
Pris 5 penni.

cxrogram~<sSladel
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBLIN, %rand- & Jsif-
rOTOGRAI Teatrar och Konserter.Atelier för porträttering.

Förlag af fotografier efter finska konst
försäkring -^^

närers arbeten
*X Förlag af finska vyer. -H> Kontor

Handel med fotografiska artiklar Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag N.Esplanadg.33.- J. fil. Car/ander.Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264

N:o 27 Fredagen den 3 Mars 1893

Svenska Teatern.
Fredagen den i mars

För 2:dra gången

Ett Silfverbröllop
Lustspel i3 akter af Emma Gad. Öfversättning af

Emelie Degerholm.

Personerna:
Fabrikant Selby Hr Castegren.
Fru Selby " Fru Molander.
Paula, deras dotter „ Riégo.
Fröken Knudsgård, fru Selbys syster ... „ Wahlbom.
Doktor Fransen Hr Swedberg.
Hoter, lians son „ Wetzer.
Pastor Mathiesen „ Wahlbom.
Studeranden Engelsöe „ Riégo.
FrökenPrip Fru Salzenstein.
FrökenMöller „ Precht.
Jungfru Ludvigsen „ Castegren.
Anton, betjänt Hr Siljander.
Rasmine, tjänstflicka Frk Granqvist.

Damer och herrar.
Handlingen försiggår iKöpenhamnhos Selbys.

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

Söndagen den 5 mars

Samma pjes.
AvantscBiljettpriser: Parterre 4,5(

Sida 350; IlIlad fond Sida 1,50: Avantsc

Gäll. 0,50; ArantscSida 1

la

mym

Viktor Castegren
Fabrikant Selby i„I

Då Programbladet senast återgaf
herr Castegrens välkända drag var det
ihans egenskap af MFamiljens Fäst-
man". Sedan dess har endast några
veckor förgått och redan håller han
på med sitt silfverbröllop". Hvad
hinner han ej om hans tid blir lång.

Suom. Teaatteri.
MaaliskuPerjantaina un 3 p:nii

ävtellään

AI 0\dl±
Runo s:dessä näytöksessä (6 kuvaelmaa). Kirjoitti J. H,

I.rkko. Suomalainen alkuteos.
HENKILÖT :

Väinö \ Benjamin Leino.
Pellervo Niilo Stenbäck.
Kouki

_ ....... . Emil Falck.
Slira | x äinöläisiä Robert Reina
Kylli Helga Corander.
Ylli ) Hilma Liiman
Yanha Jouko Aleksis Rautio.
Tama Naemi Kahilainen.
Nnori Jouko Kaarle Halme.
Aino Olga Poppius.
Kirri Knut Weckman.
Sormo r i i " " Hemmo Kallio.
t, Joukolaisia . . ,-, ,<-,,"Purmo Evert Sutinen
Mella, Kinin äiti Mimmi Lähteenoja.
Airi Olga_Salo.
Sinikka, orjatyttö Saimi Järaefelt.
Ensimmäiuen kyläntyttö Kirsti Sainio.
Toinen kyläntyttö J Hanna Kunnts.

Kansaa.
Tapaus: Suomessa heimosotien sankariaikana.

Pilettien hinnat korotetut.
Näytäntö alkaak:lo y28 ja loppuu k:lo y2U

Piljettien hin. kor. Parterre 4,— B,t>o; a.— jVart. loge o,»0; loisinjjiin
1.50:IRiv.3.50: L.1. 8. 10: 22.50: iHKall. 0,75 iO: Ork rTi.5O

t. 3—7, 11 16: 15,-;L 9:30,— M

K. E. STAHLBER G's FOT Ö G RA FlSKA ATEL lER

kl. 3— ,r> e. m.

