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FÖRSTRÖMS CAF£,
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Dagligen omväxlande frukosträtter.
IvT I3D2D _A- G- frå.33. S— S e. m..é. I:SQ

Soupers å la carte.

N:o 2

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Fredagen den 6 Oktober

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-^.telier förpotra.tterin.g-.
Förlagaf fotografier efter finskakonst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
Fabian»gatan JV.-o 31. Telefon N:o 264.

1893.

SVENSKA TEATERN.
Fredagen de» 6 oktober 1893

För 16:de gången

De ungas förbund.
Lustspel i5 akter af Henrik Ibsen

Personerna.
Kammarherre Brattsberg1 ....Herr Salzenstein.
Erik1,hans son, juriskandidat och

köpman Herr Södergren.
Thora, hans dotter Prk. Borgström.
Selma, Eriks hustru Fru Riégo.
Doktor Fjeldbo, bruksläkare. . .Herr Wetzer.
SakförareStensgård Herr Lindberg.
Possessionat Mån«en pä Storskog . Hen- Svedberg.
Bastian, hans son Herr Hultman.
Ragna, hans dotter Frk. Gradin.
KandidatHelle, lärarepå StorskogHerr Linderoos.
BruksförvaltarenRingdahl . . . Herr Öländer.
LandtbrukarenAndersLundestad.Herr Malmström.
Daniel Hejre Herr Eiégo.
Madam Rundholmen, landthandla-

reenka . . . . . . . . . . . Fru Molander.
Boktryckaren Aslaksen Herr Wilhelmsson
En betjent hos kammarherm .Herr Preoht.I
En uppassare Herr Larsson^^B
En tjäiisinlHclvfMio^imilMinl^ui^^^^^^^^^^^^H
I^^BpiammarherrnsgästerTloiK:. Allmoge.
HÉm^ingen föregår på bruket, i grannskapet af en

köpstadisödra delen af Norge.

Orkesternutför
Förestycket: Lustspiel-Ouferture . .Kéler-Béla.
l:sta mellanakt: Neu Wien, vals....Strauss.
2-dra mellanakt: Gfavotte Curth.
3:dje mellanakt: BlauYeilchen,mazurka.Eilenberg.
4:de mellanakt: Teufels-Marsch.... Suppé.

Börjas kl. 7,30 och slutas oinkr. 10,45 e. m.
Parterre:4,50; 4,—; 3,—; Part. gäll. 3,—; Ayantsc.

25,—; Part. loge 4,—: 1Rad. fond4,50; Sida3,50:
II Rad. fond 2,—: Sida 1,50: Avantsc. 20,—; 111
Rad. fond I,— ;Sida I,— ;Gäll. 0,50: Avantsc.
10,— ~SI.

John Riégo,
(Daniel Hejre i De ungas förbund"

Vi meddela idag bilden af en af svenska tea-
terns förnämsta artister. Från hösten 1885 har hr
Riégo tillhörtvår teater och tillvunnit sig publikens
odelade sympatier. John Riégo äger denfören skåde-
spelare oskattbara förmågan att alltid varany, alltid
glömma det egna jaget,föratt fullständigtuppgåiden
karaktär han för tillfälletåterger. Medförkärlek min-
nas vihans gamla tjufpojkeOleRassiStrandbyfolk",
toffelhjalten, statsrådet Hansen iEn skandal", onkel
Bräsig, gubbenHeinecke iii.ran", farbrorAlei
lärkan", den af slit och släp brutna Janiche iSod-oms undergång" byggmästar Ballei idi-
oterna Kung Måns och Mikadon. Och att hr Riégo
ej häller föraktar de små uppgifterna, därom vittnar
hans roliga general Klebs iHemmet."

SUOM. TEAATTERI.
PerjantainaLokakuun 6 p:nä 1893

näytellään

SllMllllllTÄJÄ.
Ilveilys H:ssa kuvaelmassa. Kirjoittanut P. HANNIKAINEN.

