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Programbladet
Tidning för Helsingfors

F. FÖRSTRÖMS CAFR
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Dagligen omväxlande frukosträtter,
MIDDAG- från. S— B e.m.b. 1:EO,

Soupers å la carte

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

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

.A-telier förpoträtterizig'.
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
FahiansgritanN:o 31. Telefon N:o 264.

N:o 17 1893Fredagen den !O November

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 10 Noyember

För12:te gången

HAMLET,
PRINS AP DANMARK.

Sorgspeli5 akter (3:dje, 4:de ochs:te aktenhvardera
i2 tablåer) af William Shaksj>tare.

Personerna:
Claudius, konung afDanmark. .Herr Swedberg.
Gertrud, hans gemål Fru Bränder.
Hamlet, hennes soniett tidigare

gifte med förrekonungen . .Herr Lindberg.
Vålnaden af Hamlets fader. . .Herr Malmström.
Polonius, statskansler Herr Biégo.
Laertes, hans son Herr Södergren.
Ophelia, hans dotter FrkGerasimovitsch

(debut).
Osrick ) ~j studie- ( Herr Salzenstein.
Kosenkranz > hofmän | kamra- J Herr Wetzer.
GyldensternJ f ter till Herr Enberg.
Horatio, Hamlets vän J HamletIHerr Berlin.
Marcellus "j [ Herr Larsson.
Bernardo J vakter <j Herr Engberg.
Francisco j ( Herr Öländer.
En präst Herr Larsson.
Första skådespelaren Herr Öländer.
Andra skådespelaren Herr Hultman.
Tredje skådespelaren Herr Linderoos.
Första dödgräfyaren Herr Wilhelmsson.
Andra dödgräfraren Herr Precht.
Herrar och damer vid hofvet. Pager. Tjänare. Dra-
banter.Munkar.Händelsen tilldragersigiHelsingör.

Prologen Frk Borgström.
Teaterkonungen . . .Herr Öländer.
Teaterdrottningen. . .Herr Hultman.
Lucianus Herr Linderoos.

Emellan3:dje aktens2:dra tablåoch 4:de aktenintetuppehåll.

Orkesternutför:
Före stycket: Ouyerture tillHamlet" Bach.
l:sta mellanakt:Vaggvisa . ....Emanuel.
2:dramellanakt: Loreley-Paraphrase. .Nesvadba.
3:djemellanakt:Finale ur op. Moses,, .Eossini.
4:de mellanakt:La belle Aniazone . .Löschhorn.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr.kl. 10,45 e. ni.
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Maikki Järnefelt
föddPakarinen

Den unga sångerskan konserterar jämtesinman,
kompositören Armas Järncfelt,nästa söndaghärstädes
iUniversitetets solennitetssal. Det unga konstnärs-
paret Har under höstengifvit konserterilandsorten
och skördat de amplaste loford af såväl publik som
kritik. Utan tvifVel skall äfven hufvudstadens mu-
sikälskande publik skynda att förnya bekantskapen
med dessa tvänne af landets mest bemärkt artister
inom tonkonstens rike

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Marraskuun 10 p:nä 1893

ELINAN SURMA.
5-näytöksinennäytelmä (7 kuyaelmaa). Kirjoittanut G. t.Numera

Kotimainen alkuteos.
Henkilöt

Klaus Kurki,Lavkon isäntä. . .Axel Ahlberg.
KirstiFleming, Vääksyn emäntä,

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

Juhani Fineke, Suomelan isäntä.Niilo Stenbäck.
Ebba, hanen vaimonsa Mimmy Leino.
Uoti I i -i- t ( Anton Franck.
Elina / heidan laPsensa " " " " \ KatriEautio.
Uolevi Frille, Lavkon talouden

hoitaja Knut Weokman.
Yesilahdenprovasti Benjamin Leino.
Yesilahdenkanttori Isakki Lattu.
Rouva Kirves Naemi Kahilainen.
Rouya Linnunpää Kirsti Sainio.
Vappu, Kirstin imettäjä Emelie Stenberg.
Ensimmäinenritari (Stjernkors) .Emil Falck.
Tornen ritari (Bitz) Jalius Sario.
Kolmas ritari (Tavast) Konrad Tallroth.
Neljäs ritari (Horn) Oskari Salo.
Kuleksiya laulaja Aleksis Eautio.
Lyjii,Elinan kamarineiti ....MimmiLähteenoja.
MestariBalthasar,Kurjensaksalai-

nen kokki Taavi Pesonen.
Saksalainen soittoniekka ....lisakki Lattu.
MattiNiilonpoika,Kurjenhuovien

päämies Otto Närhi.
Kirstin palvelija Oskari Salo.
Kurjen palvelija Hemmo Kallio.
Talonpoika Aleksis Rautio.
Kerjäläiaen Karle Halme.
Häävieraita, Lavkon, Suomelan ja Vääksyn palvelijoita. Talon-

poikia. Kuoripoikia.
Ensimmäinen kuvaelma: Suomelassa. — Toinen kuvaelma:

