
Tidning för Helsingfors

P. FORSTRÖMS CAPE,
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekomme

Dagligen omväxlande frukosträtter
MIBBA& från.2 l:5O.

Soupers a la cirte.

N:o 4

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den il Oktober

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-^.teliex föxpotx3.tter3.ii.gf.
Förlagaf fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 204.

1893.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 11 oktober1883

Kl. Vo 8 e. m
2:dra gången

Älste kaptenen.
Lustspel i1akt af Ernst Wichevt.

Öfversättning från Tyskan.
Personerna

Hr. Svedberg
Fru Precht.
Pr. Borgström.
Hr. Malmström

För 2:dra gången

Domarens hatt
Skämt i 3 akter af Vital Aza
Öfversättning från spanskan

PERSONERNA

Cesar Neuinann, artillerikapten
Elvira, hans syster
Alexandrine, deras brorsdotter
Paiize, fältväbel

43
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;P)EISINGFORS

Herr Mauritz Svedberg
(Caesar Neumann i BÄlste kaptenen" och Don Carlos

Menéndez i Domarens hatt".)
Herr Svedberg är en mångsidig1 man. Bäst

lian är tysk artillerikapten, är han så spansk så
man nästan vore färdig att tro honom vara, inte
en falsk men en äkta spanior. Och det alt på
samma afton. — Det påminner oss om några fö-
reställningar, som för ett par år sedan gafs i
Brunnshusets salong, där uti folklustspelet ,,Anders-
son, Pettersson och Lundström" en af de unga
kvinliga artisterna ien tablå spelte bondvärdinna
och i en följande ting, ståtlig officer. Hvilken
mångsidighet!

SUOM. TEAATTERI.

Keskiviikkona Lokak. 11 p:nä

Kansannäytäntö alennetuilla hinnoilla

AIIO,
Runo s:ssä nävtöksessä (6 kuvaelmaa). Kirjoitti

-w- -vw -W-" " t .—* * m -.«

J. H. Erkko. Suomalainen alkuteos.

HENKILÖT

Viiinö
Pellervo j
SS? Väinöläisiä
Kylli
Ylli J
Vanha Jouko
Tama
Nuori Jouko

Jouko
Purmo
Mella, Kirrin äiti
Airi
Sinikka, orjatyttö
Ensimmäinen kyläntyttö
Toinen kyläntyttö

Tapaus; Suomessa heimosotien sankariaikana.

Näytäntö alkaa k:lo VaB ja loppuu k:lo Vall*

Parterre, parterre loge.l:nen rivijaorkesterilm. 50 p,
2:nen rivi 1 m.; orkesterisijat 1m.; kalleria 50 p.

Aino
Kirri
Sormo

Emil Falck.
Niilo Stenbäck.
Kaarlo Keihäs.
Julius Sario.
Helga Corander.
Hilma Liiman.
Aleksis Rautio.
Naémi Kahilainen.
KaarleHalme.
Olga Poppius.
Knut Weckman.
Hemmo Kallio.
Konrad Tallroth.
Mimmi Lähteenoja
Kirsti Sainio.
Olga Salo.
Kirsti Sainio.
Hilma Liiman

laisia.Hr. Svedberg.
Fru Bruno.
Hr. Salzenstein.
Fru Molander.
Hr. Wilhelmsson
„ Hultman.

Don Carlos Menéndez . . .
Maria, hans hustru
l)on Victor Aguirre ....
Filomena, hans hustru . . .
Don Nemesio, läkare ....
Pepito,Marias bror ....
Cipriano Bermejo
Kosa, hans dotter
Juan, betjent hos Don Carlos
Manuel, portvakt
l:ste bäraren
2:dre bäraren

,nsaa
„ Riégo.

Fr. Borgström.
Hr. Linderoos.
„ Malmström,

Enberg.
Öländer

Händelsen försiggår iMadrid i våra dagar

Part. gäll. 3, Avantsc.
IRad. fond4,50; Sida 3,50

Parterre: 4,50; 4,—;
25,— : Part. loge 4.
I! Rad. foiijT^M-; Sida 1,50; Avantsc. 20,—; 111

Sida I,— ;Gäll. 0,50: Avantsc.

