
Pris 5 penni

étrogram~éslaöet
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBL.IN. %rand- & M>if- -§-

FOTOGRAr Teatrar och Konserter. £Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten
KontorH< r-^r'aS ai

"
finska vyc

Utgifvés hvarje söndag, onsdag och fredagHandel med iC■tograiisKaartiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264

Esplanadg.33.
-§- J. N. Car/an^cer,

Onsdagen den 24 Maj 1893N:o 60

Svenska Teatern.
Onsdagen den 24 maj

För l:sta

Detektiven.
HB

.kter af P IR STAAFF. Svens!
Personerna

FabrikörVennergren Hr Eiégo.
Fru Elsa Löfqvist, j ( FruBruno.
Charlotte, [ hans döttrar . . . .< „ Riégo.
Marie, J { Frk Holmlund.
Grosshandiar Olof Löfqvist Hr Wahlbom.
Notarien Karl Lindvall „ Oastegren.
Kandidat Matias Zetterholm „ Ljungberg.
Handlanden Ju ius Wahlbom „ Salzenstein.
LiteratörenFrithiof Sylin , Willielmsson.
Selma, uppasserska Frk Granqvist.
Lovisa, i tjänst hos Löfqvist „ Stjagoff.
Ida, i tjänst hos Vennergren „ Holmgren.Herr Castegren

Hasse EHälfcdrömmar.
;spel i1akt af ADOLF PAUL. Inhemskt origina

Hjältedrömmar' Personerna
Hasse, 40 år, bataljmålare Hr Castegren.
Hammel. 35 år, godsägare „ Wilhelmsson.
Pigan Frk Hellman.
Bäraren Hr Beckman.

Handlingen försiggår på ett mindrehotelli en småstad.
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Fredagen den 26 maj: Samma pjeser.
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Arkadia Teatern.

Intet spektakel.

A^'. Fagerroos, 2
Alexandersgatan 9. S S

C. E. LINDGRENS BORSTBIMDERIAFFAR,
Alexandersgatan46, CENTRALS HUS,

Alla sortera finare och gröfreBorstbinderiarbe-
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt-
Bvamp, Tamburmattor m. m.

C. E. Lindgren,

xra <><$>-
OBS.! |

| Rocoeoo & Japanesiska rummet \\
|rekommenderas för slutna sällskap.

\ Conditori
|j Catani, I
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Teater-, Res- S Marinkikare.
Specialitet: Glasögon & Pince-nei.

-"H Största urval — Nya modeller, $■»"
PAUL DETTWIANN, Optiker,
N. Esplanadgat.37 (GOMes gård).

Nylands
élaésTuga,
13 Nylandsgat

Telefon 1085
Bekvämt, snyggt

och tidsenligt inredd
med billigareochdy-
rare alla slags bad-
rum och ångskåp,
samt motsvarandeal-
la rättvisa anspråk
på god uppassning,
trefoad och komfort.
##(ft!v!)-(f-

K. A. Dahllns
fc§|l|iiiel s

4 Glögatan 4,

Säljer billigast allt
hvad till en väl för-
sedd drogeriaffärhörer.

Ämnen, som begag-
nas endast till medi-
cinskt bruk, få enligt
drogeri - författningen
icke på någon droghan-
del säljas i mindre
partier än 150 gram.

N. I.TURDÉN,
Vladimirsgat. 13 och

Micliaelsgatan5.
Direkt importerade

N. A. Turdén.

Pajazzon
dram i2 akter; text och musik af

R. Lconcavallo,

Händelsen tilldragersig iCalabrien
nära Montalto förungefär 25 år sedan,
och personerna ioperan äro följande:
Nedda (i pjesen Colombine) hustru
till Canio (pjesens Pajazzo), Tonio,
skådespelare (i pjesen Taddeo),Beppo
(Harlekin) och Silvio, bonde, samt
bondfolk af båda könen. Operan bör-
jar med en prolog, rätt originel. Tonio,
klädd som pierrot sticker hufvudet
fram för ridån och träder därefter
fram bockande sig för publiken i sa-
longen och ursäktar sig för att han
vågar träda fram, men han är pro-
logen", och ien harang till publiken
nämner han, attoperanshandling grun-
dar sig på en värklig tilldragelse.
Prologen slutar med att han vänder
sig inåt scenen och ger tecken till
att pjesen skall börja.

