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F. FÖRSTRÖMS CAFE,
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas

Dagligen omväxlande trukosträtte
5 e.m.å. l:5O,

Soupers å lacarte.

N'O 18.

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 12 November

A M L E T,
PRINS AF DANMARK

Sorgspeli5 akter (3:dje, 4:de ochs:te akten hvardera
i 2 tablåer) af William Shakspmre.

Personerna:
Claudius, konung afDanmark. .Herr Swedberg.
Grertmd, hans gemål Fru Bränder.
Hamlet, hennes son i ett tidigare

gifte med förre konungen . . Herr Lindberg.
Vålnaden af Hamlets fader. . . Herr Malmström.
PoloniuSj statskansler Herr Kiégo.
Laertes, hans son Herr Södergren.
Ophelia, hans dotter Frk G-erasimovitsch

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

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

Emellankåje aktens 2:dra tablå och 4:de aktenintetuppehåll.

Orkestern utför:
Före stycket: Ouverture till»Hamlet" Baoh.
l:sta mellanakt:Vaggvisa . ....Emanuel.
2:dramellanakt:Loreley-Paraphrase. . Nesvadba.
3:dje mellanakt:Finale ur op.Moses,, . Rossini.
4:de mellanakt: La belle Ainazone . . Löschhom

Börjaskl. 7,30 och slutas oinkr. kl.10,45 e. in,

Ite» V

Willy Burmester
Magneten.på tisdagskonserternaiSocietetsh"

set är ovedersägligen hr W>Vy Burmesier. Undi
den tid han som solist medvärkat iherr Kajanus o
kester, har han genomsin eminenta talang och sitt
fint musikaliska föredragvunnit publikens enhälliga
sympatier. Att tolka Paganinis Hexent.nnze", Ernst'8„Ungarische Lieder" etc, som han gör det, därtill for-
dras icke allenast en till sin spets drifven teknik
utan därjämte en inneboende konstnärsgnista och
musikalisk uppfattning, som icke vinnes genom ar-
bete utan helt och hållet är en skänk af naturen. —
Måtte vi länge få behålla honom hos oss!

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Marraskuun 12 p:nä 1893

ÉLINAN SURMA.
5-näytöksinen näytelmä (7 kuvaelmaa). Kirjoittanut G. t. Xumers.

Kotimainen alkuteos,

Henkilöt

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

Klaun ensimäisen puolison,
Kaarina Fleminginsisar . .Olga Salo.

Juhani Fineke, Suomelan isäntä .Niilo Stenbäck.
Ebba, häneu vaimonsa Mimmy Leino.
Uoti I t. " i., i ( Anton Franok.
Elina f h6ldan laPsensa ' ' " ■ \ Katri Rautio.
Uolovi Frilie, Lavkon talouden

hoitaja Knut Weckman.
Vesilahden provasti Benjamin Leino.
Yesilahdenkanttori Isakki Lattu.
Konva Kirves Naémi Kahilainen.
ltouva Linnunpää Kirsti Sainio.
Vappu,Kirstin imettäjä Emelie Stenberg.
Enslmmäinen ritari (Stjernkors) .Emil Falck.
Toinm ritari (Bitz) Julius Sario.
Kolmas ritari (Tayast) . . . , , Konrad Tallroth.
Neljäs ritari (Horn). :.' . , , , Oskari Salo.
Kuleksiva laulaja Aleksis Eautio.
Lyyli, Elinan kamarineiti ....MimmiLähteenoja.
MestariBalthasar.Kurjen saksalai-

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

päämies Otto Närhi.
Kirstin palvelija Oskari Salo.
Kurjen palvelija Hemmo Kallio.
Talonpjoika Aleksis Eautio.
Kcrjäläinen KarleHalme.
Häävieraita, Lavkon, Suomelan ja Vääksyn palvelijoita. Talon-

poikia. KuoripoiMa.
Ensimmäinen kuvaelma: Suomelassa.

—
Toinen kuvaelma:

Vesilahden kirkon sakaristoasa. — Kolmas kuvaelma: Lavkossa.— Neljas kuvaelma: Suomelassa. —
Viides kuvaelma: Vääksyssä.—

Kuudes ja seitsemäs kuvaelma: Laukosaa.
(Aika: lö.nen vuosisadan keskellä.)

Pisimmät yälinäytökset övat toisen ja kolmannen sekä vii-
dennen ja kuudennen kuvaelman välillä. Inan lyhyt välinäytöson
kuudennen ja seitsemännen kuvaelman välillä.