Middag ååm.
ni^HtiWkv/ $

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

% C. Maexmontan.
KONSEKell, /'V

<\ » >* alla aftnar

nrän kl. 7.30 e. m.

efter kl. 10 e. m,

Ernst Bruno
CIGARR-IMPORT-AFFÄR.

f N. Esplanadgatan25. Helsingfors

"— <"! 11II»»- " -4»ll 11111 IIl»»-»»-«»ll 111 II1.1l!"►-"-« 1 I ►-"

TH. STIIBFS
KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE

Unionsg-atanN.o 27.
tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Dofflar

och Kläden.

Fil. kand. Uno Lindström
äervisning iryskaspråket

[ORENS MALMSTRÖM,
vis å vis Kapellet

I1 rekommenderarivälvillig hågkomst
"LJ sin

Berrebiperingsaffär. r»s-
Engelska, modernahattarSpecialitet

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

-<S- Största urval. — Nya modeller. J»S"
PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Esplanadgat.37 (Göhlesgård).

ORIENTALISKA
IRRGÅNGS-
SALONGEN,
Passagen, Helsingfors,

Öppen från kl. 11—8
dagligen

Biljetter fås vid ingången
leddela

HELSINGFORS,
Alexandersgatan N:o 17



ORKESTERFÖRENINGEN.
Societetshuset.

Lördagen den 3 mars

Ianseende till Böndagen

INGEN

fifiiåiHBIRWa

Robert Kajanus.

tmtm\m\m\m\m\m\m\m\m\Mj

:*^¥iiiii¥i. *"- i
Hj. Fagerroos,

Alexandersgatan 9,

G. E, LINDGRENS BORSTBIWDERIAFFAR,
Alexandersgatan 46, CENTEALS HUS.

Alla sorters finare ocli gröfre Borstbinderiarbe-
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt-
svamp, Tamburmattor m. m.

C, £*. Lindgren
El*
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a.OBS.!

Rococco & Japanesiska rummet \
rekommenderas för slutna sällskap.
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Tillvärkar alla slags luft- och konstfyrvärke-
ner, äfvensom dylika, föreskrifna för sjöfarten.

Ständigt väl sorteradt lager af illuminations-
och maskeradartililar m.m.
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Aktie

BRYGGERI.
Telefon 67—1081

Bayerskt-,

PIIiSJStEJ^
Kulmbacher-
OIL.

I.ITDRBEN,
Vladimirsgat. 13 ocl

Michaelsgatan 5.

Direkt importerade

VINER.
N. A. Turdén.

Korrespondenser.
Pt^ckholm i februari 18,1*3

„Orientresan" är namnet på ett
lustspel i 3 akter af Blumenthal och
Kadelburg, hvilket under de senaste
veckorna åstadkommit ihållande skratt-
salvor och fullsatt salong å Södra
teatern iStockholm. Stycket är rätt
roligt och ovanligt redigt föratt vara
af tysk tillvärkning.

Kommerserådet Herbig iBerlinhar
hustru och två döttrar, af hvilka den
älsta är gift med fabrikör Fiedler
och den yngre är en glad och oskyl-
dig Backfisch", som älskas af kemi-
kern Briickner och icke häller är
honom obenägen

Det är mycket alldagliga figurer
och alldele.-i liknande hundratals man
förut sett i tyska lustspel, men själfva
hufvudhandiingen är icke så vanlig.
Den vänder sig nämligen, ovanligt
nog, icke omkring fröken Theas, den
yngre af kommerserådets döttrars,
blifvande förlofuing med unge Briick-
ner, utan hvad som är hufvudsaken,
det är, att Fiedler företagit en resa
till Orienten eller åtminstone börjat
en sådan resa, men tillfångatagits af
röfvare, som anfallit järnvägståget,
och jämte några andra re-iandebehål-
lits som gisslan, till dess utlösning
skett genom turkiska regeringens
mellankomst. Hans fru hade tänkt
följa med och äfven följt mannen ett
stycke, men snart ångrat sig och
vändt hem igen, sedan makarne sålt
hennes rundresebiljett till ett fördem
okändt fruntimmer. Det är på den
omständigheten som hela förvecklin-
gen grundas.