Suomalainen alkuteos.
Henkilöt:

Jussi Oliivincn, entinen talonpoika Oluvilasta.Aleksis Eautio,
Naönii Kahilainen.11l il I lin Ii i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B>lnlIi llölmönm ,

Höimölässä T;i;ivi lVsonet^^Katri, lianen vaimonsa . Mimmi Lähteenoja
Mari. heidänpalkkapiikansa Hilma Liiman.
Matkaniii tnlonpoika Niilo Stenbäck.

Hölmölänkyliäsiä.

KEYAAN OIKKTTJA.
1-näytCksinenhuvinayetelmä. Suomalainen alkuteos.

Heukilöt
Knut Weckman.
Kirsti Sainio.
Helga Corander.
Konrad Tallroth,
Olga Poppius.
Julius Sario.

Alarik, virkamies .. . .
Hilma, hanen vaimonsa .Laura, Hilman Ystävä. .
Herman, Lauran sulhanen
Malja, torpantyttö . . .Kalle,renki

Tapaus: Alarikin maatalossa.

PAPPIIAI TITYABSA.
1-näytöksinenhuvinäytelmä KirjoitcanunraiCTT^TOuKl

Suomalaineri alkuteos.I
Henkilöt:Aaro-mestari, entinen sotamies, vanhapapp^M

l.i--;i " I.1.1 . . .
Olli Mulionen. keskl-ikäinen lpsldm
Tirkkoson Leenftj kupp;iriiiiit
Heiskascn Anni, morsian .^^^^M

Aleksis Eautio.
lisakki Lattu,
Nai'iui Kahilainen
Mimmi Lfthteenoja
Niilo Stenbäck.
Emil Falck.

POSTIIOITTÖEISBA.
lmäytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut E. KILJANDEE.

Suomalainen alkuteos.
Henkilöt

Postinlioitaja. . .
Kir.iuri
Postiljooni....
Kanppaneuvos . .
Talonpoika . . .
Kuleksiva knuppias
Kaupunginpabcli.ja
Helmi. .
Neiti Eufrosyne . .
Tnloupoiktiisraimo.
PalTclustjttö. . .
Ylcisöä

Hsakki Lattu.
Knut Weckman.
TaaviPesonen.
Emil Falc'<.
Otto Närhi.
Aleksis Eautio.
Julius Sario.
Olga Poppius.
Mimmy Leino.
Naemi Kahilainen.
Mimmi Lähteenoja.

CHARLES RUS & C:o:I Klassens Fotografiatelier. N. Esplanadg. 31, 1 tr. upp
LIFFÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

dWTÖfIIJI
iStockholm

meddelar lit'försäkringarpå förmånligastevilkor.
Försäkringstagare erhålla 8/4 af vinsten

som utdelas antingen årligen eller efter 15
år (vinstklass) samt därefter år/igen.

E. A. HJELT,
Helsingfors.

Generalagent förFinland,

Franska Lifförsäkringsbolagei

BUTfBJiINE.
meddelar fördelaktigastelif- och kapitalförsäkringaraf olika slag. Särskildt
må framhållas de så eftersöktabarnförsäkringarna. L'Urbaine är fortfa-
rande det enda bolag, som meddelar uppskjutna lifförsäkringar att vid 21
års ålder träda ikraft utan alla förbehåll redan åt barn från det första
lefnadsåret.

Carl von Knorring,
Kontor: Mikaolsgatan 1

I å. cÄ. éCjali \
\ Helsingfors. i
j Representerar l:sta klassens |
IVin, Spirituösao. Conservhus. I
\ G. H.MUMM & C:o, Reims, I
I i CHAMPAGNE.
I LUCIEN FOUCAULD & C:o Cognac i
jj iOOGNAO. |

ik,AA,

iålåSli
Jlnnonsera ié?rogram*<sla6et.