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

dieTOftM
iStockholm

meddelar lifförsäkringarpå förmånligastevilkor.
Försäkringstagare erhålla 3/4 af vinsten

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

E. A. HJELT,
Helsingfors.

GeneralagentförFinland. fisss

j C. cÄ. éCjolf. i
t Helsingfors. SI
I Representerar l:sta klassens i
IVin, Spirituösa o.Conservhus.|
t G. H. MUMM & C:o, Reims, |
1 i CHAMPAGNE. |I LUCIEN FOUCAULD & C:o Cognac i
ti 1 OOeHAC. 51
*ll SI

C3i«tj»ita.«.D3!Mca»cC3«]C3g3MtaMicai!«E3iicaMcaMis3

Franska Lifförsäkringsbolaget

BU^BAINE.
meddelar fördelaktigastelif- ochkapitalförsäkringaraf olikaslag. Särskildt
må framhållas de så eftersöktabarnförsäkringarna. L'Urbaine är fortfa-
rande det eiidabolag, som meddelar uppskjutna lifförsäkringar att vid 21
års ålder träda i kraft utan alla förbehållredan åt barn från det första
lefnadsåret.

Carl von Knorring,
Kontor: Mikaolsgatan 1

fjffnyy."^T. ']

wjfl ffjL Si'*'m vi w framhåller sitt rikhaltiga lager i SIDEN & YLLEVAROR
UlljÄuli TT tj itfll äfvensom iELEGANTA KAPPOR
„:.,.„ _...„..!"'....*._... ??.. }~.. _ .^..._...fr'. X>a,mslx.rM.caLca.©x»± under ledning af framstående Wienerdirectris.

Jlnnonsera iProgrambladet
RAUNIO & C:o. ■— 4*llll IIMIMIIIII IIII111IIIIIIII111111|111IIII"►-"—«" II IIM!I [III1111111IIII11II1111|II111Ililililll»»— "

sr Brand- & LifförsäkringsKontor: zVIN-, FRUKT-, DELIKATESS-
OCh KOLONIALVARUHANDEL.

Hörnetaf Bcralevards- o.Henriksgatorna
Telefon 7649,

PAUL DETTMAN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.

N. Esplanaägatan 33.

J. N. Carlander.

'Wöslauer Sotéecfi!
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, \ 'hihiilluren



C. E. Lindgrens
<4<ä <3orstäinéeri~Jlffär, Hr3

Alexandersgatan46. Centrals hus,

Alla sorter finare och grOfre "Borstar, Artist & Målarepen-
slar, Toilettartiklar, Friser- & Finkammar, Tvålar, Amykos,
Parfymer, Portomonäer &Plånböcker m.m.till billigapriser hos

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

Ilifförsäkringsakficbolagcf
JiSl6¥ä|

JSifförsäfiringariJSifräntor.
liberala försak-Billiga premier

—
ringsvilkor

Caloric

mm
C. J. MAEXMONTÅN

S. Esplanadgatan 2
Brunnsgatan 7

TELEFON 124 & 279 (J

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

C. F. HYBERGS CAFI
Alexandersg.12, Telefon 52,

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

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen den 12 Oktober

Kl. V2B e. m

Program
Onverture, till op. Zampa . Harold.
Golflregen", vals (ny) . . Waldteufel
Terzett Gliiika
Festlicher Einzugurop.Die

Königen von Saba" Goldmnrk

Paus

Ouverture till op. Wilhelm
Tell Rossini,

Konsert N:o 2, för violin . Wieniaivsky.
(Herr J. König.)

Bach-Abert.Preludium och Fuga

Paus

Förspel till Lohengrin (3:dje
akten) Wagnei

Lalo.Aubade N:o 1 (ny; . .
Björneborgarnesmarsch

Obs.! Med anledning af instundande Böndag
inställes lördagens populära konsert

Nästa konsert tisdagen den 17 Okt.

PWvyHo si"*■ I*s vibumätoj -.^^B

Undervisning i pianos i meddelas at*01 Selma Kajanas,
Albertsgatan 17.

ELiEK!F^jCPFE!F.
Omöjligt för någon att utföra,underhålla

och reparera elektriska llhig-, Telefon- och Belys-
nings-anläggningar sä väl, snabt och billigt som

Elektrotekniker Nic. Antiphi.
Nylandsgatan 34. T. 897.

