
<?rogram-<Jsladet
Tidning för Helsingfors

F

Dagligen omväxlande frukosträtter
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FÖRSTRÖMS CAFI-.
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas

■£ e. kel.a.1:SO.
Sotipers å la carte.

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-Ä-telier förpoträ-tteriz^g-.
Förlagaf fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
Fabianagatan N:o SI. Telefon N:o 264.

N:o 7

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 18 oktober 1893.

För 14:de gången

II! låiillilll
Skådespeli4 akter (2:dra akteni2 tablåer), af

Björnstjerne Björnson.
Personerna

Tjälde grosshandlaie Hr Malmström.
Fru Tjäido Fru Bränder.
Valborg \ . döttrar iFru LindberS-
Signe / deras dottlar , FrK Borgström.
Löjtnant Harnar, Signes trolofvade .Hr Vetzer.
Sannas, Tjäldes bokhållare. . ..Hr Svedberg.
Jakobsen bryggex-iföreståndare hos

Tjälde Hr Eiégo.
Advokat Berent Hr Lindberg.
Administratorn Hr Larsson.
Pastorn Hr Enberg.
Öfvertullbetjänt Praiu j Hr Saltzenstein.
Konsul Lind Hr Berlin.
Konsul Finne Hr Precht.
Konsul Hliig1 lat < Hr Hultman.
GrosshandlarHolm j gaster ''1 HrWilhelmsson.
Grosshandlar Knutzon | Hr Södergren.
Grosshandlar Knutson i Hr Öländer.
Grosshandlar Falbe J Hr Linderoos.

Mellan andra och tredje akten intet uppehåll.

Onsdagen den !8 Oktober 1893.

Före stycket

Första mellanakt
Andra mellanakt;
Tredje mellanakt

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

JParterre: 4,50; 4,—; 3
25,—; Part. log-e J
IIRad. fond_2j
Kild. loml M
lo.— mH

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

dieTOT^IJI
meddelar lifförsäkringarpåförmånligaste vilkor.

Försäkringstagare
som utdelas
ar (viastklass) samt därefter årligen.

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

Suppt
Lange,
Liistner

Avantsc

-; Sida 1,50; Avaiitsc. 20,—; 111
Sida I,— ;Gäll. 0,50; Avaiitsc.

iStockholm

erhålla
antingen årligen eller efter 15

E. A. HJELT,
Helsingfors.

GeneralagentförFinland »a
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j (S. CÄ. €»/©//. I
I Helsingfors, *|
| Eepresenterar l:sta klassens n
I Vin, Spirituösao. Conservhus.1
\ G. H. MUMM & C:o, Reims, |I iCHAMPAGNE. |1 LUCIEN FOUCAULD & C:o Cognac i

Ml fl1BSW fl""H" Wfi fl W framhåller sitt rikhaltiga lager i SIDEN & YLLE VAROR
IV!111Ulf tjU" ftflM afvensom iELEGANTA KAPPOR.
.:..::..r?l..?::..?!?1.?..?.'..?!. f*'...V. *?...*.._„..*.. J3a-ixxsl3E.räca.caLeri under ledning af framstående Wienerdirectris.

3/4 af vinsten

Soléccßl
Dessa utmärkta viner, kvilka som bekant

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

Ungerska Vinkällaren

Franska Lifförsä k rin g s b oIa g e t

UUItBJiINE.
meddelar fördelaktigastelif- ochkapitalförsäkringaraf olika slag. Särskildt
må framhållas de så eftersöktabarnförsäkring-arna. L'Urbaineär fortfa-
rande det e»ida bolag, som meddelar uppskjutna lifförsäkringaratt vid 21
års ålder träda ikraft utan alla förbehållredan åt barn från det första
lefnadsåret.