Sm Wfl fliÄ tomhåller sitt rikhaltiga lager i SIDEN & YLLE VAROR
U IItiJl M äfvensom iELEGANTA KAPPOR.
W WJ W Bjlj vi) X>£Mxrsli.l*ä.<3.caLoi*l under ledning af framstående "Wienerdirectris.

RAUNIO & C:o. Brand- & LifförsäkringsKontor:iVIN-, FRUKT-, DBLIKATESS-
och KOLONIALVARUHANDEL.

Hörnetaf Boulevards- o.Henriksgatorna. f
N. Esplanadgatan 33.

J. N. Carlander.
Telefon 1649.

PAUL DETTMAN: Optiker, Instrumentmakare Helsingfors.

Sfotdecfi!
Dessa utmärkta viner, hvilka som bekant

användas vid utländska kurorter såsom
synnerligen halsostärkande och därjämte
mycketprisbilliga, servras numera d alla
fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Iinkällaren.



C. E. Lindgrens
"H <Borst6inéeri~Jlffär, tf~

Alexandersgatan 46. Centrals hus,

Alla sorter finare och gröfre Borstar, Artist & M&larepen-
slar, Toilettartiklar, Friser- & Finkammar, Tvålar, Amykos,
Parfymer, Portomonäer & Plånböcker m.m. till billigapriser hos

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

liifförsähringsahlicbolagcl

Ka1© ¥ a,
JOifförsäkringar é JSifräntor.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

Glijks&\E.liindgrcn's
%MusiManéal

har utkommit:
Ilmari Krohn, 17 linska folkvisor

lätt arr. för Piano med bifogad

Oskar Merikanto^^fenue^^Moch

Pris 1mk. 50 p:i

Portofritt till landsorten mot
liqoidifinska frimärken.

I
Ma l^

'iSfe /^v j» /-I

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

G. F. IYBERGS CAPE
Alexandersg.12, Telefon 52,

-$* Frukost- och. Middagsservering-. *$-
Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes.

J. F. LundqvSsfs |
■*! glsmagas tn.|.

Lagret ialla artiklar rikt sortoradI.
Specielt framhålles cb stor collection jp

k^ billiga, pelsfodrade Rotonder. Inköp
l| och beställningar görasmed största för- J*>''''^ v'ntorlls inbrott.

Mervisninq ipianospel" ecä/^Äi7yö/7^ J- sdnis skrädderi
a r r Albertsgatan 17. >Tora Robertsgatan N:6 3,

"~\ /^~ utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt'
i Tel.1192.

««Q?S
J

POPULÄRA KONSERTER.

Lördagen den 7 Oktober.

Program
Onverture Le Domino noir" . Auber.

Ä SolitudeÄ, vals (ny) ....Waldteufcl.
Melancolie" för stråkorkester

(ny) Naprawnik.
Entré acte — Sévillana ur Don

César de Bazano:' Massenet.

Paus.

Ouverture ..Egmonr' ....Beethoven.
ConcertiilO, för klarinett. . . Wéber.

(Hr Höflmayr).
Ungersk Rapsodi N:o 2 . . . Liszt.

Paus.

BalletniUSit ur Gretna-Green
"

(ny) Guirauä.
Chant sans paroles Tschaikoivsky. i

Spanisch Moszkoioski.

Obs! Nästa konsert Tisdagen <len 10 Okt.

EIxEKT^JCRrE¥.
Omöjligt för någon att utföra, underhålla

och reparera elektriska Ring-, Telefon- och Belys-

nings-anläggningar så väl, snabt och billigt som
EleKtrotekniker Mc. Antipin.
Nylandsgataa 34. T. 897.

Sam von Jialls
Målerirörelse k Ritkontor

Högbergsg.37- Tel. 1542.
alla till yrket hörande arbeten, omsorgs

■ fullt och billigt.
Utför

Kostnadsförslag uppgöres på allt arbete
på förhand.