Sam von c3e//s
Målerirörelse t Ritkontor

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

fullt och billigt.
Kostnadsförslag uppgöres på allt arbete

på förhand.
SPECIALITÉ:

Dekorationer utförda iviss bestämd stil

>-^^K^^^^^^^^^^s
HOTEL KAMP.

IHOTELLETS RESTAURANT
5 e. mdagligen kl. 3—

Table d'h.ote
ii 3 mk

med musik af E. Schmidts kapell.
OBS.! 15 middagskuponger OBS.!

Smörgåsbord "'! rätter & kaffe
å 2 mk. pr st.

X Pcstsa on
STu^JTTnai^inae^3upeservérmgé^^^"»^«

U KONSERT ]p
n af E. Sclimidts Kapell från kl. 9 e.m.^^fcj

SsssHB^S^>^xa->-;;^x

J. F, Lundqvisfs

£"* Lagret ialla artiklar rikt sorteradt, jp
Specielt framhålles en stor collection /"*>
billiga, pelsfodrade RotO eder. Inköp J^
och beställningar göras med största för- jjp
del före vinterns inbrott.4 .

J. SUNIS SKRÄDDERI
Ro"bertsgatäQ N:o :"$

utför alla t illyrket hörande arbeten fort och billigt
Tel. 1192.

Musikbref från Stockholm

Kgl. Operan är redan under denna
höst färdig med sitt tredje program.
Senaste torsdags uppfördes därstädes
Mozarts Bastien och Bastienne" samt
LeoncavallosPajazzo", medmellanlägg
af en halett, henämd Slavisk bröllops-
lek, araangerad af Sigurd Lund till
musik af Dvoraks slaviska danser.

Att döma af den höggradiga bifalls-
värmen kommer detta program att gå
många gånger, ehuru det ärnågot långt.
IBerlins k. opera hade man för nära
ett år sedan alldeles samma program
utom baletten. Entusiasmen tog sig
uttryck hufvudsakligen efter balettens
ouvertyr, som utfördes med tändande
schwung. Därjämte äfven efter flere
styckenurPajazzon,som tydligengjorde
ett starkt intryck ucli hvars personal
mångfaldiga gånger inropades. Äfven
Mozarts pjes och dess utförande rönte
mycket erkännande. Enligt Grerber
skulle stycket egentligen vara af Mo-
zarts fader, men det är troligt, att
denna uppgift utspridts af den unge
tonsättarens många motståndareoch af-
undsmän inom facket. Från dylika af-
undsmäns intriger lyckades Mozart al-
drig sedan under hela sitt lifblifva fri.

Operan komponerades af tonsättaren
vid tolf års ålder till text af Schach-

tuer, grundad på den franska vådevil-
len Les amours de Bastien et Basti-
enne, hvilken å sin sida var enibond-
kostym och patois öfversatt variant på
Rousseaus sångspelLe devindu village.
Handlingen är den enklaste idyll man
kan tänka sig:

Herdinnan Bastienne är tröstlösöf-
ver, att hennes älskare Bastien öfver-
gifvit henne, och söker en föregiiven
trollkarl, som kan råda och hjälpa hen-
ne ihennes nöd. Denne förklarar,att
en annan lockat Bastien isina nät; i
värkligheten älskar han iock ännu
Bastienne och skall återvända till hen-
ne. Men då masta hon straffa honom
genom att låtsa sig vara kallsinnig,
hvilket hon ock lofvar.

Bastien återkommer härpå ångerfull.
Då siaren förklarar, att Bastienne nu
älskar en annan, anropar han siarens
hjälp, och denne lofvar att genom sina
konster locka Bastienne tillbaka. Hon
kommer och söker spela likgiltig. Då
Bastien iförtviflan vill ila bort, ropar
hon honom tillbaka. Försoningen föl-
jer med förnyade försäkringar om kär-
lek och trohet, och spåmannen får sin
belöning

Handlingen har från parodienunder-
gått några förändringar och har till
svenskan öfversattsafhr E. Grandinson.

