga premier — liberala för-
I säkringsvillkor.

"®i^lil^^
IIJ3äst blir ilängden alltidbilligast,pl
Wå Köp alltid en ÉÉ
sP T?^
J?p så är Ni säker om att få en god maskin. sä«
J||> = Kom och bese nyheterna för1895 if#s

HUFVUDDEPOTEN,
C e nt ra Ip ass age n. wf

Reel behandling hafva förut kännetecknat%%»^ oss och utlofvas äfven nu af É.k
M Axel Wiklund, miiGeneralagent och inne- Hjalmar Fellman

HhafvareafExcelsiorde- 19 p
ÉM poteniCentralpassagen jä!(S£

Ledig annonsplats.

Dndervisnina i pianospel mS"W^" f f St. Eobertsgatan n:o 39.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Tisdagen den 12 mars

Program:
Ouverture till op Don Juan" Mozart

GodardVals N:o 2
Air, för stråkork Bach
Tre orkesterstycken ur „Sigurd

Grieg
Porspel (I kungaborgen!)^^
Intermezzo (Borghilds dröm.J
Hyllnigsmarsch.

PAUS

En Faust-ouverture Wagner.
a.) DieRuinen vonAthen\Förpia- (Beethoven-Liszt
b.) Rondo jIlofone IWegdin^^m
Capriccio Italien^^^^^^^^lTschaikoivsky.

PAUS,

Chasse Fantastique,sinf.dikt (ay)GulrmiJ^^^^^
vDu gamla, du fnska^h^jäl^^^^^H

höga nonfjan^^^^H^^^JSvendsen
Glinka.

-*^r§iliiPiSrr'*

BODEGA ESPANOLAHelsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländsk'
VINER &

SPIRITUÖSA.

GalvanoplastiskaNysilfverarbeten.
Lager af guld- o. silfverarbeten; beställningarutf.fint o.smakfullt; alla slags reparationer verkßtallas]

Galvanisk försilfring o. förgyllning
å alla metaller.

OBS-! priser.

\. Xiljeström,
N. Esplanadgatan35. Wredes hus

Telefon 1427.siö^S)

SOCIETETSHUSET.
Hvarje afton

Stor FörestiiUning.
Artister

Uppträdande af Compafftiia Margherlta (2
frunt. & 2 herrar).

FrökenAnna Hofmann, Chansonett.
Herr William, Nilsson, marmophonvirtuos.

Entré imark

Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URB A IN E
meddelar fördelaktigaste lif- och kapital-
försäkringar af olika slag. Särskildt må
framhållas de sä eftersöktabarnförsäk-
ringarna. L'Urbaine är fortfarande det
enda bolag1,som meddelaruppskjutna lif-
försäkringar att vid 21 års ålder trädai
kraft utan. alla förbehållredan åt barn
från det första lefnadsåret.

Qärl von dinörring.
Kontor:Mikaelsgflfrfij;^

!%£■.

o

tn

Café Victoria
Östra Henriksgetan 13. Telefon 1866.

O. Öländer.

Lektioner ivälläsning och deklamation,
(priset: iklass 7 mk. per manad, privat 3 mk itimmen för en,4mk. för två personer) äfvensominstuderandetaf roiermeddelas af

Siri von Essen,
Lärarinna vid Dramatiska föreningens elevskola

AVladimirsgatan 42, inne på gården.

é»

wy* "^Hi

Skiliiadstörget 2.

Bellman på scenen.
Några teatefhistoriska anteckningar

Birger Schöldström

Jag är en herre af liten djupsin-
nighet", säger Carl Michael Bellman i
det, flere gånger tryckta, fragment till
själfbiografi, hvilket ioriginalmanuskript
för några få år se'n sålde3å den stora
Almqvistska autografauktionen och mot
en hög summa öfvergick tillbokförläg-
garen Isidor Bonniers dyrbara samling
manuskript af skaldens egen hand.

Denne man af liten djupsinnighet
kunde väl aldrig i sin dar ana, att
han skulle komma . . . ooh med allt
gkäl ,,, att betraktas som sitt lands
störste skald, att byster ocii statyer a'
honom skulle re3as, att hans minne
skulle upplifvas i festföreställningar å
Sveriges Operaäcan, men allra minst
skulle han väl kunnat dromtni örn, att
håna person skulle tagas till hufvu^fi-
gur ien Suppé'sk operett, spelad å en
teater i Österrikes j hufvuistad några
och nittio år efter den svenske skal-
dens död.

