
DANIEL NYBIJN,
FOTOGRAF

Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
« Förlag af finska vyer. )*

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264,

Pris 5 penni.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Fredagen den 20 Januari

Kontor
N.Esplanadg.33.

♥S-«/" N. Carlander.

<^roaram^laåel
N:o 9 1893.

Svenska Teatern.
Fredagen den 20 Januari

»Kung Midas"
Skådespel i4 akter af Gunnar Heiberg. Öfversättning

Personerna

Fru Anna Hjelm Fru Håkanson.
Redaktör Johannes Raniseth Hr Wahlbom.
Finn Hals " „ Berlin.
Gerhard Hjelm „ Svermberg.
Fru Janne Hahn Fru Wahlbom.
Fru LineLindemann Frk Holmhmd.
Fru Berg „ Loenbom.
Fru Ottesen Fru Precht.
FrökenLommerud , Salzenstein.
GrosshandlarRasmussen Hr WUhelmsson.
Hvitefeldt-Olsen. tidningsman „ Salzenstein.
StortingsmanNorbö „ Malmström.
MadamLönseth Fru Riégo.
Martine,itjänst hos fru Hjelm . . . " .Frk Stjagoff

Handlingen försiggåriKristianiaivåra dagar.

Börjas kl. 7,80 och slutas omkr. 10,30 e, m,

25.—: Part,Biljettpriser: I'arterrc 4,50; 4,—; B—; Part. irull. ,/^^^^M
loge 4. : IBad. fond 4,50; Sida 3,50; IIKad fond -^J20,— ;111 Bad fond I,— ;Sida I,— ;Gäll. 0,50; Avantsc. 10,—

■ t'-i2^t^-K-<^cr>-t^_
r.TAynan<y //öttwty&c&H,

Hr Tore Svennberg.
(Gerhard Hjelm iKung Midas".)

Skådespelare sedan 1878 mottog hr
Svennberg 1885 fast engagementiGö-
teborg, där han sedan haft sitt hem.
Medhr Lindberghar han emellertidupp-
trädt isamtliga skandinaviskahufvud-
btäder och öfveralltrönt sammaodelade
erkännande, som här gjordt honom till
publikens gunstling på svärdsidan.

Genom studier i utlandet har lian
senast förkofrat den mångsidiga talang,
som vi lärt oss uppskatta ide roller
han här kreerat. Utom dessa räknas
till hans förnämstaprestationer: Falk
i komedi", Robert i Ära";
HjalmarEkdahl i»Vildänden" och Eilert
Löfborgi»Hedda G-abler m. fl.

*&&

Ovet avataank:lo 7. Mytäntö alka k:Io V2B Ja loppuu 7211.
Lauant. näytäntö kats. siv. 3,

2,50; Part. loge 3,-piljcttM-n hin. kur. l':ir!>Tn .J . ■^^^■jH
I,—; Kall. 0,75; u,so^)rt^^^^^^^s
L.3—7, 11— 16: i'J^H

L.2 10,— ;

> K. E. STAH!LBERG'S fUTJS^TSJITKIrTrnTni. aJSSSS^ö17.
****

Suom. Teaatteri.
Perjantaina Tanimikuun 20 p:nä

BERTHA BRÄNDER.
3:näytöksinen kionnekuvaus. Kirjoittanut Kalle Aho. Suo-

Bruno Liimilutciß
Uno Boijc
Helmi Nysten
Torsti W nllsrrciiH
Saimi Bäck
IivariKajänderI
Otto Nygren
Dagmar Broms
Fanny Kajan, iuerikapföe)ui^yti^H^(
Täti Melartin, hanen tätinsä, tal. hoitaja
Rouva Eriksson, tal. pitäjä koululaisille
Kauppias Finne
Kultaseppä Sorri
Mari, palvelustyttö
Kanppias Finnen juoksupoika
Kauppias Sovion juoksupoika
Kant ja

Koululaisia,

PAPPILAN TUVASSA.
1-näytöksinen lmvinäytelmä. Kirjoittanut Martti Vuori.

