
Pris 5 penni.

csrogram~d3/aåef
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBLJN,
FOTOGÄAF Teatrar och Konserter.

%rand- & Jsif- ■ ■ v<^
försäkring \^ H^

Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten Kontot
H/V. Esplanadg.33.
■+- i/. H. Carlander.

« Förlag af finska vyer.>♥
Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264,
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 4 Söndagen den 8 Januari 1893.

Svenska Teatern.
Söndagenden 8 Januari

För 3:dje gången

Pi Ålands Skir
Folkskadespel med sång ochdansi3 akter afKafaelSandström.

Personerna
tfunnars, förmögenbonde och skeppsredareHr Malmström,

Hanna, hans dotter Fru Castegren.
Hr Salzenstein,Henrik Vik, sjökapten
„ WilhelmssonErnst Lindahl, teologiestudent

Nestor Nygård, ung, rik bonde „ Biégo.
Svante "VVesterman, ung sjöman „ Oastegren,
Elin, \
Tliilda, \ allmogeflickor
Klara, j !Frk Granqvist„ Stjagoff.

Fru Wahlbom.
En negerniatros Hr Siljänder

Matroser. Skärgårdsungdom af begge könen,

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

Måndagen den 9 Januari
Strandby folk.

Se 3:dje sidan

Biljettpriser: Parterr» 4,50; 4,—; 3—; Part. gäll. 3,—; Avantsc. 25,—; Part,
loge 4,— ;IHad. fond 4,50; Sida 350; IIBad fond 2,— ;Sida 1,50; Ayantsc

20,— ;111 Und fond I,— ;Sida I,— ;Gäll. 0,50;Arantsc. 10,— M.

Cornelius Herz

Till omväxling meddela vi idag
porträttet af en bland den moderna
världsteaterns ryktbaraste koryféer.

Hvem täljer de sålda samveten,
hvarom de lysande dekorationerna på
detta bröst vittna? Hvem anar det
svikna försåtet bakom denna frimo-
diga blick? Hvem misstror löften
från läppar, så lint skurna — af
träsnidaren?

Man vore frestad taga denna Pa-
namaskandalens månghöfdade hydra
för en glad,enkel och okonstlad trol-
leriprofessor!

Suom. Teaatteri.
Sunnuntaina Tammikuun 8 p.nä kello V27.

Rouva ANNI KASLIN'in suosiollisella avulla
näytellään

LAULU-LINTUNEN.
7tdksinen laulunäytelmäi Säveltänyt Hauptner

Frioflel,ha^H^äérkkunsa . .T^UeksT^l^mfflM
Lord Mickelby Aksel Ahlberg."
Box, hanen palvelijansa Taavi Pesonen.■

(Tapaus Nettchen'in kukkakaupassa.) 1
*)Nettchen rouva Anni Kaslin!

PRINSESSA RUUSUNEN.
Satu 3-ssa seikkailussa proloogilla.(5 kuvaelmaa.) Kirjoittanut

Z. Topelius.
Proloogi: Haltijain valtakunnassa

HEKKILÖT :
Valotar " . . .KatriRautio.
Sulotar Olga Salo.
Koitar Hanna Kunnas
Päivätär ■ Maria Salin.
TäMetär Hilma Liiman.
Kuutar Kirsti Sainio.
Tuonetar Saimi Järnefelt

seikkailu, KUMM/NUHJ£T^^å
HENKILÖT :I

Päivi^Valotar, Sulotar Tähdetär Kuutar.

K. E STAHLBERG'8 F ÖTÖTI ST!SKA I"fI"TtYR

Kunnigas
Kuningatar
Prinsessa Ruusunen kapalolapsena
Hovimarski von Cirkel
Valtioneuvoksetar Kunigunda . .
VIinimiiinon juomanlaskija....
Ylimmäinenmestarkokki ....
Sam, kokkipoika
Knninkaallinen lapsenhoitajatar.

HELSINGFORS,
Alexandersgatan N:o 17,

Benjamin Leino,

Kaarle Halme.
Mimmy Leino.
Emil Falck.
lisakki Lattu.
Olga Poppius.
Naémi Kahilainen.

<£N§^

<£— Dagligen
—
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kl. 3—5 e. m.
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med
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GKwIL X\^ / KÖNSEfiÄ
a \ ys* Måndag, Tisdag, Torsdag

AV ,-' kl. 7,30—11 .
TEATERAFTNAR

iMatsalen
efter slutad representation.

mått-iHfiMFFåI
4 N. Esplanadgatan 25. Helsingfors, i
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Julius Tallbercjs Byggnadsmaterialiehandel,

Krut- ef- DyiifiHiifri/ffh:
'

HELSINGFORS. Murbruksfabrik.

LOREiNS MALMSTRÖM,
vis å vis Kapellet

rekommenderarivälvillig hågkomst
sin HÉH

->! Berrcbipcringsaffär^^H
Specialitet: Engelska, modernaliattarl

r<~

Teater-, Res- 1Marinkikare.
Specialitet: Glasögon & Pince-nez.

■"*■s Största urval. — Nya modeller. £»>"-
PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Ksplnnadgat. 87 (Gölilea gård).

fr^\ &porf~HDepåt
N. Esplanadgatan21

missåSiiiilßi

SOCIETETSHUSET,
som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemangär ele-
gant och fullkomligt nytt,uppfyller alla nutidensfordringar.Större
och mindre våningar och enskilda rum erhållas för bröllop,
middagar, supéer och sammanträden m. m.

