
Pris 5 penni

cTroaram-tfiladet
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBLIN,
Teatrar och Konserter.FOTOGRAF,

%ranå- & Jsif- -**^XtT <.<"

Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten. Kontor
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

"S— J. N. Carlander.

« Förlag af finska vyer. )♥

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264

Söndagen den 22 Januari 1893.N:o 10

Svenska Teatern.
Söndagen den 22 Januari

KUMLANDER
Folklustspel med sårig i5 akter

PERSONERNA
Kumiander, skomakarmästare Hr Biégo.
Alexander,[ , , / » Berlin.
Clara / hanb baln (FruCastegren.
Stagnelius, ämbetsman Hr Malmström.
Margret, hans hustru Fru Salzenstein.
Emma I ( „ Bruno.
Dagmar deras barn ■! Frk Holmlund.
Aina ) I. Stjagoff.
Brattnikoff, specerihandlare Hr Sweberg.
Anna. hans dotter FruEiégo.
Mayer, musiker vid Orkesterföreningen. . Hr Wilhelmsson
Fredrik Stark, verkgesäll, \ „ Wahlbom.
Bäcklund, bokhållare, „ Ljungberg.
Larsson, gesäll, . t

„ Castegren.
Kervonen, arbetare, Krnnlandpr " silJander-
Konowski, arbetare, ivumianaei. Blomberg.
Yrjö. lärpoike, „ Lindh.
Lotta, huspiga, ) Fru Wahlbom.
Fru Silberkampf,klädesmånglerska .... „ Precht.
Marie,itjenst hos Stagnelius Frk Granqvist.
Gabriel — —
En isvotsohik Hr Wilhelmsson
Salminen, assistent „ Blomberg.
Misander, agent „ Larsson.Pettersson, villaägare „ Siljander.
Löppönen,resande från S:t Michel .... „ Saizenstein.
Ringqvisr, \ t „ Beckman.
Träskman, !kypare

' , Precht.Fredrik, J { „ Pihlgren.
Handlingen tilldrager sigiHelsingfors ivåra dagar.

l:sta aktenhos Stagnelius; 2:dra akten iKumlanders kon-
tor vid Södra Esplanadgatan:B:dje akten på Kumlan-

ders villapå Degerö; 4:de akten ikapelletoch s:te
akten ien vidskammare uppe vid Högbergsg.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,30 e. m
Måndagen den 23 jan.: SYLVI. Se sid. 3,

Avantsc Part
lote -H niäinYmi^KÖ^Mdi^Wr- II lind lund

'
Sida 1,50; Avantso

111 liiid fond I,— ;Sida I,— ; Gäll.0,50; Avantsc. 10,-

aJkm<ét-■<y/?fyw'n N6FORS

Fru Minna Canth
Vi ha i dag äran återgifva porträttet

af fru Minna Canth, det unga Finlands
främsta representant på dendramatiska
diktens område, och med detstortslagna
drama, som om måndaa; för förstagån-
gen uppförespå Svenska Teatern, en af
den moderna dramatikens kraftigaste
vägbrytareiNorden.

Det är från en anspråkslösbutikskylt
iKuopio som Finlands litteraturhistoria
skall hämta ett namn, värdigt att an-
tecknas vid sidan af författarnes till
Kungarne på Salamis och Regina von
Emmeritz.

Många skalder ha som hon fått snil-
letsgåfva, få förmå som hon attskänka
hjärtats.

Suom. Teaatteri.
Sunnuntaina Tammikuun 22 p:nä

BERTHA BRÄNDER.
3:näytöksmen luonnekuvaus. Kirjoittanut Kalle Aho. Suo

malainen alkuteos
Henkilöt

BerthaBränder
Bruno Lundgren
Uno Boije

?oCS Walgren Kauppa-opiston oppi
Saimi Bäck \ lalta

livari Kajander
Otto Nygren
Dagmar Broms
Fanny Kajan, merikapteenin tytär . . .
Täti Mclartin, hanen tätinsä, tal. hoitaja
Bouva Eriksson, tal. pitäjä koululaisille.
Kauppias Finne
Kultaseppä Sorri
Mari, palvelustyttö
Kauppias Finnen juoksupoika
Kauppias Sovion juoksupoika
Kantaja

KouLulaisia

Olga Poppius.
Knut Weckman.
Hemmo Kallio.
Maria Salin.
Kaarlo Keihäs.
Helga Corander.
Robert Reino.
Evert Sutinen.
Kirsti Sainio..Hanna Kunnas..Emelie Stenberg..MimmiLähteenoja,.Otto Närhi..lisakki Lattu.
.Hilma Liiman.

NiiLo Stenbäck

PAPPILAN TUVASSA.
l-näytöksinenhuvinäytelinä. Kirjoittaimt Martti Vuori.