SPBCIALITB:
Dekorationer utförda iviss bestämd stil.

i HOTEL KAMP.
KiIHOTELLETS RESTAURANT

dagligen kl. 3—5 6. m

Table d'liöte
■i 3 nik

med musik af E. Sohmidts kapell.
OBS.! 15 middagsknponger OBS.!

Smörgåsbord 3 rättor & kaffe
å 2 mk. pr st

,<iX Festsalen

»1 W KONSERT fe
af E. SclimidtsKapell från kl. 9 e.m./-'"~jpZ7%

Svenska Teatern
Ikväll ges en repris af Ibsens yp-

perliga komedi De ungas förbund".
Stycket gafs senast våren 1889 som
recett förDanielHejres utmärkta fram-
ställare hr John Riégo. Förstagången
gick De ungas förbund" öfver sven-
ska teaterns tiljor under spelåret] 886—
1887 och vann genast en sådan suc-
cés att det upplefde ej mindre än 12
föreställningar — en ganska hög siffra
för en talpjes —

under nämda spelar.
ISeptember 1887 återupptogs pjesen
under Knut Almlöfs gästspel och gafs
tvänne gånger med den framstående
gästen som Daniel Hejre.

De ungas förbund" hör till de skå-
despel, som bäst blifvit återgifna på
svenska teatern. Teatervännerna ha
inte glömt från pjesens första uppsätt-
ning hr Gustaf Rydgre'ns nobla spel som
kammarherre Brattsberg — nu åter-
gifven af hr Robert Salzenstein — och
fröken Gerda Grönbergs med sann hu-
mor framstälda madamKundholmen —
nu fru Lydia Molander. Stensgård —
nu hr August Lindberg — hörde till hr
Ernst Branders bästa, uppgifter, hr
Adolf Berlin minnes man som en
sympatisk doktor Fjeldbo —

nu hr
Konrad Wetzer — och, socker på botten,
hr John Riégos mästerliga teckning af
den ättikssure Daniel Hejre. Thora

och Selma — nu återgifna af fröken
Hilda Borgström och fru Selma Riégo—

hade goda representanterifruarna
Hilma Bruno och Ida Bränder.

Från denna uppsättning kvarstå en-
dast hrr Riégo och Malmström(Lunde-
stad) isina resp. roller.

Ennas nya opera Kleopatra"
Klaverutdraget af denna opera, som

enligt livadaf några uppseendeväckande
underrättelser framgått, utkommit itvå
olika upplagor, får tils vidare ej säl-
jas af någon af de tre kommissionärer,
som åtagit sig försäljningen. Innehål-
let af den härigenom mycket utpuffade
operans text (af E. Christiansen) är
följande:

Den unge konungaättlingen Harmaki
har af de rättroende egypterna med
prästerna ispetsen utsetts att göraett
slut på Klepatras förhatliga romarvän-
liga regering genom att egenhändigt
döda den vällustiga drottningen och
därpå själf ikläda sig Faraopurpurn.

Vid ridåns uppgång- ser man ett un-
derjordiskt upplyst livalf. Bakgrunden
döljes af ett förhänge. Harmaki föres
fram till öfversteprestenSepa, som för-
kunnar för honom den heliga mission

hvartill lian nu skall invigas. Har-
maki förklarar sig med hänförelse be-
redd till den. Sepa säger sig själf
vilja föra Harmaki till Kleopatra; där
skall han dessutom finna råd och bi-
stånd hos Charmion, Sepas unga dot-
ter, som under vänskapens mask uppe-
håller sig idrottningens närhet. För-
låten dragés åt sidan. Man ser en
stor sal med gamla egyptiska gudabil-
der och en tron. En stor skara egyp-
ter, furstar, krigare, präster och folk,
äro församlade. Prästerna peka på Har-
makisom den utvalde Farao, som svär
att med egen hand döda Kleopatra.
Förspelet slutar med en stor hämd- och
hyllningskör.

