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F. FORSTRÖMS CAPE, Teatrar och Konserter. DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF,

Restaurant & Billards "po*

RjrTä^a^otögrÉrfié^fter finska konst-16, Vestra Henriksgatan 16
närers arbeten

Dagligen omväxlande frukosträtter, Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Förlagaf finska vyer.
Handel med fotografiska artiklar.

liil)itnis()(it(niN:o 31. Telefon N:<> 2»4,Soupers å la cart

N:o 25 Onsdagen den 29 November 1893

SVENSKA TEATERN.

Onsdagen den 29 november
För 4:dje gången

(L'Arlésienne-)
Drami3 akter (afdeladei5 tablåer) af Alphonse
Daudet. Öfversättning af ErnstLundqvist.
Musiken (ouverture, melodramer, körer,mel-

lanakt m. m.) af Georges Bizet.

Personerna:
Kose Mamai, bondhustru ....Fru Bränder.
Frédéri y henn6S göner ( Herr Södergren
Stollen" / ( Frk Borgström.
Fraiicet .Mamai, deras farfar . .Herr Salzenstein.
Vivette, Boses guddotter ....Fru Eiégo.
HaJthazar, herde Herr Swedberg.
Mare, skeppare, Eoses bror. . .Herr Eiégo.
Mitiflo Herr Berlin.
Mor Renaud Fru Precht.

Herr Wilhelmsson.
En dräng Herr Öländer.
En piga Frk Stjagoff.

Bondfolk.

Händelsen tilldrar sig ivåra dagar på önCamargue
iEhönes mynning"

.Hörjas11. 7,80 och slutas omkr. 10,15.

CHARLES RUS & C:o: '.

Ti- T;:
' \

Frédéric Febvre

När manpå Comédie-Fran(;aises scéne ser denne
skådespelare, denne korrekte gentleman med af-
mätta låter, som bär Oliviers redingote med samma
elegans, som han bär general de Trefonds uniform
med värdighet och don Sallusts pourpoint med
spansk grandezza; när man ser honom iPariser-
societetens förnämsta kretsar berätta sina spiritu-
ella anekdoter i en krets af vackra och förnäma
damer; när man hör att han är personlig vän
med prinsen af Wales och att presidentbalernai
Elyséepalatset ser honom, med bröstet öfversål-
ladt af ordnar, arm iarm med engelska ambassa-

dörts, pä 2:dra sidan.)

ALEXANDERS TEATERN.
Representations Febvre 1893

ADMINISTRATEUR: M. MAXIM. DORVAL, Paris
Administration: Sned

M.M. MOLANDER & GRANDINSON, Stockholm

Jeudi le 30 Novembre

Le PéFe Prodigue
d'Alexandrc

Dumas fils

Le Comte de la Rivonniere ....MM. FEBYRE.
Le Vicomte André de laRivonniére Cheler.
De Tournas Corbiere.
I)e Prailles Bellecour.

De Ligneraye " " " Livorani.

De Naton Buorgeotte.
Joseph, domestique Perrenot.
M:me Albertine Delaborde . . . .M:mesHarris.
M:me (Jodefroy FEBYRK-liniNDläiU.
Héléne Debien.
M:me de Chavry Guertet.
Victorine Aubry.

Biljettpriser.
Länstolar och Part. avantsc M. 10: — .
Parkett och Baignoires » 8: —.
Parterr » "* "

IBaden » 7'- ~■

IIRadens fond » 5'- — "
„ loger n 4: — .

Paradis « .

nan/ma.
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Franska Lifforsäkringsbolaget Vinhandel % Eepresenterar l:sta klassens |

Jlrra/ia Punsch' t^Z^tT^i3 P prisbelöntpå många uställningar,sist på världs- | . HAMpAnNE
*

| Kontor:Mikaolsgatan I Guldmei 1890.
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t*.** n-if i.
" ""/■" Divanmattor a 33, 55 & 84 mk.

Q^lll billigaste priSQr Säljas Sibiriska gångmattor, originella,

hos Alex. F. Lindberg vackra mönster.
Butik: Michaelsg. 2. (Wredes hus). Kontors- o. tamburmattor

C. E. Lindgrens
<*§ cßorstGinåeri-cfiffär,

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

slar, Toilettartiklar, Friser- & Finkammar, Tvålar, Amykos,
Parfymer,Portomonäer &Plånböcker ra.m.till billigapriser hos

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

liifförsähringsahiicbolagc!