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

Viides kuvaelma: Vääksyssä.— Kuudes ja seitsemäs kuvaelma: Lavkossa.
(Aika: 15,-nen vuosisadan keskellä.)

Pisimmät yälinäytökset övat toisen ja kolmannen sekä vii-dennen ja kuudennen kuvaelman välillä. Ilian lyliyt välinäytöson
kuudennen ja seitsemännen kuvaelman väliilä.

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

Bl6To^lA
iStockholm

Försäkringstagare

som utdelas

å.
meddelar liffijrsäkringarpå förmånligastevilkor,

erhålla 8/4 af vinsten

Franska Lifförsäkringsbolaget

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

E. A. HJELT, Carl tion Knorring,|
Kontor: Mikaolsgatan 1.

Generalagentför Finland.

framhåller sitt rikhaltiga lager i SSDEN & YLLE VAROR. äfvensom iELEGANTA KAPPOR.iåiåili ili 3l>stiaa.sls.r^c3.c3.CsX*i under ledning af framstående Wienerdirectris
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Helsingfors.
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J. H. WiCKEL
Vinhandel.

Jlrraßs *3?unscß
prisbelöntpå många uställningar, sist påvärlds-

utställningen iChicago.

Guldmedalj 1890.

3äi
I
i
| Representerar l:sta klassens j
IVin, Spirituösao. Conservhus. \
\ G. H.MUMM & C:o, Reims, [
I i CHAMPAGNE. PI LUCIEN FOUCAULO & C:o Cognac |
j L OO&NAC. i
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Lifförsäkrings Kontor: tRAUNIO & C:o. N
VW-, FRUKT-, DELIKATBSS-JjM
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J. N. Carlander.Hörnetaf Boulevards-
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PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.
Telefon 1649.

Dessa, utmärkta viner, livilka som bekant
som

synnerligen halsostärkande och därjämte
mycketprisbilliga, servras numera å alla
fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren.



~_ , J°T Ali.ca.oxL utmärkande sig, för en iFinland Seldon af alla slag; isynnerhet framhållas K
cff. GJakOOSSOnS i cZ-tVO I|ittiUs änuu icke uppnådd elegans och hållbarhet durabla mckelbeslagna engelska reden.

fullt jämförliga med <k bästa utländska, ZZZZZI cJloffcrtar "^——
ln'ii vida billigare. "~~~~~~ J" '

vid flere världsexpositioner
prisbelönade tillvärkningar s. s.

C. E. Lindgrens
<*3 <3orsfßinåeri~Jlffär, &*§*

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

slar, Toilettartiklar, Friser- & Finkammar, Tvålar, Amykos,
Parfymer,Portomonäer &Plånböckerm.m. tillbilligapriser lios

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

Ilifförsähringsahlicbolagd
Kaleva,

JSifförsäkringar iJ2ifrän(or.
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'Urbaine är
fortfarande det enda bolag, som med-
delar uppskjutna lifförsäkriugar att
vid 21 års ålder träda ikraft utan
alla förbehåll redan åt barn från
det första lefnadsåret.

(Bart von tSinorring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Lördagen den 11 November.

Program

1. Ourerture till op.Dichter uriä
Bauer" Suppé.

2. Wiener Bonbons, vals . . . Strauss.
3. Åses död,ur Peer Gynt-'. . Grieg.
4. Czardas Grossmann.

Paus.

5. Ouverture,Kobespierre . . . Litollf.
6. Konsei't (D-moll) för violin. . Vieuxtemps.

(Herr I.König.)
7. Scener ur Die Meistersinger

von Niirnberg" Wagner.

Paus.

8. Fantasi ur op. „Trubaduren" . Verdi.
9. Menuett för stråkorkester . . Boclierini.
0. Schneidige Truppe", marsch

(T1y) Lenhardt.

Nästa konsert Tisdagen den 14 November."

BIiEK¥<R,ICI¥E¥.
Omöjligt för någon att utföra,underliiilla

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

Elektrotekniker Nic. Antipin.
Nylandsgatan 34. T. 897.