Detta enkla ämne får sitt egentliga
intresse genom musiken, som för att

vara af en tolf års gosse är ett form-
ligt undervärk. Visserligen äro en del
af de smekande melodivändningar, som
allmänheten beundrar såsom mozartis-
ka", snarare ett commune bonum för
dåtidens operor iallmänhet, och visser-
ligen hade då inom italienska operan
utbildat sig en så fast tradition och sä-
ker teknik, att en ovanligt receptiv
natur utan stor svårighet borde kunna
tillegna sig densamma. Men det märk-
värdiga med tolfåringens komposition
är, att den röjer icke endast recepti-
vitet utan ock värkligen själfständig-
het. Där tinnes redan den blifvande
mästarens graciösa liflighetiallmänhet
och musikaliska karaktäriseringsförmå-
ga isynnerhet (den senare tar sig till
och med uttryck iett vågadt skämt,
då tonsättaren i den sats, som skall
föreställamusiken från trollkarlens lira,
kastar in några falskt klingandegiss).
Instrumenteringen består blott af nöjt,
oboe och horn jämte stråkarna, men
den är likväl fullt tillräcklig och vär-
kar ingalunda tröttande. Att onverty-
ren har samma tema som förstasatsen
af Beethovens eroica,har anmärkts som
ett tillfälligt sammanträffande; en re-
miniscens kan nämligen svårligen an-
tagas hos Beethoven, som knappast
kunde känna tillMozarts barndomsvärk,
enär detta då ej gifvits offentligen
utan blott iett privathus iWien.

Äfven baletten, livars handling: är
ingen, får sitt intresse helt och hållet
genom musiken. De slaviskarytmerna
och en praktfull instrumentation äro
tillräckligt underhållande för att tjäna
som förevändning för ett upptåg med
piruetter i den vanliga stilen och en
flyktig ögonfägnad.Ouvertyrentilldenna
balett var genom sin orkestrala färg-
prakt och czardasrytm af den tändande
verkan att den måste omtagas.

Sist följde Leoncavallos opera Paj-
azzo", en musikalisk friluftsmålning
af den italienska „verisnio"-skolan.

Till grund för handlingen i denna
opera ligger en händelse, som 1865
tilldrog sig i Syditalien. Innehållet
af texten, som tonsättaren själf, hvil-
ken före denna opera endast skrifvit
sånger och textöfversättningar, hopsatt,
är följande:

Nedda, hustrun till direktören för
en kumeditrupp Canio,älskas lidelsefullt
af Tonio, truppens narr. Själf har
hon tycke för en ung bondgosse Silvio.
Tonio, som med förakt afvisas af Nedda,
förråder härmed de älskandes flyktplan
för Canio

Truppen uppför en komedi, livari Co-
Lombine (Nedda) afvisar Taddeos (Tonio)
hyllning — ideras spel afspeglar sig
det förutgångna - - medan honlyssnar
till Harlekins kärleksbetygelser. Canio
upptrader a scenen som Pajazzo. Eans



—M=é^=— K n,mi>8 Hotel Kämpii

nu iH<pFestsal Pestsal

från kl. 9 e. m från kl. 9 e. m

__ Äsmiarafi

hW 'V. ' -^-f-^I^H

Program:Program:
Torsdag-en den 12 Okt,Onsdag-en den 11 Okt.

Marsch nCadiz" Granada.

Ouverture nZampa" ....Herolä.

Tals ;,Réve d'or" Guérout.

Reveri Wieuxtemps.

Paus.

Potpourri Lohengrin" . . . Wagner.

Polka Seintilla" Piérnoni.

Chanson sans paroles . . . Tschaikowsky.

Polonaise Ghopin.

Galopp ..Alltid glad-' ....Elxner.

Marsch Albrecht" Komzak.

Ouverture Stradella
" ....Flotow.

Polka Perliner Dalin" ....PeJd.
Adagio cantabile Beethoven.

Paus.
Potpourri Faust" Gounod.
Vals Polstjernan" Waldtuefel.
Loreley Weswadba.
Liebesgötter EUenberg.

Finska Rytteriets marsch.

NYA EXPRESSBYRAN
Norra Esplanadgatan N:o 21

~>; Telefon JSTto 925. ■■<-

Uppdrag och kommissioner
alla slag utförasskyndsamt, diskret och

GRAHN, HEDMAN& WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. ÄBff*.

billigt

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o
Etablerade 1835 Etablerade 1820

e©(§j\r/c, J^eims Champagne,
Specialité: !i Médaitles (For''. Specialité: Carte d'or".

