
Programbladet
Tidning för Helsingfors

F. FORSTRÖMS CAFE, Teatrar och Konserter. DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.Restaurant & Billards

16, Vestra Henriksgatan 16,
Atelier för jJoträttexSjigf.

Förlagaf fotografier efter finska konst-
närers arbeten.rekommenderas

Dagligen omväxlande frukosträtter Förlagaf finska vyerUtgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.
MIDBAG- fxåjTL 2—5 e 223.. a. l:5O Handel med fotografiska artiklar.

Fabiantgatan N:o 31. Telefon Nio 2HISoupers å la carte

N:o 27 Söndagen den 3 December 1893

SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 4 december

För tredje gången

Miffif spekulation.
Lustspel i4 akter. Fri bearbetning efter en tysk idé

af Frans Hedberg.
Personerna:

Gripenberg, husegaro Herr Malmström.
Erika, hans fru Fru Bruno.
Emmy, hans dotter iförstagiftet.FrökenStjagoff.
Ernst Falk, hans systerson,medi-

kofllare Herr Hultman.
Glans, borstare Herr Lindberg.
Bäcker, musikdirektör Herr Berlin.
King1, artist Herr -wedberg.
FrökenOkarinaFamös,sångerska Fröken Borgström.
Sprättengren,possessionat....Herr Eiego.
Virginia,hans fru Fru Molander.
Eva, deras dotter FrökenGradin.
Kamrer Krnse Herr Lange.
LöjtnantFridhoff Herr "Wetzer
Enkefru Möller Fru Salzenstein.
Skräddaren Holm Herr Linderoos.
En Exekutionsbetjänt H-rr Öländer.
En husdräng- Herr Jungell.
En brefbärare Herr Preoht.
En kammarjungfru Frk Granqvist.
Handlingen iStockholmiGripenbergshus, sommaren

1886 under landtbruksmötet. Mellan l:sta och
andra samt 2;dra och 3:dje akterna några da-

gar; 3:dje och 4:de akterna samma dag.

Orkesternutför:
Före stycket: Ouvcrture till op.Mun-

tra fruarna ....Nikolai.
l:sta mellanakt: Kunstlerleben, vals . .Strauss.
2:dra mellanakt": Fiametta, mazurka . .Eab.
3:dje mellanakt: Ausstellungs-Marsch. . Fahrbach.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,15.

Fritiof Raa
Det är redaktionens för Programbladet afsigt

att härefter meddela porträtt äfven af artister, som
förr tillhört vår svenska scen. Som tillbörligtär
börjavimed »Fritiof Raa", som, under den jämförel-
sevis korta tid han tillhörde oss, spred en sällsynt
glans öfver den svenska scenen. Fritiof Raa kom
öfver till Finland som medlem af Åhman-Pmiset
te'ska sällskapet hösten 1866 och blef från första
början publikens förklarade gunstling. Då följande
år den stående svenska truppen bildades, blef Raa
medlem af den och tillhörde den till sin död, som
inträffade d. 20 Maj 1872 vid endast 32 år. Gamla
teatervänner tala ännu med förkärlek om svenska
teaterns »storhetstid", då Fritiof Raa hänfördepubli-
ken, genom sitt genaliska konstnärskap. »Gustaf
IIAdolf", Axel", Daniel Hjort", »Richard Sheri-
dan", Gringoire", Fäktaren från Ravenna", Egmont",
»Bengt Lagman", Benvenuto Cellini" äro för alltid in-
ristade ideras minne såsom Fritiof Raa tolkat dem.

SUOMALAINEN TEAATTERI.
Sunnuntaina Joulukuun 3 p:nä 1893.
NAIMIS-KAUPPA

1-näytöksinenhuvinäytelmä KirjoittanutMarttiVuorl. Suomalnei:
alkuteo».

HK NKlhÖ
Heikki Wasara, kultaseppä . .lisakki Lattu.
Anna, hanen vaimonsa Naemi Kahilainen.
Olga, heidän tyttäreusä ....Hilma Liiman.
Kalle Kälke, sälli Otto Närhi.
Eeva, palvelustyttö Mimmi Lähteenoja.

