
K^rogram^laået
Tidning för Helsingfors

P. FORSTRÖMS CAFÉ,
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Dagligen omväxlande frukosträtter.
2v£ X3DTD _&. G- frétn. 2— 5 e. 22n.. al:5O

Soupers å la carte.

N:o I.

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 4 Oktober

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

för;po"trä.tteri.2n.g\
Förlagaf fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

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

1893.

SVENSKA TEATERN.
Onsdag-en den 4 oktober 1893

Femte aktens sista tablå
(Fängelsescenen)

FAIJST.
Skådespel af Goethe,

PERSONERNA
Margareta
Faust . .
Meflstofeles

Fru Aiigusta Lindberg.
Herr Adolf Berlin.„ August Lindberg,

20 minuters uppehåll,

Ett godt hem.
Lustspeli4 akter af Christopher Boeck,

Mellan första och andra akten intet uppehåll,
PERSONERNA:

Videroan, byråchef. . . Herr JohnRiégo.
Fru Videman Fru Lydia Molander,
Cecilia, 20 år j fFrk. IngeborgLihr.
Julius, 18 är /derasbarn <Herr AxelHrftman.
Agnes, 14 årj |Frk. Svea Gradin.
Georg Munk, arkitekt. Hr AdolfBerlin
Thomson, notarie. . . Herr Edouard Wilhelmsson.
Mary Johanson.... Frk. Betty Granqvist.
Fru Björk Fru Henriette Salzenstein.
Engström, vaktmästare
iuppbördsverket. . Herr Ernst Malmström.

Friherrinnan Itinghjelm Fru Ida Bränder.
Marie,husjungfru)J?os /Frk. Alexandra Stjagoff.
Karin,kokerska L l̂^ \Frk. Anna Loenbom.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,30 e. m.
Obs.!Musik till Faust utföres af Orkesterföreningens

hela orkester under anförandeaf Hrr Kapell-
mastar Kajarms.

Kapellmästar Robert Kajanus

. Orkesterföreningenspopulära konserter ha un-
der årens lopp alt mer och mer tillvunnit sig all-
mänhetens odelade sympatier, ja, man kan trygt
påstå, att de numera äro absolut oumbärliga för
hufvudstadens publik. Hvad skulle de goda hel-
singforsarene eljes taga sig till tisdag, torsdag och
lördagaftnar. Då Programbladet fördenna säsong
begynner sin värksamhet samtidigt med orkestern,
anse vi oss böra främst ivårt porträttgalleriställa
den man, som skapat och fortfarande är själen i
nämda företag.

SUOWI. TEAATTERI.
Keskiviikkona Lokakuun 4 p. 1893

F riaiåi
4-näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut VictorienSardou,

Suomentanut Niilo Sala

HENKILÖT,

André des Arcis Axel Åhlberg.
Philippe de Pomerol BenjaminLeino.
Roqueville Niilo Stenbäck.
IJracassin Taavi Pesonen.
Anatole lisakki Lattu.
De Civry Anton Franok.
Frédéric Aleksis Rautio.
Komentaja Kaarle Halme.
Marasquier Otto Närhi.
Parooni Emil Falck.
Kenraali Niilo Stenbäck
Alfred Hemmo Kallio.
Clotilde de Roseraie Katri Rautio.
Rouva Sénéchal limelie Stenberg.
Femande, hanen tyttärensä . . .Olga Poppius.
Oeorgette, Pomerolin vaimo . . .Kirsti Sainio.
Saaronin ruusu Naemi Kahilainen.
Amanda Olga Salo.
Gibraltar Mimmi Lähteenoja.
Santa-Cruz — — — — — —
Rouva de Brionne Berta Vitikainen.
Paroonitar Ella Forsberg.
Thérése Helga Corander.
Eras vanha rouva Mimmy Leino.

Mies- ja naispalvelioita. Vieraita.

Ovet avataan k:lo 7. Naytäatöalkaa k:lo V2 B Ja
loppuu k:lo 11

pTTADT T^Q PTTQ Rr C-n IKLASSENS FÖTÖG^JIFIATELIE^V_yl^llLJLVjLyXH/O XvllO O"L V_y.O N. Bsplanadgatan 31Itr. upp.

LIFFÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

BWTOftlJj
iStockholm

meddelar /ifförsäkringarpåförmånligastevilkor.
Försäkringstagare erhålla a/4 af vinsten

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

E. A. HJELT,
Helsingfors

GeneralagentförFinland

Franska Lifför s ä k r in g s boIa g e t

BUftBAINE.
meddelar fördelaktigastelif- ochkapitalförsäkringaraf olika slag. Särskildt
må framhållas de så eftersökta barnförsäkringariia. L'Urbaine är fortfa-
rande det enda bolag,som meddelar uppskjutna lifförsäkringar att vid21
års ålder träda ikraft utan alla förbehåll redan åt barn från det första
lefnadsåret.

Carl von Knorring,
Kontor:Mikaolsgatan 1

I 6. Jl. éCjoli. \{ Helsingfors, j!
i Representerar l:sta klassens \
IVin, Spirituösao.Conservhus. \
I G. H.MUMM & C:o, Reims, |
I i CHAMPAGNE. P
I LUCIEN FOUCAULD & C:o Cognac |

KAA,

w T| iy i i /^J TTIT TITT TITOT^Tfc framhåller sitt rikhaltigalag-er i

S l/l A A\ \ I \IJ SH>EM €& YLLEVABO» §IVIfl T/lU 1 I ill afvensom iEleganta Kappor. g
,gj| llJ.iil.\JJ.I.K/1.11 3J%J IIUJ.I..LJ DAWlSKRÄD DERIunder ledning af framstående Wienerdirectris.

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

och KOLONIALVARUHANDEL.
Hörnetaf Boulevards- o.Henriksgatorna

Paul DETTMAN: Optiker, Instmmentmakare. HeisiM,förs

Telefon 1649.

" -»"! MIMMIMIMIIM [111111II IMI111111MlIM>>--" -«" II MI1 1 1 1IMIIIII1 1IIII111MIIIII II1 1 1 1 1II!"►-" ft».. , r% ,< n/

o /v- Brand- & Lifforsakrings Kontor:j fl««»h».tt»,wh»w w,
dT"^/^/^JÖ^9 z användas vid utländska kurorter såsom,= JIWI/VM JS. Ksplanadgatan 33.

-
synnerligen halsostärkande och därjämte

tX7 /" A/ C!nrJnnHf>r t mycket prisbilliga, serveras numera å allay /oia kaféer och restaurationer."— 4«i1 11 1 11ii1111111 1 111m 1 1 1ii1 1 1 1 11111111111!>►— c— <»i 11 1 1 1 1ii11111111 1 111 iin1 1 1 1 ii11ii111111 1 1 "►— " TJngerslca, JinliäUnren.



C. E. Lindgrens
s§*| f^orsiSinåsri^cflffär, Hr3

Alexandersgatan46. Centrals hus,

Alla sorter finare och gröfreBorstar, Artist & Målarepen-
slar, Toilettartiklar, Friser- & Finkammar, Tvålar, Amykos,
Parfymer, Portomonäcr & Plånböcker m.m.till billigapriser Jios

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

Ilifförsähringsahficbolagci
ITCl 1 TT fi

JEifförsäEringar S JEifräntor.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

|j Galoric j

C. J. MAEXMONTAN
S. Esplanadgatan 2. il)[ Brunnsgatan 7.

t[ TELEFON 124 <% 279, I

i) C \

I
t

-"ty* 4p4f

r kl. B—38 — 3 f. m. och 5— 9 e,m■)— 2 f. in.
Öppet: Söckendaga:
Sön- ocli liolgdaga:■* »

C. I.HYBIBdS CÅFI
Alexandersg. 12, Telefon 52,

-5* Frukost- och. Middagsservering-. >■<-
Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen den 5 Oktober.

cProgram
Ouvertnre till op. Tricoche et

Cacolet" (ny) Siqiix'.
Krönungslieder", vals . . . Strams.
Le Rouet de Grand' Maman"

(ny) Gillet.
Malaguena ur op. Boabdil" .Moszkowski.

Paus.

Ouverture till op. Rienzi . . Wagner.
Konsert, för violoncell . . .Eckert.

(Herr A. Martin )

Balletmusik ur Ascanio" . .Samt Saens-

Paus.

Danse persane (ny) ....Gulrand.
Anrettc et Lul)in, gavofo pa-

storal " Durand
Czardas , " Grossmann.

Obs! Nästa konsert lördagen den 7 Okt.

-*###<%#*

EkEK¥^lCT¥E¥.
Omöjligt för någon att utföra,underhålla

och reparera elektriska Eing-, Telefon- och Belys-
nitigs-anläggiiiiigar så väl, snabt och billigt som

Elektrotekniker Nic. Antipin.
Nylandsgatan :?4. T. 807.