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 12 November

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

_&_telier £ör poträutterizxg1.
Förlagaf fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlag af finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansffatan N:o 31. Telefon N:o 204,

1893

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

dieTöf^ijj
iStockholm

meddelar lifförsäkringarpå förmånligaste vilkor.
Försäkringstagare t-rhålla 3/4 af vinsten

som utdelas antingen årligen oller efter 15
år (viustklass) samt därefter årligen.

E. A. HJELT,
Helsingfors.

GeneralagentförFinland.

. i

Franska Lifförsäkringsbolaget

\L'UftBJJINE\
Carl von Knorring, \

| Kontor:Mikaolsgatan 1. I

J. H. WICKEL
Vinhandel.

Jlrraßs
prisbelöntpå många uställningar, sist på världs-

utställningen i Chicago.
Guldmedalj 1890.

3MJ3»I3C JreC3»J58; 3r*-C3r«C SaJaaS3»£ 3s«1H

| <S. cS. éCjdt. \
N Helsingfors.
| Representerar l:sta klassens |
\ Vin, Spirituösao.Conservhus. \| G. H. MUMM & C:o, Reims. \
1 i CHAMPAGNE.

'
\ LUCIEN FOUCAULD & C:o Cognac \
| i OOGKTAO.

h>-D3i»:Coi*iMiacC3ii«C3BßC3

l*"'åi""fi"'i""S tr'W Wff: lfi"fl"B'"Bl fr«nMHo^sitt rikhaltiga lager i SIDEN & YLLEVAROR
llÄtlåulff Ti IJ If Uit JU äfvensom i ELEGANTA KAPPOR.
?"-?!...??! ....... ._ .:?... ...^..,_,^._. Damslträcicieri under ledning af framstående Wienerdirectris.

Jlnnonsera iProgrambladet
RAUNIO & C:o.

VIN-, FRUKT-. DELIKATESS-
OCh KOLONIALVARUHANDEL.

Hörnetaf Boulevards-o.Henriksgatorna.
Telefon 1649.

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors

"—
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Kontor: =
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&elåccfi!
Dessa utmä>kta viner, hvilka som bekant

användas vid utländska kw orter såsom
synnerligen halsostärkande och därjämte
mycket prisbilliga,servras numera å alla,
fina kaféer och i" estauratoner.

Ungerska VinlcäUai-en.

Jämför
K.
E.

NTAHLIfEItG
9

**
fotografiska

arbeten
med
Ii

vilka
in-

och
utländsk;

Det
finnes
ingen

atelier
i

världen
der
alla
tagningar

lyckas.

O
B
SJ

Vanliga
priser.
O
B
S.!

II



cTillBilligaste prisar säljas "'^sSTnsL'gångmattop.^rigineiia,
hos Alex, F. Lindberg vackra mönster.

Bntik: Michaelsg. 2. (Wredes hus). Kontors- O. tamburmattor

Maftfilt enfåt^ad för betäckning af hela golf,
dubbel br. fr. 3.35 p:ni metern.

Borddukar rikt broderade med gulda 40 m.
Borddukar af schagg a 32 m.

C. E Lindgrens
*$4 <Borst6inåeri~JLffär, &¥>

Alexandersgatan 46. 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.

kifförsäkringsakfiebolagd

Jyk Cl» JLw ¥ €%
£ifforsäfiringar é £ifränfor.
Billiga premier liberala försak-

ringsvilkor

Franska Lifförsäkringsbolaget

LURBAINE
meddelar fördelaktigaste lif- och ka-
pitalförsäkringar af olika slag. Sär-
skildt må framhållas de så eftersökta
barnförsäk.ingarna. LTrbaine är
fortfarande det enda bolag, som med-
delar uppskjutna lifförsäkriugar att
vid 21 års ålder träda ikraft utan
alla förbehåll redan åt barn från
det första lefnadsåret.

(Barl von efänorring,
Kontor: Mkaelsgatan 1.

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

%j. M. Jn XJJJäA vto \t Jk x; M
Alexandersg.12, Telefon 52,

-x Frukost- och Middagsservering1. hS-
Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Tisdagen den 14 November.