Tapaus: Pietarissa,

SEIMÄ VÄLIÄ.
l:näytöksinenhuvinäytelmä. Kirjoittanut MARTTI VUOEI.

Suomalainen alkuteos.
IIK X KIL ÖT :

Maikki Peron, mtisiikkiopiston
oppilas Olga Poppius.

Xeiti Filander, hanen tätinsä .Emelie Stenberg.
Maisteri Verlio Knut Wecfcman.
Ida, palvelustyttö Kirsti Sainio.

Tapaus: Helsingissä,
MALLAS-SAUNALLA.

Näytelmällinen pikakuva I:s3ä näytöksessä. Kirjoittanut Kaarle
Halnie. Suomalainen alkuteos.

HEXIKLÖT.Ulla-Täti, talon emäntä ....Mimmi Lähteenoja.
KeturinAaro,Ullansisarenpoika Aleksis Eautio.
Tallus-Mikko, varakas vanha-

poika TaaviPesonen.
Aina \ ("Naémi Kahilainen.
Alina 1 Ullanpalvelusväkeä. ■]Kirsti Sainio.
Kalle J (Hemmo Kallio.
Ville Niilo Stenbäck.
Esa Kaarlo Keihäs.
Jussi Julius Sario.
Matti.... Konrad Tallroth.
Liisa Helga Corander.

Kylan nuorta väkeä. Tapaus: Hämeessä,

MUSTAL AINEN.
1-näytöksinennäytelmä Kirjoittanut Szigligcti

henkilSt
Herra Egri, IJnkarilainentilan

haltija Kiilo Stenbäck.
Helga Corander
Oskari Salo.

Itoosii. hanen sisarensa tytär
Herra Sandory
Lajos, Egrin ensimmäinenpal

Kaarle Hahiu
Otto Närhi.

velija . . .
Peti, Mustalainen
Talvclijoita

Tapaus. Herra Egrin kartanossa, läh Szegedin'i -inkia.

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

meddelar lifförsäkringarpåförmånligaste vilkor.
4 af vinsten

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

E. A. H JELT,

Generalagent för Finland

dieroiiiji
iStockholm

lä

Ia
Franska Lifförsäkringsbolaget

UU^BJIINE.
Carl von Knorring, X

i Kontor: Mikaolsgatan 1.

J. H. WICKEL
Vinhandel.

dlrraßs &unscß
prisbelöntpå många ustallningar,sist på världs-

utställningen i Chicago.
Guldmedalj 1890.

1 C. e*. éCjelf.
p Helsingfors.
I Representerar l:sta klassens
IVin, Spirituösao. Conservhus
I G. H.MUMM & C:o, Reims»
1 i CHAMPAGNE. I
jf LUCIEN FOUCAU^^^^ognaJ

m'""i\ jii ik v'm mm m k'"w,"«" framhåller sitt rikhaltiga lager i SIDEN & YLLE VARORMffiMuifl ilfili äfv.nsom, ELEGANTA KAPPOR
."!*.._..._..„ ...^....t:..."... ._..*' *?„..,*.,_.,.*'. Daixisls-rädcieri under ledning af framstående Wienerdirectris.

dlnnonsera i3rQgram*<3Ma6et
RAUNIO & C:o. i Desso, utmärkta vi r. hvilka som bekanto Brand- k UfiorsäkriiMjs Kontor: k"

J. N. Carlander. \E^RUKT-, DELIKATESS-
KOLONIALVARUHANDEL.
1 Boulevards- o.Henrikse-atorna.

användas vid utländsl,
synnerligen häleostärka
fina kaféer och restaurationer.
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PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare Helsingfors

VIN-

"— « Rösterna?

mycket prisbilliga

r3nr.D3mcaw:C3si

Soléecfil

indi

Telefon 1649.
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a gångmattor, originella,

hos AleX. F. Lindberg vackra mönster.
Butik: Michaelsg. 2. (lVredes hus). Kontors- O. tamburmattor
C. E. Lindgrens

<43 cßorsWinåQri-Jlffär, H6"

Alexandersgatan 46. Centrals hus,

Alla sorter finare och gröfreBorstar, Artist &Mälarepen-
slar, Toilettartiklar, Friser- & Finkammar, Tvålar, Amykos,
Parfymer, Portomonäer & Plånböcker m.m.tillbilligapriser hos

C. E. Lindgren,
Alexandersgatan46. Centrals hus.

kifförsähringsakficbolagci
TF* 1

JSifförsäßringar S £if räntor.
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, sommed-
delar uppskjutna lifförsäkringar att
vid 21 års ålder träda ikraft utan
alla förbehåll redan åt barn från
det första lefnadsåret.