Maexmontan.j. c.

KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE 1
UnionsgatanN:o 27.

tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Dofflar
och Kläden.



To/nen seikkailu. RUUS U.
HENKILÖT

Valotar, Tuonetar, Kuningas, Kuningatar, Hovimarski von
Cirkel, ValtioneuvoksetarKuningunda, Ylimmäinen juo-

manlaskija, Ylimmäinenmestarkokki, Sam.
.HelgaCorander.
/ Naémi Kahilainen,
|Maria Salin.

Prinsessa Ruusunen....
Äha /hlinen tovineitonsa
Pikku Sanna, B:vuotias . .
Viisas
Valtioneuvos
Ritari
Merimies
Puutarhuri ,
Talonpoika
Kukkasten haltija ....
Yanha tonttu
Narr!

Axel Ahlberg.
Anton Franok.
Evert Sutinen.
Aleksis Rautio
Taavi Pesonen.
Otto Närhi.
Kirsti Sainio

Hemmo Kallio,

Kolmas seikkailu. PRINSSI FLORESTAN.
HENKILÖT

Valotar, Tuonetar, Kuningas, Kuningatar,Prinsessa Ruu-
sunen, Hovimarski vonCirkel, ValtioneuvoksetarKunin-
gunda, Ylimmäinen juomalaskija, Ylimmäinenmestar-

kokki, Sam.

Prinssi riorestan
Vanha Sanna, 108 vuotias eukko
Barbara-äiti
Doriina, paimentyttö

Knut Weckman.
Emelie Stenberg.
MimmyLäMeenoja
Hanna Kunnas.

Hoviherroja,Hovinaisia, Hovipoikia,Airueita, Kuninkaalli-
nen kaarti, Viisaita, Valtioneuvoksia. Ritaria, Merimiehiä,
Puutarhureita, Talonpoikia,Kukkasia, Perhosia, Tonttuja.

(Ensimmäisen ja toisen seikkailun välillä onkulunut 15
vuotta. Toisen ja kolmannen välillä 100 vuotta.)

Piljettien hin. kor. Parterre 3,50; 3,— ;2,50; Part. loge 3,— ;Toisin riy.1,50.
I,—; Kall. 0,75; 0,50; Ork. 2,-;IltiT. 3,-; L. 1, 8, 10:18,-; L.2 10,-;

L.S— 7, 11— 16: 12,— ;L 9: 24,— M.
*"»«""«*" iAi <<>■«.
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C. E. LINDGRENS BDRSTBIMDERIAFFAR,

CX3 § "^1
Alexandersgatan46, CENTRALS HUS.

Alla sorters finare och gröfreBorstbinderiarbe
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt
svamp, Tamburmattor m.m.

C. E. Lindgren

OBS.!
Rococoo & Japanesiska rummet \

rekommenderas for slutna sällskap.
Conditori

f| Catani.
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Edvin Forsbäck's
Illttiiffiätiffli^wislIliwigii,

3Lja.Toora.toriT3.xn.iSeimanstai.
Tillvärkar alla slags luft- och konstfyrvärkc

rier, äfvensom dylika, föreskrifna för sjöfarten.
Ständigt väl sorteradt lager af illuimnations-

ooli maskeradartiidar m. m.

CO g

« g
tSS
«O3M

B ""
-i, il

I g. «
s te

!ESZ323iSIISi*|

iiMåi
Aktie

BRYGGERI.
Telefon67—:

Bayerskt-,
PIIiSjSfE^

Kulmbacher-
Al-.

Korrespondenser.
OperaniCairo.

Genom j rivatbref från en vän, som
varit nog omtänksam att, innan han
hunnit bli insnöad här uppe iNorden,
för några månader förflytta sina pe-
nater till Nilens land, är red. i till-
fälle att meddela sina läsare några
teaternyheter till och med från de
svartes världsdel. Han skrifver bland
annat följande omsaisonens evenement
på Khedivens Opera — där en gång
i tiden, vid Zues-kanalens invigning,
Verdis, särskildt för denna teater kom-
ponerade opera Aida" för förstagån-
gen uppfördes:

Vid första föreställningenuppfördes
Huguenotterna.Salongen var till bräd-
darna fyld af en lysande publik, och
första radens loger, där de kvinliga
koryféerna i Cairos societet täfiade
om priset för skönhet och elegans,
företedde värkligen en tafla, hvarom
vi nordbor ej kunna göra oss ett be-
grepp, såvida man ej möjligen besökt
operan i Buda-Pest, med hvars pu-
blik ej ens Pariseroperans kan täfla
iöfverdådig lyx.

Operans entreprenörer, Hrr Ull-
mann ocli Lamare, båda fransmän,
ådagalade genom denna föreställning
tydligen, att en utmärkt operasaison
är att förvänta.

M:lles Black, Duval, Erard och
m:me Chavaroche samt hrr Ver-
hées, Labis ocli Fenau äro alla arti-
ster af värklig rang. Orkestern, som
vid mitt första operabesök föreföllnå-
got ojämn, gjorde, när jag igår af-
ton hörde Gounods Philémon et
Bauois", sia sak mycket bra, och
både mise-en-scéne och utstyrsel stå
öfver alt beröm, artistiska, eleganta
och — riktiga.

Repertoiren har, utom de operor
jag nämde, hittills upptagit Rigoletto,
Pécheurs de perles och Noces de
Jeannette."