Ulla Winblad, se'n! Visst förklara-
des inom dea Fredmanska världen om
henne, att

»du är vår Venus; mamseller, gesäller
gör' din stat"

—
men hvad är det mot att hon islutet
af följande århundrade af en wiensklibrettförfattare upphöjts till grefvinnan
Ulla von Winblad, uppvaktad å ena si-
dan af Karl Bellman" själf samtFinekel, Mowitz och Kellgren, Bell-
mans vänner", å andra af de celebreriksdagsmännen och ädlingarne åTheaters an der Wien affischer beteck-nade såsom framstående hattar och mös-sor ... n grefve Westerbotten", bar-on Strengnäs" och herr von Kö-ping" !!!

Och vår gamle hederlige vän Kol-■nodin, f- d. stadsHskalea, skattmä-stare och kämaär vid BaceM orden"!Ea gång dubbades han, såsom mantnmus, mför BaccW härolder med guldoch beslag":
„Värdigt Kolmodin upphöja,
Hvad nama och vap3n skall hm föra?Jo, hui hetsr Källircreutz,
han heter ni voa Kallarcreatz.:'

Oikiå han hifver stigit Muti gl-a--dorne« idet följande seklet, ty ip
-

9r-smförteckningen å denämda,affischernatituleraj haa: Ob 3rit von Kolmodin"

Idenna häromåret å Theater an der
Wien uppförda Suppé'ska operett före-
komma för öfrigt bland Bellmans sam-
tida och umgängesvänner en sillhand-
lare vid namn: kleiner Eyolf .. " nej :
kleiner Elvegaard", en junker Björn,
en lapp Göran och en lapska Lutte m.
fl. dylika passagerare — så att det
sannerligen förefaller som om libretton
ledt sin härkomst från . . . salig gub-
ben Anders Fryxell. Åtminstone hade
hans bellmansMografiske ande, tillika
med någon svensk-geografisk läroboks-
ande, farit in iden wienske librettför-
fattarens hjärna och där hjälpt till att
ordna denna „festligt" fantastiska grupp
från Nordens Anakreons glada dagar.

Såvidt vi veta, var detta förstagån-
gen Bellman, talande och sjungande,
framstälts å någon utländsk scen.

Men å svenska tiljor liar Bellman
framstälts desto oftare!

Vi minna om
KBellmän iMariefred",af Orvar Ödd,

ett dramatiskt plaisanteri, som "> gån'

ger gick öfver scenen 1842—43 & kap-

ten Lindebergs Mindre teater; Hedvig
von Numers' På Gröna lund", f° rst
uppförd 1856 af Oscar Anderssons
trupp å- Humlegårdsteatern, sedan ota-
liga gånger spelad iSverige och Ir-land; skådespelet Ett år af Gustal

Jalta
vid vägen till Fölisön"

IQ IQTO" rekommenderas.
IQ UQIÖ Telefon 1114.

A. Ahlberg.

:;

5^L Elt IV qant°adLScPh
Utabelt ««»■«■■■*«"■ billigaste FotografhÄ^liér.B^ g^-»^ mj M .M^ M.») 1^ ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fnrik i pf

behöfver icke vara förenadt $*Glogatan 3



SVENSKA TEATERN.

Måndagen den 11 Mars 1895

För femte gången

Den llorale sonen.
(l'Enfant prodigue.)

Pantomimei3 akter af Michel Carré flls.

Musiken af André Wormser.

Personerna

Pierrot senior Hr Eiégo

Fru Pierrot Fru Bränder

Pierrot junior Fru Bruno

Fru CastegrenPhrynette, tvätterska

Baronen Hr Ahlbom

En tjenare Frk Berglund

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. 10 e. m

Fru Castegréns kostymer äro från Magasin du Nord

Motion är förhälsan,hvad
mat är för kroppen!

SVENSKA TEATERN.
Biljettpriserna äroICARTE D'OR 1 Länstolar a Fmk 4

Parterre n:ris 33— 72
3— 154Partem^ällerj^l

Parterre-avantsc.er

„ 2: 50
2:50

„ 20: —
stycketals

Parterre-loge . .
Förstaradens fond
Första raden . .