Suomalainen alkuteos.
Henkilöt:

Aaro mestari, entinen sotamies, vanha pap-
pilassa eläjii. . "

OIU Muhonen, keski-ikäinen leskimies. . .
Tirkkosen Leena, kupparimuori
Heiskasen Aiini, morsian
Luuska-Taavetti puhemies
Rovasti

malainen alkuteos
Henkilöt

Olga Poppius.
Knut Weckman.
Hemmo Kallio.

T, . , . Maria Salin.Kauppa-opiston oppi- Kaar]o Keih^
■L_________J Helga Corander.

IRobert Reino.[ Evert Sutinen.
H Kirsti Sainio.HBllanna Kunnas.
Bl''.Hu>l ir Stenberg.
■MimmiLähteenoja
M< )i io Närhi.
■lisakkiLattu.
Blii: i: LiiHIM li.

t 9: 24,— M.

Niilo Stenbäck,

Aleksis Rautio.
lisakki Lattu.
Naémi Kahilainen.
Mimmi Läliteenoja.
Niilo Stenbäck.
Emil Falck.

Toisin riy. 1,50.

L.1,8, 10:18,—:

<£— Dagligen --$> <?.- „ , «* .kl. 3
—

5 e. m. pj-jéP'
Middag åSm. /I /

med /* &> /MusiKf /av/ f*y

Levys kapell. ;/V\, / KONSERT

y^ /a \ *>*** Måndag, Tisdag, Torsdag
,-■' Av y* ocliLljrda^^^H

från kl. 7.30 e. m.

iMatsalen
alla aftnar efter kl. 10 e. m,

Bruno k
iitåii-iirtii-åmi

f N. Esplanadgatan 25. Helsingfors, f

SOCIETETSHUSET,
som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemangär ele-
gantoch fullkomligt nytt,uppfyller allanutidensfordringar:Större
och mindre våningar och enskilda rum erhållas för bröllop,
middagar,supéer och sammanträden m. m.

Maexmontan7- c
" -*'lI I1 111 1 11'K " -4 I1111 1 1 I111 |.»-»-«Hllllllllllll!lllllllllllll!IIIIIIK*-«-«'ll 1 1 1 1 1 111 llllllllllllllll»>-«

i TH. SfIBFS 1

KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE 1
Unionsg-atanN:o 27.

tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Doff/ar
I och Kläden. f"— «"!11J111111111111!"»- " -«.|I1i1111 1 1 1111111"►— "— «"'! 11 1 1 1 1 1 1111 111Illl»^— "— 4*IIIII!IIIII!II1IIIIIIIIIHI1II!"►- "

ByggnadsmateriaUehandel
BRLSINGFOBS. Murbruksfabrik

Julius Tallbergs
Krut- tf" Dynamitaffur.

LORENS MALMSTRÖM,
vis a vis Kapellet

rekommenderar ivälvillig hågkomst
sin

..K—-5* Bcrrchipcringsaffar^H
Specialitet: Engelska, modernahalta!
Teater-, Res- iMarinkikare.

Specialitet: Glasögon & Pince-nez.
-"*■* Största urval. — Nya modeller. H"

PAUL DETTMANN, Optiker,
N.Eaplanadgat. 37 (GOhlea gård),

P^~T^x £porf~l2)Qpof
"x^fyMpCY N. Esplanadgatan 21.



ORKESTERFÖRENINGEN.
""

Societetshuset
Lördagen den 21 januari

I poejpam:
Herold.
Keler-Bela.

Ouverture, Zampa
Ain scliönenRliein", vals
Intermezzo sinfonico, ur Cavalleria

Mascagni.Rusticana
Täflingslekav tillPatroklos ära" Bracli

PALS.
Massenet,
Davidoff.

Ouverture Le Roi de Lahore"
Fantasi, för violoncell....

(Herr Alfred Martin.)
Romeo och Julia" Tschaikowsky,

PAUS.

Danse espagnole Gounod.
I)u bist (lie Ruh", förstråkork.. . .Schubert,

8.
9.

10. (ialopp Hrimaly.