Sam von dsells
Målerirörelse t Ritkontor

Utför
Högbergsg. 37. Tel. 1542.

alla till yrket hörande arbeten, omsorgs-
fullt och billigt.

Kostnadsförslay uppgöres på allt arbete
på förhand.

SPECIALITÉ:
Dekorationer utförda iviss bestämd stil.

iS^^^^^SS^^ä^ÄS
HOTEL KAMP.

IHOTELLETS RESTAURANT
serveras dagligen kl. 3— 5 e. m.
Tatale d'liöte

a 2 mk.
Smörgåsbord3 rätter & kaffe.

A 3 mk.
Smörgårdsbord4 rätter & kaffe,

Dagligen
K.OKTSEH.T

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

salen från kl. 9 e. m,
OBS,! Vid arrangerandet af större tillställlningar sasoni

middagar, soupéer etc. erhålles musik af E. Schmidfs ka-
pell utan skild afgift.

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

}

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

O°E7< WVM¥T> f Q ift A "et tt

Alexandersg. 12, Telefon 52,
->« Frukost- och Middag-sservermg1. **-

Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes.

~wC6f^@'€foW 1/!/x
"

Tt j i meddelas afUndervisning ipianospel seima Kajanas,a * r Albertsgatan17.

J. F. Lundqvists
Pelsmagasin.

i

Lagret ialla artiklar rikt sorteradt.
Specielt framhålles en stor collection
billiga, pelsfodrade RotOSider. Inköp
och beställningar göras med största för-
del före vinterns inbrott.

1

J OH. VIGELL,

Kommissionsliontor,
St. Robertsgatan !6,

anskaffar goda tjänare af alla slag. Utför rättegångar—
J- Tel. 1514. -§—

Teaterbref från Paris

Paris' premiérer
Den 27 Oktober

Två betydande evenementerbeteckna
nu teatersäsongens inbrott; dessa båda
med spänning afvaktade nyheter äro
VAmour brode, a± Frangois de Curel,
som för några dagar sedan uppfördes
på Théåtre Francais, och MadameSans-
Gene af Victorien Sardou, som ges på
Vaudeville. Hr Francois de Curel har
ännu ej nått den senares världsrykte:
men af sina unga adepter härute be-
traktas han vida mer lofvande än Sar-
dou eller Pailleron någonsin varit. De
Curel är en mycket förmögen fransk
världsman — som skyr världen. Han
uppehåller sig större delen af året på
sitt slott, mottager knappast enmänni-
ska, lefvande imeditationer, arbetande
på något nytt verk. Sin debut gjorde
han för tre år sedan på Théåtre Libre
med VEnvers d'une minte, en själsdram
af remarkabel tragisk kraft. Ilen dess
ovanliga bygnad och stora oklarhet
väckte skandal; man skrek genast på
Ibsen-imitation(den norske skaldenhade
då ej ännu slagit sig igenom iParis)
och „nordisk dimmighet".

Den unge författaren gaf sedan les

Fossiles. Det var en heroisk dram af
märkvärdig storslagenhet, med karak-
tärer af en oroande upphöjdhet, eller
af våldsammaste energi. Framgången
blef fullständig. Efter att hafva gif-
vit ännu en dram, Vlnvités, på Vaude-
ville, inträdde han ändtligen iMolié-
res helgedom.

Det är det gamla temat om kärleken,
som pinar och dödar; en illustration
till ilussefs proverb: kvinnan är som
en skugga; fly henne, hon följer; följ
henne, hon flyr er ...

Vid tjugu års ålder trodde den unga
Gabrielle sig blifva vansinnigt föräl-
skad i en ung herre, Charles Méran.
På en bal erbjuder hon honomsin kär-
lek, att blifva hans maka eller älska-
rinna. Han hyste en idealisk beundran
för henne, full af respekt, och sårad
af hennes uppriktighet vände han sig
bort från henne, nästan med förakt.
Iförbittringenöfver sin förödmjukelse
gifte Gabrielle sig med en gammal rik
herre och blir madame de Guimont.