3:50
3:50
4:—
3: —

Andra radens avantscen * 12iIRROYpti fe
i CHAMPAGNE"^ . K

stycketals
„ „ 1:50Andra radensioncH^^l^^^^HAndra radens sidaTiramplats^^l„ öfrigaplatser

Tredje radens avantscen....
„ 1:50

y, „ 1

stycketals » 1
Tredje radens fond

sida
galleri1Renault & C:o

a
Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-

sentationsdagarna söcknedagar från kl 9f. m. - 3
o. m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagar kl,
9— lo f. m., I—2 midd. samt från kl. 4 e. m. äfven-
som de dagar representationericke gifvas, från kl.
12— 3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges för hvarje biljett 10 procent utöfver priset.

Obs.! Biljetter kunna rekvireras per telefon
N:o 387 å tider, då biljettkontoret är öppet.

COGNAC
Verldstierömda kvaliteter.

Onsdagen den 13 Mars.
sDen förlorade sonen.

S1C

KIsilfver 1 Medaljerna.■ ONS I^^^Htf

Brunnsparkens i utmärkt skick befintliga j\_ ciP| C1DcLflcL rekommenderas

J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3*=utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt. ==
Telefon 1192,

Gteuxi/brlxiJL restaurant
Relioirmieiicieras.

0"""/$/
fn /Levins/''^ /

/C/iskylc
/i /Retoimente/w //pådet bästa

oo
Alla dagar. "fftflf^l JOflYmTfc

Middagskonsert E|ite Wiener Damkapeiiet

Alla daggar,

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.Kl 3—5 e. m FAVORITE03

H. DU BOUZET. COGNAC

1
51

2

>2

Hl:s regering", uppfördtå Kongl. stora
teatern 7 gånger 1858 (om det värk-
liga författarskapet till detta stycke
tvistade iflere år protokollsekter Nils
Arfwidsson och bokhandlar Philipp
Meyer, utan att allmänheten fick rik-
tigt klart för sig, huru det var med
den saken); August Nordlins opera En
afton på Haga", hvartill texten är be-
arbetad efter en novell af Wilhelm von
Braun och som vintern 1870 med fram-
gång gafs å sist nämda scen . ..Gu-
staf 111 (talroll) spelades af Gustaf Kin-
mansson, älskaren och älskarinnan af
Victor Dahlgren och Wilhelmina Söhr-
ling, Schröderheim af Uddman, Sergel
af Lundbergh, Armfelt af Harald Torss-
low och Bellman af Fritz Arlberg, en
oöfverträffligt tjusande Bellman, hvars
utförande af särskildt Blåsen nu alla!"
aldrig kan, ehuru nu snart 25 år sedan
dess runnit hän, glömmas af dem,
hvilka då hörde honom. . .; „Johan
Fredman", skådespel af Louise Stjern-
ström och uppfördt våren 1861 å d.
v- Mindre teatern (den däri idealise-
rade Fredman är nämligen Bellman
sJälf); Oscar Wijkanders af Svenska
akademien prisbelönta skådespel nEn
konung", uppförd å Kongl. stora tea-
tern 1870 (hvari man dock ej serBell-
man, blott hör honom sjungaibryggar
Westmans trädgård . . . å propos, i
stycket ifråga speltes Westman af sin

egen köttslige dotterson, Svante Hedin. . .);skådespelarenTheodor Österbergs
i landsorten af Elfforsska sällskapet
uppförda „Johan Fredmun och Ulla
Winblad" (där äfven Fredman är iden-
tisk med Bellman); samme Österbergs„Under eken", spelad å Djurgårdstea-
tern Bellmansdagen 1871, samt MPå
Hasselbacken" och Tre liljor (Södra
teatern 1873); Anders Flodmans och
A. E. Tägtströms Bellmansfesten å
Nysa", uppförd iSällskapet S. H. T.
1861; Jolins Par Brikols födelse"
(vid nämda ordens 100-årsfest å Bör-
sen 17 november 1874; Bellman spe-
lades af Victor Holmqvist); hamnfog-
den Barkstedts nPå källaren Tre Rem-
mare" (vid semma ordens jubileum
samma dag iVenersborg; bror Bell-
man spelades af skådespelaren Wallin,
bror Hallman af skådespelaren Schmidt
och bror Kexél af direktör Smitt; den
lilla handlingen rörde sig om den be-
kanta sillsallathistorien); Karl Wetter-
hoffs 1882 å Nya teatern spelade nEn
repetition å Tillfälle gör tjufven" —
kanhända flere dramatiska stycken, dem
jag för tillfället ej erinrar mig.