Vid ridåns uppgång visar sig en
liflig tafla. Teatern är redan upp-
förd; lockadt genom trumpetstötaroch
trumhvirflar strömmar folket tillsam-
mans för att emottaga sin favorit
pajazzon. Canio-pajazzon tillkännagif-
ver för de högtärade herskaperna"
att föreställnings», börjar precis kl. 9
på aftonan. Han stiger jämte Nedda
ur vagnen; då Tonio vill hjälpa den
senare vid nedstigandet, får han en
örfil af Canio och försvinner med or-
den: det skall du få plikta för!"
in uti teatern. Canio uppmanas af
bönderna att dricka ett glas vin med
dem. Då några hviska till honom,
att han skall akta sig för Tonio,som
lätt kan förleda hans hustru, skrattar
han åt denna varning, men tilläg-
ger vred, att om han någonsin
skulle märka att hans hustru är ho-
nom trolös, skulle han med vällust
två sina händer ihennes hjärteblod.
Hastigt anslår han åter en munter
ton, kysser Nedda på pannan och föl-
jer med bönderna in i värdshuset.
Nedda, som stannar kvar på scenen,
har blifvit mycket uppskakad genom
mannens plötsliga vredesutbrott, men
förjagar snart de dystra tankarnamed
en munter sång.

Tonio uppträder och bekänner att
han älskar henne ända till vansinne,
hvarförhon måsteblifva hans. Nedda
skrattar åt honom och menar att han
väl längtar efter „duktigt med pry-
gel". Tonio upprepar med stegrad
passion sin kärleksförklaring, och då
han vill omfamna henne, slår hon
honom med en piska iansiktet. Med
raseri och hot att hon skall få ångra
den förolämpningen rusar han ut från
scenen. Strax därefter får Nedda
höra sitt namn sakta ropas. Hon
igenkänner iden unge bonden Silvio
sin älskade, som stigit öfver muren
och i en passionerad duettmedNedda
besvär henne att fly med honom.
Nedda vägrar till enbörjanatt lyssna
till denna begäran, men då han alt-
mera eldigt försäkrar henne om sin
kärlek, ger hon slutligen efter. Emel-
lertid har Tonio, som lyssnat tillbör-
jan af kärleksscenen, gått in ivärds-
huset och hemtat ut Canio. Båda
visa sig på scenen idet ögonblick
då Silvio och Nedda omfamna hvar-
andra. Då Canio hör Nedda hviska
till sin älskare: „Denna natt för
evigt din!" kan han ej mer behärska
sig, han ger till ett skri och vill
störta sig på Silvio. Hastigt kastar
sig Nedda i vägen för Canio, och
Silvio vinner därigenom tid ätt und-
komma. Canio har ej riktigt fått
syn på flyktingen och uppfordrar
Nedda att säga honom namnet på
den eländige. Då denna svarar, att

ALEXANDERS TEATERN.

Intet spektakel.
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Cfa. ifgmann.
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som merkantila. Rekommenderar sin kemigiaflskaa,fd.el-

- —̂
< m-xra-g1 förutförandeaf ill-a.stra/tl©iaer af atlaslag enligt nya-
? ste metoder.

obs.I Vara arbeten hafva rönt allmänt erkännande? in- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna till
S /^tjänst franco ooh gratis. g. .

500 Portemonäsorter,
75 Plånbokssorter,

1500 Blomsterkortssorter
finnas att välja på hos

Osls.ar Frötoerg,
Kaserngatan 46,
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Stockholm,

?meddelar lif-, kapital och
lifränteförsäkringar.1 *.
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Thules vinstutdelning till de
försäkrade uppnådde för år

1892 en summa afIM»
CD 152,437 Kr. =Fmk. 212,802.