,,Biljettpriserna äro emellertid så-
dana, att en vanlig reskassa endast
ytterst sällan medger besök på Khe-
divens opera. Jag har betalat 25
francs för en plats på andra radens
sida, och de bästa platserna,som möj-
ligen ej äro abonnerade, kan mau ej
åtkomma annat än genom månglare,
hvilka ej sällan få 50, 60 och 75
francs för en parterrstol — på 20:de
bänken!"

Den enda reflexion hvartill dessa
rader mana oss, är att man bör ha
en billigare anledning fören tripp till
Faraonernas land än afsikten att stu-
dera Khedivens opera —

såvida man
ej erhåller statsunderstöd därtill —
hvilket dock väl ej vore aldeles omöj-
ligt.

La flnta giardiniera

Mozarfcs ungdomsopera, har idessa
dagar iny bearbetning uppförts på
Stadt-teatern iLeipzig. Operan, som
omfattar två akter, skrefs af den 18-
-årige maéstron vidkarnevalen 1774 för
kurfursten af Baiern, Maximilian Jo-
sefs teater. Den uppfördesförstagån-
gen d*m 14 jan. 1775 och gjorde
stor lycka, samtgafs sedermeraiFrank-
furt a. M. 1789. Man har antagit
att den unge kompositören haft nå-
gon herdeopera af Piccini eller Gug-
lidini till mönster, då han skref detta
arbete

<&ofå~ é SifenfrifcßGri, |ps

11iB)IQ111åIPL
—I- Privilegieradt 1869. -fr—

-^—
Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapliga

) som merkantila. Rekommenderar sin 3s:e2=ciigTa.fisl!:a, afcLel-
nuig förutförande af IllTistratlozier af alla slag enligt nya-
ste metoder.

OSS.! Vara arbeten liafva rönt allmänt erkännande iin- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärn;i lill
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ORKESTERFÖRENINGEN.

Populär konsert
Societetshuset.

Söndagen den 8 januari

1 pocjpam
Keler-Bela,

Waldteufél.
Ouverture, Tempelweihe .
Hommage aux dames, vals
Danse Napolitaine (ny) .
Marclie heroiique (ny) . .

Desormes
Saint-Saéns

Paus

Ouverture, Wilhelm Tell Rossini
Une perle dé I'ocean, för kornet . . Otterer

(hr J. Levermann.)
Suite, ur Peer Gynt Grteg

Morgonstämning. Åses död.
Anitras dans. Hos bergstrollen.

Paus

PonäelliBalletmusik ur op. (lioconda^^^^^^^H
Entr'acte de Joli Gilles (nj^^^^^^Potse

EilenbergIgalopp (ny)
Konserten börjar kl. V2B e. m

Robert Kajarms

fe &gr ifgmann.
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)♥I /or större och mindre beställningar
i rekommenderas, samt frukostar, mid- I♥<

51, idagar och supéer såväl å la Carte J,
)♥ som prix fixe. ij)
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Svenska Teatern.
&oötRops-föreställning

till halfva pris och därunder,

Måndageu den i) Januari

Strandby folk
Skådespel i4 akteraf Holger Drachmann. Pri öfversättning,

Personerna

Doktor Henrik Farsund, zoolog Hr Berlin.
Kai Tarsund, hans halfbroder,målare... „ Svennberg.
Konsul Paals Swedberg.
Ole Rass „ Riégo.
Jens Signesson Svend „ Ljungberg.
Blind-Kristian,en gammal fiskare .... „ Wahlbom.
Tage Kristiansen Stsevn, hans son . . . " „ Salzenstein.
Jens Brotten, förman för räddningsbåtens

manskap „ Malmström.
Kure Simonsen,) ( „ Castegren.
Peder Skaffer, „ Larsson.
Thomas Stödt, > räddningsbåtens manskap \ „ Lindb.
David Knop, „ Siljander.
Michel Thrane,i *■ „ Wilhelmsson.
En finsk sjökapten „ Lindh.
En gammal fiskare „ Blomberg.
En pojke Precht.
Madam Röntved, enka efter Strandby lots-

ålderman Fru Salzenstein.
Gertrud, hennes dotter. . " . * Håkansson.
JBirthe, pigaimadam Röntveds tjänst . . „ Wahlbom.
Tok-Karin Frk Loenbom.
Margrete, Tages Staevns dotter
En fiskarehustru .... FruPrecht.

Fiskare med hustrur och barn. Sjömän af en finsk
skeppsbesättning.

Händelsen försiggår i Strandby, ett fiskläge på kusten vid
det öppna hafvet. Mellan 3:dje och 4;de akten anses

några veckor ha förflutit.

Börjas kl. 7,80 och slutas omkr. 10,30 e, m

Teater och Musik.— Teaterdisciplin. Det ser i
Tyskland ut, som om herrar direktörer
altför ofta skulle i sin skådespelar-
trupp mera se truppen än skåde-
spelarne och betrakta sig själfva
snarare som en militärisk myndighet
än en artistisk.