Program

1. Ouverture tillop. Laßeind'un
jour Adam.

2. Danse de la Gipsy"....Saint-Saens.
3. Prélude ur Herodiade" . . . Massenet.

4. Carmen suite Bizet.
Paus.

5. Ouverture, till Ossian" . . .Gode.
6. Konsert, för violin Mendelssohn.

(Herr Willy Burmester.)

7. Finsk Rapsodi n:o 2 . . . .Kajanus.

Paus.

8. Marche hongroise Berlioz.
9. Entr'act — Gavotte (ny) . . Gillet.

10. La Czarine" Ganne.

OBS! Torsdagen den 16 Nov. Sinfoni-
Konsert iUniversitetets Solennitetssal. Nä-
sta populära konsert Lördagen den 18 Nov.

tw^ect^®^f&3w^

\
\

Undervisning iniannspel ""a? "im«m,
<J

~
r Albertsgatan17.

= 4i
■ L*^v*

yi ■^^/^/fs/^s/K^R/R^R^C

IJ. F. Lundqvisfs 1
Lagret ialla artiklar rikt sorteradt^Jj. Specielt ftämhallésenstor coliection

billiga, pelsfodrade RotO der. Inköp *J
och beställningar göras med största för-

fy del före vinterns inbrott. V<^

J O H. VIGELL
K.ommissionsfe.ontor,

St. Robertsgatan 16,
anskaffar goda tjänare af alla slag. Utför rättegångar— —5- Tel. 1514. -J—

EkEKT^ICITET.
Omöjlig'! för någon att utftini, underhåll»

och reparera elektriska Rmg1-, TVlefon- och Uelys-
nings-anläggxingar så väl, snabt och billigt som

Elektrotekniker Xic. Antlpin.
Nylandsgatan 34. T. 897.

Allmänna

Liförsäkringsbolaget
Stoclilioliix

meddelar lif- och kapitalförsäkringar mot särdeles
fördelaktiga premier och liberala vilkor genom

Axel Thimeberg Theodor Hjelt.
Kaserngatan 22. Generalagent.

"*Msjßi Driftiga agenter med bekantskap
Jj) inom studentkretsar antagas. >4>

i HOTEL KAMP. '-M
serveras dagligen kl. 3— s^e. m.

Tat>l© <sL'lxote
å 2 ntk

Smörgåsbord 3 rätter & kaffe.
A 3 mfc.

Smörgårdsbord4 rätter & kaffe
Dagligen

KONSERT
af E. Schmidts Kapell

iEestauranten kl.3— V2fi e. m., iFest
s.ilen från kl. 9 e. m.

OBS,! Vid arrangerandet af större tillställlningar såsom
middagar, soapéer «te. erMlles musik af E. Sehmidfs ka-
pell utan skild afgift.

Obs.! Ny inredda ens- ilda rum. Obs.!
Ingång från Glogatan

En militärkonsert.
Franskt original.

Bearbetad för Programbladet.
Hvad jag nu går attberätta, tilldrog

sig för mer än tio år sedan. Expedi-
tionen till Tunis var nyss börjad. Lo-
gerots kolonn befann sig vid Souk-
Ahras, som i vester var den yttersta
gränsen för våra besittningariAfrika,
i en liten stad, som hette Duvivier.
ungefär halfvägs mellan Böne och Souk-
Ahras, just där järnvägen då för tiden
stannade. Istadens enda värdshus
var det vanligtvis helt lugnt och tyst,
men i dag fullt af lif och rörelse.
Istora salen frukosterade officerarne

tillsamman med sin öfverste. Den
magra provianten hade gifvit en livar
en glupsk aptit, och den hedeiiige
värden hade helt oförberedt blifvit
öfverraskad af vår invasion. Men med
en erkännansvärd rådighet hade han
snart gjort sig till herre öfver för-
hållandena och stält till ett storartadt
blodbad i hönsgården. Emellertid fram-
förde han med rörande uppriktighet
sina ursäkter:— Om jag bara hade vetat af det
på förhand! Officerare, tänk bara!
Jag skulle ha känt mig så lycklig
öfver att kunna stå er till tjänst, mina
herrar!

Vi lugnade honom genom att säga,
att vi voro fullkomligt nöjda och icke
kunde se någon orsak till hans oro.
Han tog fram ur skänken några blom-
miga fajanstallrikar, som endast före-
kommo vid högtidliga tillfällen, och
all denna naiva ståt gjorde värkligen
pa oss, som kanske i morgon skulle
stå på slagfältet, ett intryck af lyx.

