
Pris 10 penni.

&rQgram~<fölaåef
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBUN,
FOTOGRAF Teatrar och Konserter.Atelier för porträttering.

Förlag af fotografier efter finska konst-

%rand- & Jsjf- -S- v <.<"

C-v Kontor:, '
7K. Esplanadg.33.

-f- c/. /V. Carlander.

närers arbeten
ti Förlag af finska vyer. )fc

Handel med fotografiska artiklar Utgifves hvarje onsdag, fredag och söndag
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.

N:o 1 Söndagen den I Januari 1893.

Svenska Teatern.
Söndagen den 1 Januari

(InTyårsdagen)

SPROLOG *il
af Rafael Hertzberg.

LIFYET PÄ LANDET
Folk-komedii5 akter (efter Fritz Reuters roman). Fri be-

arbetaning af Frans Hedberg.

Personerna
Axel v. Kambow, riddargodsägare ....Hr Ljungberg.
Frida, hans hustru Fru Eiégo.
Frans v. Itambow, hans kusin Hr Berlin.
Pomuckelskopj), godsegare „ "Wilhelmsson.
Fm Poinuckelskopp, Fru Salzenstein.
gjf } deras döttrar {» "^
Pastor Benrendsen Hr Wahlbom.
Karolina, hans hustru Kru Precht.
Fritz Triddelfltz, hennes systerson ....Hr Castegren.
Hancrnian, inspektor „ Malmström.
Louise, hans dotter Frk Lihr.
Biäsig Hr Siégo.
Fruchsschwantz, advokat „ Salzenstein.
>[aria Möller, Hawermans husjungfru . .Fru Castegren.
Daniel, Rambows gamlabetjänt Hr Siljander.
KristianDesel, \ a£

,sverkare /
-

Lindh.
Peter Väscl, / d*Ss"^re __

Blomberg_
Handlingen föregåriMecklenburg. l:sta akten iGurlitz

prestgård, de öfrigaakternapågjdset Pumpelhagen.
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. lO,so e. m.

Måndagen den 2 jan.:Professor Cranipton,
Biljettpriser; Partcrre 4,50; 4,—; 3—; Part. gäll. 3,—; Avantsc. 25,—; Part,

loge 4i_;iRad. fond 4,50; Sida 3,50; IIBad fond 2,— ;Sidn 1,50; Avantsc,
20,— ;111 Und fond I,— ;Sida I,— ; Gäll.0,50; ATantsc. 10,— M.

2^,

■\A^"vL.t^

John Riego
(Onkel Bräsig iLifvet på landet).
,Vi;r mar småler åt Ole Rass skrattar

åt Onkel Bräsig och applåderar skoma-
kare Kumlaiider, anar man föga, att inne-
hatVare» af dessa roller är af det mest
kosmopolitiska ursprung i verldeu. Riego
är född norrman af starkt kroiserad svensk
och spansk race.

Se där orsaken till de rika skiftningarna
ihans karaktär .som människa och konstnär!

Norrmannens djupt symboliska kynne har
gjort honom till de» oupphunno Ibsoutol-
kare på scenen, som vi lärt känna ihans
Gregorius Jonsson i Kungsämnena; sven-
skens lättrörliga sinne låter oss i Regina
von Emmeritz cc I'ater Helnibolds.^org i
rosenrfidt; och det borna adelskapothos do
kastilianske grändernas ättling tar till och
med sprängt sitt skal och söktett rent yttre
uttryck i hans nobelt skurna örnnäsa.

Riegos stamfadervar högt uppsatt Rang-
komiker och Lönnmördare redan under
Philip 11. Själt är Riego numera både
gift och far.

Suom. Teaatteri.
Suununtaina Tanimikuun 1p:nä1892.

Aleksis Kiven kuolin päivän johdosta.

NUMMISUUTARIT.
s:si näytöksinenhuvinäytelmä. Kirjoittanut A1eksis Xivi

Suomalainen alkuteos.
Henkilöt

Sepeteus, lukkari . . " lisakki Lattu.Topias, suutarimestari Aleksis Rautio.Martta, hanen vaimonsa Emelie Stenberg.Esko, \ , noiv^ca / Hemmo KaUio.livari, / Jlanen Pol^nsa ( Robert EeinoNiko, merimies Emil Falk.Jaana, lianen tyttärensä, Topiaksen hoito-
lapsi ... " Maria Salin.

Mikko Yilkastus, Kaarle Halme.
Kristo, nuori seppä Axel Ahlberg.
Karrij talon isäntä Benjamin Leino.
Kreeta, hanen kasvattinsa Kirsti Sainio.Jaakko, puusuutari ■ . .Evert Sutinen.
Sakeri, Martan veli, viraltapantupoliisi. .Niilo Stenbäck.AntreKS, kraatari ja klanetinpuhaltaja . . . Taavi Pesonen.Teenm, viulun soittaja Knut Weckman.Eerikki, lautamies — — — —
Leenan-Kalle Olga Poppius.
Anna muori Saimi Järnefelt.
Eras nainenKarrin talossa

— — — — — -
Krouvari, puol'matkan krouvissa — — — —
Häämiehiä ja kuokkavieraita. — Näytelmä-paikkaHämeessä.

