Pris 5 penni.

<3rogram~<s&laåGt
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBI4N,

Teatrar och Konserter.

TOTOGKAr

Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter finska konst-

V^~ (y^J

{försäkring

närers arbeten.

H< Förlag af finska vyer. }*
Handel med fotografiska artiklar
Telefon N:o
Fabiansgatan N:o 31,

Kontor
Esplanadg.33.
N.

'

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
264.

-f- J.

N. Carlander.

Onsdagen den 15 Februari

N:o 20

Svenska Teatern.

1893.

ORKESTERFÖRENINGEN.
Torsdagen

Söndagen den 12 Februari

den 16 februari
gifves

För 9:de gången

under medvärkan af Operasångerskan Fru Lydia DowerBackmaiisson och herr Jean Sibelius

LV I

den s:te

*7

Skådespel i4 akter af Minna Canth

Axel Wahl, notarie
Sylvi, hans hustru
Viktor Hoving, arkitekt
Alma Hoving-, hans syster
Karin Löfberg, \
Anni Widgreu, iSylvis skolkamrater
Elin Granqvist, J
Forstmästar Sandell
Löjtnant Harlin
LöjtnantIdström
Doktor Tuneberg
Tallförvaltar Brun
Pastor Sohlman

Svedberg.
Fru Håkansson.
Hr Svennberg.
Frk Loenbom.
,Fm Eiégo.
>Frk Holmlund.
{ „ Lihr.
Hr Castegren.
, Berlin.
„ Wilhelmsson.
Riégo.
Wahlbom.
„ Malmström.
Salzenstein.
Fru Precht.
Frk Holmgren.
Hr

...

Universitetets Solennitetssal.

u

Program

IJiJjELSINGFORS-

Hilda Castegren,

....

Ouverture till Byrons »Manfred"
Schumann.
Aria ur op. »Alceste"
Gluck.
Sibelius.
En saga", för orkester
(under komponistens ledning.)
Tschaikowsky.
a) Romans ur op. ,Pique Dame"
Schumann.
b) w Allnächtlich im Traume"
"
Grieg
Peer Gynt-Suite n:o 2
Brudrofvet. (Ingrids klagan.)
Arabisk dans.
Peer Gynts hemfärd. (Stormig afton vid kusten.)
Solvejgs sång.
Dans af bärgkungens dotter.

....

Bland de artister svenska teatern
iHelsingfors för närvarande äger intager Hilda Castegren ett af de mera
framstående rummen. Med sin vackra
skolade röst, sin behagliga apparition
och sceniska rutin är hon en förtäffFängelsedirektören
lig
ackvisition för en teater, där såFru Hake, fångvårdarinna
väl
operetten som den dramatiska
Marie, tjänstflicka
konsten är representerad. Sedan 1887
Biljetter å :! mk och förHerrar Studenter å 1mk erhålpå hösten har hon tillhört vår sven- las hos öfVervaktmästaren Gillberg samt konsertdagen vid in
ska scen och har härstädes förstått gängen
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr 10,15 e. m
att förvärfva sig de största sympatier,
Konserten börjar kl. VaB e. m
Biljettpriser: Parterre 4,50; 4,—; 3—; Part. gäll. 3,—; Ayantsc. 25,—; Part.l såväl genom sin talang som genom
—
Bad. fond 4,50; Sida 3,50; IIKad fond 2,-: Sida 1,50; Ayantscl
loge 4,-; I
personlighet.
sin älskvärda
Robert Kajanus
20,- ;
Aynntsc.
I,— ;
I,— ;
111 Kad fond

Sida

..

„
„
„

Gäll. 0,50;

10,— M.

K. E. STAHLBERG'8 FOTOGRAFISKA AflinjÉß.
?^H

<J— Dagligen ■— $>

/ft^H

kl. 3-5 s. m.
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V
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som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemang är ele-

MUSIK K
Levys kapell.

LORENS

KONSEn\
'
I

V/

/

allanutidens fordringar. Större
och
mm erhållas för bröllop,
enskilda
våningar
och mindre

från kl. 7.30 e.
efter kl. 10 e. m.

m.j
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& Pince-nez.
Specialitet: Glasögon
— Nya
modeller. £->"-H Största urval.

Maexmontan,

«-ll 11111111 1 11 11 Hl*»- »—MI

PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Esplanadgat. 37 (Göhlea gård).
1 1 1 11111111 111 1 "►-"
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Bruno I KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSEI
27.
Unionsgatan

tlfill-ilfftlMttål
t N. Esplanadgatan 25.