Då vi hunnit till desserten uppen-
barade sig värden på nytt, bärandepå
sina armar några buteljer med lofvande
utseende, hvilka han försigtigt satte
ned på bordet. Därpå försvann han
och då han återkom, hade han med
sig en flicka på omkring tolf år, som
höll ihanden en stor bukett, hvilken
hon med en sirlig nigning öfverräckte
till öfversten. Vi började applådera,
förtjusta öfver den tilltalande idén,
men plötsligt kom det öfver oss en
allmän förvirring.

Hvad hon var bräcklig och blek, den
stackars flickan! Hon gick med an-
strängning, cch buketten tycktes nästan
svigta i hennes händer! Vi fattades
allesamman af djupt medlidande. Det
var något så sorgligt att se, hur bar-
net måste anstränga sig for att ej
släppa sin lätta börda. Och ihennes
leende låg, trots dess frimodighet, lik-
som ett spår af gränslös trötthet. Hon
hade satt på sig sin bästa klädning
och prydt sig på ett okonstladt sätt.

men kläderna, som blifvit för stora åt
henne, hängde på den magra kroppen.
Det var, som om en vision om en snar
död helt plötsligt uppenbarat sig för
oss midt idetta gästfria hus.

Öfversten, som icke rätt kunde dölja
sin rörelse, kyste henne vördnadsfullt
på pannan. Därpå frågade lian hotell-
värden:— Ar det er dotter?

Fadern svarade med ett bifallstecken;
tala vågade han ej af fruktan att brista
ut igråt. Ihans ömma och sorgsna
blick stod att läsa om en stum under-
gifvenhet inför en djup smärta, en
lidelsefull hängifvenhet, som träffats i
sin innersta grund. Hans ögon följde
barnets minsta steg, och man såg att
han stod på vakt för att skynda fram
och komma henne till hjälp vid en
möjligsvimning.

Slutligen sade han nästan med en
hviskning, sedan han återvunnit herra-
väldet öfver sig sjelf:— Hon ville nödvändigt stiga upp,
när hon såg soldaterna komma. Hon
var så envis.

Ack hvilken förtviflan låg det ej i
dessa ord! De uttryckte på ett så
smärtsamt sätt det gagnlösaiatt mot-
sätta sig ett infall, som kanske skulle
vara hennes sista, det hopplösaihvarje
försig-tighetsmått, det förtviflade i en
af döden besegrad kärlek!

Den stackars mannen hade mer än
väl iakttagit vår rörelse af förvåning.
Det var ej längre möjligt att dölja för
sig, att detta barn var döende!

Men vi förstodo, att vi måste gifva
den stackars flickan en sista illusion
af glädje, och det var rörande att se
den omsorg, alla officerarna visade
henne, hur de sänkte sina röster, hur
de vänligt skämtade med henne och
svarade på alla hennes nyflkna frågor,
innnan hon ännu hunnit trötta sig med
att framställa dem.

Emellertid hade vår värd dragit upp
buteljerna. Äfven flickan satte ett
glas till sin mun, da henims far sade:
Er välgång, mina herrar! En gemen-
sam tanke flöggenomallas våra lrafvu-
den... Det skulle varit alltför grymt
att dricka för den lilla flickans väl-
gång. Vi vågade det icke. Men hvad
skulle vi kunna göra förhenne? Hvil-
ket minne skulle vikunna lemna henne
af vårt uppehåll idetta hem?

Öfversten tog henne vänligt isitt
knä:- Kunna vi bereda dignågonglädje,
mitt barn, sade han, till tack för din
bukett?

Och hon svarade, medan en flyktig
rodnad färgade hennes bleka ansigte:— Om jag bara tordes!— Ja, du törs! ■
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NYA EXPRESSBYRAN
Norra Esplanadgatan N:o 21

M. 5: —
■& Telefon 3XT:O 925.

Uppdrag och kommissioner af
alla slag utföras skyndsamt, diskret och

GRAM,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRÅ. wSTSftffU

ALEKSANTERIN TEAATTERI.

Tournée Ida Aalberg-Kivekäs.
Suiinuntaiiia 12 päivänä Marraskuuta 1893

KamelianaineM.
5 näytöksinen draama. Kirjoittanut A. Dumas fils

Henkilöt

MargueritheGautier
Armand Duval . . . .