Konserten börjar kl. V2B e. m
Robert Kajanus

os ai -"* ii^itiii» **- 1
///. Fagerroos, 2

Alexandersgatan 9. a

C, E. LINDGRENS BORSTBi M DERI AFFAR,
Alexandersgatan 46, CENTEALS HUS.

Alla sorters finare ooh gröfreBorstbinderiarbe-
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt-
svamp, Tamburmattor m. m.

C. f. Lindgren

OBS.! I
Rocooco & Japanosiska rummet \Å

rekommenderas för slutna sällskap. M
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Edvin Forsbäck's
Illttilffiitisiiliriiel Ifa^agta.

Xja.T3ora.tori-u.EQ.iHeimanstad.
Tillvärkar alla slags luft- och konstfyrvärke-

rier, äfvensom dylika, föreskrifna för sjöfarten.
Ständigt väl sorteradt lager af illuminations-

och maskeradartiklar m.m.
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Aktie

BRYGGERI.
Telefon 67—1081
Bayerskt-,

PIIiSJStEJ^
Kulmbacher-
ÖL.

Pietro Mascagni.

Då man ser afbildningarna af den
unge kompositörenaf Cavalleria rusti-
cana m. fi. operor, kan man knappast
tänka sig att originalet, innan han med
ett slag blei världsberömd och rik,
förde ett värkligt vagabondlif. Att så
varit fallet synes emellertid framgå
af några skildringar från sitt förflutna
lif, som han själf publicerat i den
italienska tidningen Panfulla och
hvarur vi meddela följande:

Mascagni tillhörde för ett tiotal år
sedan som orkesteranförare ett band
artister, som inom kort upplöstes,
och då detta skett, drog han sig
såsom ren genompryglad hund" till-
baka, till Livorno, i fullständigsaknad
af alla existensmedel.

Följande vinter erhöllhan emeller-
tid kapellmästarebefattning vid en te-
ater iNeapel. Vid en söndagsför-
middagsföreställmng därstädes fick
han göra en äkta syditaliensk erfa-
renhet. Operetten BSantanello" hade
gifvits, och publiken begärde i ho-
tande ordalagatt några sångeridenna
skulle tagas da capo.

Mascagni ville likväl på inga vil-
kor gå in därpå, för att icke öfver-
anstränga sångarne, som åter skulle
uppträda på aftonen.

Publiken tjöt och hvisslade, men
Mascagni blef obeveklig.

Då kastades plötsligt från galleriet
en stol ned mot kapellmästaren och
var nära att träffa honom ihufvudet.

Inför sådana argument måste Mas-
cagni böja sig, och de begärda da
capo-numren gingo genast af stapeln.

Någon tid därefter tog Mascagni
åter plats vid ett resande teatersäll-
skap mot en aflöning af omkring 10
mark om dagen.
IArignola, en liten italiensk stad,

råkade lian emellerfid istrid medsin
direktör, striden öfvergick till liand-
gripligher, och Mascagni bär änmi
minnen däraf i en sensträckning i
ena axeln. Han beslöt då att draga
sig tillbaka från sällskapet och flydde
inatt och dimma, en mörkFebruari-
kväll, tillsammans med sin hustru till
en liten landtgård, där det fans föga
att äta och intet att ligga på.

Återkommen efter en liten tids för-
lopp till Arignola försökte sig Mas-
cagni med musikundervisning, till
dess stadens borgmästareföranstaltade
upprättandet af en orkesterskola,
hvars förste lärare Mascagni blef.
Då han emellertidsjälf ej kunde spela
flertalet af de instrument, som han
skulle lära andra att begagna, blef
första uppgiften att lära sig detta.

Under tiden arbetade Mascagni
oförtrutet på sin opera ;)Eatcliff", som
på några scener när redan var färdig,
då kompositören fick idén till Cav-
alleria rusticana", till hvilken han
bad en god vän, advokaten Targioni,
att skrifva libretton. Denne nekade
emellertid bestämdt och beslöt sig
först därför, då ett pris blifvit utsatt
för den bästa enaktsopera.