Bournonville har ipiruetter, figuréer
och attityder på scenen framstält Bell-
man ibaletten rPå Gröna lund".

Af icke uppförda,ehuru tryckta dra-
matiska arbeten, där Bellman uppträ-
der, må erinras omHerman Sätherbergs

„Bellman", Herman Bjurstens ,, Wad-
man iOlympen",Hedbergs Glanskis"
samt Wilhelm von Branns Pehr Wie-
selgrens dröm".

Själf uppträdde Bellman ilefvande
lifvet flerfaldiga gånger vid sällskaps-
ocb. födelsespektakler i de färnämliga
borgare- ock embetsmannafamiljer, där
ban var en kärkommea vän, samt äf-
ven å själfva bofvet, särskildt den 22
mars 1782, då till firande af hertigin-
nans af Södermanland födelsedag f. f.
g. spelades „Tillfälle gör tjufven" och
däri Bellman, den ende uppträdande
som icke tillhörde hofcirkeln, utförde
Marktschreyerns roll.

Notiser.
— Upplöstteatersällskap. Engel

brechtska sällskapet, som senast upp-
trädtiHernösand,haridagarnasprängts.
Herr och fm E. hafva afgått, och säll-
skapets öfriga medlemmar komma att
spela på lott.

Med anledninghäraf yttrar Nya Dag-
ligt Allehanda följande tänkvärda ord:

Det är icke första gången ett sådant
missöde drabbar Engelbreohtska säll-
skapet, hvilket ofta på grund af eko-
nomiska svårigheter måst midt isäson-
gen upplösas för att sedan tillgripa den
föga afundsvärda utvägen att „spela
på lott". Man kanvisserligen beundra
det ihärdiga ochoförtrutnakonstintresse,
hvilket drifver en teaterledareatt, trots
fortgående varningar af liknande art
som deDna, ändock på nytt fresta lyk-
kan på den, utan tillräckligt ekonomiskt
ryggstöd, mycket vanskliga bana, som
de kringresande sälkkapen ilandsorten
måste vandra, samt beklaga att icke
detta konstintresse någonsin finner sin
materiella belöning. Men i detta be-
klagande bör man äfven innesluta de
fattiga sujetterna, hvilka naturligtvis
äfven hafva åtskilliga obehag att utstå
af en dylik misslyckad färd, för hvil-
ken de ju dock i grrnd och botten

i 3.
1»* i"■ v,n Ni

""ofkort å 1:50 däri inberäknadt) erhålles ett duss.n vackra, ele- A T1Kl. , W R ¥ ,*MMJI
'"beräknad!) fås ett dussin kabinettskort iM^ MJ * Mli II "^a

ett godt kort i med billigt pris. VändEdei^n^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^^^^^^Glogatan 3



Daglisfa.
Annonsera

Museer.irnrivrArl Konstflitföreningens museum i Ateneum onsdag, lördag„€&rogram~ éttaéet" och söudag 12— i

Konstföreningens samlingar iAteneum alla dagar12—3
Annonserna ytterst billiga, särskildt om åe ta- Stutlentafdelmngarnas etnografiska museum (Unionsg

gas för längre tid 20), onsdag och fredag 1—3, söndag 12—3,

Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och/7Ao / HvarJe annonsör får sig HL- fUOS.! tidningen hemsand (/£/Ä "
lördag I—2,IHIM FILSi Gygnaei qaHeri iBrunnsparker alla dagar 9. f. ra— —

§- C3rl*»"t±S« -S
- "

7 e. m,

Annonser och prenumeration emottagas å tid-
ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp Nöjen i dag4<

Svenska Teatern: Den förloradesonen. Kl.!/2 8 m,FRERES Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu Finska Teatern: Erotaan pois. Kl. V2B e. m

HotelKamp: Konsert afFavorite-kapellet.Kl.9e.m.återstå.

Nöjen imorgon

Lösnummer i Laurentia urbutik Hotel Kamp: Konsert afFavorite-kapelletKl.i/göe.m.
1n r ht irb U b111 AL och genom kolportörer. Societetshuset: Lotteri kl. *, ,8 e. m

\/VP "T'J.*'.''.l?■?mf *.'