Hon återser snart Charles och ko-
ketterar grymt med honom; genom det
behof af motsägelser, som är ihennes
natur, lockar hon honom och stöter ho-
nom ifrån sig. Han förebrår henne
hennes hjärtlöshet och alla förbindelser
dem emellan brytas. Méran, för att
glömma, kastar sig iett haf af nöjen
och ruinerar sig. Han slutar med ett

misslyckadt själfmordsförsök, hvarom
Gabrielle får höra talas. Hon är då
blifven enka; och den stackars man-
nens olyckor röra henne djupt (!).
Anonymt sänder hon honom penningar,
skrifver till honom att göra en visit,
och då de mötas, erbjuder hon den ut-
armade rucklaren att blifva hennes
make

Han afslår, därför att han nu är
fattig; han älskar henne för mycket
för att vilja utsätta sig förmisstanken
att harva äktat henne för en förmö-
genhet. Ah! om hon vore fattig som
han, eller om han åtminstone finge ett
tillfälle att visa sin oegennyttiga hän-
gifvenhet, skulle det ock kosta honom
hans blod eller hans heder. . . Detta
prof skyndar madame de Guimont själf
att framkalla. Hon finner ett trist och
ruskigt medel att mäta graden af sin
älskades tillgifvenhet. Hon uppdrager
åt sin bästa väninna att låta Charles
förstå, att Gabrielle begått ett felsteg
och att hon räknar på hans ädelmod
för att repareradetsamma. Men denna
väninna har ej hjärta att framföra den
ruskiga kommissionen; hon upplyser
honom om värkliga förhållandet med
detta kärleksprof. Charles visar följ-
aktligen ingenafsmak als för att blifva
Gabrielles man — men då är det hon,
som förlorar lusten. Hon misstänker,
att han blifvit underrättad om hennes

list, och hon försäkrar,att hon isjälfva
värket begått ett felsteg, att det ej är
en uppfinning als, att hon bär frukten
däraf under sitt hjärta. Bäfvande för
att förlora sin ställningi världen, att
utsätta sig för allas skam, ber hon en
andra gång sin Charles attihans eng-
lalika hängifvenhet — taga skulden
på sig och reparera det hela. Förned-
ringen hos denna kvinna, som han äl-
skat öfveralt på jorden, slår Charles
med häpnad och förtviflan. Först för-
bannar han henne, sedan exalterar han
upp sig till försonandekänslor. Hans
kärlek är våldsammare än föraktet —
och dess broderier bli alt mer intrass-
lade. Han finner ett medel att offra
sig förhenne och på sammagång rädda
sin heder. Han gifter sig med Gabri-
elle och genast efter bröllopet skall
han återvända till döden, som en gång
förut ej velat veta utaf honom.

Tredje och sista akten. Bröllopet
är öfver. Charles träder in isin hu-
strus kammare, såsom en lifdömd går
till schavotten. Den obeveklige Gabri-
elle sparar honom intet af pröfningens
bitterhet;hon hånar, förolämpar honom,
alt för att öfvertyga sig om hans kär-
lek och kunna älska honom ifullt för-
troende. Den olycklige går sin väg
för att dö, utan att ett vänligt ord
kommit att mildra plågornaidet yt-
tersta ögonblicket. Vid hans utgång



J», stort urval,
:ar,
jagt- och skolväskor.

Portföljer,billiga, ■ «» "» . * ..
Växolportföljer, |g||hos MWX. t. LltiQO 6POf

33^i*ro23ii3a.^x* af flere slag. '■£ '£ *^
piånböciierm. m., m. m.

* Butik: Michaelsg. 2. (Wredes hus).

Universitetets SolennitetssaL HOTEL KAiPS FESTSAL
från kl. 9 e. m.

Fredagen den 10 November iraTlOISIBT Fredagen den 1O November,

1. Marsch En dag iWien" ....Schild.
2. Ouverture Yelva" Eeisiger.
3. Vals Les Seraphines" Fahrbach.
4. Ljungby horn Friberg.

PAUS.

5. Potpourri Vexirbilder,, Schreiner.
6. Polka Kadettlif" Flote.
T. Minne ur Tannhäuser Wagner.
8. Quadrille Sophia" Stranss.
9. Marsch Furs Vaterland" Millöoker.

Lördagenden11 November.
1. Festmarsch AVennersten.
2. Ouyerture »Martha" Flotow.
3. Vals Souviens toi" .......Waldteufel.
4. Barcarole Klicken.

PAU3.

5. En marknadsresa*) Schmidt.
6. Fruhlingslied Mendelssolm.
7. Mazurka De Coeur a Coevir" . .Kral.
8. Liebesgötter Eilenbei-g.
9. Marsch Wicnei- Scliwalben" . . .Schlögel.

af fru Emmy Achté med biträdeaf fru S. Bon-
nevie, Aino Achté, Hrr. A. Ojanperä, A.

Uggla, J. Bergholm, G. Seppelin, en
musikvän och O. Merikanto.

cProgram:
Scen och aria ur op. Le roi de

Lahore" Massenet.
(Undertecknad).