IdaAalberg-Kivekäs.
Evert Sutinen.
Kaarlo Frisk.
GöstaEnström
Pasi Jääskeläinen
Kaarlo Limnell.
Alarik Böök.
Oskar Eosqvist.
Kaarlo Limnell.
Alma Lund.
Olga Kosonen.
Meeri Salin.
MaikkiBöök.
Bärtta Liljestrand.

HerraDuval, Armandinisä
Gaston Rienx
Samt Gaudens
Kreivi de Giray
Parooni Varville
Gustave
Tohtori
Prudence
Nichette
Olympe
Anais
Nanine
Asioitsijn

Palvelijoita.

Alkaa kello 7,30 — päätty noiu 10.30
Ovet avataan kello 7 j. p. p.

Filettien liiunat:

Parketta, P.-loge,IBivi sivulla ja peralla . „ 4:
—

Parterre „ 3: —
IIRivi peralla „ 2: —
IIRivi sivulla „ l^jOIIRivi avantsc ^_^B,-= 75,

Enp akko ost. 50 ja 25 p billigt

Brandkårshuset

FOLK-KON iERT
Söndagen den 8 November

D. A. SLAWIÅNSKI med kör.
I 0T fl-fc/IEHIE.

Cflaßa Ha He6-fc co^Huy BbicoKomy, cxa-
pumibifl ise.iiiHa.n.naa wtcun. utf.afkören.
Bhm3l> no MaiyujKt no 80/irt,
MByiuKa 3e^eHan mor", cTapjTHHtie bcwjk-

CKia irfeCHU. (Jtf. af kören.
Mhoi"h npaßOc^aßHbiM PyccKiii Uapb,
Mapun> no c.iyMaro cniimeHHaro Kopono-
naiim HMnepaTopa A.ieKcanApa 111. coh.
HraaTlfl T.. . Utf. af kören.
Kam Ha ropt Ka^HHKa, nece^iaa nyTOM-
naa nt>cnn TBepcKoft rys.

Utf. af D. A. Slavjanskij och kören
KpacHbiii capamaHt". 'Orap. Sece^.n*cH.

Utf. af kören.
Cj]3BHHCKaa no^Ka". cocran.T. m C.ia-
imHCKHXT» MOTHin> Ht O. X. C^aiiHHCKOK).

Utf. af kören.
II OTflfc/IEHIE.

Axt> tn cepAue iwoe peTMBoe", nt.cna
H3T, onepu Pyca.iKH". TJtf. afkören.
n-feCHfl H3l> Onepbl Mropb

'
Utf. af kören.

HepHo6poßbiii nepHOOKiii", öec*^». n*cHH
TnepcKofl rys. utf.afkören.
3ii yxHeiYlV, bojihsck ih 6yp.iaij,Kan ntciia.

Utf. af Herrkören

Eo no^t 6epe3a CToa^a", iiece.iaa xo-
pono^Haa it6chh.

Utf. af D. A Slavjanskij och kören.
Kai*iapMHCKafl", mynta M* n-fenin com
T.ihhkh.Utf. afkören.

B/ioflb no y/imr& MOJiofIHHKt M^eTb", ne-
ce^aa n.iaconaa, xopono^naa ntcufl.

Utf. af kören.

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:oi /? *P ia

Etablerade 1835 Etablerade 1820,

C@©J\[/C, i^eims Champagne,W \$ A
I,O!

o „
Q r\ \f J os

fe

Specialité: 3 31édailles a'or". Specialité: Carte d'or".

Generalagent förFinland: Agenturen VINICOLE"

cJCerman cTilgmann,
Helsingfors

+frä> c£ «& &:» rastaurant reko^^lrsZ t^xSSgT °° h «?" <& <&:s rosiaurant. <g^--
— Jag har aldrig hört någon mili-

tärmusik.
■
—

Nå väl — sade öfversten —du
skall få en konsert för din egen räk-
ning!

Han kallade fram musikanföraren,
tog honom afsides och tillsade honom
att spela det vackraste han kunde,
men inte alltför högt, han skulle spara
på styrkan.

Vi satte upp de» Ulla flickan i sals-
fönstret, och musiken, som stod ien
ring utanför, stämde upp ... De hade
blifvit invigde ihistorien, och jagkan
försäkra, att de af godt hjärta försöktej
gifva henne en god föreställning om
vår regementsmusik.

Och hon, den lilla okunniga flickan,
som ingenting hört, som aldrig variti
en stor stad, och for hvilken allt var
nytt, hon satt som förtrollad med vid-
öppna ögon, lycksalig vid tonerna af
den medelmåttiga polka, som spelades
därutanför.

