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Tidning för Helsingfors

F. FORSTRÖMS CAFÉ,
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Dagligen omväxlande frukosträtter.
3«I I3DX>.&.S- från. 2— S e.m. a. 1:EO

Soupers å la carte.

N:o 19.

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Onsdagen den 15 November

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-A.teller förpoträ-tterinag-.
Förlagaf fotografierefter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handelmed fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.

1893.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 15 November

ör 6:te gången

Bfiular Solness.
3 akter af Henrik IbsenSkådespel

Personern

Byggmästar HalvardSolness . .Herr Lindberg.
Fru Aline Solness Frk Loenbom.
Doktor Herdal Herr Eiégo.
Knut Broyik, f. d arkitekt, assi-

stent hos Solness Herr Svedberg.
Ragnar Brovik, hans son, ritare.Herr Wetzer.
Kaja Fosli,Broviks systerdotter,

bokförerska Fru Eiégo.
FrökenHilde Wangel Frk Borgström.

Handlingen försiggårhos byggmästarSolness.

Orkestern utför:
Före stycket: Ouverture »Martha" . .Floto-w
l:sta mellanakt: Roinanze Eesch.
2:dra mellanakt: Vid Strandbredden . . .Kjerul:

Börjaskl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10,15 e. m.

1 JC-^M.- --> r.:- '■

Henrik Ibsen

Af Ibsens dramer ha de flesta blifvit återgifna på
våra teatrar. Svenska teatern liar uppförtunder årens
lopp: »Samhällets stöd1"1, En folkfiende", »Kärlekens
komedi''', Kungsämnena'', „Ett dockhem", »Gengångare",
„Vildanden",Fru Inger till Östråt", Kämparne pä
Helgeland",Rosmersholm", De ungas förbund",Hedda
Gabler" och ibörjanaf detta år skaldens senaste ar-
bete Byggmästar Solness", af hvilken idag ges en
repris på svenska teatern. Finska teatern har äfven
spelat de flesta af författarenesofvan uppräknadedra-
mer samt dessutomFnm från hafuet".

CHARLES RUS & C:o:I Klassens Fotografiatelier.
f--— —»,,,— -■-——■lLIFFÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Marraskuun 15 p:nä 1893

Matka Konstantinopoliin.
(Die Orientreise)

!-nä37töksinen liuvinäytelmä. Kirjoittai^^UscaiMihi-
nientkal ia Gustav KiKlclliuruH Suomentanut

Julius Sario

Henkilöt

Kobert Fiedler Oskari Salo.
Henny, lianen rouvansa Kirsti Sainio.
Fileiuon Herbig, kauppaneuvos. . TaaviPesonen.
Marianne, lianen rouvansa .... Emelie Stenberg.
Thea, heidän tyttärensä Olga Poppius.
Hans Briickner, keniisti Knut Weckman.
Demeter Mitroviés KaarleHalme.
Alfred tililz, sanomalehden toimit-

taja Aleksis Rautio.
Konsuli Bock Otto Närhi.
Sarah Bartholdy Olga Salo.
Bertha, palvelustyttö Hilma Liiman.
Kaupvingin lälietti Niilo Stenbäck.

Tapahtuu: Berlinissä. Aika: nykyinen.

Näytantö alkaa k:lo V28 ja loppuii k:lo 10.
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*S1Will HiUigastG priser saija
hos Alex. F. Lindberg

Butik: Michaelsg. 2. (Wredes hus)J
C. E. Lindgrens

■^4 <RorsfåinÖQri~i&ffär,
Alexandersgatan 46. Centrals hus.

Alla sorter finare och gröfreBorstar, Artist & Målarpen-
slar, Toilettartiklar, Friser- & Finkammar ivalar, Amyaos,

Parfymer, Portomonäer & Plånböckerm.m.till billigapnber nos
C. E. Lindgren,

Alexandersgatan 46. Centrals lina.

liifforsähringsakficbolagef
| _

J2ifförsäfiringariJSifränfor.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

TT"'
'

X
! Caloric '

&

i C. J. MAEXMONTAN |
S. Esplanadgatan 2.