JSifförsäErincjar é JBifräntor.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

Franska Lifförsäkringsbolaget

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

(Bart von ethnorring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

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

G. F. Jf YBEKGS OAFÉ
Alexandersg. 12, Telefon 52,

-&* Frukost- och Middag-sservering1. *S-
Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes.

_y

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen den 30 November.

Program:
Ouverture till op. Maritana . Vallace.
Mazurka ur op. Hadka . . . Monjuschko.

Prelude a deluge", för stråk-
orkester Saint-Saens.

Yenezia e Napoli", tarantella .Liszt.

Paus.
Ouverture till op. Le Eoi de

Lahore Massenet.

Konsert för violoncell....Volkmann.
(Herr A. Martin.)

Suite Sibelms.
Ouverture.
Alla marcia.
Ballad.
Intermezzo.

Paus.

Aufforderung zum Tanz . . Wéber.
Mennet Lully.
Reveille du Lion Kontsky.

Obs.!!

IYÅ 1

HOTEL KÅIVIP.
IHOTELLETS RBSTAURANT

serveras dagligen kl. 3— 5 e. m.
TslTo1© c3L > to.öt©

å 2 mk.
Smörgåsbord 3 rätter & kaffe.

A 3 mk.
Smörgårdsbord4 rätter &kaffe.

Dagligen
K.OKTSERT

af E. Schmidts Kapell
iRestauranten kl. 3— V26 e- m-> iFest-

salen från kl. 0 e. m.
OBS,! Tid arriingeramlet af större tillställlniigar såsom

middagar, sonpéer etc. erhälles musik af E. Selwiidfs ka-
pell utan skild afgift.

Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.!
Ingång från Glogatan. f

SRfc

Lundqvisfs

(j£ Lagret ialla artiklar rikt sorteradt. V
Specielt framhålles en stor collection

(^ billiga, pelsfodrado RotOilder. Inköp V*
rj ocli beställningar göras med största för-
rj del före vinterns inbrott. V

JOH. VIG E LL,
ISLO3tXLXMLiSSiC»XiSIS.C»IXtOI*,

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

■
—

f~ Tel. 1514. -fr— .
Tt i . . . " i meddelas afUndervisning ipianospel seimaj^tus,

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

Borddukar rikt broderade med guldk 40 m.
Borddukar af schagg ii 32 m.

ELEKTRICITET!
Omöjligt för någon att utföra,underhålla

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

ElektroteknikerNic. Antipin.
Nylandsgatan 34. T. 897.

Hxaieriiil o. apparater å lager.

Allmänna

Lifförsäkringsbolaget
Stooliliolm.

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

Kaserngatan 22. Generalagent.

""J Driftiga agenter med bekantskap
inom studentkretsar antagas.

S&£SEiE^ggEggggE^^7
1

dören — ja, då är man frestad tro,
att denne man varit för högmodig
att,visa sig för annan publik än Thea-
tre-Frangais', att uppträda på någon
annan teater än Moliéres. Ingen lär
åtminstone förmoda att bakom honom
ligger ett lif fullt af kamp, arbete,
sträfvan och många äfventyr i ung-
domen, hvilka dock alla endast vid-
gat hans blick på lifvet, äggat hans
arbetsförmåga och stärkt hans intelli-
gens.

Frédéric Febvre föddes iParis den
20 februari 1833. Hans far, en af-
skedad tjänsteman,var fattigoch kunde
endast påkosta sonen en bristfälligupp-
fostran. Vid sexton års ålder tvang
nöden honom att afbryta sin skolgång.
Han hade sedan barndomenhaften viss
böjelse för teatern och sökte anställ-
ning vid några obetydliga scener iPa-
ris utkanter, där han utan instruktion
eller undervisning fick uppträda iden
ena melodramen efter den andra.

En landsortsdirektör, som några ar
därefter besökte Paris för att erhålla
skådespelare för en teater, som han
ville grunda iHavre, fäste Uppmärk-
samhet vid honom och engagerade ho-
nom mot 110 fränas imånaden med
skyldighet att spela älskarroller i
drame, komedi och vaudeville samt att
sjunga iopera comique ■

— efter för-
måga:

'

Detta var 1850. Under sin enga-
gementstid i Havre hade Febvre att
instudera minst en ny älskarrollhvarje
vecka, ofta nog två. Men tack vare
ett godt minne, god vilja, förträfflig
hälsa och uppmuntran af publiken —
ej minst af damerna — höllhan ut
gjorde hvarje dag framsteg och åter-
vände snart till Paris, där han först
uppmärksammades på l'Ambigu och se-
dan på Vaudeville blef en af parispu-
blikens favoriter. Han applåderades
ej blott som skådespelare, han uppskat-
tades som en af Paris elegantasteunge
män, ett mönster för cich" iuppträ-
dande och toilett — man bar västar.
iåla Febvre, halsdukar, käppar, smo-
kings å la Febvre.