Duett ur op. La Juive"....Halévy.
(Aino Achté och undertecknad).

Aria ur op. La part duDiable". Allber,
(Aino Achté).

Duett: Jung Werner uncl Marga-
retha" Eiedel.

(Herr Ojanperä och undertecknad).

Dyvekes Sange Heise.
(Undertecknad).

Sextett ur op. „Lucia" ....Donketti.
(Fru S. Bonnevie,Hrr A. Uggla, J. Bergholm,
G. Seppelin,en musikvän och undertecknad).

NYA EXPRESSBYRAN
Norra Esplanadgatan N:o 21

")En niarknadsresa. (Musikaliskt skämt.) 1.Lars Jönssons gård
iskogen. 2. Lars vaknar samt väcker sinpiga. 3.Reser tillmark-
nad i sta'n. 4. Träöar där en gammal vän. 5. Går ut och ser på
kommersen. 6. KöperStridsropet af en frälsningssoldat. 7. Möter
sin fästmö, bjuder henne på kaffe med dopp ien restaurant; väl-
ter där ett bord, då han vill ta en kyss. 8. Hörasedanpä enblind
zitterspelare. 9' Går därefter på cirkus. 10. När de gå därifrån
köper han på torget den nyaste visan,osom handlar ommordet på
konungen från nordliga Amerika. 11. Aka sedanpä karusell. 12.
Se på en dansande björn. 13. Lars märker nu att enannangår och
hviskar till hans fästmö. 14. Men Lars säger: Kersti ho' a' min.

Konserten börjar kl. Va 8 e. m. -5h TelefonKTso» 925.K-

Uppdrag och kommissioner af
Biljetter a 3 Fmk iHerr A.E. Lindgrensmusik-

handel och vid ingången. Studentbiljettera 1 Fmk
hos öfvervaktmästarenGlllberg. alla slag utförasskyndsamt, diskret och

15. Nu blir det slagsmål. 16 Hvari båda visa sitt mod, så att po
lisen får hvissla på förstärkning,
styrkan. 18. Och förLars ikurran,
20. Vaknar upp dagen efter. — 17. Och infinner sighela polis-

-19. Att där sofva ruset afsig.billigt€mmy
GRAHN, HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRÅ. »ÄgSÄ*

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o0* 0 *J^A

"8Etablerade 1835 Etablerade 1820,

C6(SjSt/.C,
■Pr k\><y /

f\cims Champagne, 5 o QJ
ml*
\f J cS

Specialité: 'S Médailles d'or". Specialité: Carte dov".

Generalagent förFinland: Jlgeniuren VINICOLE"
CO

Ph

zfilgmann,
@kHelsingfors

+H* & cg. fX:s resfauranl rekoi: r̂Zl°
ger hon till ett skri af triumf och kär-
lek;hon är öfvertygad, hon trorpå ho-
nom. Och detta fruktansvärda spelhade
varit utan fara, ty hon hade ihem-
lighet kratsat ut kartuscherna ur re-
volvern. Men hvad hon ej räknat på
inträffar; Charles darrar inför döden
och han kommer igen, utan att hafva
vågat trycka af det ofarliga skottet,
förödmjukad och ömklig. Ny scen af
oerhörda förebråelser, gräsligaste bit-
terhet, elakhet, hårdhet, och Charles
laddar om revolvern, och idet ögon-
blick, då denna tigrinnas hjärta ändt-
ligen mjuknat upp, då hon kastar sig
om hans hals, tager han ett steg till-
baka, ser henne in iögonen, trycker
af och faller för hennes fötter. On ne
badme pas avec I'amour.

För nordiska läsare bör invärkan af
Hedda Gabler och Bosniersholm synas
alldeles frappant. Det franska upp-
koket på dessa Ibsens mest omtvistade
dramer är alt annat än lyckligt. Det
bör emellertid för skandinaver varain-
tressant att konstatera, hur den nor-
ske mästarens värk ändtligen griper
omkring sig äfven iFrankrike. Vi se
nu en af hans förklarade disciplar inne
på själfva Théätre francais, som hit-
tils så troget stått på vakt kring de
gamla franska traditionerna.
W Fröken Brändes bar all tungan af
Gabrielles roll. Hennes sm&rta och

nervösa kropp, hennes viljekraftigaliuf-
vud med hårda ögon, lämpar sig väl
att återgifva det besynnerliga,oroande
och olycksbringande behaget hos dessa
undantagsvarelser. Men igrund och
botten är hon något melodramatiskoch
något trivial.