Nu kommer underrättelse om röf-
vareanfallet. Stor uppståndelse och
förskräckelse i familjen. Men ännu
värre varder det, då itidningsnotisen
om denna tilldragelse meddelas, att
bland de fångna hr Fiedler från Ber-
lin och hans unga fru befunno sig,
stadda på sin bröllopsresa.

Hur skall man förstå det? Jo,
det kan naturligtvis icke förklaraspå
annat sätt än att hr Fiedlrr är en
otrogen make ocli reser till Österlan-
det med ett fruntimmer, som icke är
hans hustru. Den värkliga hustrun
är djupt sårad och förtviflad. Hen-
nes mor kommerserådinnan är ursin-
nig, kommerserådet är förargad, och
lilla Thea är så oskyldig, att hon
begriper ingenting. Hvad som nu
följer är en rätt rolig skildring af de
bemödandensom familjen gör för att
undvika skandal.

För den lättsinnige äkta mannens
öde behöfver man ej vara orolig, ty
man underrättas, att den fordrade
lösesummanutbetalats af turkiska rege-
ringen och att de fångade åter be-
finna sig på hemvägen. Men huru
skall man taga emot honom och huru
skall man kunna tysta ned alt prat,
som naturligtvis måste uppkomma?
Jo, den unga frun skall, så förtvinad
hon än är, resa mot mannen, träffa
honom iDresden och komma ihans
sällskap tillbaka till Berlin, hvilket
nog låter göra sig, enär umgänges-
vännerna icke just ha reda på, att
hon någonsin lämnat mannen och
redan är återkommen.

Efter många och ganska roande ti-
rader, lyckas unga frun värkligen ut-
föra den planen och hon återvänder
ganska riktigt med den som trolös
ansedde mannen, hvilken mottages at
familjen på ett mycket obehagligt sätt.
Piedler söker öfvertyga dem, att det
fruntimmer som tagits förhans hustru
rar just den dam som köpt fru Fied-
Lers rundresebiljett, men hviket hvar-
ken Fiedler eller hon vågat uppenbara,

!^k- \S) itymam-
s^f c-so^ é Stanfrycßeri, f^s

HUlitMå?^
—4- Privilegieradt 1869. -H

—
--#

Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapliga
som merkantila. Rekommenderar sin Iremig-ra.fi.slca.afcLel-
ning förutförande af ill-u.stra.tioij.eraf alla slag enligt nya-
ste metoder

OSS-! Våra arbeten hafva rönt allmänt erkännande i
in- och utlandet samt tillerkänts flere ]fris. Profver stå gärna till

S /^tjänst franoo och gratis. g».. v- ATl*A_f) cgjjLift

Universitetets Solennitetssal.
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Måndagen den (i Mars

uppföres

med benäget biträde

FYtå
(Smfonisk dikt)

c7can Sißetius.
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Affär i järn, färger,kemikalier, ||]

oljor m. m. m
Filial iKotka. Cj
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för större och mindre beställningar mrekommenderas, samt frukostar,mid- *"<
danar och supéer såväl å la Carte I$
som prix fixe. IJ;
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Satta %iten
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Kamps Kafé.

hovys orbcsfcr.
Fredagen d. 3 mars

Program
Radetzky-marsch Strams.
limuortelleu, vals Gungl.
Ouverture till op. Fra Diavolo . . Auber.
Förgät mig ej! Intermezzo . . . Macbeth.
Potpourri ur op. Aida Verdi.

Paus.
Taimhäuser marsch Wagner.
I)ie Miilile im Schwartswalde . . Eilmberg.

Från Hjärta till Hjärta,polka maz. Krål.

Aria ur op. Stradella Flotow.
På Varieté! Hum. potp 8. Levy.

Paus.

tMusiß imatsalen.