En tilldragelseiWien erbjuder fär-
skaste exempel härpå. Signora Car-
lotta Brianza,som efter framgångsrika
debuter iParis, blifvit engagerad som
solodansös vid Hofoperan mot ett år-
ligt gage af 15,000 gulden, hade en
afton, dåhon till följeafprogramföränd-
ring kallades att dansa iden kända
Excelsior,nekat att uppträda, under
förevändning att hennes rollredanöf-
verlämnats och för framtiden öfverta-
gits af en annan ballerina, signora
Sironé

Direktör John tvekade ej ett ögon-
blick. Signora Brianza afskedades för
kontraktsbrottoch intendenten förhof-
teatrarna sanktionerade afskedet.— Wagners taktpinne. Stadt-
museum iDresden har med anled-
ning af operan Rienzis 50-års jubi-
leum, igåfva af flöjtisten Ftirstenaus
enka mottagit den taktpinne, hvarmed
Wagner anförde sin opera vid dess
premier på HofteaterniDresden1842.
Föremålet äger för öfrigt intet värde,
det består af en enkel rörkäpp,virad
med en pappersremsa.— Teateranslag. Prinsessan, af
Anhalt Dessau liar helt nyligen be-
viljat operan iDessau ett årligt an-
slag af 275,000 mark (i vårt mynt),
samt dessutom åtagit sig att betala
alla omkostnader för mise-en-scéne
och utstyrsel af de nya arbeten, som
upptagas. Det är skada, att Finland
så länge saknat och fortfarande lider
brist på dylika prinsessor.

Kamps Kafé.
Ilevvs ©rkesfer.

Måndagen den 9 januari.

Program
Gtruss an Leipzig, marsch Hartmann.

Pres de Toi (Hos dig) vals .... Waldteufel.
Ouverture till op. Semiramis ....Rossini.

Aria ur op. Stradella Flotoiv.
Potpourri ur op. Mignon Thomas.

Paus,

KvarneniSchwai-zwald, Fantasi . .Eilenberg.

Das Leben ist doch scön,Vals . . .Strauss.
Hydda lill! Romans Beschnitt.

Lilla slarfyan, Polka Ringvall.
Potpourri ur Gasparone Millöcker.

Paus,

General marsch Winterberg.
Loin du Bal Gillet.

Den Tackraste! Vals Schiloivsky.

Bevy-Fran^aise ..........Befinns.

ARBETETS VÄNNERS PLATSFÖRMEDLINGS-, ARBETS- och KOMMISSIONSBYRÅ, Helsingfors, L. Robertsg. No 4 & 6,
erbjuder sig härmed att gratis bemedla åt hugade principaler tjänstefolk, arbetare inom alla yrken, arbetsledare, förvaltare,inspektörer, maskinritare, konstruktörer,
arkitekter, ingeniörer,m. fl. Endast personer med goda betyg från tidigare platser erhålla byråns förord,hvarjämte byrån, där blottsådant är möjligt,söker privatim
införskaffa närmare upplysningar om de sökande. Genom byrån utföras samvetsgrantoch tillbilliga priser följande arbeten: Undervisningisvenska, finska, ryska,
tyska, franska och engelska språken, räkning, geografi; mottagas stilistiska-, juridiska- och arkitekturuppdrag, korrekturläsning, stenografering,renskrifning, autokopie-
ring, öfversättningar,bokföring,porträtteringistomp och svartkrita, uppgörande af byggnads- och maskinritningar, målarearbeten, pianostämnmgm. m. Byrån ombe-
sörjer med största skyndsamhet bank- och affärsuppdrag af alla slag, inkasseringar, speditioner,distribution af bref och andra försändelser,köp och försäljning afvillor,stads- och landsfastigheter, värdepapper, landtmannaprodukter, handtvärks- och fabriksalster m. m.

OJiS.! Alla uppdrag utförs

\__TsiP^

Helsingfors Ridinstitut
Öppet: Söckendagarkl. B— B f.ni. och 5—9 e. in.

Sön- «. helgdagar „ 9—2 f.m
TELEFON 304,

#############

SPIRITUÖSAAFFÄR
13 Eriksgatan 13

Rekommenderar sitt välsorterade
lager af

Oo&nsto,
JEFL oxix,

XiiIs.öi*or
Från Legler Pernod, Schweitz

direkt importerad absint.
Alla varor absolut fin och ren smak

£*#***##&&£#*

SADEL & AKDONSFABRIK
Helsingfors

sta lager af lätta och välgjorda Åkdon, Rid-
;er och finare läderarbetenilandet,
st angår motstår fabriken hvarje konkurrens.

CARL PR. SPENNERT,
lirmans innehafvare.

)S^^¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥»¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥«

IMagaeåia dua M«d 9 |
$ Specialaffär för

Modevaror & Kappor. I
>J Damskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris. $

N. BOMANS
MÖBELUTSTÄLLNING jBT■'tr'l ,^'m

_
tå iCentrals Ixxis.

Mikaeisgatan 4. Tel. 283

a CARL BERGROTH, %/j 2!) Fabiansg. Telef. 750. 21 Alexandersg. Tclff. llli.".. t^
SPIRITUÖSA, PUNSCH o. TTIKT, p?

fcj^-^ engros o. mlnutalfär. [fe«

tid tanken på att beställa kläder,
försummaicke att förstse påma-
terial och taga reda på prisenhos

t HålHI,
Skilnadstorget N:o 2,

(1,
«£^J-

i
yMierhlililéi
i Ett välsorteradt lager af inhem- |
:ska ochutländska tyger. Förfär- i
\ digas alla slags manskläder med |
\ största omsorgsfullhet och till |
: moderata priser hos

W.|A. Sittnikoff.
28 Unionsffat. 28.

Ä\
Graoör

Karl Sundströms
Kautschuk & metallstämpelfabrik emot-
tager beställningar å alla slags gravyr-
och Kautschukstämpelarbeten.

Stämplar & sigill af alla möjliga slag
finnas på lager ilånga banor.