Comédie-Frangaiäe's trupp, så säker
på sig själf, då det gäller att försvara
franska teaterns gamla erkända stor-
heter, klassiska och moderna, Moliére
eller Dumas, blott de gå i de häfd-
vunna hjulspåren, är emellertid alt an-
nat än egnad att tolka mycket nya,
djärfva och sökande saker.

Tic Tac

Notiser.
— Tournée IdaAalberg-Kivekäs

uppförde igår för andra gången inför
en välbesatt salong Sardous spännande
intrigkomedi Femande". Bifallet var
kanske ännu mera stormande än pä
premieren. Fru Ida Aalberg-Kivekäs
hyllades med en mängd framropnin-
gar till och med inför öppen ridå för
sitt mästerliga och glänsande utförande
af CMotilde. Fru A. sekunderades gan-
ska förtjänstfullt af fru Lund, frök-
narna Kosonen och Salin samt herrarne
BöökochSutinen. Isynnerhet varfr.Ko-

sonen väl disponerad och spelade den
lilla svartsjuka Georgette med „känsla
och öfvertygelse.— FrökenHeléne Trohimoffskys
konsert i onsdags var talrikt besökt.
Den unga konstnärinnan belönadesmed
intensiva applåder för sitt mästerliga
spel. Isynnerhet spelades Schumanns
pianokonsert på ett sätt som står öfver
alt beröm. Likaså utfördes de mindre
kompositionerna af Chopiu, Padarew-
sky, Liszt och Moszkowsky fängslande
och poetiskt. Utöfver programmet hade
konstnärinnan artigheten ätt spela flere
exti-B numror

— Fröken Gerda Grönberg ga-
sterar fortfarandehos det framgångsrika
Fröbergska operettsällskapet, hvilket i
tisdags afslutade en glänsande sejour i
Upsala. Därvarande tidningarha varit
eniga om att ge fröken Grönberg de
allra varmaste loford för hennes vackra,
intelligenta sång och behagfulla spel.
Så skriiver bl. a. "Fyris" följande om
„Sköna Helenas" framställarinna:— — — Fröken Grönberghade en
charmant afton, var vid en utmärkt
röstdispositon och spelade sin synnerli-
gen väl genomtänkta roll med värklig
inspiration från början till slut. Hon
emottog äfven de tydligaste uttryck af
publikens gunst iupprepade inropningar
och ien jättebukett.

:s resiaurcmf. <SH§-t-

Och Upsala" säger om hennes Bocc-
accio'1:

Hennes framställning kom endast att
ytterligare stärka hennes renommé som
en af våra förnämsta bärarinnor af
denna klassiska roll. Hennes spel var
måttfullt, karaktäristiskt och personligt
liffullt och hennes mimik präktig-, sär-
skildt som herdegosse. Då härtill kom-
mer att hennes apparition var täck och
hennes sång som vanligt utmärkt (ut-
förandet af Boccaccio's gärna hördaoch
roliga kupletter stå öfver alt beröm),
var det ej underligt, att hon framkal-
lade en varm entusiasm hos den lian-
förda publiken,och hon inropades,snart
sagdt, ett oräkneligt antal gånger.

Upsala nya tidning" är likaså för-
tjust och skrifver om fröken Grönbergs
Molly iDén stackars Jonathan",Iivil-
ken gafs ilördags (till recett för herr
Linden):— —

■
— Men aftonens pris tog

fröken Grönberg. En mera helgjuten,
humoristisk, fin och elegant prestation
än hennes Molly, både isång- och spel,
torde man få söka efter. Iden rollen
tro vi, att hon godt kan undvara de
lektioner af Judic, som hon talar om.

Och i den stilen har kritiken hela
tiden blott haft rosor att strö förGerda
Grönberg från början och till slut.

ikostar, middagar och _^jT -&
■ade allmänheten.
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KONSERT
af D. A. SLAWIANSKI med kör.

i.
BbWHHa npo CBHTOropa BoraTbipn. cTapnHHoe
CKacame no.iom. Ha My3. A. J\. MajianiKHHWM-B.

utf. af hr D. A. Slawianski medkör.
He 6ts/ibi-TO CH-brn,
3a ropaiviM. 3a flo^aiviM, cTap. napo,j,. n-ficun.
0"i"b Ypa^a flO flyHaa, Mapmt coh. HraaTifl
r....a.

utf. af kören.
ClWfeCb M3l> C/iaBHHCHMXT> HapOflHblXl ntCeHTj,
cocTaß.ieHbi O. X. CviaßiincKOio.

utf. af kören.