Ändring af programmet förbehålles

emedan en sådan affär vore strängt
förbjuden ijärnvägsreglementet. Han
bedyrar att han icke hade det ringa-
ste att göra med henne.

Ingen tror på Fiedlers förklaring.
Alt ser hotande ut, och så inträffar
en person, hvars uppträdande ännu
mera trasslar in förhållandena. Det
är en österländing Demeter Mitrovics,
som varit med på resan och förälskat
sig iden förmenta fru Fiedler samt
nu kommer att göraanspråk på henne.
Man tycker att förväcklingennu hun-
nit sin spets, men ännu har ej det
värsta inträffat. Nu kommer under-
rättelse, att den stackars fru Fiedler
vid tillfångatagandet öfverlämnats till
en pascha, ihvars haremhon tillbragt
ett helc dygn. Den värkliga fru Fie-
dler kan naturligtvis ej längre fast-
hålla, att hon varit med på resan, ty
på inga vilkor vill hon att folk skall
tro, det hon varitien paschas harem.
Men det är just det som nu tros af
familjens umgängesvärmar, Oerhörd
skandal! Familjens bemödanden att
omintetgöra de försmädliga ryktena
krönas icke af framgång. Det som
slutligen reder den förargligahärfvan
och samtidigt ställer Fiedler irätt
dager är just uppträdandet af det
fruntimmer som rest på fru Fiedlers
biljett och därför naturligtvis också
på hennes namn. Unga fru Fiedler
är aldeles förtjust öfver vissheten att
hennes man är oskyldig, och den bar-
ska svarmodern, det beskedliga kom-
merserådet och hela familjen äro be-
låtna, Fiedler själf allra mest.

Det hela är rätt fintligt och
godt sammansatt samt med en liflig
och kvick dialog, som behandlats väl
i den svenska öfversättningen,hvilken
lär vara af hr Oscar Wijkander.

Hj. M

Kamps Kafé.

Ilevys ©rhesfer.
L-irdagen den imars kl. 7,30 e. ni.

Program
Standartenträger, marsch.... Fahrbach.
Maritana, vals Dellinger.
Vårstämning Heimdahl.
La Newa, polka Métra.
Potpourri ur op. Den stumma från

Portici Åüber.

Paus.
Ouverture till op. Hvita Frun . . Boildieu-
A Toi! vals Waldteufel.
La Gracieuse, gavotte Hansen.
Bitteschön,polka franc Strauss.
Från Högeroch Vänster, potp.. . 6Y. Levy.

Paus.

%Musiß imatsalen.

Ändring af programmet förbehålles

Svalin, cJCeåmaniWasasijernas Jlrßifeßiurßifrå
4 3Vliolxa.elSii_*;^t^-rx 4. Telefon 1,14=6.

Uppgör ritningar och kostnadsförslag till byggnader af alla slag (äfven landtmannabyggnader), äfvensom möbel- och dekorationsritningar
m. m. Öf vervakar byggnadsarbeten, anskaffar byggmästarn sunt tillhandagår med råd och upplysningar ialla till facket hörande frågor.
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Öppet: Söckendagarkl.8-3 f. m.och 5-9e.m.
Sön- o. helgdagar „ 9—2 f.m.

####^#Ip######

ålli lålillS
SPIRITUOSAAFFÅE

13 Eriksgatan 13.
Rekommenderar sitt välsorterade

lager af
Oos*3- "£»- °>

2=l.O TTI,

Lils.örer
Från Legler Pernod, Schweitz,

direkt importerad absiut»
Alla varor absolut fin och ren smak.

##^###«É!É#£*É#

1 *f&?^^ innahar det förnämi
I v) tyg, Solrl _^_rv£^^t

SADEL k ÅKDONSFABRIK
Btal-agerailatta och välgjorda Åkdon, Rid-|er och finare läderarbetenilandet.
het angår motstår fabriken hvarje konkurrens.