Prisen billiga.
Helsingfors

50 Alexandersg. 50,

,s till billigaste priser och med största ackuratess. ÖfVerenskommelse kan äfven träffas om ackordper år



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET
a mi1J. iiItrfJ. *^ A * 1^f^ [T1n f «^^ ■ **-

— — — —

Hufvudkojitor: Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

AffiCAHPOBCKII TEATPT.
(Jl,HpeKuifl A. M.CEMMBPATOBA).

Bt BocKpeceHbe 27:r0 fleKaöpa (9-ro flHßapa)

H.n y ;k oe hm
(MISS MILLTON.)

h)a5.a bi» 3-xi, Ätacr. Hep. C. PaitoKaro (TapnoßCKaro).
Di-ama i:! akter. Öfvers. af S. Rajskavo (Taraovskaja),

n,rBÄCTByiOUJ,ia lIHIIA
BapoHrL BBreiiin jfciiOßHHb niTOJibut, npn-

■A.il. <I>pOJIOBI.
■T-sca CTpaBHHCKaa
/ „ Jte-Mesep-i,.

cascHMH noirfjpeiraträ
HaTauba A.ieurfseßHa, ero acena. . .
Btpa \ TH OTl> nepßaro öpaita
TlOflb /
O.iwa

3a>ieTaeBri>
.M. B. Ma3ypoßOKas,.,'[. 21. IleiopHH^.
/ T-;Ka JlroÖHHb.
\ F-Hl AHTOIIiO.

I 11l I
Tärnorna \ npHCJly,,a [tfroiibna

npoHCXOAHTi st, Hanre BpeMÄ,

PA3PYLUEHIE nOMnEM.
Komeaia-^apci, bt» 3-xt, A*flCT. coq. J.MaHC^eni^a.

ÄifiCT. l:oe TlpeKpacHaH Eaeiia. Tj;iaCTB. 2:oe Hyada npecTynJieHba-
.HiilCTn. 3:oe UpejuiOÄHTeab aßopaiiCTßa.

a-BfioTßyiomm jihua

HiaToiri, HnaHOßiMb 3opHHi>, npe/icisaTejn,
seMCKOfI ynpaew F-ht. CaMÖopcraft.

Mapba Saxapbeisna, ero aceHa T-ma Jleßima.
"pra» ff \ / F-ata CTparsuHCKaa.
Bil» mrh ;iOtiel>H X » H^poßa.
KpHTCKiii, BpaTO H. *

POJIOB*.

Carma Hata^b BaBHJiOBi, aHTpenpeHept. .T-ht, ne^opHHt.
Mapryraa, cxapaa Rfaa T-«a lloHOMapeßa.
MapKT» TaBpHJIOBHIb CaHHHT., nOSItmHKT, .1-HT, OTOauOBT,.

Ainpeii MapKOBOTB (Panueßi.) OaHHKb, ero
clihm, ii -iyÄ aKoßfI>-

Hasa/io 7 Va sac. Bes

Teater och Musik.
Kung Midas

den norske författaren Gunnar Hei-
bergs bekanta skådespel, som vid fru
Hennings gästspel härstädes hösten
1890 uppfördes på Svenska teatern,
och hvari fru Bränder sedermera ut-
förde hufvudrollen, kommer inom kort
att ånyo uppföras med fru JuliaHå-
kanssonihjältinnans ochHrSvenn-
berg iHjelms roll.

Apropos Kung Midas" och ett Pa-
riserbref tillHufvudstadsbladet förnå-
gon tid sedan, hvariantyddes att detta
skådespel f. n. uppföres på Odéontea-
tern iParis, anse vi oss böraupplysa
att Le roi Midas på Odéon är en
liten enaktspjes, på vers och iantik
kostym, af en yngre fransk författare
E. d'Hervilly, samt spelad med stor
framgång af M:lle Marcya och hrr
Paumier och Douard.

Bygmester Solness,

Ibsens nya skådespel är antaget till
spelning på Svenska teatern samt un-
der öfversättning. Fru Håkanson
kommer att däri spela Hilde Wangels
roll och hr Svennberg titerollen.
Stycket antages komma till uppfö-
rande redan i början af februari.

Sylvi,

fru Minna Oanths skådespel inöfvas
för närvarande på Svenska Teatern
och kommer att gifvas omkring med-
let af denna månad. Hufvudrollerna
innehafvas af fruarna Håkanson och
BAégo, frk Loenbom samt hrr Svenn-
berg och Swedberg.

Dåliga teateraffärer.
(Från Italien.)

Det tyckes vara ett magert lif de
italienska teatrarna för närvarande
föra, åtminstone om man får döma af
följande uppgifter, som kommit till-
handa.
ITurin har Giuseppe Forte, Vik-

tor-Emanuele teaterns impressario och
direktörgjort bankrutt ochblifvit dömd
till fem års fängelse. Han har emel-
lertid blifvit benådad från fängelse-
straffet.
Isamma stad har en annan direk-

tör,AugustoMagnani, likaledesidessa
dagar instält sina betalningar.
IOrvieto har nu en impressario

efter endast två föreställningarafEr-
nani, stoppat nyckeln under dörren
och gjort sig osynlig.
IPisa har Politeames direktörupp-

hört att utbetala sina sujetters löner
och väntas försvinna inkognito.
INapoli har Belliniteatern af lik-

nande orsaker nödgatsstänga sinapor-
tar och lämnat artisterna på gatan.

Och i Messina har slutligen samma
ödedrabbat sujetterna vidVictor-Ema-
nuele-teatern därstädes.