Carl von Knorring,
Kontor: Mikaolsgatan 1

ne.aw<
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i <t mft Brand- & Lifförgäl^iiiggJCofltfl^i

Hln il i ii 1 111 1 1 1
Ouverture till I)u^c]iöne^^^B

Galathea ...... H
Priere a la Madonne . H
Puvane favorite.... H
Marquis cl Marquise f Iln^^^J

kiss of Amor) Morlei

;■ m W

! ifs' il»-. I

Ida Bränder
föddReis

(Fm Tjälde iEtt handelshus".)
Som helt ung kom Ida Reis öfver tillFinland

hösten 1877 och har med undantag af spelåren 1878— 1879 och 1892—1893 tillhört vår svenska teater.
Hennes förstaroll var den UDga indianflickani»En-
gelsmänneniIndien" och denna följdesaf Anna i»Fa-
miljenDanischeff," HjördisiKämparne påHelgeland,"
Fenellai»Den stumma från Portici"m. fl., hvilkaalla
utfördespå ett sätt, som ingåfvo de bästa förhoppnin-
gar för framtiden. Dessa ha ej hällersvikits. Under
de många år fru Ida Bränder tillhört teaterns stam-
trupp har hon skänkt publiken fiere bevis på sia emi-
nenta talang. Till fru B:s förnämstaroller utom of-
van nämda räkna vi: Regina v. Emmeritz",Hermi-
one i»En vintersaga", »Leonai-da", Orleanska jung-
frun", Maria Stuart iSkottland",Prinsessan af Bag-
dad," Fru Alving i»Gengångare," Lady Macbeth,"
TekmessaiKungarne på Salamis," G-refvinnan Zigya
i»Dora," och ,Cair,eliadamen."

SUOWI. TEAATTERI.
Keskiviikkona Lokak. 18 p:nä

näytellään

PYHIMYS YAIIO MIELIPUOLI?
(O Locura 6 Santidad)

3:näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut José Echegaray.
Osittain Wienen saksalaisesta mukaelmasta, osittain
Feilitzenin ruotsalaisesta käännöksestä suomenta-

nut Benjamin Leino,

HENKILÖT.

Don Lorenzo Ayeixlano Benjamin Leino.
Angela. hanen rouvansa Olga Salo.
Ines, heidän tyttärensä Helga Corander.
Herttuatar de Alnionte Mimmy Leino.Eduardo, hanen poikansa ....Knut Veckman.
Juana Emelie Stenberg
Tolitori Tomas Aleksis Eautio.Bermudez, hourusairaalan lääkäri Emil Falck.

Notario Taavi Pesonen.
Palvelija Konrad Tallroth.
Paikka: Madridissa. Lorenzonasunto. Aika:nykyinen,

Näytäntö alkaa k:lo 1/2Bja loppuu k:lo 10.

Parterre: sijat n:o I—4B 3: 50; n;o 49—102 3:—; n:o
103—164 2: 50; Parterreloge3: — ;Toisenrivinsijat
peralla 1:50;sivulla1:

—
;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: — .

cMnnonsera i
N. Esplanadgata.n 33.

N. Carlander.

RAUNIO & C:o.
VIN-, FRUKT-,DELIKATESS-

och KOLONIALVARUHANDEL.
HörnetafBoulevards- o. Henriksgatorna.

Telefon 1649.

PAUL DETTMAN: Optiker, Instmmentmakare. Helsingfors



C. E. Lindgrens
<43 <fiorsf6inderi~c?lffär, Nr3

Alexandersgatan46. Centrals hus.
Alla sorter finare och gröfreBorstar, Artist & Målarepen-

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

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

Ilifförsäkringsahlicbolagcl

Kalevft»
JSifförsäßringar é JSifränior.
Billiga premier —

liberala försak-
ringsvilkor

Calorie

'B/i!lj VJsä*!j

C. J. MAEXMONTAN
S. Esplanadgatan 2

Brunnsgatan 7
TELEFON 124 & 279

.5:
42
"5
Öppet: Söckendagar kl. B—38 — 3 f. m. och 5— 9 e,m
Sön- och helgdagar 9— 2 f m.

C. I. IYBIBQS CÅf 1
Alexandersg. 12, Telefon 52,

■4n Frukost- och. Middag-sservering1. <<~
Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes.

Orkester!örcningeniHelsingfors.