Första akten försiggår iträdgården
framför Kleopatras palats. Drottnin-
gen har haft en dröm, som ingen kan
tyda, och -har ålagt Charmion att till-
kalla en ung, egyptisk lärd, som kan
lösa gåtan. Harmaki skall nu utgif-
vas för denne stjärntydare och sålundafå tillfälle att komma idrottningens
närhet, Knapt ser Charmion Harma-
kis kungliga gestalt, förrän hon upp-
tändes af kärlek till honom. Hon hy-
ser ett glödandehat tillKleopatra och
säger åt Harmaki, att hon vill dela
straffet eller segern med honom.

Kleopatra kominer, följd af ett prakt-
fullt hof. Hon berättar för Harmaki
sin dröm, som denne tyder. Drottnin-

ningen finner behag- iden främmande
ynglingen och söker vinna honom, se-
dan hofvet Banats bort. Harmaki aJ>
visar henne med köld, men Kleopatras
eldig-a blickar ha ej förgäfves hvilat
på honom. Charmion börjar täras af
svartsjuka, då Kleopatra utnämner i
beslöjade ord Harmaki till „överste-
präst för den nattliga glöden"och sät-
ter en doftande hyacintkrans på lians
hufvnd.

Ändra akten försiggår iHarmakis
stjärntorn. Han slänger kransen från
sig, men det tjänar till ingenting; lians
vilja och kraft är förslappad,han brin-
ner af begär efter drottningen. Char-
mion berättar honom, att alt är förbe-
redt tilldet afgörandeögonblicket,blott
han vill göra sin pligt. Hon skall
laga så, att han nästa mitt under en
fest, som drottningen firar, skall kal-
las till henne. Han skall då visa
henne sina stjärnkartor och därunder
få tillfälle att stöta dolken ihennes
bröst.

Därpå bör han skynda till palatset,
öppna portame för de upproriska, som
öfverfalla den druckna lifvakten

—
och

Kleopatra är störtad. Men det måste
ske före midnatt, ty endast så länge
väntar skaran.

Kleopatra närmar sig. Hon får ej
se dem tillsamman, hvarför Charmion
gömmer sig bakom ett draperi.



Hotel Ka, Ps
Festsal

från kl. 9 e. m

Program:
Fredagen den 6 Okt.

Marsch „Intåg" Strauss.
Ouverture"Si j'etaisroi" . . .Adam.
Vals I Spanien" Waldtenfel.
Ballad Pacius.

Paus.

Potpourri Traviata" ....Verdi.
Polka Jenny" Wester.
Intermezzo wFörgät mig ej" .Macbeth.
Ungersk dans Brahms.
Galopp Amor" Bach.

pst i|p.ä©yjVft etun f

NYA EXPRESSBYRAN
Norra Esplanadgatan N:o 21

~3* Telefon IKTso 925. x~
Uppdrag och kommissioner af

alla slag utförasskyndsamt, diskret och
billigt.

Hotel Kamps
Festsal

från kl. 9 e. m

Program:
Lördag-enden 7 Okt.

Marsch, Em Tag in Wien" Schild.
Onverture Den Stumma" . Auber.
Vals ur Läderl appen" . . .Strauss.
An den Ahendstern ....Wagner.

Paus.

Potpourri „Trubaduren" . . Verdi.
Polkamazurka nAnna" . . . Öländer.

Serenata MoszkowsM.
Moment musical Schubert.
Galopp Vivat" Sclmtz.

GRAHN3 HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRÅ, m
»Massagen. Tel.1146.
1alla till facket börande arbeten,

"5
A

■ rf// / (iw/Jy.f/åFA*.
■

fl CS
tf)

C KSLedig1 annosplats.

CO

■Hr=Ö> oT. C?. <ffi:S resfaiirani rekommenderar sina fr"'""" "»"» soupeer för den a
Kleopatra ber Harmaki lära henne

läsa i sjärnorna. Hon söker på alla
sätt bedära honom och Harmakis mot-
stånd varder nit svagare. För den
svartsjuka Oharmion är det tydligt, att
han slutligen skal! duka, under fördrott-
ningen, som nu värkligen är upptänd
af lidelse för den .unge konungasonen.