@arl von <3%norring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

j :
ORKESTERFÖRENINGENS

POPULÄRA KONSERTER.

Tisdagen den 5 December.

Program:

Akademisk festouverture. . Brahms.

Det försteMode", förstråk-
ork Grieg.

Faust-fantasi, för violin . . Vieniawsky.
(Herr Willy Burmester)

Paus.

Onverture till op. Tannliäuser. Wagner.

Nel cor pinnonmi sento",
för solo violin Paganini.

(Herr W. Burmester.)

Carmen-suite N:o 2 (ny). .Bizet-,
Les Contrebandiers. Habanera. Nocturne.

(violinsolo). La Garde montante.
Danse bohéme.

Paus.
Ungersk fantasi, förpianoforte Liszt.

(Herr W. H. Dayas).

Polonaise (ny) Tschaikowski.

ELEKTRICITET!
Omöjligt för någon att utföra,underhålla

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

Elektrotekniker '".;<". Intipin.Nylandsgatan 34. T. 897.I.Matcrinl o. apparater å laner.Obs.!!

Allmänna

Liförsäkringsbolaget
iStocliliolin

meddelar lif- och kapitalförsäkringar mot särdeles
fördelaktigapremier och liberala vilkor genom
Axel Tliuneberg Theodtir Hjolt.

General-gentur K- serrnatan 22
"^-Mfe£ Driftiga agentermed bekantskap

j) inomstudentkretsar antagas.

I HOTEL KAMP.
IHOTELLETS RESTAURANT

serveras dagligen kl. 3— 5 e. m.
T«»,t>l© cSL

'
Ja.ot ©

å 2 mk
Smörgåsbord3 rätter & kaffe.

A 3 mk.
Smörgårdsbord4 rätter & kaffe

Dagligen
K.ONSESIEtT

af E. Schmidts Kapell
iRestauranten kl. 3— 1/2

<° e- m-> iFest
snlen från kl. 9 e. m,

Mattfilt enfärgad för betäckning af hela gol;
dubbel br. fr. 3.35 p:ni metern.

Borddukar rikt broderade med guld a 40 n
Borddukar af schagg a 32 m.

OBS,! Vid arrangerandet af större tilIstä111vingar såsom
middagar, soupéer etc. erhålles musik af E. Sclimidfs ka-
pell utan skild afgift.

Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.!
~~\ Ingång från Glogatan. f^~

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

. J. JlIomm%x*a <u JkM m
Alexandersg.12, Telefon 52,

-X Frukost- och. Middagsservering1. *$-

Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes.

■+fr&@&%+~

Undervisning ipianos
Spanska teaterförhållanden
En korrespondent från Madrid ger

följande nedslående skildring om tea-
terförhållandena iden spanska hufvud-
staden.

Det klassiska spanska dramat är på
väg att helt och hållet försvinna från
scenen och att underordnas de spanska
imitationernaaf det franska sededramat,
men ännu mer under Zarzuela", den
spanska vådevillen. Ordprål och öfver-
drift spela iSpanien, äfven vid yttrin-
gar af bitterhet, en roll; icke blott i
tidningsartiklar af erkända kritiker,
utan äfven vid öfverläggningarneinom
stadsfullmäktige, som äga makt och
myndighet öfver stadens teatrar, var
allvarsamt fråga om att icke blott
stänga Teatro espanol, utan till och
med.att rifva ned den — icke emedan
det felades eller felas densamma arti-
stiska förmågor,utan emedan publikens
deltagande blifvit likamed noll. ISpa-
nien utgöra ivåra dagar konung och
hof mindre en politisk medelpunkteller
makt än en samlingspunkt för societe-
ten; dit regentinnangår, följer liufvud-
stadspubliken efter. Men drottning Ma-
ria Christina synes aldrig hyst någon
förkärlek för Calderons de la Barca,
Lopez de Vegas, Hartzenbuschs och Zo-
rillas dramer; endast vid några välgö-
renhetsföreställningar liar man setf