Torsdagen den 19 Oktober 1893

gifver

under medvärkan af pianisten fröken Helena
Trahymoftski.

den l:sta

SIIFÖJI KONSERTEN.
iUniversitetets Solennitetssal

Program
Ouvertnre tillop.Prodanå

Nevista" . . " . . . . Smetana.
Konsert (P-moll), för pia-

noforte Chopin.
Meestoso. Larghetto. Allegro vivace.

Sinfoni N:o 8 (F-dur) . .Beethoven.
Allegro vivace e con brio
Allegretto scherzando.
Tempo di menuetto.
Allegro vivace.

Konserten börjar kl. V2B e. m.

sJZoßori <Jiajanus.
t*s£jjg&fr

Biljetter a 3 mk. och for Herrar Studenter a 1mk.
erhållas hos Hr. Gillberg samt vid ingången.
Obs! Anteckningslistor för abonnement å 7 Sin-

foni konserter finnas framlagda i Wasenhiska bok-
handeln och iHr. Lindgrens musikhandel.

Al)onnementspris 14 Fmk

nt^j^^B

Undervisning ipiancspel liedS^f
/r^^J r r Albertsgatan 17.

EIiEK¥fUGIVK'I !.
Omöjligt för någon att utföra,underhålla

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

Elektrotekniker Nic. Antipin.>rylandsgatan 34. T. 897.

Sam von <Bells
Mälerirörelse iRitkontor

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

HOTEL KAMP.
IHOTELLETS RESTAURANT

dagligen kl. 3— 5 e. m

Tatole ci'l3.e>t©
a 3 mk

med musik a£ E. Schmidts kapell.
OBS.! 15 middagskuponger OBS.!

Smörgåsbord 3 rätter & kaffe
fe

å 2 mk. pr st
X Pestsalen K

aila aftnar under supéserveringen

KOffSEKT

få af E. Sohmidts Kapell från kl. 9 e.m

t J. F. Lundqvisfs %
D 1

*
N eJsmaqasm. f
/J Lagret ialla artiklar rikt sorteradt.
?J Specielt framhålles en stor collectioii ]jj

billiga, pelsfodrade Rotonder. Inköp y
och beställningar görasmed största för- Jp
del före vinterns inbrott,

J. SDNIS SKRÄDDERI
i-tara RobertsgatanN:o :!,

utför alla tillyrket hörande arbeten fort ocli billigt
Tel.1192,

Svenska teatern
uppför i kväll Björnstjerne Björnsons
populäraste skådespelEtt handelshus",
som första gången gick öfver vår scen
under spelåret 1875 — 1876. Pjesen
erhöll då ett alltigenom konstnärligt
utförande och upplefde 8 föreställnin-
gar. Hufvudrollerna hade vid styckets
första uppsättning följande represen-
tanter:

Tjälde ...Hr Emil Hillberg.
Fru Tjälde . Fru Augusta Skotte.
Walborg . . Fr. Elise Stier.
Signe .... „ Lydia Wessler.
Berent ...Hr Albert Ahman.
Sannsés ... Maurits? Svedberg.
Jakobsen .. Herman Martinson.
Följande spelaruppfördes skådespelet

ytterligare 2 ggr. hvarefter det fick
hvila ibiblioteket till hösten1888, då
det i September åter upptogs med föl-
jande rollbesättning:

Tjälde.... Hr Ernst Bränder.
Fru Tjälde . Fru Ida Bränder.
Walborg. . . Hilma Bruno.
Signe .... „ Hilda Castegren.
Berent....Hr Gustaf Rydgren,
Sannses ... „ Henrik Ljungberg.
.Takobsen . . „ John Riégo.
Denna repris vakte ej störreintresse

hos publiken och pjesen gick endast 3

ggr. Från denna uppsättning kvarstår
fru Bränder och hr Biégo isina roller,
från den första hr Svedberg. Tjälde
har nu öfvertagits af hr Malmström,
Walborg af fru Lindberg, Signe af fr.
Borgström och Berent af hr Lindberg.