1860, då maniSt. Petersburg sökte
rekrytera franska teaterns trupp där-
städes, erbjöds Febvre ett engagement
på 22,000 francs och hade troligenan-
tagit detta anbud, så vida ej en direkt
uppmaning af ministern för de sköna
konsterna förmått honom kvarstanna i
Paris, där han genast mottog engage-
ment vid Comédie-Frangaise mot enårs-
lön af 12,000 francs.

På Théätre Frangais hade han att
i sin emploi som första älskare täfla
med enLeroux, Delaunay, Bressant och
La fontaine, men redan efter några
månader upptogs han som societaire
och har alltsedan den 30 april 1867,

således under ej mindre än 27 år, med
alltjämtväxande framgång, alltjämtför-
nyad konst tolkat Frankrikes förnäm-
sta författare,isynnerhet de moderna,
Dumas fils Augier, Beeque, Feuillet,
Meilhac, Lemaitre, Pailleron och Sar-
dou.

Hans konst står öfver allt beröm.
Hvarje skådespelare af rang äger som
sådan någon individuelgåfva, som skil-
jer honom från alla andra. Hos Febvre
skulle man kunna kalla denna gåfva
för — auktoritet. Det ligger en öfver-
tygande säkerhet i hvarje detalj af
hans spel, man tror på sanningen i
hans framställning, ihans diktion, i
hans gest — ty hans spel värkar som
naturen själf, framförd på scenen med
utsökt talang.

Därtill kommer — Febvre spelar mo-
dernt. Vare sig han återger personer
från Renässansens tider eller framstäl-
lerj de moderna dramernas vivörer,rä-
sonnörer, eleganter eller vördnadsvärda
hedersman, han framställer dem alla
med en konst, som vi förstå, som till-
hör vår tid och ej har minsta bismak
af förlegade akademiska ordinationer.

Därtill anses Febvre för Frankrikes
förnämsta instruktör och regissör efter
Perrins död. De representationer han
under sin tournée gifver må illustrera
detta omdöme. Dessutom flitig förfat-
tare iParis största tidningar äger han

litterärt namn och är som enskildper-
son upptagen iParis förnämsta societet
där man täflar om att bevisahonom sin
aktning-, sina sympatier och sin beun-
dran.

Le pére prodigue.
(Den förlorade fadern.)

Första akten. Vicomte André de
la Rivonniére mottager ett besök af
m:me Godefroy, en äldre dam, som är
en god vän såväl till honom som till
hans far. Far och son lefva tillsam-
man och stå på bästa fot med hvar-
andra. Men m:me Godefroy är ej nöjd
med det lif de föra; den gamle grefven
har det bästa hjärta men lefver ännu,
sedan han blifvit äldre, ett gladt ung-
karlslif, och detta lif har tagit hårdt
på hans förmögenhet, som hotar att
snart taga fullkomligt slut. Hon hop-
pas därföre att, om André nu gifter
sig, fadern snart skall göra likaledes
och bådablifva rangerade". Den gamle
grefven befinner sig för tillfället i
Dieppe; han har där förnyat bekant-
skapen med en viss m:me de Chavry
och hennes niéce. Det är om dessa
damer, som André bedt m:me Godefroy
skaffa honom underrättelser, innan han
reser att besöka sin far, och hon har
endast godt att säga om dem. André



der- 50 p:ui tillhögrepriser
1:50. nos Jllex. c?! JSinåBergPortmonnäer från

Plånböcker från
Fruntimmers!:

ss. af imiterad
guldbroderis
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lurer: stort urval af engelska
itkinson) franska och tyska.

lälteii c:a 20 olika slag:
It sköldpadd k 4:50; med
>r a 4:50; af läder etc. etc. Butik: Michaeisg. 2 (Wredes hus)

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Marraskuun 29 p:nä 1893

ifamaimJKansannäytäntö allennetuilla hinnoilla
iiäytäellän

E LIiiA IiS U R Ml A.

mm- mm

5-näytöksinen näytelmä (7 kuvaelmaa). Kirjoittanut G. t.Numers.
Kotiinainen alkuteos.