Från utlandets teatrar.
Veckans program

Stockholm.
K Operan. Värmlänningarna. Trubaduren.
K Bräm T. Ett ungkarlshem. En stormig dag
Södra T. Pariserpojken. Hata mig herre.
Vasa T. En stormig nyårsnatt.

Köpenhamn.
Kongl Th. Helligtrekongers Aften.
Dagmar Th. (ioetz v. Berlichingen.

St. Petersburg.
Maria Th. Rousslan och Ljudmilla. Yolanda.
Michel Th. Mariage d'hier. Le sphinx.
Alex. Th. Sans prejuges. Olga Ranzctf.
Lilla Th. Tiggarstudenten. Mascotte.

Paris.
Gr. Opera. Samson et Dalila. Logengrin.
Öp. com. Pré aux Clercs. Richard Coeur-de-Lion.
Com. Franc. Athalie. Par laGlaive. Jean Darlot.
Vaudeville. Monsieur Ooulisset.
Gymna«e. Charles Demailly.
Odéon. Eoi Midas. Mariage d'hier. Pkedre.

Berlin.
K. Opernh. Bastien und Batienne. Tannhäuser. Frei-

sohiitz
K- Schausplh. Fiesco. Don Carlos. Wallenstein.
Deutsch. Th. Zwoi gluckliche Tage. Eomeo och Julia.
Lessing Th. Schulden.
Berliner Th. Kean. Dora. Goldflsche.

Wien.
Kk. Oper. Tannhäusor. Aida. Baletter.
Kk. Burgth. Faust. Gtlas Wasser. Goldfisohe.
Deutsch. Volksth. Die Jäger. (Itfland. 1ggn.)
Th. an d. Wien Gasparone. Vogeliändler.

London.
R. Opera. Orféo. Oavalleria rusticana.
Drury Lane. Prodigal Daugther.
Lyceum Th. King Lear.
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Stort, väl sorteradt lager athusgeråds-
artiklar tillbilligaste priser.

Teodor Baltscheffsky.
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Lindstedts Antikvariska bokhandel,
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Serveras å första klassens
restaurationer ochkaféer samt
säljes hos välför^Asedda kolonial
vitl- och dclik,
tesshat/dlareU



Brunshuset.

BRUNSfIUSETS VARIETÉ
Alla dagar

Sfor infernafronel Konsert
dirigerad af Hr A GENOT från Paris,

\4-Jr o gram.

Musik.
nDie Wacht-Parade", Internationalkören
Blandi-Gabriel.

Les Souvenir d'une Lorette", M:lle Delival.
Excentriska Klowner, Felix och Meier.
Svenska romans- och chansonettsångerskan

Lindholm.
Paus

Musik.

M:me

5. Ehwigerer Mamama", Ungersk kör, Blandie-
Gabriel.

6. La valse du Cliquot, M:elle Ttelwal.
7. Excentriska och musikaliska klowner, Felix och

Me/er.
8. Svenskaromans- ochchansonettsångerskan /'.Lind-

holm.
9. International trio, Blanche-Lilli-Elza.

Musik.
OBS.! Brunshusets Varieté erbjuder alla dagar stort, nytt

och omväxlande Program, ofta ombyte af nya Artister. Början
sker alla aftnar kl. Va 8 e. m.

Högaktningsfullt

N. Håkansson.
<§^-^H|)######/^|)^##X|r(^§K§>^

läsare, annonsörer, meddelare, vän-
ner och vedersakare

göras uppmärksamma på, att meddelanden tilJ
tidningen.annonser- reiclame^^^^^^^^^^^^Bnotiser,program

förfrågningai och ovett mottages af

Arlßifis mm Ifii
Lilla Robertsgatan 4 & 6,

där äfven en särskild breflåda med påskrift

t^rogramSlaået
finnes uppsatt för korresponderandes räkning
och för meddelanden, som. ej kräfva direkt

behandling af byrån

Program-Bladets post- och telegrafadress

T HeliSintjfift

de som fått höra det glömmer det
säkert aldrig.

Innevanarne ide kringliggandeby-
arna äro fattiga ocli okunniga. De
känna Patti blottunder namnet Frun
på slottet". En gammal bonde ytt-
rade nyligen till en turist från Lon-
don: „Skulle vår fru på slottet vara
en sångerska? Nej, hon har pengar,
så att hon kan hjälpa oss, och alla
sångerskor äro fattiga"- Den gode
mannen, som går der bland bärgen,
har ingen aning om att sångens makt
i sig innesluter äfven guldets . . .
MenPattikänner värdet af densamma,