Sam von sßells
Ilerirörelse iRitkontor

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

fullt och billigt.
Kostnadsförslag upgöres pä allt arbete

pä förhand.
SPBCIALITÉ:

Dekorationer utfördaiviss bestämd stil

S^^ä^ffiÄ^^ÄKä^K^Äi4
y
Ptv

HOTEL KAMP."1
IHOTELLETS RBSTAIiRANT

n
dagligen kl. 3—

) e. m.

TÅ Table d'liöte
SI k 3 mit

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

Smörgåsbord 3; rätter & kaffe
å 2 rak. pr st.¥1, fe

Kraftnar uruler supései-yeringeiT^^^^J

Sclimidts Kapell från kl. 9e.m k>-

visfsJ. F.
$ relsmaqasia t
[^ Lagret ialla artiklar rikt sorteradt. /";

Specielt framhålles en stor collection
billiga, pelsfodrade RotOJider. Inköp JJ<£ och beställningar göras med störstaför- **^
del före vinterns inbrott.

8^
J O H. V I G EL L

KLommissionslioiitor,
St. Robertsgatan 16,

anskaffar goda tjänare af alla slag. Utför sättegånga».

—5- Tel. 151*. -i—

3FillProgrambladefs läsare
Orsaken hvarför Programbladet -

världens billigaste tidning — icke
begynt saisonen förr an nu är att
söka däri att, Sv. teatern lagt sig till
med eget privatorgan,som, enligt livad
en här utkommande stor, daglig tidning
påstod, ensam äger rätt att trycka tea-
terns program.

(Detta skall dock icke förhindra oss
att i hvarje nummer meddela teaterns
program likasom programmen för an-
dra nöjenistaden).
Istället har Programbladetblifvit

Orkesterföreningens organ och innehar
lika ensam rätt att trycka Orkesterns
program för de populära och andra
konserter. . Och då orkestern nu be-
gynt spela, börjar också Programbladet
att utkomma.

Bladet har icke något program, åt-
minstone icke något tråkigt. Däri
skiljer det sig fördelaktigt från det
gammalfinska partiet. Men det aftryk-
ker istället alla andras program, blott
de icke äro politiska.

Vi nämde att Programbladet är värl-
dens Ulligaste tidning och vi upprepa
det, ty Programbladet

kostar ingenting,
Det utdelas

gratis

vid ingångarna till alla förlustelseloka-
ler och med förkärlek

gratissime
spektakelaftnarvid ingångarnatillSven-
ska Teatern.

Den stora värkliga välvilja, som un-
der Programbladets redan långa lifstid

publikens sida kommit detsamma
till del, liar möjliggjort genomförandet
af denna både för prenumeranter och
■isynnerhet för annonsörersynnerligt för-
delaktiga reform, ty i och med den
kan bladet, såsom lätt inses, påräkna
att dess redan förut stora spridningbe-
tydligt skall ökas och säkert öfverstiga
hvarje annan nöjestidnings idetta land.

Vi medgifva gärna, att vimed denna
reform ännu icke tagit steget fullt ut
och. att mycket ännu finnes att göra i
den nu inslagna riktningen, men alt
kan icke göras på en gång.

Så snart våra resurser det medgifva,
skola vi sålunda under något följande
år icke allenast utdela tidningen gratis
utan därtill bjuda våra läsare på gra-
tis-frukostar, till en början dock utan
champagne. Senare torde dessutomfritt
vivre och logis kunna påräknas o. s. v.

<

Korrespondenser.
Paris iSeptember 1893

Ändtligen ha de goda parisarne återI
fått hora en musik som iden gamla
goda tiden. Det var länge sedan de
gått så belåtna från en tea,ter som ef-
ter uppförandetaf Saint-Saeus.Phryne"
å Opera Comique. Det var skratt och
skämt, behag och melodisammanfogade
af en äkta gallisk mästarhand — in-
tet själsslitande, intet öron- och nerv-
pimuidc. inii-a. dundrande högnordiska
gudar eller hysteriska konungadöttrar.

Saint-Saéns, som af alla de moderna
franska kompositörerna förblifvit klas-
sikerna och traditionen trognast, har
hittills framträdt offentligt endast med
arbeten af mycket allvarlig art, och
man motsåg därför med ovanligt in-
tresse denna s. k. nyck" af mästa-
ren. Men har han helt gifvit sin konst-
närliga personlighet i..Kamson et Da-
lila", Benvenuto" Cellini" etc, så har
han dock icke gifvit ett mindre fullö-
digt arbete iPhryne", en opera med

äkta, friska, lössläpta humör utan
någon som helst forcering, som fordras
hos den som vilt roa andra..