Denna musik, som skulle förefallit
en annan helt banal, sänkte henne i
ett haf af förtjusning.— Är du nöjd? — frågade öfver-
sten.— Ack ja!— svaradehon — mycket,
mycket nöjd!

Strax derpå gafs order till uppbrott.
Lederna ordnades. Trumpeterna smatt-
rade. Bataljonen satte sig i gång;

officerarne sände en sista hehning till
flickan, som, ännu helt drömmande,lu-
tade sig ut genom fönstret och följde,
kolonnen länge, länge, tils den endast
syntes som en svart prick vidhorison-
ten.

Notiser.—
Slawianskis kör ger idag folk-

konsert i Brandkårshuset. Bland ny-
inöfvade numror må nämnas Suomis
sång" och Tuoll' on mun kultani".
På morgonen kl. 10 biträder körenvid
gudstjänsten iryska kyrkan.— Svensk teaterns nästa nya pro-
gram torde omfatta Turgeniews lustspel
Arfs kiftet", som skall ges tillika med„Stulen lycka-'. Giulio och Emma Scarli,
hvilka i fjol utfördes af hr. Svennberg
och fru Håkansson, skola nu återges
af hr och fru Lindberg.— Svenska teaternhar tillspelning
ning antagit Frans Hedbergs lustspel
En fiffig spekulation," som för några
år sedan spelades på Södra teatern i
Stockholm.

■- Finska teatern uppfördei fre-
dags för andra gången under denna
säsong- v. Numers' skådespel Elinan
surma" för hälft hus. Kirsti Fleming,

som vid styckets första uppsättningpå
ett så mästerligt sätt spelades af fru
Ida Aalberg-Kivekäs, utfördes nu af fru
Olga Salo. Någon jämförelse mellan
förr och nu kan naturligtvis ej kom-
ma i fråga. Fru S., som tydligen
nedlagt mycket arbete på lösningen af
sin svåra uppgift, föreföll nog svag.
Fru S. saknar röstresurser för att kun-
na återge stora tragiska uppgifter ocli
hennes uppträdande för öfrigt ger ej
illusion af en förnäm dam. Fru Katri
Bautio som Elina var lika älsklig och
varm isin uppgift som tidigare.FruB.
har flere scener af ypperlig värkan t.
ex. hennes stumma spel vid ungdoms-
vännens sång om svunna dagar. Hr.
Axel Ahlberg utfördeKlaus Kurck' makt-
påliggande uppgift med känd talang.
Samspelet och iscensättningen voro yp-
perliga, som alltid på finska teatern.- Emmy Achté's konsert i fre-
dags var besökt af flere hundra per-
soner. Man var naturligtvisangelägen
om att få öfvervara en sällsynt lof-
vande debut. Knappast någon af våra
sångerskor har debuterat under så ly-
sande auspicier som fr. Aino Aclité.
Om fr. A. kan manmed skäl säga, att
hon är född sångerska, ty så färdig
förefaller hon redan vid 16 å 17 år.
Efter endast några månaders studier
för sin mor, fru Emmy Achté, besitter
hon redan en förvånansvärd färdighet

ikoloratur. Man blef häpen öfverden
säkerhet och lätthet, med hvilken hon
utförde arian ur operan La part du
Dktble." Entusiastiskt hyllad af pu-
bliken sjöng fr. A. utöfver programmet
en romance af Bubinstein samt en svensk
polska. Den älskliga sångerskan fick
emottaga tvänne stora buketter af den
förtjustapubliken. Fru Emmy Achté var
utmärkt väl disponerad och sjöngen aria
ur Massenets Le roi de Lahore" och
Heises förtjusande,, Dyvekes sange" själ-
fullt och gripande.

— Teresa Carreno iKöbenhavn.
Inför ett talrikt auditoriumhöllTeresa
Carreno i onsdags en konsert iKöben-
h;ivii: publiken visade sig nu liksom
vid den utmärkta pianistens förra upp-
trädande i den danska hufvudstaden
mycket välvilligt stämd, och efter hvarje
nummer följde stormande bifall, hvil-
ket hade flere extranummer till följd.

Charles Kjerrulf skrifver om fru Car-
reno iPolitiken bl. a.:

Det är en alldeles utomordentligkraft
och en rent af häpnadsväckande teknik,
fm Carreno rådde öfver. Det är en
obändig, men likvälkonstnärlig styrka,
ett våldsamt temperament, en glödande,
sydländsk energi, som här tränger sig
fram, en diametralmotsats till de bleks-
otsaktiga" anslag, man ofta påträffar
hos pianospelande damer.



SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 13 November

KRIG IFRED.
Godtköpsföreställning

Lustspeli5 akteraf G. v.Moser och F. v.Schönthan
(ÖfversättniDg

Heindovf, kapitalist Herr Eiégo.
Mathilda, hans fru Fru Bränder.
lika Etvös,hans niéce Frk, Borg-ström.
Agnes Hiller,hennes sällskapsdam Fru Biégö.
Henkel, stadsfullmäktig Herr Svedberg.
Sopkie, hans hustru Fru Precht.
Elsa, deras dotter .'". Frk. Lihr.
Ton Sonnenfeis, general Herr Malmström
Kurt v. Folgen, löjtnant vidUhla-

Herr Wct/.ei
Herr Södergren

nerna, hans adjutant . .
Ernst Schäfer, stabsläkare .
Beif y.Reiflingen, löjtnantvid In

fanteriet Herr Wilhelmsson
Paul Hofmeister, apotekare . . . Herr Salzenstein.
Franz, v. Folgens kalefaktor . .Herr Hultman.
Martin, betjent | (Horr Öländer.
Bosa, husjungfru. \ hos Heindorf<Frk. Stjagoff.
Anna, köksa (Fru Salzenstein.

Militärer m. fl

Händelsen föregårien tysk landsortsstad, l:sta, 2:dra
4:de och s:te akterna hos Heindorf den 3:dje

akten hos Henkel.

50 och slutas or nkr. kl. 10,30 e. mBörjaskl

jA.B. jVordfors
i år med 8 Guldmedaljer

prisßalönfa
CHAMPAGNE

och

PTOJieSH
iparti från Filialen här

tflxal z^ollM*

AKTIEBOLAGET HULTMANS
BRYGGERIERS

4*!.o# utmärkta §*§>=§

PXJTtTEK
iparti från Bryggeriets nederlag

<J\xql bollat
<ffiöp alltid Céra

Portmonäer,
Plånböcker och

Blomsterkort
hos undertecknad.

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

OSKAR FRÖBERG.
Kiiscru^atiin 4'i

(Bparaßällarans
å&lteirakfetei!iii§

/' benägenrekominenderas
åtanke

Ryska Brandförsäk
Molagot

af år 1867

försäkrar billigast all slags
egendomgenom

Bolagets General-Agent.
SödraEsplanadgatanKT:o 13.

;>^-- -- " ' <

Bref:papper & Kuvert j
med firma

iDahlbergs pappershandel
Hufvudaffär: AlcxandersgntaiiIS

Filial: Skilnaden 19.

å,IStrömmer
Glasmästare-

Wreeles passage.
Telefon N:o 1359.

Spetsar
band,

plysch,
ytterst billigt,

H. ELLMIN.
Alexändersg. g

Kajsaniemi värdshus
Rum för enskilda

sällskap.
För större till-

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

G. A. Wickström.

Ravintola & Biljaarii
Itä Henrikink. 9

Ruokapaikka
Huoneita ynnä

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

Kaisaniemenra-
vintolan suljem-
me yleisön suosi-

G. A. Wickström,

Teater och Musik.
— Fröken Anna Zetterberg upp-

träddenyligen för första gångeniLon-
don. Det var iFrancois Coppés be-
kanta enaktsdram Patre Notre" eller,
som dethär kallades, Le Pater". Frö-
ken Zetterberg har associerat sig med
en ganska framstående uppsättning af
aktörer och aktriser, hvilkaunder namn
af The Independent Theatre Society hyrt
Opera Coinique Theatre i Strand och
där under vinterns lopp ämna bjuda
publiken på för densamma nya pjeser
och nya förmågor. Att döma af pre-
mieren synas utsigterna till framgång
icke obetydliga. En fyraaktspjes,skrif-
ven af ett par unga engelskor, be-
handlande en episod från ungerska fri-
hetskriget 1848,upptog större delen af
aftonen, en omständighet, som värkade
ofördelaktigt för den pjes, hvari frk.
Zetterberg innehade förnämsta par-
tiet, emedan det då var sent och publi-
ken trött. Imellertid lyckades fröken
Zetterberg i ganska höggrad intresse-
ra åskådarne genom sitt värkligen för-
tjänstfulla återgifvande af den mycket
fordrande rollen.
Ifröken Zetterbergs spel fans myk-

ket, som för en svensk åskådare på-
minde om sextio- och sjuttiotalens för-
nämsta svenska tragédienne, fm Hwas-
ser. Mot fröken Zetterbergs franska
prononciation kunde knappast någon an-
märkning göras; den var, liksom hen-
nes engelska medspelandes,ganska kor-
rekt. FrökenZetterbergbelönadesmed
rikliga och uppriktigt menadeapplåder.