Anekdoter.
— Faust förbättrad. På teatern

i Clermont Ferrand gafs för någon
tid sedan (lovnods opera „Faust" och
första tenoren hade råkat få några
glas för mycket sä att han med stor
möda höll sig uppe under de tre för-
sta akterna. Så kom duellscenen. Val-
lentin ställer sig ipositur, menFaust,
i stället för att draga värjan, utro-
par: Jag skulle slåss med er? Al-
drig! ... Ni vill att jag ställer
allt till rätta? . . Eh bien, jag gif-
ter mig med Margareta! Man kan
föreställa sig hur förbluffade åhörarne
skulle blifva. Underligtnog att Götlie
inte tänkte sig en sä enkel lösning.
Den ifrågavarande konstnären och
Faust-författaren erhöllgenast anställ-
ning vid opera comique iParis.— Presentation påscenen. Från
Frankfurt am Main berättas följande
roliga episod. Lohengrin var annon-
serad till uppförande på teatern, men
hjeltenoren insjuknade plötsligt, och
direktionen vände sig af denna an-
ledning till tenorsångarenEmil Götze
iKöln med telegrafisk förfrågan om
han kunde åtaga sig att samma dag
på aftonen utan repetition sjunga
Lohengrins parti. Svaret lydde: Ja
jag kommer". Kort före operansbör-
jan anlände gästen frånKöln och hade
nätt och jämt tid att göra sig scen-
färdig och ila den arma Elsa tillhjälp.
Han lämnar den af svanen dragna
snäckan, frambär sin hyllning tillko-
nungen, besvär Elsa att ej fråga ef-
ter' hans namn och ort" och omfam-
nar henne derpå med utropet: ;,Elsa,
jag älskar dig!" Medan därpå ko-
nungen samt Brabants män och kvin-
nor ien högstämd kör gifva uttryck
åt sin häpnad öfver det skedda un-
dret, vänder sig Lohengrin till Elsa
och liviskar skälmskt; Tillåt mig,
innan jag fortsättermin kärleksförkla-
ring, presentera mig! Jag är Emil
Götzefrån Köln."—

— Svåra tider'. Den något excen-
triske komponisten X. träffar en vän
på gatan. Efter sedvanligahöflighets-
betygelser frågar den senare: Nå,
har du inte komponerat något nytt
på sista tiden?" —

■ Nej," svarade X.
ndet lönar sig ej att komponera.
Kommer- en tanke för en, så har man
intet papper att uppskrifva den; har
man uppskrifvit den, så får man in-
gen förläggare; har man lyckats få
en förläggare, så betalar han ingen-
ting, är stycket trykt, så är det in-
gen som köper det; köper någon det
så kan han inte spela't, och kan han
spelat, så tycker han inte om det."— Från spellektionen. Baro-
nessan: Jean, är min son sysselsatt?
Betjänten: Unga baron spelar kort
med pianoläraren." —

;,Quelle hor-
reur! hvad säger du?" — Jo, när
jag gick förbi dörren, hörde jag pia-
noläraren två gånger säga: Du måste
spela ess."

Kamps Kafé.

kevvs ©rkesfer.
Tisdagen den 10 Januari.

Program
Defileringsmarsch Lundin.

Les Roses, Vals Mara.

Ouverture till op. Don Juan . . .Mozart.

Loreley, Paraphrase Nesvadba.

Potponrri ur op. Lohengrin . . . Wagner.

PAUS.

Potpourri ur Gluntarne Wennerierg.

Glada Kamrater, vals C. Ekman.

Serenata, ur op. 15 Morskoivsky.
Något Dämpad, polka för piston. .Lessner.

Potpourri, ur op. Mefistofeles . . .Boite.

PAUS.

Ouverture till op. La gazza Ladra . Bossini.

Werners afskedssång ur Trompeta-

ren från Säkkingen Nessler.

Stackars Jonathan vals Millöcker.

Plockgods från varietéartisternes

Repertoir, Potpourri S. Levy.

Söndagen den 8 Januari
anställer

Arbetets Vänners Bestyrelse

i StudenthusetArbetaresamkvärn,
En

«*#■s" SOJI^E ■*4##*

DAGLI S T A.
Bibliotek, museer och offentliga samlingar.
Sörnäs läsesal öppenkl. 4—9 e. m.; sön- och hälgdagar

kl.8 f. m.— 7 e. m.
Universitetets skulptursamling,laboratoriihuset,onsdagar

och lördagar,kl. I—21 — 2 e. m. samt söndagarkl. 2— 3.
Universitetsbiblioteketalla hälgfria dagar 12—3 och lä-

serummet 10— 3.
Studentafdelningarnas etnografiska musem (Unionsgatan

20), sond. 12—3, onsd. o. fred. kl. 12—2.
Folkbiblioteket öppet s—B e. m; söndag, hälgdag och

hälgdagskväll 4— 7 e. m.
Läsesalen i Folkbibliotekshuset öppen 10 f. m. till 9 e.

m.; söndag, hälgdag och hälgdagskväll 10 f. m. till 8 e. m.
Liiserummet iFolkbibliotekshuset (för tidskrifterm. m.)

öppet 5—9 e. m.;söndag, hälgdag och hälgdagskväll4—B e.m.
Pedagogiskaläsesalen och biblioteketisvenska fruntim-

mersskolan onsdag och lördagkl. s—B e. m.

MED FÖLJANDE PEOGRAM
Ouverture utf. af Gardesseptetten.
Föredrag,Jon. Reuter,
Berättelsepå bygdemål, Alex. Slotte,
Körsång, Arbetets Vänners Sångköi\
En Mark Twain historia, Verner Lönnbeck
Körsång, Arbetets Vänners Sångkör.

BAIS.
Deklamation af frökenLina Rosengren

S)ans.
Början sker kl. 7 e. m

Biljettpriset är 50 penni



PROGRAM-BLADETS BILAGA.

Adelina Pattis hem

När konstnärinnan slutat sinaturnéer
och är trött på alla hyllningar, flyr
hon till sin lugna fristad bland bär-
gen, slottet Craig-y-Nos, där beröm-
met ej når henne, och där hon får
tillbringa sin tid ilugn och frid.