Näytäntö alkaa V2B

Ovet arataank:lo 7. Näytäntö alkaa k:Io y2 Jalop-
puu Jt:lo 11.

Piljettien hin. kor. Parterrc 3,50; 3,— ;Part. loge 3,50; Toisin riT.2.— ;1,25
Kall. 0,75; 0,50 ; Ork. 2,50;IliiT. 3,50; L. 1, 8, 10: 22,50; L.2:12,50;I.B—
7, 11—18, 17;15,— ;h. U— KS: 10,— ;L.!): 30,— M.

-*<» K. E. STAHLBERG'3 FÖ T5GR 17150 fTffTTS!
kl. 3—5 e. m. /<g#
iuiiai/imed s<.** *Jk \ >** jer**.

fc^/V./KONSERV
j

<$>- Dagligen --$>

Levys Kapell,

TEATERAFTNAR
iMatsalen

efter slutad representation.

4 Ernst Bruno k
IItåIMINH-åMI

IN. Esplanadgatan 25. Helsingfors, f

SOCIETETSHUSET,
som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemangär ele-

i gant ochfullkomligt nytt, uppfyller allanutidensfordringar.Större
och mindre våningar och enskilda rinn erhållas för bröllop,

\ middagar;supcer och sammanträden m. ni.

C. Maexmontan.
"— ««iiiiiiiii!iiiii!iiiiiiHiiiuiii«*-« -*mm\ iiiiniiiiiiiiini»*— "— ■wfiniiiiiiiiiiitiiiuriiiiii*»— "— «<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 11"► "
" Tf STU T) B'B T

KLÄDESHAMDEL och SKRÄDDERIRÖRELSEi
Unionsgatan N:o 27.

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

>-4*llllllMlllllllltllllllllllllH»»' > ««ll 1 111 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 "►— "— 4«fl11111111111111IIIH» . »'» IIHIIHIIIIIItlllllllHllllllHII»>— "
Julius Tallberg\s ByggnadsmaterialieAandel,

Krut- tf- Dynamilaflär. HELSINGFORS. Murbruksfabrik.

LORENS MALMSTRÖM,
vis å vis Kapellet

rekommenderarivälvillig hågkomst
sin

-a* Bcrrebiperingsaffär. h$-
Specialitét: Engelska, moderna hattar.

Teater-, Res- iMarinkikare.
Specialitet: Glasögon & Pince-nez.

■"*% Störstaurval. — Nya modeller. £■>""
PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Espianadgat.37 (Göhlesgärd).

I£port-IZ)op6i
IV.Esplanadqatan21.

HELSINGFORS, <s&12_lAlexandersgatan N:o 17.



ORKESTERFÖRENINGEN.

Populär konsert
Societetslmset.

Söndagen den 1 januari
-**«-

rroapam

Kajanus
Kölder.

Cortége
Fantasi-dans (ny) . . .
Air, för stråkorkester . .
Balletmusik ur op.Eienzi

Bach
Wagner

PAUS,

Beethoven-Ouvei%ture Lassen.
WihelmjInMemoi-iam

(lir. A. Amigo.)

Polonaise (E -dur) Liszt,

PAUS
8)Die Fischerinnen vonProcide", taran-

tellaH Eaff,
Kräl.9) La Perle de Yalence"

10) Ulfåsa-marsch .... Söderman,

Konserten börjar ki V2B e
Robert Kajanus

Hj. Fagerroos, S
M Alexandersgatan 9. H11 J8

t. E. LIMS BORSTBI HDERiAFFAR,
Alexandersgatan 46, CENTEALS HUS,

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

C f. Lindgren

HKOBS,!
Rocooco & Japanesiska rummet j

rekommenderas för slutna sällskap.
Conditori
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Edvin Forsbäck's
Illiiilffiiilßffi||iiåelIluiif ©t.

Tillvärkar alla slags luft- och konstfyrvärke-
rier, äfvensom dylika, föreskrifna för sjöfarten.

Ständigt väl sorteradt lager af illuminations-
ocli maskeradartiiclar m. ni.
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BRYGGERI.
Telefon 67—1081,

Bayerskt-,

PIIcSJStE^
Kulmbacher-
ÖL.

Anmälan.

Programbladet afser ej att blifva
någon politisk tidning, det afser en-
dast att roa — till och med press-
ombudsmännen. Men isynnerhet pu-
bliken och erkannerligenHelsingfors
teater- och musik-vänner.

Programbladet kominer att inne-
hålla alla stadens förlustelse-program,
annonser och reklamer från hela lan-
det, samt notiser och skvaller, kritik
och polemik, satir och epigram från
hela den kända teater- och musik-
världen.

Programbladet är oberoende af
alla partier och konjunkturer, har
inga andra språkintressen än de fri-
språkiga och uppställer intet eget
program, men representerarså många
som möjligt och så omväxlande som
möjligt. Gratis. Ty alla program,
som fyratioåtta timmar före önskad
publikation inlämnas till tidningen,
införas kostnadsfritt. Afven program
för folkkonserter, circusföreställnin-
gar, val af stadsfullmäktige och an-
dra muntrationer

Programbladet återger i hvarje
nummer ett eller flere å hr F. Tilg-
manns officin utförda porträtt af in-
och utländska artister jämte lämpliga
panegyriker eller ännu lämpligarekri-
tiker.

Programbladet innehåller hvarje
vecka musik- eller teater-bref af pi-
kant innehåll från specielt engagerade
korrespondenter iStockholm, Kristia-
nia, Köpenhamn,Paris, London, Ber-
lin, Wien, S:t Petersburg, Milano,
Rom och Madrid.

Programbladets tredje sida erbju-
der under rubrikFonogram,ihvarje
nummer, det mondaina Helsingfors
senaste om dit eller bonmot i en
formabsolut fin du globe.

Programbladet sista sida uppta-
ger under rubrik Från utlandets
teatrar en förteckning öfver löpande
veckas repertoar på allaEurupas mest
framstående scener, samt minst en
spalt teater- ochmusik-notiser, hvilka
i ingen annan tidning förut varit
synliga

Programbladet utkommer hvarje
söndag, onsdag och fredag, i helg
och socken, iur och skur, inödoch— specielt— ilust,samt försäljesöfver-
alt. Afven där gratisprogram finnes
att tillgå, emedan någon konkurrens
ej kan kommaifråga — sålänge folk
hällre vill ha roligt för ] 0 penni än
tråkigt för ingenting.

Programbladet tillhandahålles af
tidningens Gr ii na Gossar
på gator och torg, ikaféer och kondi-
torier, utanför teatrar,konsertsalonger
och andra förlustelse-lokaler samt af
biljettförsäljare, portierer, rockvakt-
mästare och uppassare — alltid och
öfverallt.

Redaktionen

fe gr (§~^ marin.

\ s^f <ZBoR~ iSfenfrycfieri, -f^s
B,tö»saas>i,

— ~S- Privilegieradt 1869,

Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapliga
som merkantila. Rekommenderar sin isiea^n-ig-rsLfislca su^d.el-
n.iia.g' förutförandeaf 111-u.stra.txoELer af alla slag enligt nya-
ste metoder.

OSS.I Våra arbeten hafva rönt allmänt erkännande i) in- och utlandet samt tillerkänts nere pris. Profver stå gärna till
J> (^tjänst franco och gratis. @,
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|Segereranf^ & C:o n
"] Affär i järn, färger, kemikalier,[f
U1oljor m. m.
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ORKESTERFÖRENINGEN.
Populär konsert

Societetslmset
Tisdagen den 6' januari

~g~HS-

-Program:
Ouvertnre, össian . TOräde^^^BScherzo, för stråkorkester (nyj .MendélssonW^Siciliano Bach- Wilhelm)
Scener ur Die Meistersinger" . Wagner.

Paus
Kallet-musik ur op. Ascanio (ny) Saint-Saens

I. — Introduction et Danse^anojennf^B
11. — Bacchanale.

111. - Apparition des muses.I
IV. — Evooation de PAmour.H
V. — Adagio et Variation.

VI. — Finale — Valse.
a) Adagio j för yiolm; ■

(Herr Willy Burmester^^^^^^^^^B
Raff.
Sarasate,

Morisk fantasi Moszkowski.
"Songe d'amour api-és le bal". Czibulka.
Zigenar-dans ur op. Rusalka. . .Dargomiskij

Konserten börjar kl. 7^B e. m.
Robert Kajanus
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)t för större och mindre beställningar \ *(
5* rekommenderas, samt frukostar, mid- \ *S

daoar och supéer såväl å la Garte|
)* som prix fixe.

Hg-I*-^ serveras alla dagar

£K 45



AJIEKCHIPOBCKII tum
(RupeKvix A. M. CEMMBPATOBA).
Bt BocKpeceHbe 20:ro fleKa6pa (I-ro HHBapfl)

Bl) !:H pa3~b

MAPIfI CTK)APT"b.
MARIA STUART.

Tpare;i,iH bi 5 kwct. coq. niHiijiEPA. Ilep. A. HInmKOBA.
Tragedii5 akter af Schiller. Öfvers. af Sohischkoff

Maria Stiitirts roll.utföres af M. W. Masuroffskaja.

IHIJA
Mapi/r Cxroaprt, Kopo.iena UtoTJiaHflCKaa . .M. B. Ma3ypoßCKaa
|i.ni3aneTa Kopo.iena AmviiiicKaa F-nca JleiwHa.
PoöepTL Jypefi, rpaipt Jleäciepi. . . . .A. 11. $poioßi>.
Feopri, TajißÖoij,, rpai|)ri,ETpiocöropn . . . .JL 21. IleiopHH^.
BiwtreJiT-b CecHjn., öapontEop.iefl(jt)ri. . . .T-Ht CaMÖopcKiä.
AMiairt IXaynera, pLiuapi,........ „ OoaHOßi..
MopTHMepx, ero njreitaHHKx „ Py;iaKOBrB.
MeaBBBJiB, ÄOBonpaßHTeab llapin „ Aiupieisi,.
Anna Keirne;ui, ca KopMHJiHua U-xa IloiiOMapeßa.
]"i!ap;ioiicidH o^anepi. F-Wb AiiTonio.
ll[epn({)i> rpaifcTiia „ MHxiein,.

lIpHfIBOTHHa h cviyrii

B^ saK jironeHie:

Hto MMtewb-He xpaHMMt, nOTepHBUIM-
n-naseivii..

KoiieAia-iiO^eßiMß b-b 1-omx ,d;iicT]!i]"r co^. C. CoaoBbEBA.
Vaudevillei1akt af S. Solovieva.

Pavel Pavlowitscli Morowkins rolutföres af L.L. Petjorin,

.ii;iioTßyionpa jfinj;A

Fonogram.
(Efter slutad redaktion).

Programbladets
profnummer.som,
efter hvad öfriga
platstidningarve
tatberätta,redan
i fredags skulle
publiceras,kunde
emellertid nämda
dag icke utkom-
ma, af orsaker,
som hvarken be-
rodde på Redak-
tionen eller Tryc-
keriet..

Ilaßejrß IIaBJIOBH'II> MapKOßKHirb, OTapHK'i>
6pH;iaiaHTniHKrb

MaTpenaMapKOBHa, ero :1:011a
AjieKoaiiÄpt, acHßOiiHcen'B
Cotpba, ero stena
HBair/> Hi!aHoi!ii [riIJfrryxoßt
Aima Mnpoiioiiiia

:I,iHCTfrie Bb Mockb4

Hasa/io 7 x/z sac. Ben

T-wh TleqopnHT..
P-ata lloHOsiapeßa,
F-Ht 'I'poaOß'L.
F-ata CTpaßHiiOKaa.
F-Ht Cinioo[)i'ia/i.
F-aca J[io6n'it.

Kamps Kafé.
Ilevys ©rkesfer.

Måndagen den 2 januari
Kosaoken marsch af Latann.
Gnistrande stjernor, Vals n Waldteufel.
Ouverture till op. Konung fören dag . . „ Adam.
Lied ohne Worte „ AntonDoor.
Potpourri ur op. Faust n Gounod.

Paus.
Turkisk marsch „ Beethoven.
När natten sakta stiger (Rom: förPiston.) „ Wieberg.
Breslauer Kreutz-Polka „ Bsyer.
Revérie arr. för orkester B Vieuxtemps.
Potpourri af Svenska Favorit melodier . . „- S. Levy.

Paus.
Ouverture till Bonden och Poeten . . . . Suppé.
Synnöves Brudeslaat „ Teilmann.
Serenad Espagnole „ Métra.
Kors och Tvärs, Humor. Potp „ Bohlmann.

Program för Tisdagen den 3 januari
Kronprins Fredriks marsch af Dahl.
Gondola Vals „ Roeder.
Ouverture tillMaritana n Wallace.
Bondbröllop „ Söderman.
Potpourri ur op. Uavalleria Rusticana. .. „ Mascaqni.

Paus.

Ouverture till op. Stradella B Flotoic.
Auteul Longehamp, Polka n Desormes.
Aftonstjernan , Waanrr.
Souvientoi, Vals u Waldteufel.Minne af Eosé Heats, Potp „ Bichter.

Paus.
Pére Vietoire Marsch „ Ganni.
Spansk dans „ Moszknwsky.
Varieté minnen, Vals B Looström.
Potpourri ur Frihetsbröderna B Offenbach.

"[

ARBETETS VÄNNERS PLATSFÖRMEDLINGS-, ARBETS- och KOMMISSIONSBYRA, Helsingfors, L. Robertsg. N:o 4 & 6,
erbjuder sig härmed att gratis bemedla åt hugade principaler tjänstefolk, arbetare inom alla yrken, arbetsledare, förvaltare,inspektörer,maskinritaré konstruktörerarkitekter, ingeniörer, m. fl. Endast personer med goda betyg från tidigare platser erhålla byråns förord, hvarjämte byrån, där blott sådant är möjligt 'sökerprivatiminförskaffa närmare upplysningar om de sökande. Genom byrån utföras samvetsgrant och 'till billiga priser följandearbeten: Undervisningisvenska finska ryskatyska, franska och engelska språken, räkning, geografi;mottagas stilistiska-, juridiska- och arkitekturuppdrag,korrekturläsning, stenografering,renskrifning autokopie-ring, öfversättningar,bokföring,porträttering i stomp och svartkrita, uppgörande af byggnads- och maskinritningar,målarearbeten, pianostämningm m Byrån ombe-sörjer med största skyndsamhet bank- och affärsuppdrag af alla slag, inkasseringar, speditioner, distribution af bref och andra försändelser köp och försälinino-afvillor,stads- och landsfastigheter,värdepapper, landtmannaprodukter,handtvärks- och fabriksalsterm. m.

OBS.! Alla uppdrag utföras till billigaste priser och mod största ackuratess. Öfverenskommelse kan äfven frii^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
♥oi♥♥♥♥♥♥♥♥

Helsingfors Ridinstitut
■o f.ni. och 5—Söckendagarkl. 8-

Sön- o. helgdagar 9-2 f. in.

TELEFON 304

####!>########

ålni iåiSSiiS
SPIRITUOSAAFFÅK

13 Eriksgatan 13.
Rekommenderar sitt välsorterade

lager af
Cognac,

3FLo:eki?
XjiIs.öi*o x*

Från Legler Pernod, Schweitz
direkt importerad absinti

Alla varor absolut lin och ren smak.

IMliifaeaan dm M@irdL 1
Specialaffär fö^^^^^^^^H *

1 Modevarni <\ Kappor.
5* Damskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris. £

iV
iCentrals livs.

Mikaelsgalan 4. Tel. 283

g CARL BERGROTH, fe
i» Fabinnsg. Tclc-f. 750. 21 Alexandorsg. Tolrf.1165. JfyJ

►Sjj SPIRITUÖSA, PUNSCH o. VIIST, g«
°y-1 engros o. minutallär. fe«
X^K/K^vlvFc/K/lvlvlvlvlvl^\f/lvlvlvK4s/Ivl^l\/l^lvl\/Iv^.

Skrädderi-Etablissement.
"

Ett välsorteradt lager af inhem-
\ ska och utländska tyger Förfär-
i digas alla slags manskläder med ;

Istörsta omsorgsfullhet och till =
moderata priser hos

% A. Sittnikoff. j
28 Unionsgat. 28. ,\

ifex /31

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

Stämplar & sigill af alla möjligaslag
firmas på lager ilånga banor.

Prisen billiga.
Helsingfors

50 Alexandersg. 50.

!'fy % :Jy~n, Seldon. Rese-effekte:
Hvad prisbillighet

ADEL & AKOOHSFABRII
Helsingfors

;a lager af lätta och välgjorda Åkdon, "Rid-
1 och finare läderarbetenilandet,
angår motstår fabriken hvarje konkurrens

CARL FR. SPBNNBRT.
lintians innehafvare.

ld tanken på att beställa kläder,försumma icke att först se påma-
terial och taga reda på prisenhos

t, JlilBJI,
Skilnadstorget ISf:o 2,

teg»

rL ■■JrlefI'^
aW&S

Tas om ackord per år



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor:Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Brunshuset.

BRUNSHUSETS IMIETC
Alla dagar

Sfor infernafionel Konserf,
dirigerad af Hr A. GENOT från Paris

\Pr o gram.

rDie Wacht-Parade", Internationalkören M:jume
SlåncA-Gabriel.

Les Souvenir d'une Lorette", M:lle Delwal.
Excentriska Klowner, Felix och Meier.
Bellmanssånger, Hr Fr. Skough.

Paus
Valse fin de Siécle, M:me Jldelina.
Ehwigerer Mamama", Ungersk kör,

Gabriel.
Blanche-

La valse du Cliquot, M:elle 'Delwal.
Kuplettsånger, Hr Fr. Skough,
Excentriska och musikaliska klowner, Felix och

Me/er.
International trio, Blanche-Lilli-Elza.

OBS.!Brunshusets Varieté erbjuder alla dagar stort, nytt
och omväxlande Program, ofta ombyte af nya Artister. Början
sker alla aftnar M. ' Be. "^^^^^^^^^^^^^^^^^HHögaktninqsfullt

N. Håkansson.

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors, Mikaelsgatan 9

Teater och Musik.
Ny komposition af K

din Topelii poem „Ängsblom-
mornas söndagsmorgon,, liar hr K.
Flodin skrifvit en särdeles stämnings-
full och lättfattlig musik, hvilkeii
redan här inom en mindre krets
musikvänner rönt stort erkännande
vid dess utförande på Läroverkets
för Gossar och Flickor Luciefest före
jul.— På Ålands skär", det nya
folkskådespelet med sång och dans af
Hr Rafael Sandström, telegraf-
tjänsteman i Tammerfors, torde näst-
kommande onsdag för första gången
komma till uppförande på Svenska
Teatern. Den till stycket arrange-
rade musiken grundar sig på melodier,
delvis upptecknade af Hr K. Ekman
delvis af författaren själf.

— ,,Sjung med oss mamma"
är namnet på ett tiotal visor för
barn, utgifna af den kända signa-
turen Lea och samlade i ett litet
elegant häfte med lättsatt ackompag-
nemang, samt specielt lämpade för
musikaliska ungdomar mellan 4 och
(i åi— Nya skådespel: Från Miin-
chen skrifves den 1 Dec.: Igår
vakte ett ännu ingenstädes uppfördt
skådespel i fem akter af Richard
Voss, Der Zugvogel" (Flyttfågeln),
stort intresse och rönte ett vänligt
mottagande. Flyttfogeln är en rysk
grefve och socialistisk svärmare, som
vill göra alla lyckliga och i stället
bereder allas ofärd. Idén är hämtad
från en dikt af Maupassant. Förfat-
taren inropades efter de båda sista
akterna

På Burgteatern iWien uppfördes
den 25 Oktober för första gången„Mästaren frän Palmyra", dikt i 5
akter af Adolph Wilbrandt. Idik-
tad handling och diktade gestalter
har skalden behandlat frågan om sjä-
lavandringen. Mästaren från Pal-
myra är en af lifskraft och skapelse
uppfyld konstnär, som dristar sig ön-
ska lefva evigt utan att varda lef-
nadstrött. Ide väsen, som han efter
hyarandra älskar, framträder för ho-
nom aningsvis tanken på en själavan-
dring; dock inser han slutligen isin
ensamhet, att den enskilde icke är
ägnad att i sig upptaga tillvarons
fullhet och han hälsar döden, som
han önskar sig, såsom en förlossning.
Stycket mottogs mycket gynsamt och
författaren framkallades flere gånger
efter hvarje akt.— Ernst von Wildenbruch liar
skrifvit ett nytt drama, „Mäster Bal-
zer", hvilket nyligen för första gån-
gen uppfördes på Scliauspielhaus i
Berlin. Det handlar om en urma-
kare ien liten småstad, som ruine-
ras af att en urfabrik auliigges i
lians stad. Visserligen får lian an-
bud på en god plats som värkmästare,
men detta afböjer han som ett hån,
att bjuda honom, en efterföljare af
de „store urmakarene", att blifva
fabriksvärkmästare. Han besluter sig
då för att jämte sin dotter dränka
sig, men då han får veta, att hon
älskar den 18-årige gesällen Otto,
uppgifver han tanken på själfmord,
antager platsen och välsignar detun-
ga paret. Mottagandet från publi-
kens sida var delvis vänligt, delvis
kyligt; emellertid inropades författa-
ren flera gånger.

Hm, Hm!" heter ett lustspel som
nyligen inlämnats till Burgteatern i
Wien. Föfattaren är anonym, men —
titeln tyder på Henrik Ibsen.

;r^
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H:fors 1892. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri,

OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor:Unionsgatan 30, Telefon 1481.
meddelar försäkringar mot OLYCKSFA LL.

Från utlandets teatrar.
Veckans program

Stockholm
K. Operan. Cavalleria rusticana. Hm ondes lärospån.

Dygnets timmar. (Ballet.)
K. Dram. T. Sveas fana. Bröllopetpå Yaleni.
Södra T. Gräsenklingar.
Vasa T. Lilla Helgonet (Anna Petterson.)

Köpenhamn.
Kongl. Th. Helligtrekongers Aftea. Under Snefog.

Maria Stuart.
Dagmar Th. Uriel Aoosta. Den inbillade sjuke.

St. Petersburg.
Maria Th. Furst Igor. Eousslan och Ljudmilla,
Michel Th. Maris de leur filles.
Alex. Th. En dag iS:t Petersburg. Hamlet.
Lilla Th. Cornevilles klockor. SkönaHelena.

Paris
Gr. Opera. Samson et Dalila.
Öp. com. Lalla Roukh. Flute enchanté
Com. Frang. Jean Darlot.
Vaudeville. Monsieur Coulisset.
Gymnaie. Celles qu:ou respecte.
Odéon. Mariåge d'hiér.

Berlin,

K. Opernh. Afrikanskan.Lohengrin.Bastien und Batienne
(Mozart.)

K- Schauxplh. Stormen. Die Quitzows.
Deutsch. Th. Juden från Toledo. (Kainz.)
Lessinq Th. Dora. Fedra. Francillon. (Duse.)
Berliner Th. Richard 111. Macbeth.

Wien.
Kk. Oper. Fidelio. Tristan und Isoide.
Kk. Burgth. Der Méister von Palmyra.
Deutsch. Volksth. Äran.
Th. an cl. Wien Der Bajazzo. Tiggarstudenten.

London.
li. Opera. Orféo. Cavalleria rusticana.
Drury Lane. Prodigal Daugther.
Lyceum Th. King Lear.
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Programbladet
(Bilaga.)

N:o I. Söndagen,den IJanuari 1893.

Svenska Teatern.

Måndagen den 2 Januari

Professor Crampton.
Lustspeli5 akter af Gerhart Hauptmann. Ofversättning

Personerna

Professor Crampton,, lärare vid konstaka-
demin Hr. Svennberg.

(Jertrud, hans dotter Frk Holmlund.
Adolf Strähler, köpman Hr Swedberg.
Max Strähler, lians bror. målare „ Ljungberg.
Agnes Wiesner, född Strähler, enka, deras

syster " Fru Castegren.
ProfessorKirclieisen, \ .

- .-, , , " / Hr Wahlbom.
ArkitektMilius, >) larare^d akademin>

Malmstl.öm.
Janetzki, pedell „ Wilhelmsson.
Popper, Cramptons elev „ Lindh.
Keist restauratör " „ Larsson.
Kassner, värd på en krog........ „ Lindh.
Kuntze, "I „, "" t

"
i vi Salzenstien.

Seiffert, / mMarmastare ( 'J Castegren.
Selma, uppasserska Fru Wahlbom.
Weisenbacli.> ,n i " i i n " (Hr Precht.
Stenzel, '} äldre elevervidakademin.| Siljander>
Lo'ffler, stadsbud, factotumhos Crampton . „ Eiégo.
Ett stadsbud, modell „ Beckman.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,30 e. m
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Korrespondens
Fru Hartman-interview.

Paris, den 22 dcc. 1892,
Hr Redaktör,

Då jag omottagit Ert angenäma upp-
drag att stundom meddela Era ärade
läsare senaste nyhet, rykte eller skval-
ler från den parisiska teater- och mu-
sik-världens salonger,har jagnaturligt-
vis låtit mig angelägetvara, att förmin
första courrier finna ett ämne, som för
Er publik kunde äga ett intresse utöf-
ver nyhetens ensamt.

Jag beslötdärföre att göraett besök
bos Er förtjusande landsmaninna fru
Hartman, hvars bekantskap jag isom-
ras hade den äran göra i Dieppe, där
hon vistades ett par månader, dels för
att njuta af våra hafsbad dels för att
fortsätta sinastudier förM:meLagrange,
livars man, på samma gång talangfull
skådespelare och administratör, leder
teatern iDieppe.

Det var frågan om, att fru Hartman
redan där skulle debutera inför fransk
publik, om ej samtidigt den för henne
efterlängtade möjligheten att få debu-
tera infor hela Paris åter yppat sig.
Hennes beskyddare och gynnare, M.
Coquelin ainé, som själf inneharstörsta
delen af aktierna iThéåtre de Vaude-
ville,hade nämligen gjort denna teaters
administratör ett förslag af natur att
genast beviljas. Och fru Hartmanläm-
nade iseptember Dieppe med ett loc-
kande anbud från Vaudeville på fickan.

Hennes egen önskan var emellertid,
att ej debuten skulle påskyndas, hälst
valet af roll vore svårt nog, sedan titel-
rollen iSardous nya stycke, Les Arne-
ricains en Europé," från början afsedd
förfru Hartman,gåtthenneurhänderna,
på samma gång hela stycket gick för-
loradt för Paristeatrarnes direktörer,
emedan författaren till fabulöst pris,
man uppger 45,000 fränes, försålt styc-
ket tillen agentur iNew-York.

Allnog, hösten gick, under det fru
Hartman, såsommanberättademig,fort-
satte sina studier af vår diction théfi-
trade med om möjligtstörre energi än
någonsin förut. Då förspordesibörjan
af denna månad, att hon för sin debut
valt hufvudrollen iScribe's och Méles-
villes lilla vackra komedi:La petite
soeur (Lilla syster).

Dettablefnärmasteanledningentillmitt
besökhos den älskvärdaartisten, for en
vecka sedan.

Klockan var två, när jag anlände till
Rue Lord Byron och infördesienliten
elegant salongitredje våningen. Man
svarade, att fru Hartman genast afslu-
tat sin déjeuner, och jag väntade såle-
des några minuter. Den lilla salongen
i gula och blåa färger — de svenska
färgerna, inte sant?

—
med[sitt solsken-

och sina blommor sina många porträtt-
och minnesgåfvor, sina mjuka mattor
och bekväma engelska fåtöljer,gjorde
isin anspråkslösamen känsliga elegans
ett mycket angenämt intryck, och bil-
dade en förträfflig ram till värdinnans
enkla och smakfulla toilett af blå che-
viot utan andra prydnader än ett par
duala silfvergalloner.

Hon smålog som alltid, och hennes
ögon lyste af dennes ungdomliga mun-
terhet och lifliga intelligens, som lagt
Skandinavien förhennes fötterochsnart
äfyen skall förtjusa Paris. Hon bad
mig sitta ned och frågade mitt ärende
med ett barns nyfikenhet.—

Ett litet interview, svarade jag.— Min Gud, utbrast hon, börjar
Ni redan interviewa mig?—

Hvarförinte, min fru?, —
Jag har ju inte gjort mitt stora

fjasko än! — fortsatte hon skrattande
på ett sätt, som kom mig att försäkra
henne, att ett fjasko vore det sistahon
komme att göraiParis.— Ar det för L'Echo de Paris?

—
frågade hon. Jag träffade M.Simond
häromdagen, och han hotade att skicka
en ransakningsdomare till mig!

Scenen: Madridivåra dagar
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10, ue. m
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Svenska Teatern.
Tisdagen den 3 januari

STULEN LYCKA.
Skådespel iB akter af (xiuseppe Giacosa. Öfversättning

från italienskan af Ernst Lundquist.
Personerna

Giulio Scarli, advokat Hr Svennberg.
Emma, hans hustru Fru Håkansson.
(xeinuia, deras dotter, sår

——
■
— —

Grefve Ettore Arcieri Hr Swedberg.
Fabrizio Arcieri, advokat, hans son. . . . „ Berlin.
Prokurator Ranetti „ Oastegren.
Marta, tjänarinna Fru Salzenstein.

Händelsen tilldrar sig ien liten landsortstadiItalien.

Sin ipa »i äapi"
Skämt i1 akt af Don Mariano Pino Dominguez. Fritt

från spanskan.
Personerna

Mercedes
Don Nicasio, hennes man
Pepa, deras dotter . . .
Emilio
Carmen, modist ....
Don .Indus
Paquita,hans hustru
Dolores, deras dotter

Fru Wahlbom.
Hr Riégo.
Prk Holmlund.
Hr Wilhelmsson.
Fru Castegren.
Hr Wahlbom.
Fru Salzenstein.
Frk Stjagoff.



Studenthuset.
Työväenyhdistyksen Kansallisen Laulukunnan

EanBan-KéßBertti
Ylioppilastalossa,1p. Tammik

ll iiil ii 50 pennia.

@h;elma
a) Keväällä Mendelsson.
Ij) Rauhan maa Genetz.
c) Hää-marssi Söderman.

(Kansalllnen laulukunta.)
a) Våren flyktar Sibelius.
b) Muistellessa Merikanto.

(Eouva Emmy Achté.)"
Lausnntoa

(Neiti Kirsti Sainio.)
a) Luotsi Gade.
b) Äidille [Suomal. kansanlaulu) Faltin.
c) Metsässä Mangold.