Brunnsgatan 7.
TELEFON 124 & 279.

| 1 \] ' (^

Sibiriska gångniattor, originell!
vackra mönster.

Kontors- o. tamburmattor

IORKESTERFÖRENiNGENS
EIiEK¥<RJCPFE¥
Omöjligt för någon att utföra,underhålla

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

Elektrotekniker Nic. Antipin.
Xylandsgatan 34. T. 897.

Allmänna

Liförsäkringsbolaget
S-toolxJbLOlxn

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

Kaserngatan 22. Generalagent.

""Ifijlfc Driftiga agenter med bekantskap .^äHJ^Jp inom studentkretsar antagas. %>

iv^

1
HOTEL KAMP.

IHOTELLETS RESTAURANT
serveras dagligenkl. 3— 5 e. m.
Table d'b.öte

å 2 mk.
Smörgåsbord3 rätter & kaffe.

A 3 mk.
Smörgårdsbord4 rätter &kaffe.

Dagligen
KONSERT

af E. Schmidts Kapell
iEestauranten kl.3— V26 e. m., iFest-

salen från kl. 9 e. m.
OBS.! Vid arrangerandet af större tillstiilllningar såsom

middagar, sonpéer etc. erhålles musik af E. Sclimidfs ka-
pell utan skild afgift.

Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.!
~\ Ingång från Glogatan. r~

2:ca.r£i

Torsdagen deu 16 November 1893

Program
Sinfoui N:e 2

Andante sostento — Allegro vivo.
Andantino marziale.
Scherzo.
Finale.

a) Die Träne bebt" ) stoger

b) 0 spnch wovon die piano
Naclltigall . . . ." ) accomp.

(frk. Mathilda Andersin,)

Konsert (B-moll) för pianoforte
(lsta satsen)

(Hr. W. H. Dayas.)

Serenade melancolique, för violin
(Hr. Willy Burmester.)

Romeo och Julia, fantasi förork.

Konserten börjar kl. Vä 8 e. m.

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

Borddukar rikt broderade med guld k 40 m.
Borddukar af schagg a 32 m

I

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

. Jr. JM lliaJ»> Hio %jAm Ja
Alexandersg.12, Telefon 52,

-5-i Frukost- och Middagsservering'. *♥-
Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes.

— <^3>f!<s^—~

Undervisning ipianos i meddelas af)61 Selma Kajanus,
Albertsgatan17.

K J. F. Lundqvisfs |
«

Lagret ialla artiklar rikt sorteradt. j^|
[J Specielt framhålles en stor collection j^j
(£ billiga, pelsfodrade RotOStdet*. Inköp JJ[J och beställningar görasmed största för- Jp
[^ del före vinterns inbrott. /J^

J O H. VIG EL L,
KLomraissionslioritor,

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

Tel. 15U. -I- .
Teater- och Musikbref från

Stockholm
den 4 November 1893.

111.
Tschaikowskys opera .Jolantha"— Melba
Kungliga operan liar upptagit på sin

repertoar den helt nyligen aflidne ryske
tonsättaren Tschaikowsky's opera Jol-
antha".

Det kan ej nekas, att den nu gifna
operan ilikhet med T:s här förut kända
värk innehåller ett antal nummer, som
pråla i en yppigare melodisk, harmo-
nisk och orkestral prakt, än man de se-
nare åren fått hörafrån scenen,medan
där äfven finnas andra, som äro af mer
konventioneloch alldaglighalt ochäfven
vallat, att operan ej mottagits mednå-
gon varmare hänförelse iPetersburg
ocli icke heller iKöpenhamn,där den
nyligen gifvits. Hvad man förebrått
T. eger nog, om än imindregrad, sin
giltighet äfven iafseende a , Jolantha"
nämligen att han söker sina förebilder
inom skilda skolor. Såsom sådana kan
man räkna Berlioz, hvilket är förklar-
ligt, då T. var af fransk familj och
hade franska sympatier, samt Schumann
ocli Wagner, för att icke nämna T:s
lärare Eubinstein.