Hela operan består af tio nummer,
och libretton är mycket litetinvecklad.

Vid styckets början firar man en

glänsande fest för arkonten Dicephile.
som vetat att ingifva sina medborgare
så stor tillit och beundran, att de ännu
under lians lifstidresa lians staty utan-
för hans hus. Han är emellertid i
värkligheten en gammal gnidare, hvil-
ken aldrig brytt sig om något annat
än sig själf, och hvilken, såsom för-
myndare för sin brorsonNicias, till och
med söker bestjäla denne på de rike-
domar, som han har att förvalta för
hans räkning. Han ger honom knapt
medel till de allra nödvändigaste ut-
gifter, och efter att ha uppköpt åt-
skilliga af Nicias' skuldsedlar, skaffar
han sig genom dmnstolsutslag rätt att
utsända sina män för att kasta honom
i fängelse.

Brorsonen beskyddas emllertidaf den
sköna Phryne, som låter sina slafvar
befria honom och genomprygla lagens
män. Hon upptager tils vidare Nicias
hos sig, och de tu komma till en för-
kl;iring, att de älska hvarandra. De
sammansvärja sig mot farbrodern, som
lockas, till Phryne, hvilken utvecklar
all sin förförelsekonstmot honom.

Då han lockatspå kärleksrusets höjd,
kommer den stora scenen med Aphro-
dite-statyen, som får intaga Phrynes
plats, och i hvilken han tror sig se
den älskade. Ur stånd att behärska
sig störtar han ned på knä för henne
och tillstår sin kärlek, just som Nicias



L HotelHotel Kamps— —

Festsal iPamaiTti FestsaljgL (fe
från kl. 9 e. mfrån kl. 9 e. m

Program:Program:*
Onsdagen den 4 Okt. Torsdag-en den 5 Okt.

Marsch Wien— BerlinMarsch Kungen" ,Farbach Schrammd.
Keler-Bela.Bellini Ouverture Lustspel
Péhl.

OiivertuiT .Nonua'B
Polka Leicht wi^ii^F&ler^h^nir
Final ur ..Ariekjß

Polka »Berliner Thal"
Bach An den Abendstern Wagner,

PausPaus
Ouverture „Spader dam" Suppé,Auber.

Carhin, GranadaTals E 1Turia"
Oini'l'liu i' ,I»in .i minnr^^^^^^^J
Tals „Santiago" . . . .I
Intermezzo nr "Rusticana^^^MascäffW
DnekeskrtrH

Polonaise Chopin.
MillöckerPotpouvri ur Grasparone"Söderman.

PausPaus NYÅ EXPRESSBYRANDaUinger.Potpouvri Don Caesar'
Moszkow.skiSerenata Norra Esplanadgatan N:o 21

Cadiz Fridoni.
Tals „Jonathan" Millöcker
Songe (I'amoui1 apres le bal . Cibulka.
Slut-Marsch.

WaldteufelTals I Spanien"
Slut-Marsch.

-» Telefon JST-.o 925. «"-

Uppdrag och kommissioner af
alla slag utförasskyndsamt, diskret och*

r!?v^#^'
billigt

Ledig1 annosplats.

oCO

4?*P *P /f.0 <y % /r

f/f/«
f$J/k sr§+*^

rekommenaera^äina frukostar, middagar och soupéer för den ärade allmänheten
Ledig annonsplats.

.1-°oT. c& cffi:s resiaurant. v? t \

&.
och tjänstefolket rusar in, till frans
stora blygsel. För att de skola tiga
och icke omtala fiir stadens borgare.
hur stark deras, arkonts dygd är, må-
ste han lofva SBcias icke blott friheten
utan också fönuögenlieteii tiiliiaka.

Publikens entusiasm stgg wipphörljgt
under (nn-si-älliiiiio-oii. Bicephiles' lustiga
kupletter med fagottackompagnemeiif
väcl% formligt jubel, minst hälften af
musiknumren begärdes och gafs da capo,
och aldrig förr har fröken Sibyl San-
derson firat en större triumf än som
Phryne. Instrumentationen var helt
igenom munter och originel, orkester
oclt kiir spolade och sjöng med ett in-
tresse och en precision, som man sällan
får höra. Med ett ord alla voro be-
låtna och icke minst Eder specelle

Ernest

— Sarasate, den berömde äfven
hos oss bekante violinvirtuosen kar
iSpanien vunnit en popularitet, som
till och med öfverglänser tenoren Tam-
berlicks. Han har nyligen i Madrid
medvärkat vid tre konserter till för-
mån för de fattiga, hvilka konserter
inbragte en recett af öfver 10,000
franc.