Helsingfors

*<-

Teater-, Res- 8 Marinkikare.

middagar, supéer och sammanträden m. m.

7- c
—"—

Berrehiperingsaffär.

Specialitet: Engelska, moderna hattar.

gant och fullkomligt nytt, uppfyller

alla aftnarl

MALMSTRÖM,

vis å vis Kapellet
rekommenderar ivälvillig hågkomst
sin

*.

tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Dofflar
ll]!"►■

IRRGANGSSALQNGEN,
Passagen, Helsingfors.

N:o

f "
" -<>111l
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il-K
11111111l
-*»UJiJll 11 1 1111111!!"►—

ORIENTALISKA

"

Öppen från kl. 11—8
dagligen.

Biljetter fås vid ingången

ÅJIEKCAHIPOBCKIH TEATPTi.
(Jl,npeKuia

Opera-musikens fader.

Bi cpe^y 3:ro (I5:ro) meßpa^a
flony/iflpHtiiujaa onepa-*apct

(Forts.)

Kamps Kafé.

A. M. CEMMBPATOBA).

lievys ©rkesfer.

Umgänget med hofvets sysslolösa
och utsväfvande herrar invärkade ganska menligt äfven på LuUis karaktär
Onsdagen den 15 februari kl. 7,30 e. m.
och hans förhållande till forne gynnare. Genom sitt uppförande och oregelbundna lefnadssätt stötte han sig
Oiu:j)a-(|)apci. i;-l, 4:xi. sifloTßiaxi.. MysuKa O(|)i|)eii6axa
slutligen både med Boileau, La Fontaine och fiere anlra framstående perUHIJA:
sonligheter. Till och med emot sin
K)niiTep'fc, iviamibift rpcieoKifi 5or t F-nr, Uewpnm.
Fanst.
Militärfestklänge, Marsch
F-oini jleuima.
kunglige välgörare, som ingalunda var
K)iiOHa, mena, ero
V-nr, opoJioes.
Ivanovici.
Op<J)efi, My3WKanTT>
van att höra några motsägelser, tilSeufzer (Suspinal), Vals
M. A. C/iaßCKaa.
lät han sig sådana. Så hände en
DBpe^iiKa, weHa ero
Ouverture till Konung för en dag Adam.
F-o/ca Jlioöica.
sorHHa oxotm
gång till exempel att Ludvig XIV tåSchnbert.
ligt fick afbida ögonblicket, då Lulli
V-nz Cmonmmn.
ILiyTOirb, 5or b a^a
Serenade
Pyda/eoes.
MepKypifr, sori> Toproß. h BopoßCTna
omsider behagade låta ridån gå upp.
Potpourri ur Den Sköna Helena
Offenbach.
Kungen, som redan en kvart suttit i
V-.ma ll.io/nn.u.
OtiiuccTiieuiioc MiilJHie
V-nr, (Jajioopc/äu.
BaHi,K:i Cthkct.
sin loge, hade redan två gånger skikPaus.
J'--ii<a \ln.i.',/<■//na. kat en hofman för att få veta anledMHiicpisa, Gornim MyApocra
Me3epr>.
ningen till det oväntade dröjsmålet.
Benepa, Gornna .iio6bit
Suppé.
Ouverture till Spader Dam
i'niiwtwm:i;un Men intet tillfredsställande svar hade
KyrorAOirh, oa cbiii'l,
Unter schattigen (astanien, Polka FahrbacJi.
F-hs Mux,'betis.
Mapc i., ooi"i> iiohiim
följt.
Anno^OHt, 6on> nossiii
utledsen^,
och
Andpeees.
Donizetti.
Fantasi ur op. Torquato Tasso
nHans maj:t är ond
V-oicii Fejine.
då
Fe6a, ityxapica Ha O^HMnf.
hofmannan
bestraffande
anmärkte
Morgenblätter,
Vals
Strams.
T-ne Anmouio.
BaKxi., Rört nbHiicTisa
sig.
han tredje gången infann
—
Bohbnann.
Tvärs,
Lulli
Kors
och
Potpourri
maj:t''
hans
svarade
C^-feAyiomiM cneKTaMb B"b nnTHHuy 5 (I7:ro) meßp.
— Säg
att
bli
rättighet
det
är
hans
att
ond, och att ingen människa på jorPaus.
den är nog mäktig att kunna hindra
honom därifrån."
Hanaflo 7 Va Mac Ben
Ludvig XIV hade svårt att glömma
Bi BOCHpeceHbe 7 (I9:ro) *eßpa^a