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

Klaun ensimäisen puolison,
Kaarina riemingin sisar . .Olga Salo.

Juhani Fineke, Suomelan isäntä.Niilo Stenbäck.
Ebba, hanen vaimonsa Mimmy Leino.
TToti \ i ■t- i ( Anton Franck." > heidän lapsensa. . . . ' -^ . . -r, +

-
Elina / ( KatriEautio.
"Uolevi Frilie, Lavkon talouden

hoitaja Knut Weckman.
Yesilahdenprorasti Benjamin Leino.
YesilaMen kanttori IsakkiLattu.
Bouva Kirves Naémi Kahilainen.
Eouva Linnunpää Kirsti Sainio.
Vappu,Kirstin imettäjä Emelie Stenberg.
Ensimmäinen ritari (Stjernkors) .Emil Falck.
Toinen ritari (Bitz) Julius Sario.
Kolmas ritari (Tavast) Konrad Tallroth.
Neljäs ritari (Horn) Oskari Salo.
Kuleksiva laulaja Aleksis Eautio.
Lyyli, Elinan kamarineiti ....MimmiLähteenoja.
MestariBalthasar,Kurjensaksalai-

nen kokki TaaviPesonen.
Saksalainen soittoniekka .... lisakki Lattu.
MattiNiilonpoika,Kurjenhuovien

päämies Otto Närhi.
Kirstin palvelija Oakari Salo.
Kurjen palvelija Hemmo Kallio.
Talonpoika Aleksis Eautio.
Kerjäläinen Karle Halme.
Häävieraita, Lavkon, Suomelan ja Vääksyn palvelijoita. Talon-

poikia. Kuoripoikla.
Ensimmäinen kuvaelma: Suomelassa.

—
Toinen kuvaelma:

Vesilahden kirkon sakaristossa. — Kolmas kuvaelma: Lavkossa.—
Neljäs kuvaelma: Suomelassa.

—
Viides kuvaelma: Vääksyssä— Kuiides ja seitsemäs kuvaelma: Lavkossa.

(Aika: 15,-nen vuosisadan keskellä.)
Pisjmmät yälinäytökset övat toisen ja kolmannen sekä vii-

denneu ja kuudennen kuvaelman välillä. Ilian lyhyc välinäytöson
kuudennen ja seitsemännen kuvaelman välillä.

Näytäntö alkaak:lo 1/%8 ja loppuu k:lo 11.

NYA EXPRESSBYRÄN
Norra Esplanadgatan N:o 21

-5* Telefon1ST:O 925. *s-

Uppdrag och kommissioner af
alla slag utförasskyndsamt, diskret och
billigt.

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA.

r5

HOTEL KAMPS FESTSAL
från kl. 9 e. m.

Onsdagen den 29 November
Marsch „Lagerlunden" . . . Orutzmagher
Oliverture Oberon" .... Wéber.
Polka-Mazurka ,,Bella" . . . Waläteufel.
Minne af Tannhäuser" . . . Hamm.

PAUS.

Potpourri ,,Robert" ....Meierleer.
Vals ,,Tonjours et Encoj-e" . . Lamothe.
Fröhlingserwachen ....Baeh,

Dryckeskör Söderman.
Galopp Amor" Bilse.

Torsdagen den 3o November.
Marsch »Tivoli" Åhlfeldt.
Ouverture Jean de Paris . . Boieldeiu.

Polka-Maznrka De Coeur å

Coeur" Krål.

Barcarole Kihcken
PAUS.

Potpourri Wexierbilder" . . Schreiner.
Vals Toreador Royle.
Frtihlingsliéd Mendelssohn.
Liebesgötter EUenberg.
Marsch ScUögel.

F

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o «0
Etablerade 1835 Etablerade 1820, O!yyftQl cesjstjAC, J^cims Champagne, 51

\r J c 3
Specialité: 'S Médailles d'or". Specialité: Carte d'or".

Generalagent förFinland: Jlgeniuren VINICÖLE"
b 73

ffffKi?
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cTilgmann,
feHelsingfors.