Då Mascagni erhöll libretton sade
han till sin hustru:— Vi måste göraen stor utgift och
köpa ett väckarur, så att jag redan
vid dagens inbrott kan påbörja arbe-
tet med operan.

Väckarklockan köptes för fem lire,
men visade sig alldeles obehöflig, ty
samma natt föddes honom en son,
som drog försorg om att han blef
vakt både bittida och sent.

Och så blef operan färdig och in-
lämnad till pristäflan.

Resten är bekant

För eif

välgörande ändamål
gifver undertecknad med benäget biträde

KÖN S 1 D T
jn ..

Sfudcnfhuscf
Måndagen den 23 Januari 1593.

cftina CRrnrooiß.

-g-!

,"."" H^^^^^H lfgr ifgmann.
gBoR~ S ShnfrycSari, 4pg^

(^liiiia^i—
-i- Privilegieradt 1869

Utför alla slags litograliska arbeten, såväl vetenskapliga
) som merkantila. Rekommenderar sin kemigrafiskaa.f<ä.el-
s olag förutförande af 5.11-o.stra.tloTi.er af alla slag enligt nya-S ste metoder.

OBS.! Våra arbeten hafva rönt allmänt erkännande i
? in- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna tillJ> franoo ocli gratis. g.
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Suom. Teaatteri.
Lauantaina Tammik. 21 p.

Kansaiiäytäiitö alennetuillahiiinoilla.

PRINSESSA RUUSUNEN.
Satu 3-ssa seikkailussa proloogilla.(5 kuv.) Kirj. Z. Topelius

Prologi:Htillijohi valtakiinnassä
Valotar ..'..' Katri Rautio.
Sulotar 01Sa Sal°-
Koitar Hanna Kunnas.
Päivätär . . ■ lariaSalin-
Tähdetär " Hilma Lnman.
Kuutar Kirsti Sainio.
Tuonetar Saimi Järnefelt.

Ensimmäinen seikkailtt, KUMMINLABJAT.
Henkilötkuin yllä:

Kuningas " . ■ " Benjamin Leino.
Kuningatar —
Prinsessa Ruusunen kapalolapsena — — — —
Hovimarskivon Cirkel Kaaiie Halme.
ValtioneuvoksetarKunigunda Mimmy Leino.
Ylimmäinen juomanlaskija Emil Falck.
Ylimmäinenmestarkokki lisakki Lattu.
Sam, kokkipoika Olga Poppius.
Knninkaallinen lapseiihoitajatar Naémi Kahilainen.

Toi/if/t Sélkkailu. RUUSU.
Henkilötkuin yllä:

Prinsessa Kuusunen HelgaCorander.
Asti-ea K t / Naémi KahiJaincn.
Diantha jhänen hovm6ltonsa " " '

■\ Maria Salin.
Pikku Sanna, B:vuotias
Viisas Axel Ahlberg.
Valtionenvos Anton Franck.
Ritari Evert Sutinen.
Merimies Aleksis Rautio.
Puntarhuri TaaviPesonen.
Talonpoika Otto Närhi.
Knkkasten haltija Kirsti Sainio.
Yanha tonttu — — — — — —
NaiTi HemmoKallio.

Kolmas »eikkailu. PRIXSSIFLOItESTA\
Henkilötkuin yllä

Prinssi Florestan
Vanha Sanna, 108 vuotias eukko
Barbara-äiti

Knut Weckman.
Emelie Stenberg.
MimmyLähteenoja

Doriina, paimentyttö Hanna Kunnas.
(l:sen ja 2:sen seikkailun välillä 15 v.2 ja1välillä 100 vuotta.)

Näytäntä alkaa k:lo Vj?«

SYLVI,
fru Minna Canths nya, mycket omta-
lade skådespel, det törsta af hennes
hand författadt för Svenska Teatern
härstädes, uppföres för första gången
måndagen den 23 dennes.

Rollerna och deras innehafvare äro
Axel Vahl, notarie, hr Svedberg.