Suomalainen alkuteos.
Henkilöt:

Aaro mestari, entinen sotamies, vanhapap-
pilassa eläjä . . ■

Olli Millionen, keski-ikäinen leskimies. . .
Tirkkosen Leena, kupparimuori
Heiskasen Anni,morsian
Lnnska-Taavetti, puhemies
Rovasti

Ovet avataank:lo 7. Mytäntö alka k:lo V2B ja loppuu Vall»
Lauant. näytintö kats. siv. 3,

2 50;Part. logeIPiljettien hin. kor. rartcrrc .i,
I.— : Kall. 075: 0.50: OIJ IHiv. 3. L.1, 8, 10:18,-; L. 2 10,

■7, 11—16: 12.

K. E. STAHLBERG'8 FOTOGRAFISKA ATIIIEi; AJBSggfc ».

Aleksis Rautio.
lisakki Lattu.
Naémi Kahilainen.
MimmiLäliteenoja.
Kiilo Stenbäck.
Emil Falck.

Toisiu riy.1,50

MUSIK fr ®

<J~- Dagligen
—

$>
kl. 3

—
5 e. m. / jö-

KONSEftILevys Kajen
iIKaféet» :, Tisdag, Torstia,

och Lördag
frånkl. 7.30 e. m,

iMatsalen
alla aftnar efter kl. 10 e. m

§~4

Bruno \iErnsf
f!tåll-lirtll-å»il

T N. Esplanadgaian 25. Helsingfors,i

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

% C. Maexmontan
"
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[ TH. STIJDE'S i

KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE 1
UnionsgatanN:o 27.

tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Dofflar
och Kläden."-«.|!|!|-I-U11 11 ►-"-*"! IIMIII»*--"-* Illlllllll.»- " lIIIIIIIIIHKK"

Julius Tallbergs Byggnadsmaierialiehandel,
HELSINGFORS MurbruksfabrikKrut- t}' ItynamifaflVir

LORENS MALMSTRÖM,
vis å vis Kapellet

rekommenderar ivälvillig hågkomst
sin

~s* Berrehiperingsaffur
Specialitet: Engelska, moderna hattar

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

-*4 Största urval.
— Nya modeller. ?■*"-

PAUL DETTMANN, Optiker,
N.Esplanadgat. 37 (QOhlea gård).

"I



ORKESTERFÖRENINGEN.

Folk-Konsert
i Soeiefefshusef
Söndagen den 22 januari

Program:
Onvertnre, rHvita frun" ......Boieldieu.

E 1Turia", spansk vals Grenado.
Elegie, för horn Lorens.

(Herr Arthur Cronvall).

Finale ur op. Lucia" Donigetti.

Säterjentens söndag, för stråkorkester Svendsen.
a) Romanze \ tHubinstein.
„ , [för violin {

,7.b) Mazurka J [Kontski.
(Herr A. Amigo.)

Prolog ur „Romeo och Julia"....Gonnod.
Ungersk dans Brahms.

Början sker kl. Y2^ e- m

Robert Kajanus
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C. E. »RENS BORSTB! M DERI AFFAR,
Alexandersgatan 46, CENTRALS HUS,
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Alla sorters finare och gröfreBorstbincleriarbe-
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt-svamp, Tamburmattor m.m.

C. E. Lindgren

obs.: Tel

Rooooco & Japanesiska rummet I
rekommenderas för slutna sällskap.
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Edvin Forsbäcks
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LaTsoratoriTimiEeimaoistaa.
Tillvärkar alla slaga luft- och konstfyrvärke-rier, äfvensom dylika, föreskrifna för sjöfarten.
Ständigt v&I sorteradt lager af illuminations-

och maskeradartislar m. m.

as a
e^ J

c ,

■A -^ 5 rf*
Ij O> CjJ> "S (Q

J ö m: 3
S o. c
i a:

t»*tm»*>*t\lUl\»^

Aktie

BRYGGERI.
Telefon 67—1081

Bayerskt-,

PlhSJiE^
Kulmbacher-
ÖL.

Korrespondenser.

Tschaikowsky'» Jolantha.
S:t Petersburg d: 16 jan. 1893

Märkvärdigt är att Tschaikowsky,
trots sin förkärlek för det realisti-
ska, i sina operor själf egentligen al-
drig skattat åt den musikaliska rea-
lismen. Kanske han en gång för-
sökt det i operan nMazeppa", som
icke uppförts och väl ej häller nå-
gonsin kommer att uppföras iutlan-
det, men han har icke gjort någon
lycka med detta opus. Hans musi-
kaliska talang hänvisar honom till en
annan riktning: den lyriskt-idealisti-
ska. Han är hufvudsakligen lyriker
och med förkärlek utväljer han också
ständigt åt sig lyriska ämnen. Det
lyriska elementet har hans iRyss-
land mest populära opera Jewgenij:
Onjagm" att tacka för sin stora fram-
gång. Det lyriska innehållet inspi-
rerade honom äfven till hans nyaste
värk, den nyss här uppförda enakts-
operan Jolantha".