detta och dylika öfvergrepp af den
musikaliske gunstlingen, som äfven
själf började ångra sitt uppförande, i
synnerhet sedan han fått höra att
cneKTaKiib. kungen på fullt allvar tänkte skaffa Ändring
sig en annan kapellmästare i Versail... -*~^-~-»|K
:■'.
13
les. Detta gick Lulli djupt till sin-si
och
i
sin
förtviflan
hastade
han
net,
'
cö
. I till Moliére, hvilken nu som bäst höll
■ m
&
Fagerroos,
///.
Alexandersgatan 9.
på med do sista repetitionerna till
sin Bourgeois Gentillhomme", samt
erbjöd sig att spela Muphti, som uppträder i den burleska ceremonien i
E,
é
slutet af stycket. Moliére, som förAlexandersgatan 46, CENTRALS HUS.
utsåg den stora nytta han kunde
Alhi sorters finare ocli gröfre Borstbinderiarbe(&i!!ii(M(Pi.
draga af Lullis uppsluppna komik,
"
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätts
svamp, Tamburmattor m. m.
antog med förtjusning anbudet. Och
— «-fr- Privilegieradt 1869,
|gg §
i
hans väntan blef ej häller sviken, ty
C. E. Lindgren
73
O3
späckade
Lulli
rolen med de galnaste
"ca I
' .
rS 1
påhitt och tillsatser, hvilket ock hade
Si
Q3
till följd att både kungen och hela
Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapliga
som merkantila. Rekommenderar sin fcezaaigraflsJEa. a.fd.elhofvet, ja till och med de medspei
Rocoooo & Japanesiska rummet i
ningr förutförandeaf illTa.stra.tion.er af alla slag enligt nyaJ
ste metoder.
irekommenderas for slutna sällskap.
lande voro färdiga att kikna af skratt.
OBS-1 Våra arbeten hafva rönt allmänt erkännande i
Ludvig XIV, som hela den föregående
in- och utlandet samt tillerkänts flere pris.
Conditori
Profver stå gärna till
r^tjänst franco och gratis.
Catani,
veckan varit vid särdeles dåligt lynne,
;
»
3
blef till den grad uppiggad af Lullis
|ä|
Jet
CS
I
kostliga spel, att hans omgifning
o
"0.2 S knapt
kände igen honom. Han
§
skrattade så tårarne kommo honom i »11 1 11 Ml II111111lI11^
_
'
ögonen och visste sig ingen råd.
ge 2 .«i -2
AS
å■§
Det dröjde en lång stund innan han i in
igen kom sig för; och Lullis lycka, —
-p
-z
■i:
i!
5? f.a
som nyss var stadd på nedergång, i
g
*f
Affär i järn, färger, kemikalier, "1
■2
blommade nu åter upp.
In oljor m. m.
[n
Då kungen efter spektaklets slut
i
Filial i Kotka.
aflägsnade sig, passade den sluge kom~ co ■
"fe*
i^i
i
Im^a
a
o
fe
positören på och stälde sig i hans

o p «i> i:n

Bi)

any.

ORPHEUS 1 UNDERJORDEN.

Program
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„

EeHetyMCL M. A. C/IABCHOM.

Musik imalsalen.

3AKPbI T IE CE3OHA.

å programmet

nociitflHiti npoiMaiibHbiii

—

■■'

Cfä.

ill

1

»RENS BORSTBIHDERIAFFAR,

C.

förbéhålles.

,«»Ä»Ä»a.m^,-D

[T

'■ ■

YQifgmann.

fföoß'

Stenfrycßeri,

I
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*
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I

väg. Monarken öfverhopade honom

I

liMåi
Aktie

.3^l
11

BRYGGERI.

Ä

Telefon 67—1081.

Bayerskt-,

Edvin Forsbäcks
PIIiSJStEHIllnsiaaUiia^aaifll ifa^agsa. KulmbacherIjgiToora/toriirLEQ.