Fröken Heléne Trohimoffsky

Musiksaisongens första stora konsert— morgondagens sinfonikonsert, — er-
hållerett särskildt intresse genomen mu-
sikalisk debut förvår publik. En kvasi-
landsmanirma fröken Helene Trohimoff-
sky biträder, som bekant, med en stor
pianonummer med orkesteräkompanje-
mang, nämligen Chopins vackra F-moll
konsert.

Detta är naturligtvisett evenemang,
som Programbladet icke kan annat än
uppmärksamma. Vi sände också genast
en af våra reporters till fröken Trohi-
moffsky för att intervjua henne.

Fröken Trohimoffsky mottog oss med
förekommande älskvärdhet, och af sam-
talet inhämtade vi följande:

Endast ett smalt vatten, som dess-
utom för tillfället var isbelagdt, skil-
jer frökenTrohimoffskys födelseort från
Helsingfors. Fröken T. är nämligen
föda på Sveaborg, där hennes far, öf-

verste M. Trohimoffsky, var s. k. plats-I
major. Hennes mor är finska.

Fröken T. är föddden 21 jan. 1870,
och är således nu. 23 årgammal. Hen-
nes musikaliska begåfning vakte tidigt
uppmärksamhet, och redan vid 7 års
ålder vidtog hennes musikaliska upp-
fostran samt första piano-undervisning,
hvilket skedde för direktör B. Faltin,
en slagting på mödernet till frökanT.
Senare toghonpianolektionerför fröken
Selma Kajanus, hvars namn ju är väl-
kändt iharvaranda musikkretsar.

Då Helsingfors musikinstitut upprät-
tades, inskrefs 1883, fröken T. där
som elev och spelade för Pohlig och
för Harald Mickvitz, samt uppträdde
redan då på institutets musikaftnar.
Emellertid afflyttade familjen om hösten
1884 till Petersburg, och den unga
iotVnnde eleven vann inträde iPeters-
burgs musikkonservatorium," som då var
under Davidoffs ledning. Kort därpå
öfvertog Anton Rubinstein direktorsbe-
fattningen vid konseryatoriet, hvilket
fröken T. fullständigt genomgått. Se-
naste vår absolverade fröken T. sin
afgångsexamen och fick då glänsande
betyg.

Vid konservatorium hav pianisten
van Ark hela tiden varit fröken T:s
Lärare. Vid skilda tillfällen har frö-
ken T. uppträdt på konservatoriets
musikfester, senast förliden vinter, då

lioii på en stor musikuppvisning spelade
Chopins H-moll sonate. Vid afgångs-
examen spelade fröken T. Schumanns
stora A-moll consert, (med orkester.)
Tidigare hade hon bland annat vid
en uppvisning spelat Schumanns Fa
schingschwank" m. fl. störrepianostyc-
ken.

Fröken Trohimoffsky har för afsigt
att senare i höst härstädes gifva ni

egen konsert, hvilken säkert kommer
att viicka mycket intresse.

Af intervjuet framgick vidare, att den
unga pianisten fortfarande har sin hem-
vist iPetersburg, där hon redan fått
flere elever. Somrarne har fröken T.
alltid tillbragt hos släktingar iFin-
land.

Vi framkastade frågan, livad fröken
T. tänker om de ryska tidningarnas
anfall mot Finland och fransk-ryska
alliansen. Ipolitiska frågor liar frö-
ken T. icke så deciderade åsigter som
imusik, emellertidanserhon den fransk-
ryska festglädjen öfverdrifven och an-
fallen mot Finland fullkomligt orätt-
visa. Imusikfrågor håller fröken T.
pa det korrekt klassiska.

Fröken T. är af medellängd, mycket
brunett, talar svenska som en infödd
Helsingforsbo och har ett glädtigt. till-
talande väsen.

Vi önska henne all framgång!
Diskani



iiotel Kamps TT Å. 11 Tr>F «"Hotel Ka ' oL
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Ut A f|f-f9 qFestsal Festsal

från kl. 9 e. m från kl. 9 e. m

Program: Program:
Torsdagen den 19 Okt.