Ppoivit Ho6-&flbi pa3flaßaiicfl, TopsKecTßeHHMä
Mapiira.BpeivieHtHMnepaTpnn;biEKaTepmibi 11.

utf. af kören.
oeot/i,HaaXoflM^a MflaAemeHbKa no öopoHKy

nisciiH.
utf. af kören.

Bo ;iy3flX"b, irfecmi.
utf. af kören,

Hi a Bt ;iy3M,
Oh a«nryHe A^wryHeu, MajopocciftcKan irfecHa

utf. af hr D. A. Slawianski med kör.
111.

CTapinraaH Be-C^aßa TocyAapio Be^MKOiviy!
.iiriajLHaiintOHH.

utf. af kören.
/IyHMHa, /lyHMHyiiJKae, Bec*4HaH ntcim.

folkvisa utf. af kören.
Kant y HamMXt yBoporb,Bece.i. xopoiso^n.n-fec

utf. af kören,

Tpax! rpaHeiyit öpanibi no^KOßyio HtCHio"
Mapmt CKoSe-ieisa.,

vitf. af kören
Tboh MH/iaa ro/iOBKa, nlscna n0,4,rB aKKOiina-

HeiteHTi. Kane-MM O. X. (XiaßJiHCKoii.

Annonsera

<&rocjramSlaået"
den kända verldens billigaste

tidning,

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de
tagas för längre tid.

Hhc IHvarJe annonsör får sig HL /UUb.. tidningen hemsand «/£/ö..
—

-S- G-l"£tti!3. -H

Annonser emottagas å Nya Expressbyrån. N
Esplanadgatan 21, inne på gården, midtemot porten

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurcnts urbutik
och genom kolportörer.

6^?l@^'

Från uflandds ieafrar.
Veckans program

Stockholm.
K. Operan: Faust. — Eomeo och Julia.
K. Bräm. T. Kusin Jacques.
Södra T. Farinelli.
Wasa T. Sabinskomas bortröfvande.
Folk T. Galérslafven Eocambole.

Göteborgs Teater: Ljungby horn.
Kristiania Teater: Maria StuartiSkottland.
Köpenhamn:

Eongl. Th.: Kunstnere.
Dagmar Th.: Ett silfverbröllop.
Casino: Storhärtiginnan af Gérolstein (Anna Pet-

terson-Norrie.)
Folk Th: Pak.

S:t Petersburg:
Maria T: Manon
Alex. Th.: L{i>iranKa 3an,(a.
Michd T-: 3aßoeiiaiinoe ciacTbe.

Lilla Th.: Der Cavaliér von San-Marco.
Deutsch. Th.: Die Räuber.

Paris:
Gr. opera: Samson et Dalila.
Öp. comique: Manon.
Com. frangaise: Evy Bias.
Gywnase: Le Deputé de Bombignac.
Ottton: Le diplomate.
Vaudeville:Madame Sans-Géne.
Varietes: Madame Satan.
Palais Boyal: TJne Enquéte. — Kounou.
Porte-St.Marlw. La dame de Monsoreau.

Berlin:
K. Opernh.: Meistersinger von Kurnberg.
K. Schauspidh.: Die Ahrenshooper (premiére.)
Deutsche» Th.: Kam. Der König von Thule (pre-

miére.)
Lessing Th.: Der e ste seines Stammes (premiére.)
Berliner Th.: Jenseits vonGutundßöse(premiére.)
Friedrich W. Th.: Freund Felix.

cJlöpalltié Cåra
Portmonäer,

Plånböcker och
Blomsterkort

hos undertecknad,
Nya sorter inkomma hvar

vecka. — Billiga parti- och
minutpris.

OSKAR FRÖBERG,
Kaserngatan 46.

(Bperafiällarens
li^lTOÉsli^?ilii|

rekommenderas ibenägen
åtanke,

Ryska Brandrsät
ringsbo aget

af år 1867

försäkrar billigast all slags
egendom genom

■\7Villin Försten.
Bolagets General-Agent.

SöäiaEsplaaaägataniT:o3-2.

|Brefpapper & Kuvert |
med firma

iDahlbergspappershandel.
| Hufvudaffär:Aloxivndcrsgatan15.