Harmakilofvar drottningenatt komma
till henne nästa midnatt för att förut-
säga hennes öde.

Knapt har drottningen gått, förrän
Charmion utom sig störtar fram och i
starka ord uppmanarHarmaki att hålla
sin ed. Hon kastar sig för hans föt-
ter och tillstår sin kärlek, men H. stö-
ter henne från sig. Utom sig utstöter
Ch. förtäckta hotelser motH.: Ve dig,
om din hand darrar idet afgörande
ögonblicket."

Tredje akten inledes med en stor
festbalett i drottningens palats. Ett
strålande hof omgifver drottningen,
som är inbegripen ilifligt samtal med
Oharmion. Man ser, att det, som C.
omtalar, gör starkt intryck på drottnin-
gen. Harmaki närmar sig. Drottnin-
gen låter dansen upphöra och alla af-
lägsna sig, medan hon kallar lifvaktens
anförare till sig och hviskar enbefall-
ning till honom.

Kleopatra och Harmaki äro allena.
Han visar med ena handen på stjärn-
kartan, medan den andra söker dolken,

vill

som han dolt inom manteln. Kleopatra
berusar med öfvad konst hans sinnen,
sjunger för honom till lyran, skildrar
med glödande färger den kärlekslycka,
som väntar honom hos henne. Ivåld-
sam lidelse tillstår H. sin kärlek och
en lång omfamning följer. Kleopatra
far upp som en blixt, griper dolken
vid H:s bröst, håller den triumferande
Iiluften och stöter H. från sig.„Förrådd!" stammar H. och vill
störta på henne.

Döda mig! Det skall dock ej bringa
dig segern!" utropar drottningen hån-
fullt och hon pekar mot bakgrunden,
där öfversteprästen och de samman-
svurne införasibojor, Charmion stör-
tar sig iförtviflan för Sepas och Har-
makis fötter. Det är hon, som isin
svartsjuka har förrådt alt. Harmaki
stöter dolken isitt bröstoch Charinion
kastar sig i förtviflan öfver hans lik.

Musiken påstås vara dramatisk, men
om dess sceniska värkan torde det vara
omöjligt att döma efter ett klaverut-
drag. Operan är under inöfning å k.
teatern iKöpenhamn.

"^fc^f^

Notiser.
Telegram till Programbladet

Tammerfors d. G okt.
Tournée Ida Aalberg uppföridag

för andra gången, Sardons Femande",
som itisdags emottogs med stormande
bifall.

Populära konserten gafs igår för
fullt hus. Prestationerna, som vunnit
betydligt isamspel,emottogosmed stort
bifall. Isynnerhet vakte några nya
stycken publikens intresse. Herr Mar-
tin spelade utmärkt sitt violoncellsolo.
Det hvilade en finhet och känslaöfver
föredraget, som fullständigt intog åhö-
raren— Nytt i musikhandeln. På herr,
Axel E. Lindgrens förläs liar i da-
garne utkommit tvänne häften för pia-
no, det ena Suomalaisia Kansanlau-
luja", innehållande en mängd både
gamla och nyare folkvisor, förtjänstfullt
arrangerade af Ilmari Krohn, det an-
dra Menuetto och Gavotte", tVSnne nya
kompositioner af Oskar Merikanto. Herr
Krohn, som redan tidigare arrangerat
en mängd finska folkvisor för såväl
blandad som manskör har med detta
sitt senaste arrangemang för piano fo-

gat en vacker länk i kedjan af in-
hemsk folkelig musik, åt livars upp-
tecknande han under senare år ägnat
sina lediga somrar, en musik som all-
tid kan räkna på beundrare och utöf-
vare i vårt land. Herr Merikantos
tvänne små bitar äro fina salonsstyk-
ken af den musikaliska innebörd, att
de utan tvifvel ganska snart skola
hitta vägen till hvarje hem, därpiano-
musik idkas och där smak för god
musik förefinnes. Vi rekommendera
därför på det varmaste bägge dessa
musiknyheter från musikliteraturens
område. X,

— Nya musikalier. Vindobona,
marsch för piano af Karl Komzåk.