IXeraa3.a.:n.sta,clI

■

Tillvärkar alla slags luft- och konatfyrvärke
ner, äfvensom dylika, föreskrifna för sjöfarten.
Ständigt väl sorteradt lager af illuminations
och maskeradartiklar m. m.

i
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ISH TaS-3

I

ffi

med beröm och försäkrade honom att
»I
han inte kände någon människa så
rolig som han. G-odt, tänkte Lulli,
■■V I
nu är rätta stunden att utbedja sig
en nåd. Och härmed ryckte han
'fc I
fram med en underdånig anhållan att
få räknas bland hans maj:ts sekreterare. Denna hans begäran blef äfven
5* /o> större och mindre beställningar
bifallen och han utnämdes äfven, efter
rekommenderas, samt frukostar, mid)J dwar ocA supéer såväl il la Carte
något motstånd från hofvets sida, till
sécrétaire du roi, hvilken värdighet
han äfven behöll till sin död.
£
)▼ H
Denna föranleddes af en tillfällighet. Lulli hade nyss författat ett Te
Deum i anledning af konungens till« |)^^^^sew[fwr\ al/g, da4fa^
friskande efter en sjukdom. Högtid- I £ SO
9
Ml
U^^l
ligheten firades den 8 Januari 1687,
»3
och Lulli anförde själf orkestern; men Til
1 11 ii ii^^^^n^m?

lE«|l.iii!ll

■» I

IScgercranf^ & C:o I

=

*i
If
1^
e^ i 4*l ffi

I
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-
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x
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ii l P| i

Satta fälten

:*£****£******££*:

ifver kom han att illa skada ena
foten med den stora käpp, som han
stötte i golfvet för att markera takten. Det blef inflammation, och den

i sin

Kamps Kafé.

22 Mars afled han.
Sanningsenligt bör dock erkännas,
att om Frankrike har Lulli att tacka
för upprinnelse af sin opera, så vardt
dock dennas vidare utveckling icke
så litet fördröjd genom det kungliga
prerogativ han vetat förskaffa sig.
Flere af hans italienskalandsmän hade
under tiden vuxit upp, och deras prestationer öfvnrträffade imånga afseenden hvad han kunde åstadkomma;
men så stort var likväl det musikaliska snille naturen förlänat Lulli och
så fängslande hans —tonskapelser, att,
äfven s-edan Gluok
också han, som
bskant, ett naturbarn, menhvars vagga
pånyttfödt
stått i Böhmens skogar
operan med sina lyriska tragedier, bibehöllo dock Lullis värk fortfarande
sin plats på repertoaren, till bevis
hvarpå kan nämnas, att t. ex. hans
Theseus" ännu 1778, eller mer än
ett sekel efter dess första uppförande
gick öfver tiljan.

lievvs ©rhesler.
Torsdagen den 10 februari kl. 7,a0 e. m

Program
....Fexer.
....Fahrbach.
....Balfe.
Mattei.
. . . Hervé.

Prins Bernadotte, Marsch
Lob den Wienerinnen, Arals
Onvertnre, till Zigenerskan
Non e ver, Bomans
Potpourri ur Lilla Helgonet

Mohr.
Komzak.

AYiener Gfavotte
ÖFUBB ans Herzliebchen, Trompet
Polka
Bähme.
Polonaise
Sandberg.
Potpourri ur Storhärtigen af Gerolstein
Offenbach.

—

n

)

Wi? gram:

Musik

Uppträdande af Fru Hellström.

„ Fröknarna Mark.
„ Herr Hellström.
„ Fröken Vivi Lindholm.
„ Fröken Ma;-j" Bagger de Georgay.

„

5.

„
„
„

6.
7.
8-

Tysk och dansk Chansonette.

Paus.

)

9.
10.
11.
12.

)

Musik.

Uppträdande af Fru Hellström och Fröken E.
Mark.

„
„
„
„
„

15.
16.
17.
18.

och som lära höra till de bästa Strindberg ännu skrifvit för scenen.
Spiel mit dem Feuer" och
Band" heta dessa bada arbeten, som
ännu ej äro offentliggjorda på svenska; de utkomma på tyska inom kort

Musik imatsalen.

)

12.
3.
4.

13.
Nya arbeten af Strindberg. 14.

Efter det att Strindbergs Fordi*ingsägare" gjort en sådan lycka å Residfnsteatern i Berlin, ämnar direktören för Lessingteatern därstädes uppföra två enaktare, hvilka han inköpt

Paus.

Ändring a programmet

Alla dagar

—

Paus.
Soldatengruss

Brunnshuset.