CARL FR. SPENNERT,
finnans innehafvare.

IS
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IMfignisiiEL <å*u W©Té> 1\^-,_L/ U __.3

äj Specialaffär för 5)

Modevaror & .a.Ik;.L orPP*
Damskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris.

*

MÖBELUTSTÄLLNING Jfc'.

iCentrals 2a.-u.ss.
Mikaelsg^tan 4. Tel. 283

i CARL BERGROTH, K
29 FaJbianig. Telef. 750. 21 Alexandersg. Telef. 1165. K_

§3 spihituosa,i»TJisrsoia: o. TTiisr, jfe
engros o. minutaffär. rj^*

Uid tanken på att beställa

KLÄDER
försumma icke att först se på, ma-
terial och taga reda på prisen hos

0. ÖLÄNDER, SkilnadstorgetN:o 2.

W*

Ytterst billigt
slutförsäljes diverse rester «f

Gummi-Ofverkängor
och varma

§iummi~§(aloscßer
samt

SKODON
hos

E, Lönnbeck,
Norra Esplanadg. 35, hörnlokalen,

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

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

Prisen billiga.
Helsingfors

50 Alexandersg. 50,



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Brunnshuset.
A iia dagar.

rPr o ej ram:

2. Musik.
3. J
4. Uppträdande af Fru Hellström.
5. „ „ Fröknarna Mark.
6. „ „ Herr Hellström.
7. „ „ Fröken Vivi Lindholm.
8. „ „ FrökenMary Bagger de Georgay.

Tysk och dansk Chansonette.
Paus.

9. \
10. Musik.
11. )
12. Uppträdande af Fru Hellström och Fröken E.

Mark.
13. „ „ Her Söderlund.
14. „ „ Fröken Vivi Lindholm.
15. „ „ Herr Hellström.
16. „ „ Fröknarna Mark.
17. „ „ FrökenMary Bagger de Georgay.
18. Slutgalopp.

Ändring af Programmet föibehdlles.
€$?. dtåRansson.

Carl Jacobssn & C:o
Helsingfors, Mikaelsgatan9,

Teater och Musik.
— Et Folkesagn är titeln på ett

nytt fantastiskt skådespel, som uppfö-
res på Folketheatret iKöpenhamn,
och på hvars generalrepetition den
bekantaeldsolyckannyligen inträffade.
Stycket hvilket af tidningenPolitiken
betecknas såsom „ett mellanting mel-
lan 'Elverhöj', M. V. Bruns dramati-
ska riddarpoesi och rena féerier",
gjorde succés pyramidale, tack vare
de effektfullt arrangerade tablåerna,
hvilkas sceniska värkan till lycka för
pjesen befinner sig iständigt stigande.
Författarne äro icke mindre än tre,
hrr Collin, Alfred Ipsen och Öster-
gaard, och så väl själfva féeriet som
utförandet och den praktfullauppsätt-
ningen ha mottagits med mycket er-
kännande af kritiken.— Goethes Götz von Berli-
chingen",hvilket stycke med mycken
prakt satts upp å DagmarteaterniKö-
penhamn af prof. Riis-Knudsen, har
dock där gjort så fögalycka,att det ef-
ter endast 14 föreställningarförsvunnit
frän repertoaren. Det hade emellertid
kostat direktören28,000 kr.iuppsätt-
ning och dessutom 1,100 kr. hvarje
spelafton. Hvar och en af de 14
föreställningarna har sålunda kommit
att kosta teatern 3,100 kr.

Teaterns omtykta primadonna, fru
Agnes Gjörling,lämnade dessutom un-
der denna period teatern, uppbragt öf-
ver att fru Riis-Knudsen skulle alter-
nera med henne iAdelheids roll.