Daily Telegraph skrifver idag bland
annat: Coppés mäktiga drama intro-
ducerade en ny svensk skådespelerska,
miss Anna Zetterberg, som eger en in-
tressant apparition och en fin, på samma
gång som storartad, dramatiskstil. Det
var skada för henne, att Le Pater"
icke spelades först istället för sist,
ty auditoriet var en smula uttröttadt.
Men, som det var, gjorde skådespeler-
skan ett afgjordt och mycket fördelak-
tigt iutryck."— Selanderska sällskapet eller„Malmö teater" uppträder äfveniLund
och gaf der i torsdags En skandal"
samt Jeppa Perssons Stockholmsresa".
Bifallet var lifligt och ihållande.

HOTEL KÄitöPS FESTSAL
frän kl. 9 e. m

Söndagen den 12 November
Åhlfeldt
Weber.1. Marsch „Tivoli" .

2. Ouverture Oberor
3. Vals Schatz" . .
4. Final urLucia. . Strauss

PAUS
Meyerbeer
Fahrbach.
Lumbv.
Bach.
Zikoff.

5. Potpourri Eobert" . .
6. Polka Hooh im Norden
7. Drömbilder
8. Friihligserwacheu . "
9. Galopp

Grutzmacher1. Marsch I Lagerlunden
2. Festouvcrture Jtuttner.
3 Polkamazurka Souvenir a Madrid*Fahrbach
4 Ave Ma-ia Schubert.

PAUS

5. Potpourri Svenska folkmelodier".Lundvall
6. Vals Santiago" Corbin.
7. Serennd« Heydn.

Sullivar8. Romans ur G-ondoliererna
9. Marsch Wien bleibt Wien

Tisdagen den 14 November
Rixner
Keler-Bela
Piernani.

1. Marsch Landjäger" . .
2. Ouverture R°m antiq_ue"
:-3. Polka Sceintilla . . . .
4. Musikaliskt hvarjelianda Schrammel

PAUS

Harver.
Sullivan

b. Potponrri Lilla Helgonet
6. Vals Mikado"
7. Gök mig1 spå ...
8. Le reveil du lian . ..
9. Marsch Mci Gosohorl" .

Abt.
Kontslry
Spovacker

Lecons de fran- SL fiötrii«pais et
(théorie Pianostammare,
que) Vinkelgatan 12

-<"% Telefon ±5 SSSyiademoiselle Haveter. Anmälningar emottaga
Passagen trp. E. Ivån ifven i hr A. Lindgrens
chez elle de 10 11. 3—5 musikhandel

Undervisnin®65.!
Va äsninej ocp DeklaraafionCAFEET

O. Henriks-
gatan 1.

meddelas af

Cimelie 11)egerRoIm
Östra Brunnsparken N:o IIKaffe,

The,

LäsJcdrycker,
goda

Piroger
Cigarrer

och
Cigaretter

Telef. 627. M
Alexandersg. 42.

vanliga priser
>?f^r

Dagligennyrostadt

KAFFE
goda kvalitéer
billiga priser

Rabatt för restaura-
tioner och åter-

försäljare.

Bilnia Ingberg. iTapefer <k Bårder ]
smakfullt urva^^^^^^JÖstra Henriksga-

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

Efe kfris k belysning
elek-

Wirala c&aGrl/ii
extra prima, jäskraftiga

och hållbara

Prässjäst.
Denaturerad Sprit.

Kontrakß
trisk belysmnguppg(P
ras å Helsingfors
Elektriska Belys-
nings Aktiebolags
kontor S. Esplanadera-
tan 4. Telefon 916

ByvincjeFabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
non plus ultra, jäskraftig och

hållbar.

Ättika
kemiskt ren.

Denaturerad Sprit,
hasta och billigaste lampsprit.

Måndag-en den 13 November

d'anglais
et prati-

Helsingfors, Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri 1893