Svenska teatern
uppförde senaste måndag ett nervspän-
nande ocli på fina detaljer rikt utru-
stadt lustspel, — Ett godt henr', som
af publiken (-mottogs med hejdlöst ju-
bel och frenetiska applåder. Intrigen
är ytterst enkel, måhända till och med
för enkel. — Man skall aldrig låta
sina döttrar under förlofningstiden be-
söka baler mer än högst tre gånger i
veckan, ty imotsatt ia.ll slår iästman-
nen upp förlofningen. Dessutom får
pigan i huset inte vara ung och vak-
ker, då sonen är stulentkandidat, eljes
händer lätt att pappa blir vittne till
hur pojken gör sig underrättad om
middagstimmarna. Som synes — intri-
gen är värkligen ytterst enkel. Utfö-
randet var mästerligt. Särskildt vilja
vi framhålla den unge studentkandida-
ten, som. till stor förnöjelseför publi-
ken pa, :>:dj<> vaden höll på att sparka
omkull sin gamla, beskedliga, intet ondt
lånande pappa. För öfrigt fick man
inte riktigt klart försig, livad pappan,
herr Wideman, egentligenär förnågot.
De flesta titulerade den stackars gub-
ben liirångschef. Km Molande» däre-
mot benämnde honom byråchef och hon
måste väl veta, hvad hennes man liar
för en titel. Spelet gick för öfrigt
med lif och lust och stämningen isa-
lmige.ll. *arski]dt på tredjeraden,munter.

Notiser.
— Svenska Teatern ger islutet

af denna vecka en repris af [bsena
ypperliga lustspel De ungas förbund"
livari hr Lindbergutför sakförar Stens-
gårds--roX. Näsja nya progj^m blir
Domarens hatt" skämt i 3 akter af

Vital Azo bearbetad efter det spanska
originalet. Dessutom torde inom kort
till uppförandekommaen dramatisering
af Alpkonse Daudets bekanta roman
L'obstacle" benämd "Hindret",en pjes,
som jämte Domarens hatt med stor
framgån."' uppforts af Lindbergskasäll-
skapet iGöteborg.

— Tournée Ida Aalberg spelar
för närvarande med stort bifall ocli
för fulla hus i Tammerfors, Hittils
ha Divorcons" och Femande" gått
öfver scenen. Ida Aalberg är natur-
ligtvis föremålför ovationer,men äfven
de öfriga medlemmarna af sällskapet
få sin del af berömmet. Imedlet af
denna månad torde tournéen begynna
sina representationer å Alexanderstea-
tern— Den första populära konser-
ten gafs igår för fullt hus och under
fiffigaste bifall. Ivinsrrtmästaren Ur

Willy Burmester tjusade som vanligt
publiken med sitt mästerliga spel.— Arppeska sällskapet uppförde
den 25 september åHelsingborgteaterför
första gången „Professor Crampton",
lustspel af G. Hanptmann. Det märkliga
därmed är, att utländsk direktör för
första gången iSverige framfört ett
arbete af Tysklands, jämte Sudermann,
mest framstående dramatiker.

HelsingborgsDagbl.yttrar omutföran-
det.

Hr Svennberg som Crampton var helt
enkr.lt naturen sjelf. Hans maskering-
var syperb, och hans spel samtidigt säll-
synt kraftigt och utarbetadt. Vi er-
känna öppet* att vi icke trodde, atthr
p. var sä mångsidig. Den man, som
gör en så fin Chamillac, en så brutal
Crampton, är en stor konstnär.

Fru Håkanssons roll är mycket liten.
Att hon är en Gertrud, som hon skall
vara, torde icke behöfva sägas".

Af de öfrigamedverkandeomnämnas
särskildt hrr Arppe och Ahlbom samt
fröken Tschernichin för sitt goda spel..



Daglisfa.
Museer.

Konstflitföreningens museum iAteneum onsdag, lör-

dag och söndag 12— 3.

Konstföreningens samlingar i Ateneum alla dagar
12—3.

Student&fdelningarnas etnografiska museum (Unionsg.
20), onsdag och fredag I—3,1 — 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: Fängelsescenen ur Ett
godt hem. Kl. V28 e. m.