„ Her Söderltind.
„ Fröken Vivi Lindholm.
„ Herr Hellström.
„ Fröknarna Mark.
„ FrökenMary Bagger de Georgay.

Slutgalopjt.

Entré 1mark..

af Programmet förbehdlles

Ändring

c?£ dCåRansson.

tid.

förbehåUes.

Sraßn, cJCeåman S Wasasfjerna's cftrfiiielifurßijrå
4=

m. m. Öf

3Vl±olx.£*,©lsg;£tt£in

4t. Telefon 1,146.

Uppgör ritningar och kostnadsförslag till byygnader af alla slag (äfven landtmannabygqnader), äfve. mom möbel- och dekorationsritningar
vervakar byggnadsarbeten, anskaffar byggmästare samt tillhandagår. med råd och upplysningar ialla t; II facket hörande frågor.
tanken på att beställa kläder,
försummaicke att först se på ma'yTö' terial och taga reda på prisen hos

<:\My

I
"2

itillit!

SADEL iAKEONSFÅBRIK
]|Hel!gßj|fes^'

I

Helsingfors

innehar det förnämssta lager af lätta och välgjorda Åkdon, Rid-

'TJÉS^*y&> ® e^on'Eese-effekti;er och finare läderarbeten ilandet.

:t angår motstår fabriken hvarje konkurrens.

CARL FR. SPBNNERT,
lirmaus innehafvare.

Skilnadstorget N:o 2.

S^n.
G.

*>£& :

Ytterst billigt

|¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥«

I Mmgfiisiii dim M@ird» j Gummi-Ofverkängor
slutförsäljes diverse rester af

ii

*********

Öppet: Söckendagarkl. B— B f. m. och 5—9 e.m.
Son- o. helgdagar „ 9-2 f. m.

vy

ålil

Specialaffär för

Modevaror &
» Damskrädderiet
5*

13 Eriksgatan 13.

**##*#*##&

står under ledning af en skicklig Wiener directris. £

*

samt

W 14 O »OX
hos

E. Lönnbeck,
Norra Esplanadg. 85, hörnlokalen.

Rekommenderar sitt välsorterade
lager af
Ooguac,
lEt o ixx,

r
Från Legler Pernod, Schweitz.
direkt importerad st "fc> sint.
Alla varor absolut fin och ren smak

SummiSaloscHar

A: BOMANS

SPIRITUOSAAFFÅR

Lji
li.ör ©

och varma

Grauör

iCentrals lavts.
Mikaelsg-atan 4. Tel. 283

3
/VJ
"^j

BERGROTH,
CARL
29 Fablansg.
Telef. 750. M

Sl*!!!.!^?!^©®-^,

Alexandcrsg.

Telef. 1105.

PUKTSOH o. TTI3XT,

engros o. minutaffär.

Karl Sundströms

g
ipt

K^
K*

Kautschuk & metallstämpelfabrik emottager beställningar å alla slags gravyroch Kautscliukstämpelarbeten.
Stämplar & sigill af alla möjliga slag
finnas på lager i långa banor.
Prisen billiga.

Helsingfors

50 Alexandersg. 50,

—— - — AKTIEBOLAGET
BRANDFÖRSÄKRINGS
"
■

***

X 1
i. h *r 1

»-

*^

I""

»

"OLYCKSFALL-FÖRSÅKRINGS-AKTIEBOLVGET

Teater och Musik.

~.

Hufvudkontor. Unionsgatan 30, Telefon 1481.
meddelar försäkringar mot O LV G K S F A LL.

—

Hufvudkontor : Unionsgatan 30, Telefon 206.