*-#^s> ef. c5. cfö* resfaurant rek°TnpéSÄJ ST^Sr ooh «£ c£ effi-* resfaurani. *&+
får emellertid andra besök: af en herr
de Tournas, som lånar pengar af ho-
nom, och af en cocotte, med hvilken
han är bekant, men som ej känner
hans far, m:me Albertine de la Borde.
André har emellertid fått ett bref från
en annan dam och han är just på väg
att skynda bort, då ett bud från en
bank presenterar honom en vexel a
vista, som hans far dragit på honom.
Han ordnar affären och skyndar bort
lämnande De Tournas och Albertine på
tu man hand. Deras förtroligasamtal
afbrytes af Andres far, som oförväntadt
hemkommit. Samtalet fortsattes emel-
lertid och grefven lofvar hälft på skämt
att, om Albertine kommer till Dieppe,
skall han besöka henne. André hem-
kommer, ett långt samtal äger rum mel-
lan far och son, grefven får veta, att
han måste göra inskränkningar isitt
nuvarande lefnadssätt och lofvar att
göra, det. André talar om att grefven
borde gifta sig, och får då veta att
detta just är hans afsikt och till på
köpet med Héléne de Brignac, m:me
de Chavrys niéce.

Ändra akten spelariDieppe, där gref-
ven slagit sig ner bland andra nöjes-
jägare; hvilkas förströelseroch räsonne-
ment dock äro af mycket blaserad ocli
hjärtlös art. Man planerar en utfärd,
som grefven anordnat på ett lysande
och dyrbart sätt. André kommer och

finner att fadern görsin kur för Héléne.
Men grefven råkar senare höra, hvad
Héléne tänker, han förstår att hennes
hjärta väntar någon annan, förstår att
denna är André och begär därför hen-
nes hand — för sin son.

Tredje akten. André ocliHéléne äro
redan gifta, de bo iAndres bostad till-
samman med hans far, som fortfarande
är själfva artigheten mot Héléne, men
hans roll af svärfar villej smakahonom.
En dam, som kommit att söka André,
tager grefven emot inne hos sig och
skickar dit André ;det är en föregående
liaison", hvarför den nygifte man-
nen får uppbära svartsjuka och före-
bråelser för otrohet. Grefven, som
märkt Andres dåliga lynne, får af den
illvillige De Tournas höra, att man
pratar om och misstyder hans ställning
till sonhustrun; detta sårar honom
djupt och han rådfrågar m:me Godefroy
om saken. Hon försöker förklara ho-
nom, att André förvisso kan ägna sin
far de bästa sonliga känslor, men att
han dock ej alltid är nöjd med den
ställning han intager ihuset. Detta
har den gamle grefven aldrig kunnat
tänka sig och när han omtalatför An-
dré, att han tänker resa bort en tid,
och denne tycks finna detta isin ord-
ning, utbrister han med mycken bitter-
het: min son älskar mig ej längre".

Fjärde akten. Det är emellertidAn-

dré och Héléne som resa. Grefven stan-
nar kvar och bildar ménage" med
m:me de la Borde, och hennes mer el-
ler mindre tvetydiga bekanta belägra
hans hus. André kommer hem, en stor-
mig- scen följer mellan far och son
den äldre vill ej vara förståndig-, han
vill föra det lif, som roar honom och
får då veta, att alt, hvad han tror sig
äga, tillhör André, att han är totalt
ruinerad. De skiljas som ovänner,men
när strax därefter herr de Prailles,
hvars hustru varit Andres älskarinna,
kommer för att fordra upprättelse och
af misstag vänder sig till fadernistäl-
let för till sonen, låtsar denne ej om
misstaget utan antager utmaningen för
att rädda sin sons lif — de Prailles
är nämligen en farlig motståndare.

Femte akten. Den gamle grefven be-
söker sin son före duellen, de försonas
utan att André vet, hvad som förestår.
Albertine kommer och liar en slags
slutuppgörelse" med André för faderns
räkning. Af faderns betjänt får André
veta, livad som försiggår, och just som
han skall störta ut för att söka upp
honom, möter han grefven, som sårat
sin motståndare och nu försonas med
sina barn. Han får af André veta.
hvilka förhoppningar Héléne skänkt ho-
nom, och] stycket] slutar med gref-
vens råd, att om André får en son.
skall han älska honom, som hans egen

uppfo-far älskat honom själf, men
strå honom bättre.

Notiser.
— Svenska Teatern uppföri fre-

dag- ett här ej förut gifvet lustspel af
Frans Hedberg, En fiffig spekulation."—

SvenskaTeaterns närmastepro-
gram efter nämda lustspel tordebli re-
priser af samme författares skådespel
BiöUopet pä TJlfåsa" samt likasåsamma
författares bearbetning, folk-komedin
Lifvet på landet".— Wiener Soubretten-Ensemble
under kapellmästar, Gr. Grunekes led-
ning uppträder fortsättningsvis på So-
cietetshuset för goda hus och under
lifligt bifall. Isynnerhet anslås publi-
ken af fr. Sendens charmanta röst och
ypperliga föredrag bl. a. af valsen ur
operetten Der Vogelhändler." Äfven
de öfriga unga damerna erhållasin tri-
but af applåder för sin piffiga sång.— Herr och fru Castegren be-
gynte i lördag-s ett gästspel på Stora
teatern iGöteborg. Första uppträdan-
det skedde ioperetten »Söndagsbarnet".