4fm is

I

Generalagent förFinland Agenturen VINICÖLE"

tfoiCr,

cfCerman
Helsingfors

—
**&■ dT. c5. <r3J?-<? vatfniivssnf rekommenderar sina frukostar, middagar och Jg JR rX*.o -,~ ni~,,*.^»t «ai.s lestaurant soupéer föl,den ärade allmäDhetgn. or. cg. ca.s restaurant.

spel varder fullt allvar, lian vill veta
den förhatliges namn. Slutligen ge-
nomborrar lian med sin dolk Neåda,
som diiende förråder sin älskare. Pa-
jazzo dödar nu äfvon Silvio, som varit
bland åskådarne och skyndat fram till
den döende Nedda.

Operan är fyld af realistiskaorkest-
rala och sceniska nutidseffekter och
prunkande i starka färger, om hvilka
man fått en antydning i Mascagnis
På Sicilien", som är genrens urtyp.
Den kräfver en betydande dramatisk
framställningskonst, men det må erkän-
nas, att utförandet på flera händer var
bättre än man vågat hoppas med an-
ledning af antydda svårigheter. Af
de uppträdande vill jag endast omnäm-
na den finska, numera här engagerade
tenor-baryton sångaren herr Otto Val-
lenius. Han sjöng sitt lilla parti rent
och musikaliskt och fick efter operans
slut jämtede öfrigaframställarena emot-
taga publikens hyllning i form af flera
framropningar.

Hj. M.

Notiser.
— Populära konserten gafs ilör-

dags för fullt hus. Hr Höflmayerskör-
dade för sitt med pärlande teknik ut-
förda klarinettsolo lifligt bifall. Den
härliga Egmont-ouverturen utfördesim-
posant och Liszt's tändande ungerska
rapsodi N:o 2 med schwung" och må-
ste på publikens enträgna applåder
omtagasi

Konserten i går var väl besökt.Herr
Burmester utförde en violinkonsert af
Tschaikowsky samt därefter icke mindre
en tre extra nummer. För öfrigt upp-
tog programmet tvänne nya orkester-
pjeser: Danse napolitaine" af Desor-
mes och Serenade Hongroise af Jouci-
éres.— Svenska teatern gaf senaste
fredag för första gången De ungas
förbund". Herr Lindberg utförde sak-
förar Stensgärds maktpåliggande rol på
ett synnerligen förtjänstfulltsätt. Herr
Eiego är sedan gammalt bekant för
sin Daniel Heire. Samspelet var godt
och publiken sparade icke på bifall.— Aspegrenska truppen spelar
för närvarande iWiborg och har se-
nast trenne gånger å rad utfört lust-
spelet Prestgårdsidyll", bearb. afHa-
rald Molander,på finska benämd Pappi
pulassa."

— Arppeska teatersällskapetupp-
träder för närvarande i Malmö och
skördar för sitt uppförandeaf,,Bakom
Kuopio" mycket loford. Dan 2 d:s
uppfördes för första gången „Sylvi",
hvarom Sydsv. Dbl. yttrar:

Premierenaf „Sylvi" hade, sommanlätt
kunde gissa, samlat fullsattsalong; publi-
ken bestod tillnio tiondedelar af damer.

Det delvis ganska motbjudande skåde-
spelet gjorde ett starkt,menmycketblan-
dadt intryck. Vissa scener äro särdeles
bra gjorda, sålunda hela förstaakten, an-
dra åter smaka konstruktion eller äro
naiva eller schablonmessiga;i synnerhet
tilltaga dessa brister mot slutet af pje-
een Detta i formelt hänseende. Inne-
hållet är gripande och tänkvärdt, och Iru
Håkanssons spel i titelrollen är bland
det bästa, vi sett af svensk dramatisk
konst. Hon var också föremål förpubli-
kens lifliga erkänsla.— Schöntans och Kadelburgs
lustspel, Två lyckliga dagar", hvil-
ket snart kommer att uppföras på
Dramatiska teatern iStockholm gifves
för närvarande isvenska landsortsstä-
derna af Selanderska sällskapet och
gör mycken lycka. Spelet lär vara
mycket godt, och stycket öfverflödar.
af de smålustiga episoder, som man är
van att finna i de tyska komedierna,
men utmärker sig tillika för en ovan-
ligt lättflytande och naturlig handling
och en dialog så spirituel, att den
godt kunde varit hemtad från andra
sidan Ehen.