Grefvinnan Taube, född Grabow, gaf onsdagen den 1 februari i
Stockholm en soaré, hvilken var besökt af en likaså talrik som entuVeckans program
ItihliolHi. unison- »Hi »Hoiiilisrii
siastisk publik, till stor del beetående
Stockholm.
i och läse'
li.iv.-i -ir. r-l,Ll.li«.tel<et alla l.ul-tVi:.
af creme de la creme". På främsta
K. Operan. Den stumma från Portioi. Fra Diavolo.
Scarönnbären,
plats
Räfven
och
noster,
tagit
konungen
ramm
K. Bräm. T. Pater
stolraden hade
5-8 e. m; söndag, hälgdag och hälgi
pius skälmstycken. Kära släkten.
jämte kronprinsen och prinsarna Carl
Södra T. Orientresan.
och biblioteket i svenska fruntimoch Eugen; i k. logen märktes en
Vasa T. Baccaccio.
uppstund härtiginnan af Dalarna med
°- d o**
Kristiania.
vaktning, och å midtpartiet sutto talSt. Teatern. Villars dragoner.
2—3.
kl.
söndagar
lord kl I—2 e. m. samt
Köpenhamn.
rika medlemmar af den högre socieStudentafdelningarnas etnografiska musem (Unionsgatan
Kongl. Th. Mellem slagene, Waldemar. Faust.
på någon 20) sond 12—3, onsd. o. ired. kl. 12—2.
sig
hvilka
visa
teten,
aldrig
Dagmar Th. Tre om en.
Konstföreningens museum iAteneum alla dagar 12-8
offentlig konsert utom just grefvinnan
Kasino Th. Magdalene.
Expositioni Ateneum af utländska tanor kl. IH— d.
Taubes.
Folke Th. Et Folkesagn.
Föreningens förkonstfliten museum öppetalla dagar 12—3
Konsertgifvarinnan hälsades med
St. Petersburg.
Banker, Post, Telegraf och järnvägar
Maria T.
Jolantha. Lifvet för zaren.
applåder och många inropningar, som
Mariage
d'hier.
Michel T.
slutligen efter Ernani-arian föranledde
Börstimme ihandelsgillets lokal.12—1.
Alex. Th. Upplysningens frukter.
10—2.
Af
sjuDga
att
ett
extranummer.
Finlands bank 10—2 vexelkont.
henne
Lilla Th. Das Wettrennen.
10— Va^ o. B— 6.
Privata
bankerna
hennes
program
särskildt intresse ur
Postsparbanken hälgfria dagar 10— 2, 4— i:hälg- o. sönParis.
meddelar
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Från utlandets teatrar.

sainlm^i^^H

Fikbisiotekel

-

merSBkÄe^ttÄSptuSÄ

.