Onsdagen den 18 Okt.

Marsch 31ilitär: ' . .
Ouvertnre

Fahrbach. Marsch En dagiWien" . . . Schild
Ouverture Yelya" Beissiger.
Vals Les Seraphines" ....Fahrbach.
Svenska folkvisor och danser . Söderman.

Paus.

Potpourri Vexirbilder" . . . Scheiner.
Polka Kadettlif Flöte.
Aubade printaniere Laeombe.
Qvadrille Sophia Strauss.
Marsch Fiirs Vateiiand" . . .Millöcker.

Eossini,

Polka ..Polidiinell Violet
Em Ålbuniblatt Wagner

Paus

Potpourri Migrton,, Thomas.
Tals En sommarafton" ....Wefing.
Gtavotte L'lngénue" Ardite.
Aufforderung Zum Tanz . . . Veber,

Marsch Ruhestörer" Stix.
NYA EXPRESSBYRAN

Norra Esplanadgatan N:o 21
-5h Telefon 3XT:o 925. <<~

Uppdrag och kommissioner af
alla slag utföras skyndsamt, diskret och
billigt

GRAHN,HEDMAN& WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. wÄTÄÄ*.

'

■'■//.WÄ

> cT. cS

RENAULT & C:o
Etablerade 1835

CO@JV/C,
Specialité: '>i Médailles d'or".

Generalagent förFinland.

sJCerman *3ilgmann,
Helsingfors

cJl:s restan^"* smiTÄ
sov

Notiser.
Tournée Ida Aalberg

Om tournéens utförande af Soribes
dram Adrienne Lecouvrenr" skrifves
till oss:

Hufvudintresset consentreras natur-
ligtvis som alltid vid titelrollens iram-
ställarinna, fru Ida Aalberg. Genom
sin stora intelligens och beundrans-
värda talang är hon mäktig att kunna
fullt illusoriskt återge de rätta skift-
Ringarna åt människosjälens otaliga
stämningar. Ett utomordentligt mäk-
tigt intryck gör konstnärinnan isista
akten, hvilken hon, spelar nästan ute-
slutande ensam och ihvilken hon ska-
par en sann, rörande bild af ett för-
krossadthjärtas sorger. Vansinnighets-
scenen spelas gripande. Hr.Alarik Books
utförande af grefve Maurice af Saxen
förtjänar alt erkännande. Hans yttre
lämpar sig synnerligen för den ridder-
lige kvinnotjusaren. Härtiginnan de
Bouillon spelas kraftigt och iallmän-
het med god framgång af fru Alma
Lund. Af Michonnet gaf hr. Limnell
en acceptabel bild. Samspelet gick väl
ihop och kostymerna voro tinaocliprakt-
fulla.

Populära konserten i går gafs
lon salong. Herr ±>urme-
ster utförde Pagatiinis svåra konsert,
Nel cor piu non mi sento, med glän-
sande teknik och brilliant föredra»'. Ty-
värr hade han oturen att kvinten på
violen sprang. Herr B. lät sig dock
icke bekomma, utan satte sig helt lugnt
ned, lade på enny sträng och fortsatte
konserten. Öfver programmethade so-
listen vänligheten utföra Bolero" af
Sarasate, Triiumerei" al Schubert och
en etnde af Paaranini.— Schischkins Zigenarkonserter
isocietetshusethafva gifvits för utsålda
hus. Särskildt den första var besökt
ända till trängsel. Isjälfva värket
kan man ej neka till att dessa, än under-
bart vemodiga, än yildt stormande me-
lodier, utfördamed den för zigenarene
egna nasaltonen, utöfva en säregen in-
verkan på åhöraren. Man kan icke
precis kalla det för musik, men det
finns så oändligt mycket karaktär i
såväl sånger som föredraget, att man
ovilkorligen ryckes med. Då härtill
komma de brokiga delvis magnifika
nationaldrägterna, hvilka genom sin
färgprakt fängsla ögat, kan man lätt
förstå publikens entusiasmoch den hyll-
ning densamma egnat körensprestatio-
ner.