De två lyckliga dagarna ifamiljen
Wernholz' lif äro, den ena då familjen
flyttar in isin egen villa och den an-
dra då den — flyttar ut igen. Under
tiden ha samtliga dess medlemmari
rikt mått fått erfara de besvärlighe-
ter, som följa med att vara villaegare
på landet, af hvilka den minsta icke
är tant Christine, som kommer och
gör sig hemmastadd hos sina slägtin-
gar och kurtiseras för arfvet samt i
sin en smula tyranniska välmening vän-
der upp och ned på hela huset. Na-
turligtvis saknades icke heller idyllen
med de båda älskande, som lingo hva-
randra. Bakom de många skämtsamma
scenerna gömde sig för öfrigt en sund
och allvarlig sens moral", som här
serverades publiken i den mest ange-
näma form

-r- Selanderska sällskapet afslöti
onsdags sitt gästspel iHalmstad och
gaf då v. Mosers „Skulder", Iivilket
lustspel vann bifall hos den talrika
publiken. Direktör Selander liar med-
gifvit Arppeska sällskapet att förnågra
dagar förlänga sin vistelse iMalmö,
ehuru hr Selander hyrt teatern der re-
dan från den 10 dennes under större
delen af spelåret. Längre än till den
15 anser hr Selander sig dock icke
böra dröja att taga Mamöteaternibe-
sittning



Daglisfa
Museer

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

Konstföreningens samlingar i Ateneum alla dagar
12—3.

Studentafdelningarnas etnografiskamuseum (Unionsg.
20), onsdag och fredag I—3, söndag 12—3.

Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och
lördagI—2.

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

7 e. m.
Nöjen i dag.

Svenska Teatern: Älste kaptenen. Domarens hatt. Kl.
V2 B e. m.

Finska Teatern: Aino (Folkföreställning)kl. VsÖe. m.
HotelKamp:Konsert af L. Schmidts kapellkl.9 e.m.

Nöjen imorgon.

Societctsltuset:Populär konsert kl. 1/%8 e. m.

Hotel Kamp: Konsert af L. Sohmidts kapellkl.9 e.m.

Annonsera

program-bladet"
den kända verldens billigaste

tidning.

Annonserna ytterst billiga, särskildt] om de
tagas förlängre tid.

f)LQ IHvarje annonsör får sig f)LQ f
UUÖ.. tidningen hemsand »/c/o-.

— -f- Gr-rettis. -i——

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

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.
Tidningen utdelas gratis utanförsvenska och

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

Lösnummer a 10 p:ni i alla bättre tidnings-

Från uilandcfs fcafrar

Veckans program

Stockholm.
K Operan: BastienochBastienne,Pajazzon,Giraida,
K.Dram. T. Hemmet. Kronans kaka.
Södra T- Huldralek. Ljusa pojkar.
Wasa T. Fogelhandlaren.
Folk T. Förbjuden frukt. På varietén.

Göteborgs Teater: Tofslärkan.
Kristiania Teater: Vildanden.
Köpenhamn:

Kongl. Th.: Svarta dominon.
Dagmar Th-: Trold kan taemmes.
Casino: Madam Angots dotter, (Anna Petterson-

Norrie).
S:t Petersburg:

Maria T.: Rigoletto.
Michel 2".: Le duc Job. Les esperances.
Alex. Th.: Pairaas occhb.
Lilla Th.: Dämon i^Eubinsteins opera),
Deutscli. Th.: der Palme: Der Tanztäufel.

Paris:
Or. opera: Lohengrin. La Valkyrie.
Öp. comique: Oarmen. Manon. Phryné.
Com. frangaise: La reine Juana. Frou-Frou.
Gymnast: Odette.
Odéon: La Fille du Cid.
Vaudeville:Le Porte-cigares. Bas blev.
Vtirietes: Madame Satan.
Paläis Royal: L'Enquéte. Nounou.
Porte-St-Martin. La dame de Monsoreau.