Neue Teater iBerlin är på Kej-
sarens befallning upphyrd under må-
naderna April— Oktober för kgl. tea-
terns föreställningar. Den 1 april
äger Schauspielhaus' personalens för-
sta föreställning rum å nämda scen.
Samma dag begynner ombyggnadsar-
betena å kgl. teatern.

Casilda" är namnet på en ny
opera, som nyligen gafs å Stadtthea-
tern iLeipzig. Kompositörenär in-
gen mindre än härtig Ernst af Coburg,
hvilken äfven jämte sina adjutanter
bevistade första uppförandet af den-
samma. Härtingen var synbarligen
nöjd med det i alla afseenden goda
utförandet.

Enteaterbedrift, som troligenkom-
mer att väcka stort intresse, förbere-
des å kgl. hofteatern iMimehen „Wal-
lensteinstrilogin" skall nämligen kom-
ma att uppförasisin helhet på samma
dag. „Wallensteins läger" och „Pic-
colomini" skola gifvas kl. 2 eft. m.,
„Wallensteins död" kl. x/2 7 samma
afton.— Tennysons,,Thomas Becket"
gafsiförraveckan under lifligaste bifall
för första gången å Lyceum-teatern i
London. Stycket, som redan utgafs
från trycket 1875 och inlämnades till
Irving och af denne antogs till spel-
ning 1879, ansågs af författaren själf
i sin dåvarande form icke motsvara
den modärna teaterns fordringar. Ir-
ving har emellertid vidtagit åtskilliga
förändringar och förkortningar idet-
samma, så att det nu när det för
företa gången gick öfver tiljan gjorde
större värkan än något annat af Ten-
nysons dramatiska arbeten, som ju
icke stått på samma höjd som hans
öfriga produktion. Irving själf spe-
lade Becket efter hvad engelska tid-
ningar omförmäla ypperligt, och Ellen
Terry Rosamund.

De öfriga, tillnågra och tjugu upp-
gående rollerna voro särdeles väl be-
satta, och som vanligt på Lyceum-tea-
tern var uppsättningen lysande och
stiltrogen in iminsta detaljer.

Särskildt framhållas några folksce-
ner som mästerstyckeniregissörkonst.

"c 'v
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Inregistr. Varumärke

JAKOB REINCKES
Qigarrßanéel

2 G/ogatan 2
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H:fors 1893. Huvudstadsbladets Nya Tryck

OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor:Unionsgatan 30. Telefon 1481.
meddelar försäkringar mot OLYCKSFALL.

Annonsera i

i^rogram-éttaöel
den kända världens billigaste, annonstidning.

Annonser till
<3?rogram*%3lla6el

emottagas af
Helsingfors Bxpressbyrå,

Fabiansg-atan10.

Annonspriset
Tillfälliga annonser 15 p:ni, ibilagan 10 p:ni

per petitrad. Annonser på längre tid: Tre månaders
annons å första sidan 15 p:ni, tre månaders annons
å öfriga sidor 10 p:ni per petitrad. En månads an-
nons å 2:dra,3:dje och 4:de sidan 12 p:ni perpetitrad.

Prenumeration a
€^roq ram-bladet

c/
35emottages / Laurents tidningsdepot N. Esp/anadg,

(Wredes hus),
endastPrenumerationspriset är

månaden/ marfi
med hembärning

fp JtmlpÉlii
Hörnet af Henriks- & Brunnsgatorna

för skridskor,Specialaffär
mm Patenterade skrindskoremmar—

E-

KMJOÄ
Bronsartiklar och aluminium-saker till

inköpspris i brist på utrymme
Stort, väl sorteradt lager athusgeråds

artiklar till billigaste priser

Teodor BaltscMsky.
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MASKIN- &
REDSKAPS-AFFÄR,- stort lager, —- snabb expedition. -
- Omgående brefsvar, -- Kataloger gratis. -
- Agenter antagas. -
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IServeras å första klassens
restaurationer ochkafte^amlsäljes hos väl/ät
sedda kolonial-J—\
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