Af solisterna framstår endast en,
herr D. Schischkin, hvilken besitter en

hög, särdeles sympatisk tenorstämma
och sjunger sina zigenarromanser med
äkta zigenarblod.— Hr. Adolf Lindfors, som enligt
Affischen skulle kommaatt uppträdapå
svenska teatern iDen inbilladesjuke",
torde i en snar framtid begynna ett
gästspel på finska teatern iflere Mo-
liére- och Holbergpjeser, bl. a. iDen
girige'1 och i..Den stundeslöse."— Coquelin med sällskap ger för
närvarande föreställningar i Chicago
och gör stormande lycka.— Arppes teatersällskap, som för
närvarande spelar iMalmö har uppfört
Feuillets komedi Chamillac". Om spe-
let yttrar sig en platstidning:I samma
mån som handlingen blef mera spän-
nande och tog hr Svenribergs och fru
Håkanssons skådespelarekonst mera i
anspråk, ökades också, och med alt
skäl, bifallsyttringarne, och de båda
sista akterna följdes med det lifligaste
intresse. Fru Håkanssons första stora
scen är, då hon, som spelar Jeanne de
Tryas, af sin trolofvade öfverraskad
hos Chamillac, förgäfves söker rättfär-
diga sig med sitt blotta ord, försmående
att bevisa sin oskuld. Den spelades
med en natur och en nobless, som var
oemotståndlig. Hr Svenriberg har sin
uppgift koncentrerad islutakten, men
för en så betydandescen kräfvas också
samlade krafter. Då Chamillac här

:s resfauranl <&%+■
med pannan badande isvett bekänner
sin ungdoms felsteg, följer man hvarje
hans ordmed spänning och glades öfver
den något plötsligabelöningen för det
eldprof han genomgått. Hr Arppe gjorde
en alldeles utmärkt figur som den gamle
generalen, och att därnäst hr Ljung-
berg och hr Z. Zachrison, men äfven
fru Grunder och frk. Carlsson presterade
ett godt spel.

— VasateaterniStockholm gaf den
l:sta oktober för första gången Fog-
elhandlaren", operett i 3 akter af
51. West ocli L. Held, musiken af Carl
Grabow och kostymerna utförda under
ledning af teaterns- garderobiére, frö-
ken Fredrique Rohde. De förnämsta
rollerna utföras af fruarna Castegren
och Lindström, fröken Ekström samt
hrr Castegren, Warberg och Lund.— Operasångerskan Fr. Clara
Skytt, som i somras uppträdde på
Brunnshusvarietén, gör för närvarande
lycka på Melliniteatern iHannover.— Antigone" kommer att uppföras
i Paris. Men då man vill, att detta
skall ske ien fullt fransk bearbetning,
komma llendelssohns körer till värket
att utbytas' med nya sådana, livilka
Saint-Saens får i uppdrag att skrifva.

ERNEST IRROY & C:o
Etablerade 1820

J^cims Champagne,
Specialité: Carte d'or".

Jlgenturen VINICÖLE"

■ukostar, middagar och.
Tade allmänheten. ©T. S.
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NIKOLAIKYRKAN.
Onsdagen den 18 oktober

kl. half 8 e. m

KONSEBT
le afaf fröken Olga Tavaststjerna med biträc

hrr Kililman,Martin Ojanperä och
fröken Friberg.

Program
1. Toccata iF-dur för orgel . . Bach.
2. Adagio för violin och orgel .Becker.
3. Fhantasie in freiem Style . .Merlcel.
4. Aria ur »Paulus" Mendelssohn.

5. Sarabande och Finale nr Sviten
op. 149 för violin,vioiinoell
och orgel Bheinberger.

6. Crusifix, duett ....... Faure.
7. Sonate op.1(G-moll) förorgel .Chr. Flinck.

Biljetter a 1mk konsertdagen hos öfver-
vaktmästar Gillberg å universitetet samt vid
ingången. På samma ställen biljetter å 50

penni för barn, arbets- och tjänstefolk samt

soldater.