Finska Teatern: Femande kl. 1/2 8 e. m.
Hotel Kamp"" Konsert af L. Schmidts kapellkl.9 e.m.
Kapellet:Musik kl. V2B e. m.

Nöjen imorgon.

Societetshuset:Populär konsert kl. 1/2 8 e. m.
Kapellet: Musik kl. V28 e. m.

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

Annonsera

*srogram~Slaåef"
den kända verldens billigaste

tidning,

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

f)L IHvarje annonsör får sig HL* IUOb.: tidningen hemsand uuo..
—

-5- Gratis. -4-
—

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

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstår.
Tidningen utdelas gratis utanför svenska och

finska teatern från 1/4 före till l/| 6fter 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-
kiosker och försäljningsställen.

Från uflandefs fcafrar.

Veckans program
Stockholm,

K. Operan:Pajazzon,Bastien och.Bastienne,

K. Dram. T. Kronans kaka. Hemmet.
Södra T. Cliquot. Ljusa pojkar.
Wasa T. Fogelhandlaren.

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

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

S:t Petersburg:
Maria T.: Bpaaa>a cnna.
MichH T-: Le gendarme.
Alex. Th.: KoBapCTBO h iudoobi>.

Lilla Th.: Simplioius.
Paris

Gr. opera: Les Hugenots.
Öp- comique: Lakmé. Le barbier
Com. frangaise: Britannicus.

Berlin
K. Opernh.: Die Walkure. Tannhäuser
K. Schauspielh.: Zopf und Schwert.
Deutsches Th.: Talisman.
Lessing Th.: Mauerbliimchen.
Berliner Th.: Die guten Freunde.
Friedrich W. Th.: FreundFelix.

Giraida,

Spetsar, band
plyscher ytterst

billigt

cs£ Cllmin.
Alexandesgatan 9.

Teater och Musik.

— Dir. Emil Strömberg, som för
sitt operasällskap förhyrt Abo teater
under oktober och november månader,
har underrättat teaterbolaget, att han
af fruktan för koleran, angående hvil-
ken allehanda rykten cirkulera iSve-
rige, ej nu anser sig kunna komma
öfver till Finland. — 1. T.— Sällskapet för svenska kvar-
tettsångensbefrämjandeinbjuderdetta
år likasom tidigare svenska tonsättare
till täflan om pris för flerstämmiga
kompositioner för mansröster skrifna
till svensk text efter den täflandes eget
val och utan ackompagnement. Täf-
lingspriserna äro 150, 100 och 50 kr.,
och såsom prisdomare fungera förra
stadsrådet Gunnar Wennerberg, Musi-
kaliska akademiens sekreterareV. Sved-
bom samt direktörErik Åkerberg. Kom-
positionerna skola före den 1december
i år insändas till Gehrman & komp:s
musikhandel iStockholm.— Siri Lind är det nom d'artiste,,
hvarunder en ung svensk sångerska,
fröken Gertrud Sparrman, som räknar
slägt med Jenny Lind, nyligen upp-
trädt och gjort lycka iParis. Tidnin-
garne Le Gaulois och Le Matin lof-
ordade hennes sång, och iden förra
skrifves därom bland annat:

Fröken Siri Lind, den unga svenska
sångerskan, väckte å en soaré hos ma-
dame Maxwell Hedde stor sensation med
sin vackra röst och sitt fulländade fö-
redrag

—
■ Nya operor. Saint-Saéns är

för närvarande sysselsatt med att full-
borda ett af Ernst Guiraud efterlämnadt
partitur till en opera Brunehaut", som
skall gifvas å Grand opera.

Xavier Leroux liar bearbetat Long-
fellows Evangeline" till opera, och
kommer detta verk att gifvas å Opera
Comique, som öppnades den 1 dennes.

Sullivan är nära färdig med en ny
komisk opera, somännu ej erhållitnamn,
men skall gifvas i oktober iLondon.

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats
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Ledig annonsplats
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Brefpapper & Kuvert
med firma

iDahlbergs pappershandel,
Hufvudaffär:Alexandersgatan 15,

Filial: Skilnaden 19.

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

Helsir gfors, HuvudstadsbladetsNya Tryckeri 18'

Ledig annonsplats

i
Co

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

Telef. 627. f
Alexandersg. 42
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iI ¥apcfcr & Bårder ii
] [ smakfullt urval. <i
I éCorman cßuls. I
i, Uni-onsgatan 32.

Ledig annonsplats Ledig annonsplats