Genera/agent förFinland

0. Th. Widerholm. ik_ - - «4©



han aldrig skall få veta namnet, vill
Canio med dragen dolk utörta sig
öfver henne, menBeppo häjdar honom
och vrider vapnetur hans hand. Tonio
söker äfven lugna sin direktör och
förespeglar honom utsikten att hans
hustrus älskare kanske under skåde-
spelet skall förråda sig; publiken bör-
jar snart samlas och det är tid att
kostymera sig. Spela nu", utropar
den olycklige, när vansinnet spänner
sina klor imig! — Bah! är du då
en människa? Ar ju bara pajazzo!"
Under det han förtvinad prässar huf-
vudet mellan sina händer går han
långsamt fram emot teatern.

Ehuru innehållet af andra akten är
lätt att gissa, växer dock publikens
intresse mer och mer scen efter scen
genom styckets utomordentligt skick-
liga anläggning. — Iandra aktens
början tillströmmar folket för att bevi-
sta teaterföreställningen; bland publi-
ken befinner sig äfven Silvio. Nedda,
redan kostymerad som Colombine, går
omkring bland åskådarne med tallri-
ken för att insamla penningeskörden,
därunder hviskar hon till Silvio, att
han skall vara försiktig, ty hennes
man lurar på hämnd. Sedan publi-
ken upprepade gånger under larm och
skrik yttrat sitt missnöje öfver det
långa dröjsmålet med spektaklets bör-
jan, hörs klockan bakom förhänget
och detta öppnas. På scenen ser man
Colombine, som i den tron att hen-
nes man pajazzon (Canio) först vid
midnattstid skall komma hem, emot-
tager sin älskare Harlekin (Beppo).
De spraka en stund iöm tete å tete
och hafva satt sig på hvar sin sida
om bordet, då tjänaren Taddeo (Tonio)
andfådd rusar in i rummet, förkun-
nande att Pajazzo med vapenihand

Ernest Irroy & C:o
W:m &

ALEXANDERS TEATERN.
BLIXT- TOUItNEE

före fru Lotten Dorsch. tillämnade Chicagoresa

SOIREE
half B—lo e. m.Torsdagen den 25 Maj,

Program
Q -* 4^ ffvarlvét

Komedii en akt af Julius Lehman
Personer

Doktor Bång
Fröken Holst
En Betjänt

Oskar Ekelund,
Lotten Dorsch.
Aron Edlund.

En Middagsbjudning.
Lustspelien akt af Christoffer Boeck

Personer
Herrn
Frun
Hans

Oskar Ekelund,
Lotten Dorsch.
Aron Edlund.

Siippn ir Maciel
Skådespel af William Shakespeare

Personer
Lotten Dorsch.
Oskar Ekelund,

Lady Macbeth . .
En engelsk Läkare

Endast denna föreställning
®sfiar C/iotund.

Herman <£ilgmann. cftgenfuren *o?inicole.
GLOGATAN Telefon 1535,

Reims Champagne. Gonzales Byass & C:o lerez de
Geo Tait Oporto. Delius Fréres & C:o Malaga m. fl.

följer honom hack i häl. Harlekin
flyr och Pajazzo uppträder. På hans
fråga om hvem som varit här irum-
met, efter det är dukadt för tvåper-
soner, svarar Colombine, att den an-
dre personen var Taddeo, som i för-
skräckelsen gömt sig. Genom Tad-
deo Tonios ord, hvilken hånande till-
ropar honom: Hon ljuger inte, hon
är ren, englaren",påmind om sitt eget
öde, bestormar han Nedda under till-
tagande sinnesrörelseoch häftighet att
säga namnet på sin älskare, och då
denna svär att hon aldrig skall blien
förräderska, förlorar han allbesinning
och stöter dolken iryggen på henne.
Vid hennes dödsrop: Hjälp! Silvio!"
skyndar den senare fram och blir äf-
ven nedstucken af den rasande Pa-
jazzon. Canio vänder sig nu tillåskå-
darne med de orden: Gå nu hem
vackert, spelet är slut!", han släpper
dolken och ridån faller.