WMyjJi^^rW*

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001

Lager af gamla, goda, bevisligen
verkligt äkta yiner,direkt

importerade från l:ata
klassens firmor.

€xtrafin }\rral^s punsclv
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer,

Tjandskmagasinet
N. Esplanadg. 39.

NU INKOMMET
Stort urval färska:Promenad-,Bal-

och Ridhandskar. Ood qualité,
billiga priser.

Ellifålil
FörentaStaternas

LifFörsäkringsbolag

NEW-YORK.

€rnst bolländer
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843,

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HANDSKAR
säljas endast hos

iV. Esplattadg. 37
Göhlesgärd,

JJ| i

rS sh-, :

Ulloarii,
crémefärgadt & blektbo-
mullsvirkgarn på nystan,
rödtmärkgarn,Carlsbader
strumpstickor a 25 penni
omgången, virknålar från
10 penni pr styck.

Bomullsväfgarn.

Th. Neovius.

Ledig annonsplats.

=cv
■pH>

K. A. DAHLIN.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

Itrogwer,Kemikalier—
S^ ooli ~$

—
Farmaceutiska Preparater

Apparater. Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm.m.
,a.Lgfa.ta.3a. ±5.

icke kunna ställa någon annan till rä-
kenskap än sig själfva, hvilka af fri
vilja inlåtit sig iett så vanskligt före-
tag som en ambulerande teater, för
hvilken ingen skyldighet åligger leda-
ren att ställa något slags garantier.— .,Musikbladet" heter en ny pub-
likation för musik, som utkommer i
Stockholm. Den utlofvar atti52 häf-
ten om året leverera 200 sidor ypper-, lig musik. Af första häftet att döma
synes redaktionensträfva att fylla dessa
sina löften. Tidningen lär komma att
hufvudsakligen offentliggöra svensk mu-
sik. #— En danslektion på Gröna
Lund" heter ett spex afmärkena Alma
Eek och Kulan, hvilket ilördags för
en vecka sedan under mycket bifall

| gafs vid Göteborgs P. B:s Bellmans-
fest. *— Gamla bekanta. Den ■ äfven
här bekanta miniatyrsubietten Minnie
Gäss uppträder f. n. å Apolloteaterni
Berlin och skördar bifall af både pub-
lik och kritik. *

— Der Mann im Schatten" he-
ter en 4-aktskomedi af Carlot G. Eeu-
ling, som idagarne skall uppföras på
Deutsch.es Teater iBerlin.*

— På Lessingteatern i Berlin
uppfördes den JO febr. första gången
på nämda teater Moliéres Den girige"
i tysk bearbetning af Fr. Dingelstadt.
Harpagon gjordes af Ferdinand Luske.*

— IErfurt har man uppfört.en
dramatisering af en bekant skandalpro-
cess. De under processen gjorda af-
slöjandena gå igen ipjesen. Myndig-
heterna ha icke gjort någon invändning
mot stycket.

— Ett komiskt sammanträffande.
Isamma nummer af en Wientidning,
som innehöll ett ytterst svassande om-
nämnande om fröken Adéle Sandrocks
debut å Burgteatern iMaria Stuarts
roll, förekom äfven en annons, hvari-
genom borgenärerne iAdéle Sandrocks
konkurs kallades tillsammanträde. För-
modligen var det väl borgenärerna,som
vid debuten gjorde min af att spänna
hästarne från konstnärinnans vao-n.

förbudsändningar och
andra uppdrag.

ring upp
165 0.

Snabb och billig expedi-tion genom
Kommissions- &Distribu-

tionskontoret.
_J^_Esplanaagatan 21.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
AUxandersg. g.

WWW iMIIItIHII IM

Ledig annonsplats

hemgjorda t^apyrosser
i askar om 35 p.

■TöOst a 1:25p.
»50 st. a 2:50p.
Jacob Reincke.
35 N. Esplanadgatan 35.

hos

telef. 1188,

Ledig annonsplats.

Papyross-Rökare
som vilja skona sin helsa böraan-
vända hylsor med sundhetsvadd
ifrån firman

3°seph J3ardou k fils i paris
Begärdemialla tobaksaffärer-

t/j

s.
V)

oc

O)

a>

Carl jjergroth.
Alexandersgatan21.

Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.
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