Berlin:
K. Opernh.: Tannhäuser. Pajazzon. Afrikanskan
K. Schauspielh.: Sapho.
Deutsches Th.: Die Haubenlerche.
Lessing Th.: Heimath.
Berliner Th.: Hamlet,
Friedrich W. Th.: Der Vpgelhändler.

t^LÖp attiié Cåra
Portmonäer,

Plånböcker och
Blomsterkort

undertecknad
Nya sorter inkomma hvar

vecka. — Billiga parti- och
minutpris.
OSKAR FRÖBERG

Kaserngatan 46.

*IS

le^aurantol^tvining
rekommenderas ibenägen

åtanke

Esplanadkapellet.
Ji» inkomna

Friska Ostron
och

Cftärs J^ummer,
c^a

papper & Kuvert i
med firma

Dahlbergs pappershandel.

å?
Hufvudaffär: Alexandersgatan 1

Filial: Skilniulcm il).
=— ■<>—^

L|e fciiiif
Glasmästare

\v reeles passage.
Telefon N:o 1359.

Spetsar,
band

plysch
ytterst billigt,

H. ELLMIN,

%

I
81

ByvingeFabriks
Aktiebolags

Teater och Musik.
— CarolineÖstberg-tournén. Fru

Östbergs amerikanske impressario, hr
Louis Blumenberg, har, efter livad det
berättas, bildadt ett konsertsällskapmed
henne som primadonna, för en tourné
genom Amerika nu instundande säsong.
Till nästa sommar skulle så tournéen
utsträckas till Europa — d. v. s. Skan-
dinavien och Finland samt möjligenett
par konserter iHamburg.

Konsertsällskapet består utom af fru
Östberg af en ung- sångerska (alt) frö-
ken Beck, tenor mr Henderson, en
pianist fru Palicot, hr Blumenbergsjälf
som violoncellist samt en ackompag-
natör.— Fru Jenny Carlbergs opera-
och operettsällskap, som nybildats,
sedan fru Carlberg för en säsong af-
brutit sin värksamhet som diriktris,
och som under viutern kommer att ge
föreställningar äfven iFinland, består
af följande personer:

Direktris: Jenny Carlberg; ekono-
midirektör och regissör: August Bo-
den; underregissör: Gustaf Lund; ka-
pellmästare musikdirektör: C. G. E.
Littmarck; l:sta tenorer: Axel Lind-
blad, Olof Dahlberg, John Ericson,
Agaton Gustafsson; 2:dra tenorer:Nils
Clementson, Ernst Anjou, Karl Anton,
August Boden; l:sta basar: Edvard
Arnberg, Ludvig Haxell, Gustaf Lund;
2:dra basar: Emil Asplind, Gustaf An-
dersson, John Sondell; altar: Jenny
Carlberg, Pauline Bergman, Ingeborg
Lindbom, Hanna Apelqvist,TittiMichal;
sopraner: Sigrid Bränder, Alma Bo-
den, Anna Lindblad, Ida Svensson, Ju-
lia Andersson, Elisabeth Braun.

Dessutom ha aftal träffats med ope-
rasångaren hr Benzon-Gyllich om gäst-
spel i operorna Barberaren", „Tru-
baduren och Kigoletto."

Ryssar och Fransmän finna hvar-
andra äfven pä konstens område. I
början af nästa årskallpersonalenfrån
Kejserliga operan iPetersburg gifva
en serie föreställningar på stora ope-
ran iParis.

Le9ons de fran-
cais et d'anglais
(théorie et prati-
que).

Umoiselle Haveter.
Passagen trp. E. Ivån.
chez elle de 10

— n, 3
— 5.

Prassjas t,

JJttika
Denaturerad Sprit

IT.-l fors, Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri 18

Se fittl
Den ärade allmän-
heten underrättas

härmed att un-
dertecknad öpp-
nat servering
af kaffe, the,

läskdrycker
jämte goda
piroger o.

smörgå-
sar.

OBS.! Cigarrer
och Cigaretter

till vanliga
priser.

Hilma Ingberg.
Östra Henriksga-

tan N:o 1

TelcS^^^6os^

Ledig annonsplats.

Undervisnin

Vä eklamationasning oc

Smalte
Östra Brunnsparken N:o II

Telef. 627. f
Alexandersg. 42.

]1 3Fapder <k Bårder ii" smakfullt urval. i>

dCerman &uls. \\
Uni-onsgatan 32-

M»O4M»(H»4»»«S««tt<HMMMM»S

biekfrisk belysning.
Kontrakt om elek-

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

#9»<HM»