henne på Teatro espagnol, medan hen-
nes lifligare och enda intresse i den
vägen tillhöriitalienska operan. Den
andra tongifvande damen vidhofvet, in-
fantinnan Isabella, lutar åt den franska
komedien. En tid bortåt gick ett rykte,
att en för sin partriotism och sin kär-
lek till den spanska nationela diktarten
känd och firad dam, härtiginnan Medi-
na Ccli, på egen hand skulle beskydda
Teatro espanol och genom sitt exempel
fylla de tomma logerna med aristokra-
tiska besökare. Härtiginnanär en man-
haftig originel dam, om hvilken tusen
anekdoter äroiomloppiMadrid,hvilka
vittna om hennes viljekraft och djärf-
het. Att grundlägga en kallelse och
en riktning, som står idirekt motsats
till drottningenoch hennes riktning,häri
hon måhända dock icke vågat.

Då Antonio Vico, den ende sceniske
konstnär, hvars uppfattning är vuxen
det klassiska dramats uppgifter, den
ende tragiske och hjälteskådespelare,
som Spanienöfverhufvudförnärvarande
äger, för ett år sedan blef impressario
för Teatro espanol, knöto sig därtill
de sakförståndigas längst gående för-
väntningar. Vico uppoffrar sig;han
spelade icke blotthvarje afton, utan öf-
vertogpå söndagarnaäfven på middags-
föreställningarnehufvudrollen. Han må-
ste göra det, emedan, om hans namn
saknades på affischen, ingen skulle ha

besökt teatern. Så gingo öfver scenen
förliden vinter — kanske för sista gån-
gen under den nuvarande generationen— ännu en gång hela den klassiska
teaterns mäktiga repertoar, med den i
15:de århundradet lefvande dramatur-
gen Eosas ispetsen ända till den ny-
ligen aflidne Zorillas dramer. Men tea-
terns blomstringstid räckte blott en
månad; därefter uteblefvo besökarne.
Hvarje föreställning kostade 1,250 pe-
setas; Vico räknade under säsongen icke
mindre än 43 teateraftnar, på hvilka
rpcetten endast utgjorde 200 pesetas,
altså en förlust för hvarje afton af
1,050 pesetas.

Han, direktör och förnämste skåde-
spelaren ien person, försöktehålla tea-
tern uppe, i det han afstod från sitt
gage och afskedade truppens bästamed-
lemmar;alt detta hjälpte till ingenting.
Så beslöt sig då den store skådespela-
ren att utvandra och för oberäknelig
tid egna sin värksamhet åt det span-
ska Sydamerika. Han har redan bör-
jat densamma iBuenos Ayres; det är
för öfrigt förstagången, som det span-
ska dramat föres framidessa aflägsna
trakter. Den spanska prässsen har ef-
ter några korta, mycket platoniskt
hållna betraktelser låtit Spaniens enda
framstående skådespelare draga sin kos.

Nu återstod öfverläggninginom kom-
munalrådet och meningsutbyte med de

af detsamma anstälda dramatiska skå-
despelarne, hvad som vore att göra
med den på åskådare tomma Teatro
espanol. Till och med hrr Echegaray
och Nunnez de Arce uttalade sig pes-
simistiskt därom; det vore inga tider
för det klassiska dramat, man måste
tils vidare låta saken" ha sin gång och
då inga lämpliga skådespelare eller dra-
matiska författare funnos att tillgå, öf-
verlämna teatern åt komikerna. En-
dast få röster höjdes för att teatern
måhända skulle kunna upprätthållas ge-
nom ett statsunderstöd, såsom operan,
en nästan utländsk teater, märkvärdigt
nog redan länge åtnjuter; däremot an-
förde andra, att de dåliga skådespelare
och författare, som skulle egna sig åt
Teatro espanol, icke förtjänade något
statsunderstöd. Så återstod endast al-
ternativet mellan teaterns stängning el-
ler dess öfverlämnande till en impres-
sario på vanliga vilkor. Man har
beslutat sig för den senare utvä-
gen, emedan — och idetta skäl lig-
ger hela karaktäristiken af de nutida
spanjorernas åsigt om deras stora fo-
sterländska drama —