SOCIETETSHUSET.
Onsdagen den 18 och Torsdagen den 19 Oktober 1893

Migenarhonseri
under anförande af SCHISCHK/2V.

Haepw. Kör.
CJiyiuaHTe. M. Lebnikoff.

KyiYiywKO. ,D. Massalskaja.
Xopowb maflbHHKij. Kör.

YiYiopiiyiacb. D. Massalskaja.
YcnoKOH MeHfl. D. Schiskin.

LUyTHLJJb, Polekoff.
11.

Bepe3a. Kör.
HTO cep/me npnyHa/10. A. Massalskaja.

/IIOÖOBb ÜbiraHKa. A. Panin.

PoCTaBOilCb TOBepiiTb. M. Lebnikoff.

(lucapa. D. Massalekaja.
M3He3/in iwenoßa/iCH. D. ScMsclikin.

ÜbiraHCHan n/iacoßO.

111.

ripemo c^obo. Kör.
HeTt IVIbl He^CTM^CH. F. och Gr. Massalskaja,

Coca rpntiia. I). Massalskaja.

CmaCT^Ht MeHa. D. Schischkin.
ÜbiraHCKaa n/iacoßO.

Börjar kl. V 28 e. m

Från ullandels fcafrar.
Veckans program

Stockholm.
K Operan: Villards dragoner.
K.Bräm. T. Hemmet.
Södra T. Farinelli.
Wasa T. Fågelhandlaren.
Föll' T. Galérslafven Rocombole.

Göteborgs Teater: Sodoms undergång.
Kristiania Teater: Maria Btuart i Skottland,

Köpenhamn:
Kongl. Th.: Trettondagsafton.
Dagmar Th-: Barberaren.iSevilla (komedin.)
Casino: En bortförelse;Den skönne Galathéa.
Folk Th: Borgmesterens hat. Livselixiren.

S:t Petersburg:
Maria T: Eugen Onégin.
Alex. Th.: .HpyiKÖa h jiioöobl).

Mich'i T.: Le duo Job. Les espérances.
Lilla Th.: Halka. — Pagliacci.
Deutsch. Th.: der Palme. Im Forsthause.

Paris:
Gr. opera: La Valkyrie. — Lohengrin.
Öp. comique: Phryné. Manon.
Cotn. francaise: Hernani.
Gymnase.: Le deputé de Bombignac.
Odéon:Vercingetorix.
Vauäeville: Le Porte-cigares.
Varietes: Madame Satan.
Paläis Bot/al: Une Enquéte. Nounou.
Porte-St-Martin. La dame de Monsoreau.

Berlin:
K. Opernh.: Gringoire; Maria (premiére)
K- Schauspialh.: Em Sommernachtstraum. (5(

jubileum.)
Deutsches Th.: »Man sagt!" (premiére.)
Lessing Th.: Mauerbliimchen.
Berliner Th.: Nora. — Hamlet.
Friedrich W. Th.: Der Vogelhändler.

<fföpalltié Cåra
Portmonäer,

Plånböcker och
Blomsterkort

hos undertecknad
Nya sorter inkomma hvar

vecka. — Billiga parti- och
minutpris.
OSKAR FRÖBERG,

Kaserngatan 46.

<BpsraßäUarens
iiltiiffflt.li§Miii§

ibenägenrekommenderas
åtanke,

Ryska Branflförsäk-
ringsliolapt

af år 1867
försäkrar billigast all slags
egendom genom

Bolagets General-Agent.
Söä.iaEo£>laja.a.cä.g'a,ta,aa. XTzo 2-2,

Brefpapper & Kuvert ffij
med firma

iDahlbergs pappershandel,
Hufvudaffär: Alexmidcrsgatan1

Filial :Skilnaden 19,

£ iStOTKier
Glasmästare

Wreeles passage
Telefon N:o 1359

Spetsar,
band.

plysch,
ytterst billigt
H. KLLMIH.