Stoff till sina tonvärk finner T. äf-
ven i den ryska folkmusiken, liksom

han äfven begagnar sig af vissa har-
moniska seqvenser iden ryska kyrko-
musiken. AfveniJolantha" röjas spår
häraf, och det är af den anledningen
man i de båda nyss nämnda städerna
med rätta anmärkt, att man iT:s mu-
sik ej finner denna doft af provengalsk
sol och vår som iHertz' text. Den
är charmant, oftast af ett tungt, ve-
modsfyldt skaplynne, som leder tanken
till steppens ödslighet. Detta är, äfven
ett karaktärsdragiT:s tondiktning.El-
jest följer musiken noga de skiftande
själsstämningarnaitexten, ungefär så-
som Verdi gjort det isin Otello", men
är i enlighet med texten af öfvervä-
gande lyrisk art och företer en serie
stämningsbilder af växlande innehåll,
bland hvilka den poetiska bildenaf den
unga konungadotternsokonstladenatur-
lif i början och hennes sedan uppspi-
randekärlek utgörmedelpunkten. Med
intagande känslighet har tonsättaren
följt skaldenitolkningen af denna blida
ungmös själslif. Med kraftiga färger
har han tecknat konungEené och båda
riddarne, hvilka senares kärlek tillolika
föremål tolkas i fraser af ovanliglidel-
sefullhet. Mot dessa bildar den mohri-
ska läkaren i sin österländskatondrägt
en värksam kontrast. Itagandeäro de
istycket förekommandedamkörernaoch
imposant är slutkören.

Det skulle vara mycket mer att til-

lägga om denna intressantamusik,hvars
beundransvärda, nästan franska orke-
sterprakt vi förut framhållit, om dess
subtila melodiska vändningar, djärfva
modulationer ocli fint utarbetade figura-
tion, men detta skulle taga för stort
utrymme i anspråk. Egendomlig är
T:s behandling af träinstrumenten,med
hvilka han åstadkommer en mäktig
färgvärkan.

Hr.Henneberg, som anför operanutan
partitur, har heder af dess inöfning,
och loford förtjänaräfven kapellet, som
bl. a. har att utföra många obligata
solopartier, t. ex. violoncellens. En
betyi^ig del af framgångens ära till-
kommer fru Sterky, hvars poetiskt käns-
liga tolkning af titelpartiets sceniska
del och livars förträffliga utförande af
sångpartiet skola bidragaatt hålla ope-
ran uppe. Vid sidan af henne intaga
öfriga medvärkande en underordnad
ställning, och för två af dem, hr Sel-
lergren (René) och Bratbost (Vaudemont),
ligga sångpartierna gans"ka högt, men
de sjöngo stundom ej utan en viss dra-
matisk verv, den förra ibön-ariosot,
den senare ikärleksduetten. Hr Söder-
man har ivokalt hänseende ibland varit
bättre än nu såsom läkaren. Hr. Val-
lenius har goda ansatser som härtigen,
men för sig ej alltid lika bra. Öfriga
roller äro mindre betydande.

Uppsättningen af operan är vårdad

och värkstäld af hrrJosephson ochRund-
berg. Dekorationen är af hr Janson.

Efter den glänsande representationi
går afton å operan, då Lohengrin gafs
styckad jämte en scen ur Lucia, är fru
NeUie Melba fullständigt herrskarinna
inom vår musikvärld, febern måste kon-
stateras som allmän och obotlig. Det
något svala intryck hennes Julia gjorde
och som framkallade missräkning på
många håll, där man genast var fär-
dig att tala om reklam, humbug och
dylikt, blef i går förbyttiglödande
entusiasm och man förstod det världs-
rykte denna sångerska på jämförelse-
vis kort tid förvärfvat.