Sylvi, hans hustru, fru Håkanson,Vic-
tor Hoving, arkitekt, hr Svennberg.
Alma Hoving, hans syster, frk.Loen-
bom, Karin Löfberg, Anni Vidgren
och Kariu Granqvist, Sylvis skolkam-
rater, fru Biégo, frk Holmlund, och
frk Lihr, fru Hake, fångvårdarinna,
fru Precht, forstmästar Sandell hr Ga-
stegren, löjtnantHarlin hr Berlin, dok-
tor Tuneberg hr Riego, tullförvaltar
Brun hr Wahlbom, löjtnant Idström
hr Wilhelmsson, fängelsedirektören hr
Salzenstein, Marie, tjänsteflicka, frk
Holmgren

Fru MINNA CANTHs
porträtt kommer att inflyta i
söndagens nummer af program-
bladet.

Kamps Kafé.
Fredagen den 20 januari.

Musik imatsalen efter kl. 10 e. m.

Ltevvs ©rkesfer.
Lördagen den 21 Januari kl. 7,30 e. m.

Program
Utställnings-marsch Fahrbach.
Jugend-Tränme, vals Waldteufel.
Onverture till op. Martha Flotow.
Aria ur op. Ernani Verdi.
Potpourri ur op, Begementetsdotter . Donizetti.

Paus.
Ouverture till op. Norma Bellini.
Ett bondbröllop Söderman.
Frauenherz, polka maz Strauss.
Stephanie-Gavotte Czibulka.

På Varieté! nytt potpourri S. Levy.

a) Stor internationel konsert!
b) Excentriska och musikaliska Va-

rietévisor.
Paus

cffiusifi imatsalen.
ARBETETS VÄNNERS PLATSFÖRMEDLINGS-, ARBETS- och KOMMISSIONSBYRÅ, Helsingfors, L. Robertsg. No 4 & 6,

erbjuder sig härmed att gratis bemedla åt hugade principaler tjänstefolk, arbetare inomalla yrken, arbetsledare, förvaltare,inspektörer,maskinritare, konstruktörer,
arkitekter, ingeniörer,m. fl. Endast personer med goda betyg från tidigare platser erhålla byråns förord,hvarjämte byrån, där blottsådant är möjligt,söker privatim
införskaffa närmare upplysningar om de sökande. Genom byrån utföras samvetsgrant ooh till billigapriser följandearbeten: Undervisningisvenska, finska, ryska,
tyska, franska och engelska språken, räkning, geografi; mottagas stilistiska-, juridiska- och arkitekturuppdrag,korrekturläsning, stenografering,renskrifning, autokopie-
ring, öfversättningar, bokföring,porträtteringi stomp och svartkrita, uppgörandeaf byggnads- och maskinritningar, målarearbeten, pianostämning m. m. Byrån ombe-
sörjer med största skyndsamhet bank- och affärsuppdrag af alla slag, inkasseringar, speditioner, distribution af bref och andra försändelser, köp och försäljning afvillor,stads- och landsfastigheter,värdepapper, landtmannaprodukter, handtvärks- och fabriksalster m. m.

OttS.l Alla uppdrag utföras tillbilligaste priser och med största ackuratess. Öfverenskommelse kan äfven rriil

M

Helsingfors Ridinstitut
Öppet: Söekendagarkl. B—3 f.m. och 5—9 e. in,

■Sön- o. helgdagar „ 9-2 f. m,

TELEFON 304

######¥##!>###

■JHjs'.?SP> Pj 'S'.!