%

*».

s
S5
Q*

Prässjäst,

Ättika

Denaturerad Sprit

ByvinqeFabriks
Aktiebolags

Teater och Musik.

nna

— Ranfts teatersällskap begynte
den 30 september sina föreställningar
å Göteborgs teater, som iår undergått
en grundlig reparation.

Personalens sammansättning är föl-
jande: Direktör och förste regissör:
hr Albert Banft;Sekreterare:hr L.Em.
Nilson; andre regissör och kassör: hr
E. Gistedt; kapellmästare:hr C. Her-
hold.

Skådespelerskor: fruarna Eliason,
Stenfeldt och Hagman, fröknarna Anna
Bustan, Julia Magnusson, Constance
Gottschalk, Helfrid Sundqvist, Jenny
Lindelöf,,Edla Hamberg, Agda Mayer
och Bose Berggren.

Skådespelare: hrr A. Banft, Eliason,
G. Banft, Anders de Wahl, J. Hag-
man, O.Byström,J. Sandberg,A.Hans-
son, A. Laven, D. Wikström,Fr. Sten-
felt, Claes Henning, Ernst Gistedt och
Axel Hagerberg; sufflör: hr G. Tegnér;
maskinmästare: hr M. Carlson; reqvisi-
tör: hr C. Blom.

Sällskapet har idessa dagar uppfört
Sudermanns äfven här kända dram
Sodoms undergång". Af de uppträ-
dande i pjesen erhåller isynnerhet hr
de Wahl — en son till den numera
aflidnautmärktaoperettsångerskanAnna
de Wahl —

de amplaste loford. Teck-
net E. W— g skrifver därom iGöte-
borgs Sjöf. och H. tidning:

En värklig första rangens prestation
erbjöd gårdagens föreställning; det var
herr de Wahls Kramer. Att denne
skådespelare kunnat återgifva hurtige,
unge män på ett synnerligentilltalande
och värmande sätt, det hafva vi förut
vetat, men hans tolkning af Kramers
roll visade, att han var mäktig en sä-
ker karaktäristik äfven åt andra håll:
man tick helt och fullt intrycket af den
varma, trofasta karaktär, som gömmes
under den stackars privatlärarensskrof-
liga, tafatta, en smula komiska yta;
och så väl i de stillsamma scenerna
som ide häftiga uppträden, där Kra-
mers naturkraft framträder, gaf herr
de Wahl rollen på ett sätt, som gjorde
stor värkan och ingifver de vackraste
förhoppningar för herr de konst-
närliga framtid. Denna framställning
skall länge minnas.

Lepons de frän-
pais et
(théorie
que).

Umoiselle Haveter.
Passagen trp. E. Ivån,

chez elle de lo
—

11,3
—

5

@6s.f

CAFEET
O. Henriks-

g-atan1
Kaffe,

The,
LäskdrycJcer

goda
Piroger.

Cigarrer
och.

Cigaretter

vanliga priser
>?*^r

Dagligennyrostadt

KAFFi
goda kvalitéer
billiga priset

Rabatt för restaura-
tioner och åter-

försäljare.

Hilma Ingberg.
Östra Henriksga-

tan N:o 1.
Telefon N:o 1605,

Ledi

fors, Hufvudstadsblad & Nya Tryckeri 1

1, fIÄÖJIUd'anglais
et prati- Pianosfämmare,

Vinkelgatan 12
-■*"$Telefon IS85. £.>.

anmälningar emottagas
äfven i hy A. Lindgrens
musikliandel

Undervisning'

Vall äsning oej) Oekfamafion
åmelie

Östra Brunnsparken N:o II

Telef. 627. f
Alexandersg. 42.'

j| ¥apder & Bårder f
ii smakfullH
| dCsrman <3uls. !!
S Uriionsgatan 32.
9O»tttt4»O9»tt«{*<ft9OttOOO«4M»4»<M»!*

urval

biekfrisk öelvsnin£
Kontrakt

trisk belysning uppgö-
ras a Helsingfors
Elektriska Belys-
nings Aktiebolag*

Isplanadga-

uat