— Fru Caroline Östberg, som
af den rent amerikanskapubliken hit-
tils ej röntnågot uppmuntrande emot-
tagande, har däremot iChicago vid
sitt första uppträdande där den 22
mars inför ettstortauditorium af 6,000
personer, de flesta svenskar, blifvit
särdeles rikt hyllad. FruÖstberg sjöng
vid detta tillfälle arior ur „Friskyt-
ten" och Traviata" samt en svensk
folkvisa; bland extranummer vakte
Lindblads „Skjutsgossen" och Fjort-
on år tror jag visst att jag var" det
största bifallet.

la Frontera.
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Öppet: Siiekendagar kl. 8-8 f.m. och 5-9e.m.
Sön- o. helgdagar „ 9-2 f. m.
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SPIRITUOSÅAFFÄR
13 Eriksgatan 13.

Rekommenderar sitt välsorterade
lager af

Oosxxsio,
Rom,

Liliörer
Från Legler Pernod, Schweitz.

direkt importerad st "to sin"t-
Alla varor absolut fin och ren smak,
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dia M@ir<å9Mugsi^åaoi
Specialaffär för

I Modevaror & Kappor. |
s» Damskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris. %

Telefon n:o 23.Alexandersg. 48. Slufförsäljning.
Skräddarmästare M. RIM^TALiAS konkursmassas rikhal-
tiga lager utmärkt goda tyger, realiseras till inköpspriseroch
derunder, alla slags kläder förfärdigas till billigaste priser,
för arbetsduglighet fullständig garanti.

CÄ. <%. Saxelins cftfelier,
Central Passagen. "^H

Billiga priser.Porträttering alla dagar fr. 9— 3. Elegant arbete.

Nya

Irogori"
handeln

Micliaels-

gatan 1

För Vårsäsongen:
Polska och Wiener-

iEODOI
af bästa fabrikat, till nedsatta, ytterst

låga priser, samt

af den välkända prima sorten, istörsta
urval hos

K Lönnbeck,
Norra Esplanadg. 35, hörnlokalen,

flho Diverse rester realiserasytterstUUS. bj,|igti

Ledig annonsplats

(&fimans~<Bröé
ibutikerna

Annegatan 20
Nikolaigatan 21.

SOCIETETSHUSET,
som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemangär ele-
gantochfullkomligt nytt,uppfyller allanutidensfordringar. Större
och mindre våningar och enskilda rum erhållas för bröllop,

i middagar, supéer och sammanträden m. m.

y. C. Maexmontan.

{ &»—
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A 1 W Bekommen- jA (derar sittvälförsedda i i< lager af droger, ke- > "

mikalier, gimmira- !
■ror,
1kärl, Desinfektions- < il|J och konserverings [
( medel, af alla slag; , ,
i billigaste priser. > >

Osk. DuPGhman.



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Prenumeration å

<3rQgram'éMaået
emottages iLaurents tidningsdepot N.

Esp/anadg, 35 (Wredes hus),

endastPrenumerationspriset

1marfi imånaden
med hembärning.

Annonsera

Programbladet
den kända världens billigaste

annonstidning.

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,Mikaelsgatan 9,

MASKIN- &
raJSPjv REDSKAPS-AFFÄR

~~ Om^eil[le örersyar*. -

'"'■■^ — tiri"'ti'r antagas. -
Inregistr. VarumärJi

« Jacob Reincke. w

2 Qigarrfianéol «

Hemgjorda papyrosser i lådor om o
250 st. å 250. In- och utländska -,

Cigarrer. Papyrosser, rök och ,_,.
tuggtobak

Ledig annonsplats.