SPIRITUOSAAFFAR
13 Eriksgatan 13

Rekommenderar sitt välsorterade
lager af

Oo& xx sk, o,
3FL oxxi,

Iji]2.örer
Från Legler Pernod, Schweitz.

direkt importerad absiut
Alla varor absolut fin och ren smak

***"!? ><?<*^^|l?^**

M
Specialaffär fö^^^^^^^^^H *

Kappor.
)J Daniskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris.* *

KMiI i
Pbelutställning jK

1Centrals Ixxxs.
Mikaelsgatan 4. Tel. 283

g CARL BERGROTH,
*/% 2!) FaMansg. Telef. 750. 21 Alexanders?;. Telef. 1105. |j\
m «I*X3EI.ITTJOS-A., PUNSCH o. VIN,Kl
gg engros o. minutalfär. P^J

;-;
i Skrädderi-HalilissemenH

Ett välsorteradt lager af inhem- 1
ska och utländska tyger. Förfär- i
digas alla slags manskläder med I
största omsorgsfullhet och till :
moderata priser hos

W. A. Sittnikoff.
28 Unionsgat M
Gravör

Karl Sundströms
Kautschuk & metallstämpelfabrik emot-
tager beställningar å alla slags gravyr-
och Kautsclmkstämpelarbeten.

Stämplar & sigill af alla möjliga slag
finnas på lagerilånga banor.

Prisen billiga.
Helsingfors

50 Alexandersg. 50,

i liiiniinJ och välgjorda Åkdon, Rid-
tyg^Selcwn^iosJ^TOkter och finare läderarbetenilandet.

Hvad prisbillighet angår motstår fabriken hvarje konkurrens.
CARL FR.SPBNNBRT,

firmans irmehafvare,

fid tanken på att beställa kläder,
försumma icke att först se på ma-
terial och taga reda på prisenhos

t. ttåißEH,
Skilnadstorget N:o 2.

S>

©.
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SADEL £ AIDOISFABBII

?as om ackord per år



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

HuiVudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Brunshuset.
BRUNSHUSETS «TE

Alla dagar:

infernafionel KonsertStor
dirigerad af Hr A. GENOT från Paris

PROGRAM.
Musik.

nDie "Wacht-Parade", Internationalkören M:me
Blanch- Gabriel.

Les Souvenir d'une Lorette", M:lle Delival.
Excentriska Klowner, Felix och Meier.
Svenska romans- och chansonettsångerskan

dholm.
Paus.
Musik.

Ehwigerer
Gabriel.

La valse du Gliquot, M:elle Deiioal.
Excentriska och musikaliska klowner,

Meier.
Svenska romans- och chansonettsångerskanF.Lind-

holm.
International trio, Blanche-Lilli-Elza.

Musik.
OBS.! Brunshusets Varieté erbjuder alla dagar stort, nytt

och omväxlande Program, ofta ombyte af nya Artister. Början
sker alla aftnar kl.

'
-> 8 e. "<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

Jar.nhsfin & C.Q
Helsingfors,Mikaelsgatan 9.

to^S^l.- Agenter antagas, 5

Linästelts Antikvariska bokhaniei,
Helsingfors

Stort lagerutvalda& raraböcker
Köper hela bibliotek och ensk

verk af värde

Rekvirerar böcker billigast!
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Glogatan 3
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Teater och Musik.
Nya Wieneroperetter

— För ett par veckor sedan gjorde
den bekante Wienerkomponisten Kari
Weinberger storlycka påCarlteatern
med sin operett Lachende Erben, som
sedan gifvits med oafbruten fram-
gång.— Och kort därefter rönte Theater
an der Wiens nyhet Der Millionen-On-
kel ett ejmindregynsamt mottagande.
Texten är af Zell och Genée, musi-
ken af Adolf Muller,kapellmästare
vid Theater an der Wien. Mera
nummer omtalas som ovanligt lyckade
och begärdes da capo vid premieren.— Das verwunschene Schloss' Mil-
-1 ockers bekanta operett har med ny
textbearbetning af Hugo Wittman,
den spirituele Wienerjournalisten, ny-
ligen blifvit gifven på Friedrich Wil-
helm Städtisches Theater iBerlin och
gjort stormande lycka.— Hugo Wittman har äfven till-
sammans med Bauer, båda gemen-
samt författare till Stackars Jonathans
och Söndagsbarnets originaltexter, för-
fattat libretton till Jon. Straus' nya,
med stor spänning motsedda operett
Filrstin Ninette.