genom teaterns
stämging en rigel skulle skjutas för
ärliga yrkesmäns förvärfsgren. Ingen
enda af dessa rådplägare har det fallit
in att tänka på, att det lägre folket
under speltiden uppfylt denna teaters
gallerier mera än hvarje annan hufvud

i meddelas af
61 Selma Kajanus,

Albertsgatan 17.

'4»»<»W«B"ä>¥¥y»¥»^

F. un qvis

Lagret ialla artiklar rikt sorteradt. j^
rj Specielt framhålles en stor collection J^billiga, pelsfodrade Roto der. Inköp

och beställningar göras med största för-
?J del före vinterns inbrott.

J O H. V IG E LL,
3EsLoixxxxiissioiisls.oia.ta>r,

St. Robertsgatan 16,
anskaffar goda tjänare af alla slag. Utför rättegångar.

—I- Tel. 1514. -§— .

r
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.tkinson) franska och tyska.
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NYA EXPRESSBYRåN
Norra Esplanadgatan N:o 21

ALEKSANTERIN TEAATTERI.

Tournée Ida Aalberg-Kivekäs.
Tiistaina 5 päivänä Joulukuuta 1893.

2 sarja. Tiiattu Näyt 3:mas näyt.

Thérése Raquin
4 näytöksinen draama. Kirjoittanut Emile Zola.

Henkilöt

Thérése Raquin IdaAalberg-Kivekäs.
Oamille Oskar Rosqyist.
Laurent Evert Sutinen-
Rouva Raquin Meeri Salin.
Grivet Pasi Jääskeläinen.
Michaud Kaarlo Frisk.
Suzanne Olga Kosonen.

Alka* kello 7,30 — päätty nom 10,30.

Pilettien hinnat:
M. 5-^ Telefon3*^:o 925. hs-

* 4: Uppdrag och kommissioner af. 3

Nojat., part.-avantsc. . . .
Part.loge, parketti ja IEivi
Parterri ja part kalleria .
IIEivi peralla
IIEivi sivulla
IIEivi avantsc
Kalleria

„ 2:- alla slag utförasskyndsamt, diskret och
„ 1:50.„ i

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRÅ.

ALEKSANTERIN TEAATTERI.

Tournée Ida Aalberg-Kivekäs.
Surmuntaina 3 päivänä Joulukuuta 1893

MEDEA.
5-näytöksinenmurlienäytelmä(6 kuvaelmaa). Kirjoitta-

nut Grillparzer. Suomennos.
Henkllöt:

Medea . IdaAalberg-Kiuekäs.
Jason Alarik Böök.
Kreon, Korintern kuningas - .Evert Sutinen.
Kreusa, hanen tyttärensä. . .Olga Kosonen.
Göra,Medean imettäjä....Meeri Salin.
Amfiktyoonein airut Kaarlo Frisk.
Maamies Pasi Jääskeläinen.
Orja Oskar Rosqvist.
Orjatar Bärtta Liljestrand.

Medean lapset. Palvelijoitaja palvelijattaria.

Alkaa kello 7,30 — päättyy nom 10,30

Ovet avataank:lo 7 j. p. p.

Pilettien hinnat:
M. 5:

—

billigt

Nojat., part.-avantsc. jaIEivi per
Part.loge, parketti jaIRivi siv.
Parterri ja part. kalleria....
ilRivi peralla ". . . .
IIEivisivulla
IIEivi avantsc
Kalleria

„ 4,
3

„ 2„ 1:50
,1:-

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o
"5Etablerade 1835 Etablerade 1820, O!

coejstjAc, I^cims Champagne, 3 "
\r-jrS ">J SCO

i ////
WMy.