Charlotte russe, polka pour piano par
J. Fochonx.

Illusion af Ernest Gillet.
Passe-pied för piano af GeorgesGui-

raud.
Entr'acte pour piano par Ch. Steiger.
Fem sange med piano af Avg.Enna.

Tillegnade fru Gerda Vult vonSteyern.
Fjerran på enslig stig, ord afDaniel

Fallström, musik af Helene Munktell.
Sorrento! sång vid piano af Sten

ödmenn. TillegnadArvid Ödmann.

-* * >
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Daglisfa.
Museer.

Konstflitföreningens museum iAteneum onsdag, lör-
dag ocli söndag 12— 3.

Konstföreningens samlingar i Ateneum alla dagar
12—3.

Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg.
20), onsdag och fredag I—3, söndag12—3.

Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och
lördag I—2.

Cygnaei galleri i Brunnsparken alla dagar 9 £. m.
—

7 e. m.

Nöjen i dag.

Svenska Teatern: De ungas förbund.Kl. V2B e. m.

Finska Teatern: Silmänkääntäjä. Kevän oikkuja Pap-
pilan tuvassa. Postikonttorissa kl. V2B e. m.

Hotel Kamp:Konsert af L. Schmidts kapell kl.9e.m.

Nöjen i morgon.

Societetshuset:Populär konsert kl. V2B e. m.
Hotel Kamp: Konsert af L. Schmidts kapellkl.9 e.m.

Suomalaisen teaatterin pilettien hinnat
Parterre: sijat n:o I—4B 3:50; n;o 49—102 3:—; n:o

164 2: 50; Parten-eloge 3:— ;Toisen rivinsijat pe-
ralla 1:50; sivulla 1: — ;Kalleriaistuva — :75; sei-
sova

— :50; Orkesteri-sijat 2: — ;l:nen rivi (yksi-
tyinen sija 3:

—
;Loge n:o 1(kokonainen) 18: — ;

Loge n:o 2 10:—; Loge n:o 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12,
13, 14, 15 ja 16 12: — ;Loge n:o 8 ja 10 18: — ;
Loge n:o 9 (kokonainen) 24: —.

Annonsera

<3rogram'&laået"
den kända verldens billigaste

tidning,

Annonserna ytterst billiga, särskildt] om de
tagas för Jängre tid.

HL~ IHvarje annonsör får sig f)LQ /UOS.! tidningen hemsand UOS-!
-5- GrX"£lt±S3. -S-

Annonser emottagas å Nya Expressbyrån, N.
Bsplanadgatsn 21, inne på gården midt emot porten

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.
Tidningen utdelas gratis utanför svenska och

finska teatern från 1/i före till */4 efter representa-
tionens början, Likaledes gratis å Orkesterförenin-
gens populära konserter samt å Kamps höteli under
den tid musiken spelar.

Lösnummer a 10 p:ni i alla bättre tidnings
kiosker och försäljningsställen.

r- ,-.-;.>: I

Från ullandcfs fcafrar.
Veckans program

Stockholm.
K Operan: Pajazzon,Bastien ochBastienne.Giraida,
K.Dram. T. Kronans kaka. Hemmet.
Södra T. Cliquot. Ljusa pojkar.
Wasa T. Fogelhandlaren.

Göteborgs Teater: Ett ungkarlshem.
Kristiania Teater: Geografi och Kärlek.
Köpenhamn:

Kongl. Th.: En vintersaga.
Dagmar Th.: Ett ungkarlshem
Casino: Madam Angots dotter.

S:t Petersburg
Maria T.: BpaacbH cnaa.
MichH T-: Le gendarme.
Alex. Th.: KonapcTiso h jikjÖoh-b.