Nya franska operetter.— Nyligenuppfördesförförstagån-
gen å Eenässans-teatern iParis Den
lysande Achilles, operett-vaudevilleitre
akter afCharles ClairvilleochFem-
and Beissier, musiken af Louis
Varney— På Menus-Plaisirs gafs likale-
des nyligen första föreställningen af
Bacchanalen, operett i tre akter af
Georges Bertal,musiken af Hervé,
den ihöstaflidne kompositörenaf Lili,
Ninichs, och Lilla Helgonet.

— Folkföreställningar. På hög
befallning har K. SchauspielhausiBer-
lin börjat gifva ett antal periodiskt
återkommande folkföreställningar för
att bereda de mindre bemedlade klas-
serna tillfälle att känna den klassi-
ska repertoarens mästerverk. Där-
vid ha priserna blifvit bestämda så
lågt som möjligt. Samtliga platser
delas i endast två slag, första plats
till ett pris af 25 penni, i vårt
mynt, andra plats till 12 penni. Det
första programaf dettaslag, som gif-
vits, upptog Wilhelm Tell af Schiller,
och. hade till sista plats fyllt salongen
med en publik, hvars nästan religiöst
andäktiga tystnad endast vid aktslu-
tet afbröts —

och då af åsklika app-
låder.— Die Sireneninsel, ballet i1
akt af H. Regel med musik af Raoul
Mader, som med utomordentlig fram-
gång uppförts på hofoperan iWien
har fören vecka sedangifvits påRona-
chers nyaetablissementTheater Unter
den Linden iBerlin och därvid rönt
ett mottagande som anses befria tea-
terns direktion från alla repertoir-
bekymmer för åtskilliga månader
framåt. Publiken applåderar och kri-
tiken berömmer utan reservation styc-
kets fantasirika ämne, musikens lif-
lighet och melodirikedom samt utstyr-
selns lysande prakt.
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OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor: Dnionsgatan30, Telefon 1481.
meddelar försäkringar mot OLYCKSFALL.

Från utlandets teatrar.
Veckans program

Stockholm
K. Operan. Friskytten.
K.Bräm. T. Vid Breitenfeld. Kärlek och filosofi,m. ni,

Södra T. Pariserpojken. Fru Hin.
Vasa T. Underdoktorn. Hattmakarens bal.

Kristiania.
St. Teatern. Viljer

Köpenhamn.
Kongl. Th. Ett Samhällsoffer. Carmen
Dagmar Th. Goetz v. Berlieliingen.

St. Petersburg.
Maria Th. Traviata. Jolantha.
Michel Th. Mariage d'liier. Maria Stuart.
Alex. Th. Sans préjugés. En dag iS:t Petersburg,
Lilla Th. Heisses Blut. Das "YVettrennen.

Paris
Gr. Opera. Loliengrin. Huguenots. Juive.
Öp. com. Richard Coeur-de-Lion. Manon. Carmen,
Com. Franq. Britannicus. Ruy Bias. Segliére.
Vaudevitte. Monsieur Coulisset.
Gymnase. Charles Demailly.
Odéon. Le roi Midas. Mariage d"hier. Louis XI.
Variétés: Petite marquise. Toto chez Täta.
Grand Th. Lysistrata.

Berlin
K. Opernh. Fliegend. Holland. Pagliacci.Puppenfée.
K Schausplh. Jungfrau v. Orleans. Neue Herr.
Deutsch. Th. Zwei gluokliclie Tage. Faust. Samh. pelare,
Lessinq Th. Heimath. Nathan der Weise.
Berliner Th. Kean. Krieg im Frieden.Richard 111.

Wien
Kk. Oper. Wasserträger. Prophet. Muntra fruarna.
Kk. Burgth. Goetz. Vintersaga.Hiittenbesitzer(Derblay)
Deutsch. Volksth. G-rosstadsluft. Divorcons.
Th. an d. Wien Sarah Bernhardts gästspel.

Milano
La Scala: Chistopho Colombo. Flygande holländaren,

London
B. Opera. Orféo. Cavalleria rusticam
Drury Lane. Little Bo Peep.
Lyceum Th. King Lear.
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