(Kansallinen laulukunta.)
a) Ihmis-elo Mevikanto.
b) liti armas Gurilevi.

(Eräa taiteenharrastajatar.)
Konsertti Viulunsellille 11, l:n osa Soluöder.

(Herra Juho Leino.)
a) Iltakellot Kreutzer.
b) Kilipaiis (Suomal. kansanlaulu) Sivori.
c) Hymni Suomolle Pacius.

(Kanaallinen laulukunta.)

Konsertti alkaa kello Vä^ i. p

Työväenyhdistyksen Suomenkielinen Pu-
huja ja keskustelu Seura

toimeenpanee
Uudenvuoden päivänä

ILTAMAN
Ylioppilastalossa.

©hjelma
jjHerkules" 1niiytöksinenhuviuäytelmä,
Lausuutoa.
Satu.
Kulkeva Orkesteri", ilveily
Tanssla.

Hinta 1 ink.

— Nej, svarade jag, det är fören vän
iFinland, iHelsingfors.

Hon blefmed ensmycketnyfiken,hvil-
ket roade mig, så att jag förteg, hvem
jag menade, medan hon gissade på alla
möjligamig obekanta namn från A till
O. När jag ändtligen nämde, hvem jag
menade, frågade hon genast:— Nå, har han skrifvit till Er om
lianingått på mitt förslag att följamed
mig till Chicago ivårV— Nej? — svarade jag förvånad.— Nå, det där känner ni förresten
inte till— svaradehon — förattaltmera
mystifiera mig. Hon sade endast
att det rörde en storartad plan, som
vore ämnad att förskaffahenne och. vän-
nenifråga en kolossal förmögenhet.— Ni ämnar Er således till Chicago?
frågade jag.— Naturligtvis!— Ivår?— EedaniMars! Jag börjarsom El-
franska konungafamilj — sade hon —
iVersailles, därefter kommer jag till
Paris och blir halshuggenoch...sedan
går jag ilandsflykt!

Jag frågade hvad hon menade.
Hon upplyste mig då om, att hennes

debut iLapetite soeur isjälfva ver-
ket ej skulle äga rum iParis på Vau-
deville utan iVersailles med en del af
Vaudevilles trupp, ibörjan eller midten
af Januari. Hon hade skäl antaga

—
liksom jag — att Pariser-pressendär
kommer att bli rikt representerad, och
blirkritiken fördelaktig,kommerhonatt
iFebruari eller Mars uppträda iParis i
ett för henne specielt afsedt stycke af
Mr Legendre, somnyligendebuteratsom
författarepå Comédie Francaise med sitt
skådespel Jean Darlot. Det nya styc-
kets namn villehon emellertidej uppge.
Men jag torde framdeles få anledning
tala därom,när premierenskalläga rum.

Efter ännu en stunds samtalafbrötos
vi af ett par unga damer, svenskor,
som studera sång iParis, och jag sade
farväl för att lämna damerna ostörda
i sina rådslag, såsom jag tyktemig för-
märka, angående några anordningar för
den skandinaviskaklubbens jul iParis.

Och därmedsätter jag fördenna gång
punkt, tillönskandeEr och mina läsare
cl t godt nytt år.

Er mycket förbundne
Tic de Tar,

Brandkårshuset.
Arbetare Sång- och Musikföreningen

S V LV IA
anställer

Nyårsdagen kl. 1/i8 e. ni.

en offentlig

Dans-soaré.
Program.

Helenen polonnise Leander.
(Sylvia musikkapell.)

a) Höga norden R.Kajanus.
h) TuoH' on mun kultani, finsk folk-

visa — — —
c) Lugn livilar sjön Pfeil.

(Sylvia kören.)

IJjörköpolska, nationaldans inational-
kostym.

(Sylvia föreningensmedlemmar.)

Soldaten-marsch ur operan Faust — — — —
(Sylvia musikkapell.)

Stafrörelser och pyramider.
(Sörnäs gymnastikklubl).)

Allmän dans

Inträdesafgift 1 mk.

&rogram~<slaéef
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konsciler
Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag.

Programbladet innehållor program för alla offentliga nöjen i Helsingfors:
(Oeatrar, Sytnfontåonserfer, Populära Jfonserter, Sitä-Jfonserfar, Café-Jfconserter, CirHusförestiilfmngai

ocfi "varieté- (Oentrar

Programbladet innehåller dessutom porträtter, biografier, korrespondenser, nyheter ecfa notiser från inlandets
och utlandets teater- och musikvärld..

Tidningens annonser mottagas och ombesörjas af Arbetets Vänners Isyrå. Lilla Robertsgatan 4 & C>. Pro-
grambladet infor gratis alla program, som senast 48 timmar före önskad publiiation meddelas tidningen per

porto under adress: Programbladet, Helsingfors. .

Tidningen MhandftkåUes af särskilda Mportöm PROGRAMBLADETS GRÖNA GOSSAR på
gatoj och torg, iKaféer och Konditorier, utanför teatrar, konsertsalar och andra förin-

stelselokaler, samt af biljettförsäljare, 'portierer, rockv^Mmäs^are och uppassar^.
m$ Endast lösnummer försäljas. Pris 40 penni. $m-
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