var en aria ur Hexan, utmärkt icke ,lao B—ll.
filialerna de tider dessa hållas öppna.
13, 2—3 o. s—o.
Kapital- o Lifränteanstalten, Alexandersg
af några ovanliga musikaliska idéer,
— Afdelningskontoret,
2,
6—7.
Skilnaden
skicklig
Sparbanken,
och
mycket
men väl af en
40, 9—2 o. 5—7.
effektfull anordning och en välljudande Boulevardsg.
expeditioner: för emottagning at enkel
Postkontorets
instrumentation. Genom sångerskans korresp. 7 f. m.-8 e. m. (hälgdagar 8-12 f. m.); för afg
dramatiskt uttrycksfulla föredragkom rekom och värdeposter 10 f. m.— B e. hl., för ank. poster kl. 8
Berlin.
bägge öppna B—ll f. m.) Poststationen
detta nummer ock till bästa rätt, hvil- f m_6 e m (hälgd.
"
K. Opernh. Tannhäuser. Boabil.
B
12
f m- °- 2 ~8 e m (Sön" °- halgdaSar
vid
bangården
V'2 posttågens
ket något mindre blef fallet med den
K- Schauxplh. Kriemliilde.
afgång.)
före
en half timme
opraktiskt skrifna Eglantines aria, där
Beutsch. Th. Zwei gltickliche Tage.
Telegrafcentralstationen (Glog. 1) hela dygnet. Filialsta-"
.
Lessinq Th. Em palatsrevolution.
rösten stundom lät något svag. Det tionen (S. Magasinsg. 4) kl. 9f. m.—9 e. m
Berliner Tit. Der Komödiant.
Järnvägens godsexp. 8 f. m.— 6 e. m. (söndag kl. b— lo
besjiilade
och
föreinnerligt
utmärkta
80-idens Th. Gläubiger
m.); stationskont. 7 f. m.— B e m. (söndagar passag tåg
draget af Lindblads och Södermans f.
tidérnaV, ilgodsexp. 7 f. m.— 7 e. m. (söndagar 7—lo f m.)
Wien.
visor ger vid handen, att grefvinnan Afg. tåg: kl. 6
Kk. Oper. Eanzau. r
f. m. godståg till P:burg, Wstrand; 8:10 f. m.
Taube, äfven då hon kommer till den
Kk. Burgth. Mqs de illemer. Richard 111.
pass. tåg Borgå, Åbo, Wasa, TJ:borg 9: f. m. pass. tåg
Beutsch. Volksth Minna v. Barnhelm.
Hangö, Kotka, W:strand, P:burg; 10:50 f. m. godståg
punkt, att stämman ej längre lämpar
Th. an d. Wien- Filrstin Ninette.
Wiborg; 3:30 e. m. bl. tåg Hyvinge; 6 f. m. pass. tåg
koloraturuppgifter,
sig
för större
alltid
Milano.
T:hus, T:fors; 8 c. m. pass. tåg Borgå, Knopio, Kotka,
skall hafva den bästa trumfen kvar.
La Scala: Falstaff.
P:burg.
London.
Visan är musikens inkarnation
ilångt Ank tåg: kl. 9:58 f. m. bl. tåg från Hyvinge; 9:10: f. m P:burg
—
Haymarket. Th. Hypatia.
hvilken för
högre grad än arian
Kuopio, Borgå; 12:40 e. m. T:fors 4;30 e. m godståg
Brury Lane. Little Bo Peep.
Wiborg; 7:27 e. m. P:burg, Wrstrand; 9:45 e. m, pass.
fördess
bättre
alt
mer
börjar
öfrigt
Lyceum Th. Becket, (Longfellow.)
tåg U:borg, Wasa, Åbo, Hangö, Borgå; 10:25 e. m. P:burg,
svinna från konsertprogrammen.
Garrik Th: Robin Goodfellow.
W:strand, Kotka, S:t Mickel.
Grefvinnan Taube ackompanjerades
af professor Ivar Hällström.
— Fru Viola Swahn-Bertetti, @*m
Ai
Helsingfors, Mikaelsgatan 9
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den svenska sångerskan, som med sin
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g— i
vackra röst och utmärkta sångkonst
Hörnet af Henriks- & Brunnsgatorna
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för ett antal år sedan gjorde stor
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- Stort lager.
lycka på italienska teatrar, har gäexpedition. —
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stat hemlandet denna vinter och lå- omgående brefsyar. —
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—
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sa
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Patenterade skrindskoremmar
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cd
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ändamål och därvid vunnit stort biu-fgislr. Varumärke.
och
fall. Fru Bertetti, hvars utbildning
ledning
cö i sångkonsten skedde under
af Siegfried Saloman, är gift med
3*<s
en löjtnantBertetti och bosattiTurin.
—
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13
Södra teatern gaf senaste
Bronsartiklar och aluminium-saker till
lördag för första gången Orientreinköpspris
ibrist pa utrymme
—^
san", lustspel i tre akter af Blumen2 G/ogatan 2.
M
väl
Stort,
stycke,
sorteradt lager at husgeråds
thal och Kadelburg. Detta
>
till
som
stora
'öppen
utgjort
Lessingteaterns
Oås.! Butiken
triartiklar till billigaste priser
u
umf under flere månader ivinter, har
/é/. // £. w
spelats på öfver 140 scener iTysk-t— >
land, Österrike samt Förenta staterna.
— Vasateatern i Stockholm förI
-r— (
i=g V-1 -*
bereder till snart uppförande en pan■■■MBt
«HBianH
bJOcB tomimbalett i 1 akt kallad Dockf-

Gr. Opera. Samson et Delila. Ooppelia, Salambo.
Öp. Com. Werther. Mignon.
Com. Fran^. Pére prodigue. Målade imag.
Vaudeville. Une soirée cher^ M:le sous-préfet.
Qymna*c. Les amants legitimes.
Odéon. L'argent d'antrui
Grand Th. Lysistrata. L'Arlesienne.
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Teodor Baltscheffsky.
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éen" (Die Puppeöfé), hvars lysande
uppsättning i fråga om såväl dekorationer och kostymer som de praktfulla
belysningarna och den vackra, originela musiken otvifvelaktigt skallkom- - V^V
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lettmästaren Axel Kihlberg komponerade och af cirka 100 personer utförda pantomimen och baletten med
sina mångtaliga öfverraskande grup-
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peringar, muntra upptåg och säregna
karakteristik.

Dekorationerna äro från Carl Grabows atelier och kostymerna, dels
från Vasateaterns, dels från fru Schlu-

utmärkta,
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Eleonora Duse har nu jämte
sällskap anländt till Newyork och
gifvit första föreställningen iteatern
vid femte gatan. Hon uppträdde som
Kameliadamen och skördade naturligtvis en stor framgång.
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