Filial: Skilnaden 19. a',

Kajsaniemi värdshus
Rum förenskilda

sällskap.
För större till-

ställningar såsom
bröllop m. m.,
upplåtes hela lo-
kålen

G. A. Wicksiröm,

Ravintola&Biljaardi.
itä Henrikink. 9

Ruokapaikka.
Huoneita yniiä

Piano yksityisil-
le seuroille. Ko-
kouksia varten
löytyy liuoneisto
erityisine käytä-
vineen

Kaisaniemenra-
vintolan suljem-
me yleisön suosi-
oon

G. A. Wickström,

L1» Hiobiv
Glasmästare-

Av reaes passaae.
Telefon N:o 1359.

ByvingeFabriks
Aktiebolags

Pras sja st,
non plus ultra, jäskraftig och

hållbar

Ättika
kemiskt ren.

Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lampsprit.

Teater och Musik.
—

Slavianski-kören, som i dag-
ger sin sista konsert iSocietetslmset,
skall nästa söndag biträda vid guds-
tjänsten inya rysMa kyrkan.— FruEllen Hartmansgästspel å
Dramatiska teatern börjaromkring den
IG i denna månad. Fru H. gör sin
entré i Frou-Frous roll i pjesen i
samma namn.— Malmö teater firade den 1No-
vember sitt 25 års jubileum. Selan-
derska sällskapet, som för närvarande
uppträder pä teatern, uppförde JEsmanns
komedi Den kära familjen", föregån-
gen af en för tillfället författadprolog.— Ett trettio-årsjubileum firades
ifredags på Malmö toater af fru Forss-
lund, hvilken då hade recett ocli upp-
trädde i fru Bonivärds roll i ..Duvals
skilsmessa." Hon fick mottaga mycken
hyllning af publiken.— Göteborgs stora teater har se-
nast upptagit „Orientresan",lustspel af
Blumenthal och Kadelburg, som gjort
lycka. Hr Eliason som kommerserådet
väcker isynnerhet mycken munterhet
isalongen. För öfrigt finner man nöje
af hela utförandet, sådant det framstäl-
les af hrr A. Eanft, 0. Byström, G.
Kanft, fröknarnaEustanoch Grottschalk,
fru Eliason m. fl.— Teatrarna iBerlin hafva un-
der denna vecka ej mindre än 4 pre-
miérer. K. Schausjnelhaus" uppförde
i går f. f. g. ltDie AlirensJwoper."
Berliner-Theatern hade likaså på samma
dag en ny pjes på sin repertoar: Vid-
manns skådespel ...Tenseits von Gut und
Böse med hr. Barnay ihufvudrollen.
Lessing-Theatern annonserar till imor-
gon lördag ett nytt lustspel Der er-
ste seines Stammes" af Skou-ronnek och
Deutsches-Theater uppför imorgon i.f.
g. Lord Bi/rons Kam", mysterium
i 2 afdelningar, öfversatt af Adolf
L'Arronge, samt Hans Hopfens 1-akts
skådespel »Der König ron Thule." —
Schillers födelsedag den 10 dennes fi-
rar Berliner Theatern med att uppföra
skaldens skadespel Die Jungfrau von
Orleans'1.

L fiMteii,Le9ons de fran-
pais et cTanglais
(théorie et prati-
que).

Pianostammare,
Vinkelgatan 12

-<«4- Telefon 1.65 85.-^.j.-Mademoiselle Haneter.
Passagen trp. E. Ivån
chez elle de lo

—
il,3

—
5

Anmälningar emottagas
äfven ihr A. Lindgrens
musikliandel

Undervisnin(BBs.l
Välfäsnina oen DekPamafiono) /CÄFEET

meddelas af
O. Henriks- Cmelie HfregQrliolm.gatan1

Östra Brunnsparken N:o IIKaffe,
The,

Läskdrycker,

goda
Piroget

Cigarrer
och

Cigaretter
till

Telef. 627. M
Alexandersg. 42.

vanliga priser,
>?*^r

Dagligennyrostadt

KAFFE
goda kvalitéer,
billiga priset

Rabatt för restaura-
tioner och åter-

försäljare.

lina Ingberg. !i & Bårder ii
smakfullt urval. i i

dCerman <3uls. \ \
"'. Unionsgatan 32-
-( ««»»»4KM»«4NMNMMI««O«e4NNN»<

Östra Henriksga-
tan N:o 1.

Telefon N:o 1605,

**Uirala ctaßrifis
extra prima, jäskraftiga

och hållbara

Prässjäst.
Denaturerad Sprit.

hfekfrisk feefysnine).
Kontrakt om elek-

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

Spetsar
band,

plysch,
ytterst billigt,

H. ELLMIN
4lcx<tiidcrsg. g

Helsii gfors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 189a