De stora fordringar, Elsas roll i
Lohengrin ställer på sin sceniska repre-
sentant, fyller fru Melba på det full-
ständigaste sätt beträffande såväl sång
som spel, allt är karaktär ocli stor, ädel
stil. Och ajusteringen af den fullödiga
prestationen förnöjesaf den egaliserade
stämmans underbara välljud, hvilket
hon behåller i alla lägen. Rösten är
af den beskaffenhet, att den idetta
parti ej behöfver ansträngas och Mel-
bas hela sångkonst afvisar hvarje tanke
på forcering, äfven då det gäller att
fylla ett stort rum eller att dominera
kör och orkester, hvaremot den tyckes
ha outtömliga medel att uttrycka de



laider-
lalar a 12 mk.
Ideitrer: stort urval af engelska
(Atkinson) franska och tyska.

Portmonnäer från 50 p:ni till högrepriser. Af &> f-%- ip
Plånböcker från 1:50. § |I|$ hOB dil®&. C*. JjinOOeT'Q

Frunfimmersbälten ca 20 olika slag: S4S 5 i
ss.. af imiteradt sköldpadd a 4:50; med OT■§ « fe MiChaelSQ. 2. (WredeS hUS).guldbroderier a 4:50; af läder etc, etc. K^ *- » » '

AIEKSANTERIN TEAATTERL

Tournée Ida Aalberg-Kivekäs.
Torstama 16 päivänä Marraskimta 1893

2:sarja. Tilattu näytäeito.

Erotaan pois!"
3 näytöksinen huvinäytelmä,kirj. Victorien Sardou.

HENKILÖT

Gyprienne lc!a Aaibsrg-Kivekäs.
Des Pninelles ....
Adhéinar de Gratignan

Kaarlo Frisk.
Oskar Rosqvist.

De Clavignac Evert Sutinen
Bofourdiu GöstaEnström.

Kaaiio Limnell.lamarot, poliisikomisarjus
Bastien, palvelija Pasi Jääskeläinen
Joséph, ravintolanvahtimestariGöstaEnström.
Rouva de Brionne .
Rouva de Valfontaine

Olga Kosonen
Meeri Salin.

Neiti de Lusignan . .
Josépha, kamarineitsyt

Alma Lund.
Bärtta Liljestrand

Kaksi viinuria. Kaksi poliisia. Talonvartija,

Huom.! Näytiintö alkaa kl. Va8 i' V- P 5 ovet
avataankl. 7 j. p. p,

Pilettieii hinnat:
Nojat., Pr.-avantsc,
Parketti, P.-loge,IRivi sivulla ja peralla
Parterre
IIRivi peralla
IIRivi sivulla
IIEivi avantsc
Kalleria

Norra Esplanadgatan N:o 21
~>; Telefon2ST:o 925. <^

4; Uppdrag och kommissioner af„ .'i: —
alla slag utförasskyndsamt, diskret och„ 1:50

„ 1: —
billigt

RENAULT & C;o
Etablerade 1835

eosjv/c,
Specialité: 3 Médailles d'or".

Generalagent förFinland: JJgeniuren VINICOLE"

cJCerman cTilgmann,
Helsingfors

M,
Unsn näyt.

1
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HOTEL KAMPS FESTSAL
från kl. 9 e. 111.

Onsdagen den 15 November
Komzak.
Bach.

Marsch ,Albreclit" . .
Ourerture nJubel". . .
Vals "Cagliostro" . . .
Krigsmarsch ur Athalia

Straiiss.
Mendelssohn,

PAUS

Millöcker.
Waldteufel.

Potpourri »Tiggarstudenten"
Polka En garde"
Pilgrimskör ur Tannhäuser
Czardas

Wagner
Gungl.
Zikoff.Galopp

Torsdagen den 16 November.
Ålilfelt.Marsch Kalle"

Ouverture 'Felsenmuhle"
Polka . . .
Intermezzo

Keisiger.
Capitani.
Mascagni,

PAUS

Potpourri Kort och godt" . . . Schreiner.
Vals Dans lea Geux" Waldteufel.
Moment nrasical Schubert.
Fjärilsdans Rung.
Galopp Eeixner.