Slottet är beläget i en pittoresk
trakt. På ömse sidor om detsamma
resa sig väldiga med grön mossa be-
täkta klippor, inunder ligga de stilla
dalarna, de evigt grönskandeängarna
och där flyter den af fiskar vimlande
floden. Divans trädgård är icke stor,
men omsorgsfullt vårdad. Hennes
älsklingsblomma är hyacinten, som
här blommar hela året om, — träd-
gårdsmästare veta hur svårt det är
att uppnå ett dylikt resultat.

Den dystra byggnadens allvar mild-
ras af en fladdrande fana och en gyl-
lene lyra, som anbringats ibasrelief
på fronten. Alt hvad ett konstnär-
sinne kan önska af fin smak och kom-
fort finnes här. Salongen är ett félikt
gemak iblått ochsilfverbrokad. Den
smyckas af orientaliska draperier och
mattor, taflor och dyrbara konstföre-
mål, som Patti samlat under loppet
af sinlånga triumfbana. Där finnes en
kanna af guld, skänkt af hennes be-
undrare i San Fransisco och betakt
med stora brillianter, en liten koffert
af silfver, en gåfva af hennes kolle-
ger vid operan iWien, foglar af ge-
diget guld med ögon af rubiner, ett
litetpiano, inlagdt medsmaragder,dyr-
bara tafvelramar, finaste sévresporsiin,
solfjädrar,somgenomädelstenar,konst-
målningar och autografer ha ett ofant-
ligt värde. På bordet ligga dyrbara
souvenirer isådan mängd, att de ej
kunna uppräknas. Två stora pianon
från Steinway och Erard stå likale-
des idenna salong.

ORKESTERFÖRENINGEN.

Societetshuset
Tisdagen den 1O januari

Program:
Ouverture, Heimkehr avs der Fremde Mendelssohn.
Albumblatt " " " " Wagner.
Gavotte (ny) Bach.
Balletmusik ur op. Die Königin von Saba....Goldmark.

Paus.

Ouverture Mignon Thomas.
Konsert för violin Tschaikowskij.

(hr. Willy Burmester.)

Täflingslekar till Patroklos' ära" (ny) Bnich.

Brottare.
Kapplöpning.
Segrarene.

Paus.
Dans iir op. Rogneda Seroff.
Kind inEinschlummern" (ny) Schiimann.
Kröningsmarsch Svendsen.

Konserten börjar kl. V2B e. m.

Robert Kajanus.

Pattis budoar är möbleradi rosa
och stålblått. På väggarna hänga
landskapsskizzer iakvarell, som divan
själf målat, ty om hennes talang för
musik också vida öfverträffar hennes
talang för målning, så är den sist-
nämda dock ej att förakta.

Ett särskildt intresse har ett rum,

som användes för bevarande af alla
fotografier divan fått till skänks. Där
finnas porträtt af nästan alla vår sam-
tids krönta hufvuden iEuropa, alla
berömdakonstnärer och musiker. Stora
album innehålla porträtter af forna
kamrater. Den första sidan ihvarje
album är alltid egnad åt någon fram-
stående stjärna — Therese Tietjens,
Pauline Lucca, KristinaNilsson,Etelka
Gerster m. fl. öppna raden och följas
af Mario, Wachtel, Guiglini, Formes,
Rossi och Nicolini.

Pattis passion för biljardspel är
allmänt bekant, och man får därför
icke undra öfver att hennes biljardsa-
long är ytterst elegant och komforta-
bel. Dyrbara taftor betäcka väggarna
och ett genéver-orkestrion är placeradt
vid ena väggen. Det spelar femtio
olika melodier, från Wagners allvar-
samma toner till Offenbachs bacchant-
visor. Vinterträdgården upptager
slottets hela solsida.

Det finnes alltid främmande på
Craig-y-Nos, men förstefter kl.12, då
déjeuner å la fourchette serveras, vi-
sar den charmanta värdinnan sig för
sina gäster. Förmiddagstimmarna an-
vänder hon till läsning, skrifning,
målning och sångstudier. Besynner-
ligt är att Patti, som aldrig sjunger
oratorier offentligt, för egen delhälst
studerar denna allvarsamma musik,
och det är isynnerhet Mendelssohns„Elias", som utgörhennes förtjusning.
Det har ej varit många förunnadtatt
höra henne sjunga Hör IsraeUß men

<$rogram~<fö(aåef
Tidning för

Teatrar och
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Helsingfors

Konseiler.
Programbladet innehåller program för alla offentliga nöjen iHelsingfors:

(Deairar, Symfonikonserier, {PopuCära Jfonserter, %IR-3f£onserter, Café-Jf£onser(er, Cirßusföreståttninqar
ocE varieié-foeairar.

Programbladet innehåller dessutom porträtter, biografier, korrespondenser, nyhetei^^^^^^^^^^^^^^^^^H
och utlandets teater- och musikvärld.

Tidningens annonser mottagas och ombesörjas af Arbetets Vänners Byrå, Lilla Robertsgatan 4 & 6. ProJgrambladet inför gratis alla program, som senast 48 timmar före önskadpublikation meddelas tidningenpei
porto under adress: Programbladet, Helsingfors.

xäfskMa Mportörer PROGRAMBLADETS GRÖNA GOSSÅR ,
'"'//. Konditorier, utanför teatrar, konsertsalar ■>"!> :

biljettförsäljare, portierer, rockvaktmästare o^^^^^^^^H

ech notiser från inlandets

Tidningen tiUhandahålles
gator ocfitorg^M

stelselokalm samt

Endast lösnummer försäljas. Pris 5 penni. $%m
uppassare.