Specialité: 3 Médailles (For". Specialité: Carte d'or".

Generalagent förFinland: JJgeniuren VINICÖLE" j^

ét^JnLs &ffff ssfl ér-4llf"iftt /fTIfl

&Helsingfors

j-&=ä r§ c5? C$L-<! r&<iiaurané rekommenderar sina frukostar, middagar och _4T 'g t3l'<i rptifaurnvif <«=<=*« +—
H*^ «". CO. C/lt.S reSiauram soupéer för den ärade allmänheten.

**' C9' W'B TGSiaUraM. <£Hr+-
stadsteater, att altså genom en nedsätt-
ning af prisen å vissa platser frekven-
sen skulle kunna höjas och impressarion
på så sätt möjligenkunnat komma ut
med kostnaderna, att nationalteatern
såmedelst kunnat blifva, livad som är
hvarje nationalteaters bestämmelse: en
folkteater,

Notiser.
— Fru Julia Håkansson och hr

Tore Svennberg fira för närvarande
triumfer iUpsala vid Arppeska trup-
pen. Till och medStockholmarena resa
till den gamlauniversitetsstaden föratt
applådera dem. Tidningarne såväl i
Stockholm som iUpsala äro fylda med
eloger öfverde framståendekonstnärer-
nas spel. Isynnerhet prisas fru Hå-
kansson i ,,Sylvi" och hr Svennberg i„Professor Crampton".— Julia Håkanssons recett på
Upsala teater. Upsala, måndagen den
20 november. Som recett för fru Julia
Håkansson gafs igår å Upsala teater
Minna Canths skådespel „Sylvi",hvari
den utmärkta skådespelerskan utför
titelrollen.Aftonens föreställningbekräf-
tade ytterligare fru Håkanssons rykte
både som karaktärsskådespelerska och
tragedienne samt kanbetecknas som en

prestation af första rang. Bifallsyttrin-
garna voro under hela aftonen särdeles
lifliga, och inropningarnakunde räknas
till öfver 15. Bifallsstormen tog mot
slutet af föreställningen fullständigt
karaktären af ovation. Recettagerskan
hyllades därjemte med blommor och
lager— Fru Lotten Dorsch, livilken
som bekant för närvarande uppehåller
sigiAmerika, har, såsom var att vänta,
ibetraktande af de ogynsamma förhål-
landen, som idetta landmötaenvärk-
lig konstnär, haft föga framgång med
sina teaterföretag.Slutligen vände hon
scenen ryggenoch enligt livadensvensk
landsortskorrespondens, som bör vara
hemmastaddiamerikanska förhållanden,
berättar

—
öppnade iföreningmed en

gammal iChicago ryktbar f. d. svensk
aktör krogrörelse på Chicago-Avenue,
äfven Stora Bondegatan kallad. Grun-
daren-aktörenlär imellertidhafva brutit
öfverenskommelsen och behållitkrogen,
lämnande vår lansdmaninnapåbarbacke.

— Sarah Bernhardt spelade nyss
på sin teater iParis Racines Phaedra.
Hon har tagitParis med storm. Sarcey,
som vanligen skrifver endast en större
måndagsrevy om veckans händelser,
skref dagen efter en stor artikel: Nej,|
jag kan inte vänta en vecka med att

tala om denna afton". Istarkaste ut-
tryck rosar han Sarah Bernhardt, som
alldrig förefallit honom större och skö-
nare— Verdi vill ännu ej hvila på
de lagrar han vunnit genom Othello a

och Falstaff". Hans trogna libretto-
författare Boito har lämnat honom en
text till Bomeo och Julia," påhvilken
komposition den rastlöse åldringen för
närvarande arbetar. De älskande från
Verona hafva hittils blifvit behandlade
ioperaform inemot 20 gånger af Benda,
Zingorelli, Vaccai, JBellini,Gounod m. fl.—

FrökenCharlotte Durand, en
wienska trots sitt fransyskt klingande
namn, som efter treårig värksamhet
vid Deutsches Theater iBerlin för när-
varande är engageradvid IrvingPlace-
teatern iNew York, har därstädes gjort
lysande succés som MagdaiSudermanns„Hemmet", meddelar en Wientidning.—

Hofskådespelaren Sonnenthal
skall vid sitt nästa gästspel å Resi-
denz-teaterniBerlinutföraJulius Scar-
lis roll iSiindige Liebe". Direktör
Lautenburg har inbjudit den iMilano
bosatte författaren och hr Otto Eisen-
schitz att öfvervara repetitionerna och
föreställningen.— David James, en bekant en-
gelsk komiker, har nyligen aflidit i
London. Han var särskildt bekant för
sitt utförande af smörliandlarensroll i

folklustspelet„Våragossar"(„Ourboys")
på sin tid äfven gifvet på Svenska
teatern härstädes. Detta stycke upp-
lefde på en och samma Londonteater
2,000 föreställningarå rad. James för-
tjänade ensamt på ofvan nämda roll om-
kring en half million kr. och drog sig
därefter ifrån teatern.— Hundraårig skådespelerska.
Ien Paristidning läses: Enkefru Du-
monthier, född Thérése Douillet, som
bor i Charleville, inträdde nyligen i
sitt hundraförsta år. Född iRouen
den 29 september 1793 gifte hon sig
där 1821, då hon var sömmerska till
yrket, med en dramatisk artist. Efter
sitt giftermål blef fru D. aktris och
hon följde sin man på hans ströftågi
landsorten. Hon lämnade teatern först
1872, då hennes man dog. Från den
tiden har fru D. icke velat sätta sin
fot inom en teatersalong,men hon ta-
lar understundom ännu idag med för-
kärlek om sitt skiftesrika lif och sina
forntima framgångar. Den vördnads-
värda åldringen bor nu tillsamman
med en af sina döttrar, som är 64 år
gammal. Två andra af hennes barn
hafva egnat sig åt scenen och upp-
träda ännu på tiljorna.



Specialitet." Delikatess Spis- och|Ludvigs.
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SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 3 December kl. 8

AFSKEDS-KDNSERT
Wiener Soubretten-Ensemble

Program
1. a) Liebesmarsch Helmesberg.

b) Donauwellen, Walzer . . . Ivanowici.
5. a) Mein Wien, Duett mit Chor . Wegner.
(Solo: Fri. Lackner nod Fri. Swarowsky).

Gesungen von 7 Sängerinnen.
2. Lieder.

Gesungen von Fri. Helmers.

Pa u s e.

3. a) Soldatenbraut, Marsch . . . Gruneke.
b) Genrebilder, Walzer ....Lanner.
c) Todes-Sehnen Tosti.

(Solo: Fri. Senden).
d) EcM Wienerisch,DuettmitChor Gruneke.

(Solo: Fri. Giinther und Fri. Senden).
Gesungen ven 7 Sängerinnen.

4. Lieder.
Gesungen von Fri. Helmers.

Pause.

5. a) Blaue Donau, Walzer . . . Strams.
b) Bootsmannlied Zaitz.

(Solo: Fri. Senden).
c) Cirkusgalopp Fahrbach.

HOTEL KAMPS FESTSAL
från kl. 9 e. m.

Program:
Söndagenden 3 December.

1. Marsch Militair" Fahrbach.
2. Ouverture »Italienskan" Eossini.
3. Polka Polichinell" Violett.
4. Ljungby horn Friberg.

PAUS.

5. Monte Carlo Marsch Gilbert.
6. Potpourri Sköna Helena" . . .Offenbach.
7. Entr'acte Gillet.
8. Vals »Wiener Blut" Strauss.
9. Marsch Wagner.

Måndag-en den 4 December.
1. Marsch »Dornbacher Hetz" . . .Schrammel.
2. Ouverture »Muntra fruarna" . Nicolai.
3. Tals Soirée d'Eté" Waldteufel.
4. Serenade. - Schubert.

PAUS.
5. Monte Carlo Marsch Gilbert.
6. Potpourri Hvita frun" Boildieu.
7. rLa Czarine" Ganne.
8. (Wtergjentens söndag Ole-Bull.
9. Marsch Fahrbach.

Tisdag-en den 5 December.
1. Marsch Mci Goscherl" Sprowacker.
2. Ouverture La gazza ladra". . .Eossini.
3. Vals Les violettes" Waldteufel.
4. Em albumblatt Wagner.

PAUS.
5. Potpourri Dookeen" Baier.
6. Toreador et andalouse Rubinstein.
7. Polka Scintilla" Piernoni.
8. Turkisk Marsch Mozart.
9. Galopp ,Amor,, Strauss.

<9Söp alltid Céra
Portmonäer,

Plånböcker och
Blomsterkort

hos undertecknad.
Nya sorter inkomma livar

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

Kaserngatan 46.

X Sofie Aslund.'s %,

ICIGARRHANDEL I
■*(, SödraBsplanadgatan2O >»
5< ItEKOM3IENOERAS. $

■X Telefon 1543. I*- $***+*>**+*+***+*+"***+*+♥*«

/t§y af år 1867 <$A
/ försäkrar \f -^r
I°o billigast all slags tf> 1

loc egendom genom ~* I
\ Försten. /

Bolagets Ocneral-Agent.
Södra Esplanadg.12.

Brefpapper & Kuvert ]
med firma

ij iDahlbergs pappershandel.
HufvudafFäv: Alcxandcrsgntiin15.

Filial:Skilnaden 19,

Kajsaoiemi värdshus
Euni förenskilda

sällskap.
För större till-

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

G. A. Wickström.

Ravintola & Biljaaral.
Itä Henrikink. 9

Kuokapaikka.
Huoneita ynnä

Piano yksityisil-
le seuroille. Ko-
kouksia varten
löytyy Imoneisto
erityisine käytä-
vmeen
Kaisaniemenra-

vintolan suljem-
me yleisön suosi-
oon

G. A. Wickström.

Societetshuset
Söndagen d. 3 december

Kl. half 5 e. m

FOLK-

KONSERT
Wiener Soubretten-Bnsemhle

Program:
Liebesgliick Polka . .Eremser.
Blumenlied Ziehrer.
Genrebilder,Walzer . . Lanner.
Mädchenregiment,Scherz-

lied Grilneke.
(Solo: Fri. Swarowsky).

Gesungen von 7 Sängerinnen.
Lieder.
Gesungen von Fri. Helmers.

P a u s e.

Blaue Donau, Walzer . Strauss.
Todes-Sehnen,....Tosti.

(Solo: Fri. Senden).
Rrrrraus! Galopp . . . Koch.

Gesungen von 7 Sängerinnen.

Väffäsninq ocf> DekfamafionQ) t

Telef. 627. M
Alexandersg. 42. f

Beter <k Bårder ii
smakfullt urval. 1 1

cfCerman x^uls. \\
Unionsgatan 32%®®om>

extra prima, jäskraftiga
och hållbara

Prässjäst.
Denaturerad Sprit.

FP Ir " 1 i' PDleklrisk belysning.
Kontrakt om elek-

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

Julutställning
H. ELLMIN.

Alexanders^. 9

ån « „ BvvingeFabrihs
,fi, ötrOHinier

"
Aktiebolags

Prässjäst,
Glasmästare- n° n p^s «««. jäskramg0*

hållbar.

Wreeles passage. Ättika
1 oj kemiSKt ren.

Telefon n.o 1359. Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste Lampaprit

Helst:ngfors, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri

K. A.ENBOM'B

Måleriaffär
13 Mikaelsgatan 13

Telefon 870

!«, wi|stiöm.J
Pianostammare,

Vinkelgatan 12
-"<-■! Telefon IBSS. £,>.-

Anmälningar emottagas
äfven ihr A. Lindgrens
musikliandel

Undervisnin

meddelas af

Östra Brunnsparken N:o 11.

OBS.!
Helsingfors

o

Kafé Äng-
röstning.
Ö. Henriksgatan 1,

>agliqen färskt
Angrostadt Kaffe,

Mocca,
Java.

Ceylon.
Laguayra.

Rio.
Nyss inkommet

goda kvalitéer till
förutkändabilliga
priser. Restaura-
tioner och åter-
försäljarebeviljas
rabatt.

Telefon 1605.

Hilma Ingberg.

893