Lilla Th.: Simplioius.
Paris:

Gr. opera: Les Hugeaots.
Öp. comique: Lakmé. Le barbier.
Com. frangaise: Britannious.

Berlin:
K. Opernh.: Die Walkure. Tannhäuser
K. Schauspielh.: Zopf und Scliwert.
Deutsches Th.: Talisman.
Lessing Th.: Mauerbliimohen.
Berliner Th.: Die guten Freunde.
Fredrich W. Th.: FreundFelix.

Spetsar,
band,

plysch,
ytterst billigt,

H. ELLMIN
Alexandersg. p

Ledig annonsplats

Ledig" annonsplats

k

Ledig annonsplats

i' Brefpapper & Kuvert h
med firma

iDahlbergs pappershandel
Hufvudaffär: Alexandersgatan15. ||

Filial: Skilnadeu 19. JQ

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

Helsir

Teater och Musik.— K. Dramatiska teaterniStock-
holm uppförde den 2 dennes Sudermanns
äfven här gifna skådespel ,,Hemmet".
Stycket väckte ej det intensiva och en-
tusiastiska bifall, hvarmed samme förf.
Ära" vid sitt första framträdandehel-
sades. FruFahlman (Magda),hrr Hill-
berg (öfversten) och Fredrikson (v.
Keller) berömmasför sittutmärkta spel
och hyllades med varmt bifall och fiere
framropningar under aftonens lopp.— Fru Melba, den berömda fran-
ska sångerskan skall under denna må-
nad uppträda iyra gånger på k. Ope-
ran i Stockholm.— Fröbergska sällskapet har i
Grefle uppfört utstyrselstycket Fru Ve-
nus" med fr. Gerda Grönbergititel-
rollen och fru Emma Wahlbom som
pensionsförestånderskan miss Singleton.
Om premieren skrifves bland annat:
Med Fru Venus" utspelade direktör
Fröbergsin förnämsta triumf. Och spe-
let vans; ty liksom väl aldrig å denna
teater något motstycke ifråga om de-
korationernas naturtrogenhet och färg-
prakt, kostymernas bländande elegans
och påfallande fraicheur samt det he-
las anordnande med ballett, grupperin-
gar, changement m. m., framförts —
lika visst torde ock vara, att ej någon-
sin applådernas åska med sådan kraft
gått fram öfver någon teaterföreställ-
ning idet nu 15-åriga Thaliatemplet.

Direktör M. Fröberg, åtföljd af hr
Voltz, den skicklige anordnaren af det
hela, och fröken Gerda Grönberg, huf-
vudrollens täcka innehafvarinna, mot-
togo publikens hyllning och tack.— Selanderska sällskapethar nu
snart afslutat den tournée detsamma
företagit genom en del landsortsstäder
före den fasta sejoureniMalmö. Tour-
néen karakteriseras som ett triumftåg
i smått". Öfver alt liar spelats för
fulla eller ganska goda hus. Iöstgö-
tastäderna har det särskildt gått all-
deles förträffligt.
IHalmstad börjades itorsdags med

Sudermanns H emmet", livars utförande
meral kritiken berömmes vlc^själfva stycket. FrökenLundequisH^xl

lade Magda understundom rent af ml
ponerande". hr Axelson fadern ocli hr
Selander kyrkoherden.

Lepons de fran-
9ais et d'anglais
(théorie et prati-
que). Ledig annonsplats

.uetßP.
Ivån,

latoiselle h
Passagen trp. E.
chez elle de 10

— a, 3—5

Undervisning:

Vä Lkilamaiionasning ocp^
meddelas al

Östra Brunnsparken N:o 11.

TelefU627. f
Alexandersg. 42.

I
I
I'
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|| ¥apcfcr & Bårder ii
smakfullt urval. ii

<$uls.
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Uni-onsgatan 32.
««OOtttt«« MfIXKNWM! i

Ledig annonsplats

c&Cerman

hiekfrisk Belysning
Kontrakt om elek-

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