D3TO3TO3affito3iMCa^X3iMC3»C3iMC3^3siC3a]C3

i ialla brukliga format, I1PAPPERSPÅSAR
; bruna, gråa och hvita, a' säljas till billigaste priser, iparti
' och minut i

*

: iillfegfp !ifpi||i!iåel? :
3 IC Alexandersgatan IC t
1 IJ Atlas. "O- ||Obs.! Egret ral.nkal \{ Firmatryck utföres billigt. |
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Teater och Musik.
— Dödsfall. EniFrankrike myk-

ket känd skådespelerska, madame Su-
zanna Lagier, afled nyligen iLon-
don, dit hon begifvit sig för att hälsa
på sin man, barytonsångaren Dufriche,
somhade engagement vidCovent-Gar-
den-teatern. Hon var född1833iDun-
kerque, debuterade vid 17 års ålder
på Variététeatern i Dumanoirs La
fille terrible" och har därefter tillhört
olika skådebanor iParis och landsor-
ten. IRyssland uppträdde hon en
tid iden högre komedien. Omsider
upptakte hon att hon var begåfvad
med röst, uppträdde 1869 på Eldo-
rado, och skapade sig där en reper-
toar somcafé-chantant-sångerska. Man
satte henne i jämbred med Thérésa.
Efter kriget irrade hon omkring från
teter till teater och lärde under en
turné iItalien känna Dufriche, med
hvilken hon ingick äktenskap. M:me
L. var ett konstens barn

—
både

hennes far och mor tillhörde scenen— och lämnar. efter sig rykte som
en spirituel och känslorik kvinna.

—
På Scala-teatern iMilano upp-

fördes nyligen för första gången den
bekanta baletten Dockféen" (Die
Puppenfee"), som genom sin trollmakt
öfveralt förhjälper den nya Wien-ba-
lettgenren till seger, och rönte en ly-
sande framgång. Balettmästaren Hass-
reiter var personligen iMilano och
har där instuderat baletten i trogen
öfverensstämmelse med den originella
iscensättningen i Wien, samt äfven
anordnat danserna. De italienskaba-
lettmästarne, som ännu äro helt och
hållet fångna i den seriösa akademi-
ska danskonstens gamla traditioner,
hade i början intet sinne för den
enkla och naturliga grace och den
friska humor, hvarmed nDockféen",
utrustats af sina tre Wien-pappor, och
det föll hr Hassreiter svårt att bi-
bringa dansöserna den rätta uppfatt-
ningen af bébés, japanskans och de
andra karaktäristiska figurernas för
dem nya, men tacksamma partier.
Men Milanopubliken har genom stor-
mande bifall gifvit tillkänna att de
äro förtjusta iWienbaletten ochBay-
ers nrasik. Lifligaste anklangenrönte
de originella dockfigurerna, bébéerna,
japanskans ochspanjorskans danser,äf-
vensom dockornas uppmarsch. Dockf-
éens" framgång iMilano torde vara
tongifvande för hela Italien. På Sto-
ra operan i Paris förberedes äfven
uppförandet af samma balett.

Som bekant har den nyligen med
stort bifall gifvits på Vasateatern i
Stockholm och på hr Lindbergs tea-
ter iGöteborg — dock bådastädes
ien synnerligen degnereräd form.

— Den nya danska operan
Frode" af Beohgaard, hvilken nyli-
gen uppfördes i Köbenhavn. liar re-
dan vakt uppmärksamhet iutlandet.
Direktören för operan iPrag, Neu-
mann, har afslutat kontrakt om Frod-
es" uppförande därstädes, och det-
samma blir troligen fallet medBerlins
opera, hvars kapellmästare begärt det
nya stycket till genomläsning.

— Kompositören August Enna
har ilaga form återkallat all åt mu-
sikhandlanden Hennings iKöbenhavn
lämnad dispositionsrätt öfver Ennas
operor, med undantag af Hexan".

! OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET-^■PATIiIAJ^
:Unionsgatan au, leieion ii

hieddelar försäkringar mot OLYCKSFALO

DAGLI 3 T A.
Bibliotek, museer och offentliga samlingar.
Universitetsbiblioteket alla hälgfn* cl. 12-3 och läse-

rUmm6
FolkbiUioteket 5-8 e. m; söndag, hälgäag och hälg-

dagskväll 4—7 e. m. .,,. , * :„,
Pedagogiska läsesalen och biblioteket i svenska frunurn-

mersskolan onsd. och lord.kl. s—B e. m. _
Universitetets skulptursamling, laboratornhuset,onsd.och

lord.kl. I—2 e. m. samt söndagarkl. 2—3.
Studentafdelningarnas etnografiska musem (Unionsgatan

20), sond. 12—3, onsd. o. fred. kl. 12—2.
Konstföreningens museum iAteneum alla dagar 12—3
ExpositioniAteneum af utländska taflor kl. 12—3.
Föreningensförkonstfliten museumöppetalla dagar12—3

Banker, Post, Telegraf och järnvägar.
Börstimme ihandelsgillets lokal.12—1.
Finlands bank 10—2 vexelkont.10—2.
Privata bankerna 10— Vs^ °- 5—6.
Postsparbankernahälgfriadagar10—2, 4—7; hälg- o. sön-

gad B—ll. a filialerna de tider, dessa hållas öppna
Kapital-o. Lifränteanstalten,Alexandersg13, 2—3 o. 5—6.
Sparbanken, Skilnaden 2, 6—7. — Afdelningskontoret,

Boulevardsg. 40, 9—2 o. 5—7.
Postkontorets expeditioner: för emottagnmg af enkel

korresp. 7 f. m.— B e. m. (hälgdagarB—l 2f. m.); för afg.
rekom. och värdeposter 10 f. m.— 8 e. m., förank. poster kl.8
f. m.— 6 e. m. (hälgd. bägge öppnaB—ll f. m.) Poststationen
vid bangården 728— 12 f. m. o. 2—B e. m. (Sön- o. hälgdagar
en half timme före posttågens afgång.)

Telegrafcentralstationen (Glog. 1) hela dygnet. Filialsta-
tionen (S. Magasinsg. 4) kl. 9 f. m.— 9 e. m.

Järnvägens godsexp.8 f. m.— 6 e. m. (söndagkl. B—lo
f. m.); stationskont. 7 f. m.— B e. m. (söndagar passag. tåg
tiderna); ilgodsexp. 7 f. m.— 7 e. m. (söndagar 7— lo f. m.)
Afg. tåg: kl. 6 f. m. godståg till P:burg, Wstrand; 8 f. m.

pass. tåg Borgå, Wasa, U:borg 9: f. m. pass. tågHangö,
Åbo, Kotka, W:strand, P:burg; 10:50 f. ro. godståg
Wiborg; W:strand; 3:10 e. m. pass. tåg Riihimäki 6
e. m. pass. tåg T:hus, T:fors; 8 e. m. pass. tåg Borgå,
S:t Mickel,Kotka P:burg.

Ank. tåg: kl. 9:6' f. ni. pass. tåg från Eiihimäki; 9:45 f. m.
pass. tåg från P:burg, W;strand, Kuopio, Kotka. Borgå;
12:40 e. m. pass. tåg T:fors; 4:30 e. m. godstågRiihi-
mäki; 9:45 e. m. pass. tåg U:borg, Wasa, Hangö,Borgå;
10:30 e. m. pass. tåg P:burg, Wiborg, W:strand. S:t
Michel, Kotka, Åbo.
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till inköpspris ibrist på utrymme
Stort, väl sorteradt lager athusgeråds-2 a artiklar till billigaste priser

Teodor Baltscheffsky.
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y /y. Esplanadgatan 25. Helsingfor]^^

CIGARR-IMPORT-AFFÄR.

Axel Palraroos
Helsingfors

Lilla Mekaniska Värkstad
VIN &

Spirituösa-
affär. Alexandersgatan 48, invid Passagen

Telefon 1621
Specielt stort la-

ger

BORDEAUX
VINER.

N. Esplanadg. 27

Försilfring, Förtenning, Förnick-
ling. Eeparation af Velocipeder,
Kokkärl, Husgerådsartiklar. Lås och
Nycklar m. m.
Alla till facket hörande remontarbeten

Godt arbete! Billiga priser!
"s 1893. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri