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. mf
ERNEST IRROY & C:o

Etablerade 1820

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

p^<4
c£ cg. ét:s restaurant ldKH%gg^XSdLSSgT och «£ c& <^:s rasfaurant. <&*+—

lentralpassagen. Tel. U46,
alla till facket hörande arbeten,

mktra«— > ä«sy * oja
L-— J cs

* »— <
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mest skilda effekter. Hon beherskar
suveränt alla tänkbara kombinationer
af sångteknik, och hennes drill, livar
Mist hon ansätter den, är mönstergill
ipärlande renhet och luftigt behag.

Äfven iyttre måtto besitter Melba
alla förutsättningarför en lycklig fram-
ställning af Elsa, den anlagda blonda
masken värkar illusorisk ihögsta grad
och höjer den tjusningskraft, som hör
Elsa till, och gjuter öfver hela den
högkonstnärliga prestationenen själfull-
het, som är bedårande.

Bifallet från den musikaliska publi-
ken, fulltalig och den mest distingue-
radeStockholm kan uppvisa,blef så små-
ningom febrilt. All reservationsmälte
bort, allmotspänstighetkastade vapnen.

Man glömde ock förargelsen, som
väcktes af första akten, där slitnin-
garna under hr Andreas Hallens anfö-
rande i ensemblerna och körernavoro
rent af upprörande och något i vår
operas annaler enastående. Man skylde
på bristande tid för behöfliga repeti-
tioner, enursäkt, somidylikt fallnatur-
ligtvis icke är någon ursäkt alls. äfven
om däri skulle ligga enda anledningen
till skandalen. Man var ju ialla fall
i veckor ikunskap om, attMelba skulle
sjunga i Lohengrin, och i livad fall
som hälst borde man under alla för-
hållanden vara förskonad för sådana
skriande disharmonier, som de, hvilka

inledde gårdagens representation och
försatte åhörarne iobeskriflig häpnad.

Gaston.

Frédéric Febvres afsked från
Comédie Frar^aise.

Paristidningen Le Figaro skildrarpå
följande sätt Febvres afskedsföreställ-
ning på Tliéatre-Francais;

Den store artisten sade igår farväl
åt Comédie-FranQaise publik. Alt hvad
Paris äger lysande hade församlats, i
gala som föratt fira en apoteos. Alladen
utmärkta skådespelarensbeundrare,alla
vänner af hans konst och ädla person-
lighet, hade mangrant infunnit sig.
Länge och lifligt ägnade man den snart
saknade vännen sitt bifall och aftonen
var för honom en triumf. Genom detta
bifall från Paris förnämsta publik an-
dades en djup tacksamhet för alla de
nöjen konstnären beredt oss.

Konstnären lämnar oss midtienhöst,
som bär nya skördar — ty af vintern
har Febvre ännu ingen känning haft,
och skall kanske aldrig få det. Han
lämnar oss efter att ha hedrat sitt
yrke. Från intet har han utgått, er-
nått alt, och steg för steg kämpat sig
fram till främsta ledet, där han ej blott
vunnit lagrar men rätt till en mar-
skalkstaf idet konstens rike, där han
sitter vid de främstes bord.

Under tjugusju år vid Theatre-Fran-
§ais har han varit med om alla de
stora premiérerna, kreerat trettio rol-
ler, återupptagit trettioåtta, alltid lika
intressant, lika mångsidig, lika fram-
gångsrik. När han nu, alltför tidigt,
lämnar Moliéres hus. är det hans ön-
skan att publiken ej, såsom vanligen
händt i dylika fall, skall ha skäl att
säga ..Ändtligen", utan ;,Eedan"!
Ihög grad gripande var det ögon-

blick, då M:lle Bartet,omgifven af hela
Comédie-Frangaise personal, vände sig
till Febvre, som själf knappast kunde
behärska sin rörelse, med den vackra
helsning som ArmandSylvestre för till-
fället författat. Många lagrar skänk-
tes, mycket blommor lika så, men mest
fäldes tårar.

Recetten inbragte 41,000 francs, som
tillfalla den afgående societairen, och
dessutom hade vänner inomParis socie-
ten sändt sin gunstling minnen och
presenter till ett värde af minst 60,000
francs.

m^

Notiser.
— - Fru Södring,den utmärkta dan-

ska skådespelerskan, firade i söndags
50:eårsdagenaf sitt förstauppträdande.

Hon tillhörde i32 år den k. danska
teatern, men liar sedan 1875 icke vi-
sat sig på scenen. Den 5 november
1843 debuterade hon som Jazintha i„Svarta dominon", och den då tjnguå-
riga flickan, som utan betänkande valt
äldre fruntimmersroller till sina sceni-
ska framställningar, visade sig på ett
öfverraskande sätt kunna utföra dem
samt fortfor därmed ända till dess hon
själf hade åldern inne. Just då läm-
nade hon scenen. Under sin långa
konstnärsbana höll hon sig troget till
det område hon valt och spelade med
öfverlägsen talang såväl gamla ogifta
fruntimmer, som hederligamatronor och
mödrar, vare sig ur de högreellerlägre
klasserna, och ingen som haft lyckan
att se henne kan någonsin glömma,med
hvilken utomordentlig värkan hon för-
mådde gifva den rätta karaktären åt
dessa åldriga kvinnor. Hon är dotter
till gamleEosenkilde "

en af Danmarks
förnämste komiske skådespelareoch sy-
ster till den yngre Rosenkilde, som
också var en framstående konstnär.— Fru Lotten Dorsch har iChi-
kago uppträdt som Regina von Emme-
ritz och vunnit stort bifall. Det enda
vi sett klandras är hennes — hår, som
hrr kritiker velat ha mörkt i stället
för guldgult.
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Wiener Soubretten-Ensemble
Program

1. a) LustigeWienerin,Marsch Gothov-Orilneclce
b) Die MUhle ira Schwarz-

wald, Idylle ....Eilenberg.
c) Der Verliebte, Oester-

reicher Volkslied . . Koschat.
2. Concertlieder.

Vorgetragen von Fii. Marie Helmers.

P a u s e.
3. a) Wie manin Wien singt,

liebt und tanzt,Walzer Stranss.
b) Wiener Volkslieder-Pot-

pourri Komsok.
4. Concertlieder.

Vorgetragen von Fri. Marie Helmers.

P a u S e.

5. a) Wiener Genrebilder, Walzer Lommer.
b) Bastmannsang Zritz.

Solo Fri. Flora Senden.
a) Rrrrraus! Galopp . . .Kocli,

jA.B.JVordfors
i år med 8 Guldmedaljer

pnsbalonta

CHAMPA6II
och

POTJSOIHI
parti från Filialen här

dlxel cKolleE*

AKTIEBOLAGET HULTMANS
BRYGGERIERS

=Hesss§ utmärkta &»

POltTE^
från Bryggeriets nederlag

dlxel cKollef.

Från uflandds ieafrar.
Stockholm.

K. Operan: Faust. — Romeo och Julia.
K.Bräm. T. Förrivärlden.
Södra T. Farinelli.
Wasa T. Sabinskornas bortröfvande.

Folk T. Galérslafven Rocambole.
Göteborgs Teater: Ljungby horn.
Kristiania Teater: Maria Stuart iSkottland.
Köpenhamn:

Kongl. Th.: Kunstnere.
Dagmar Th-: Ett silfverbröllop.
Casino: Storhärtiginnan af Gérolstein (Anna Pc

terson-Norrie.)
Folk Th: Pak.

S:t Petersburg:
Maria T.: Manon
Alex. Th.: HuranKa Ban,(a.
Michd T-: 3aßoeßamioe cwacTbe.
Lilla Th.: Der Cavalier von San-Marco.
Deutsch. Th.: Die Eäuber.

Paris:
Gr. opera: Samson et Dalila.
Öp. comique: Manon.
Com. frangaise: Evy Bias.
Gymnase: Le Deputé de Bombignac.
Odéon: Le diplomate.
Vaudeville:Madame Sans-Géne.
Ynrietes: Madame Satan.
Paläis Boyal: Une Enquéte. — Nounou.
Porte-St.Martin. La dame de Monsoreau.

Berlin:
K. Opernh.: Meistersinger vonNllrnberg.'K. Schauspielh.: Die Ahrenshooper(premiére.)
Deutsches Th.: Kam. Der König von Thule (pri

miére.)
" Lessing Th.: Der e ste seines Stammes (premiére.

Berliner Th.: Jenseits vonGutundBöse(premier
Friedrich W. Th.: Freund Felix.

<ffiöpalltié Cårc
Portmonäer, ■

Plånb
Blomsterkoi

;ters'

H. ENya sorter inkomma hva,
vecka. — Billiga parti- oci
minutpris.
OSKAR FltfillEltO

Kaserr J■B I
■ana
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Ryska Branflforsät G. A. Wicksiröm.
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Kavintola a tiiljaardi.
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iHnténWilb IPoa

I i i i i j_yj"""^""^"~~'~^~>"" - er
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Teater och Musik.
— Stora Operan iParis gafnyli-

gen sin gästföreställning med anled-
ning af det ryska besöket. Derom te-
legraferas från Paris:

(Tallaföreställningenvar besöktutom
af de ryska officerarne jämväl af pre-
sidenten Carnot, konseljpresidentenDu-
puy och baron von Mohrenheim. Eys-
sarne voro föremål för stora ovationer.

Paris den 25 oktober. Vid gallafö-
reställningen förekom en sluttablå, i
hvilken en staty af Freden sågs på
scenen. Medan kanonskott affyrades
bakom kulisserna, höjdes stormande bi-
fall. De ryska officerarne reste sig
från sina platser och helsademarseljä-
sen, som just uppspelades, under lifliga
bifall. Amiral Avellan reste sig äfven
upp och ropade med hög röst: Lefve
Frankrike!", hvilket väckte utomordent-
lig entusiasm.— Gunnar Heibergs nya 4 akts
skadespel Kunstnere" uppfördes sena-
ste onsdag för första gången på kung-
liga teatern iKöpenhamn. Hufvudrol-
lerna innehas af teaterns förnämsta
krafter. Sålunda spelas Grosshandlar
Rund af hr Mantzius, Augusta och Lili,
hans döttrar, af fruarna Betty Hennings
och Blocli,Per Sommerfelt, författare,af
Emil Paulsen, Palle Daa, målare, af
hr Zangenberg, Oscar Thrane, literatör,
af hr Paul Nielsen, Hjalmar Sveen,
bildhuggare, af hr Olav Paulsen, Milla
Stange, målarinna, af fru Eckardt,Fru
Röbertson af fru Emma Nielsen o. s. v.— Karl Ekmans konsert isön-
dags var till trängsel besökt af en
animeradpublik, som belönadeden unge
pianistens prestationer med rikligt bi-
fall. Utom bisseringar spelade hr. E.
utöfver programet „Solveigs sang" och
Anitras dans" ur Griegs Per Gynt-
svite". Äfven hr. Ugglas sång belöna-
des med lifliga applåder.— Warmuths' hofmusikhandel i
Kristiania kan idag se tillbaka på en
50-årig värksamhet. Affrenetablerades
nämligen den 24 okt. 1843 af nuva-
rande innehafvarens fader.

Lecons de fran-

Pianostammare,

asahwß^M
UndervisningII

n Deklamafion

åmelie Hbegerfiolm.
Östra Brunnsparken N:o II

Telef. 627. M
Alesandersg. 42.
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Wirala <3aßrifis

Prässiäst.

S p

9.

mm

9ais
(théorie
que).

MacLemoise
Passagen trp

hez elle de i

Ö. Henriks-
gatan1.

Kaffe,
The,

LäskdrycJeer,
goda

Piroger.
Cigarrer

och
Cigaretter

till
vanliga priser.

Dagligennyrostadt
KAFFE.

goda kvalitéer,
billiga priser.

Rabatt för restaura-
tioner och åter-

försäljare.

Hilma Ingberg:
Östra Henriksga-

tan N:o 1.
Telefon N:o loos.

Herman <3uls,

hlekfrisk éefysning.
Kontrakt om elek-

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

9—