SOCIETETSHUSET.
Onsdagen den 29 November kl. 8.

af

Wiener Souiiretten-Ensemble.
Program:

1. a) Liebesgliick,Polkalied. . . Kremser.
b) Wiener Mad'ln, Walzer . . Ziehrer.
c) Blumenpolka Ziehrer.

Gesnngen von 7 Sängerinnen.
2. Lieder.

Gesungen von Fri Helmers.
Pau se

3. a) Blaue Donau, Walzer. . . Strauss.
b) Todes-Sehnen, Lied . . . Tosti.

(Solo Fri. Senden).
c) Seligkeiten der Liebe . . . Griineke.

(Solo Fri. Giinther).
Gesungen von 7 Sängerinnen.

4. Lieder.
G-esungen von Fri. Helmers.

Pause,

5. a) Taubenlied Lecliner.
(Solo fri. Lackner).

b) Geisterspuck Gruneke.
(Solo Fri. Swarowskyj.

c) Stefansthurm, Volkslied . . Branål.
(Solo Fri. Senden).

d) Tambourmajor, Scherzlied . Griineke.

;A.B. jVordlors
i är med 8 Guldmedaljer

prisSelöMa
CHAMPAGII

och

POTJSCIHI
parti från Filialen här.

—
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AKTIEBOLAGET HULTMANS

den kända verldens billigaste
tidning.

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de
tagas förlängre tid.

/?/>o / HvarJe annonsör får sig /!/,« /UUS>.. tidningen hemsand Vt/0.-

--5- GrYTEItIS. -f- ■

Annonser emottagas å Hya Expressbyrån, N.
Esplanadgatan21, inne på gården, midt emot porten.

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.
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Teater och Musik.
— FolkteaterniKöpenhamnkom-

mer att snart uppföra Faderglaeder",
ett nytt lustspel af löjtnant Zeeman.
En spökhistoria förekommersom effekt-
medel i styckets hufvudscen. Skåde-
spelaren Zinck lär ha en monolog på
14 sidor, otvifvelaktigt den längsta
monolog, som förekommerinågot nu-
tidsstycke.—

Stora operan iParis gör nu
för tiden goda affärer genom att dag-
ligen efter den egentliga föreställnin-
gen uppföra La fete russe", det med
anledningaf de ryska offlcerarnes besök
i Paris gifna balettdivertissementet.
Inkomsten uppgick härom aftonen till
22,000 francs, en summa, som uppnåtts
och öfverträffats endast de hasta aft-
nar, då Valkyrian" uppförts.— Henrik IbsensDramen". Un-
der denna titel har hos Pierson (Dres-
den och Leipzig) utkommit en bok af
d:r Emil Reich, privatdocent vid Wiens
universitet. Detintressantaarbetetåter-
gifver sexton föreläsningar, som Eeich
hållit vid universitetet öfver den store
nordiske skalden; det är lika många
gedigna essays, som sysselsätta sig med
Ibsens personlighet och värk, yttrar en
anmälare.— Af nya italienska operor bebå-
das en hel mängd: Nella" af Ales-
sandro Saufelice, Vera" af Guiseppe
Mascordi, „GriseldadiSaluzza" afgref-
vinnan Vittorio Mori och L'arlesiana"
af Francesco Cilva. Italien fortfar alt
jämt att vara det land, där musiken
flyter lättast ur pennan, yttrar en kor-
respondent.—

På Carl-teatern i Wien har
direktör Blasel infört en nyhet efter
Parismönster. Densamma består däri,
att vid repriserna af utstyrselsféeriet
Das Goldland" jämte affischen äfven
utdelas ett 16 sidor starkt illustreradt
flygblad, hvilket innehåller porträtt ai
rollinnehafvarne och fem scener ur„Goldland". Täxten består af den epi-
grammatiskt indeladeskildringenaf miss
Kitty Gibsons, styckets hjältinnas, lef-
nadsöden.

IWirala såaßrifis

I extraprima, jäskraftiga
och hållbara

Denaturerad Sprit. S
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