För flere år sedan läste han en
gång den dramatiska dikten Kung
Renés dotter" af Henrik Hertz och
den fängslade honom så mycket ge-
nom sitt behag och sitt lyriska djup,
att han beslöt skrifva musik tiJl den-
samma. Dock kom han först förra
vintern sig för att värkställa sitt fö-
rehafvande, sedan hans broder skrif-
vit åt honom en operatäxt efter detta
stycke.

Operans förstauppförandeägderum
den 18 Dec. på Maria-teatern och
rönte afgjord framgång: ett par num-
mer, en aria af härtigRobert afBur-
gund (bariton) och en duett mellan
grefve Vaudemont och den blindaJo-
lantha (tenor och sopran), måste bis-
seras. Musikens karaktär är i det
hela melodisk och utmärker sig, lik-
som alltid hos Tschaikowsky vid sym-
fonisk behandling af orkestern, genom
glansfull, stundom likväl chargerad
insrumentering. Ett vackert, lätt fatt-
ligt arioso af den blinda Jolantha,
en tilltalande berceuse (fruntimmers-
kör) och en aria af kungRené tilldrogo
sig jämte förut nämda nummer pu-
blikens uppmärksamhet. Ville kom-
positören besluta sig för att företaga
några strykningar, skulle operan vinna
ännu mer; den räcker halfannan timma
och värkar, emedan innehållet är för
litet dramatiskt lifligt, dock till slut
något tröttande.

Man lär för öfrigt äfvea iutlandet
snart få tillfälle att lära känna ope-
ran. Den förberedes redan i Ham-
burg och Schwerin, dit Tschaikow-
sky inom de närmaste dagarna beger
sig för att leda repetitionerna. Dess-
utom skall Jolantha" äfven uppfö-
ras iBryssel.

Samma afton gafs äfven ett an-
nat nytt värk af Tschaikowsky, bal-
letféeriet Notknäpparen", Det är
ett slags julsaga efter Hoffmans be-
rättelser, anordnad för ballet. Musi-
ken därtill har Tschaikowski skrifvit
på uppdrag af kejserliga teaterinten-
denturen, som äfven denna gång af
honom väntat sig ett lika tilltalande
och prydligt värk som hans musik
till balleten Prinsessan Törnrosa är,
hvilken sedan ett par år står på re-
pertoaren och altjämt utöfvar drag-
ningskraft. Detta har emellertid icke
alldeles inträffat Intagande äro en-
staka små danser: den kinesiska, den
arabiska och dockan Colombines, som
äro originella och graciöst kompone-
rade. Men det hela är dock för tungt.

d&oy^ é Stenfrycßeri,
Lii^iiari

—I- Privilegieradt 1869.

Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapliga
som merkantila. Rekommenderar sin fcem.igrxa.fisfca. a.fd.el-
ning förutförande af Ul-u.strats.oner af alla slag enligt nya-
ste metoder.

obs-i Vara arbeten hafva rönt allmänt erkännande i
in- och utlandet samt tillerkänts tlere pris. Profver stå gärna till

otjänst franco och grati^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^H
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ORKESTERFÖRENINGEN.

uwiltiiisiii.
Societetshuset

Söndagen (len 22 Januari.

Pro gram
Förspel till op. n Versprechen hinter'm

Heerd" Offenbauh
Nordseebilder", vals. .
Andante för stråkorkester

Strauss.
Tschaikowsky
Halevv.Finale ur Judinnan

PAUS.
Ouverturej nLa Princesse Jaune
Serenade, för basun

Saint-Saens
Spindler.

Wormser
(Hr Ch Eppinger.)

L'Enfant Prodigue", suite ....
Introduotion.
Andantino.
Intermezzo.
Réverie.
Finale.

PAUS

Rhapsodie II
wGrossmiitterchen", Ländlei
Die Wiener Wachtparade.

Lalo.
Langer.
Muller-Bergliaus

Konserten börjar kl. VaB e. m
Robert Kajanus
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Svenska Teatern.
Måndagen den 2$ Januari

För l:sta gången

SYLV
Skådespel i 4 akter af Minna Cantli

PERSONERNA

Axel Wahl, notarie Hr Svedberg.
Sylvi, hans hustru Fru Håkansson.
Viktor Hoving, arkitekt Hr Svennberg.

Alina Hoving-, hans syster Frk Loenbom.
Karin Löfberg, \ (Fru Eiégo.
Anni Widgren, iSylvisskolkamrater. . . Frk Holmlund.
Elin Granqvist, ) ' „ Lihr.
Forstmästar Sandell Hr Castegren.

Löjtnant Harlin „ Berlin.

Löjtnant Idström , Wilhelmsson.
Doktor Tuneberg Eiégo.

TullförvaltarBrun Wahlbom.
Pastor Sohlman , Malmström.
Fängelsedirektören , Salzenstein.
Fru Hake, fångvårdarinna Fru Precht.
Marie, tjänstflicka Frk Holmgren.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. lO,is e. m.

Onsdagen den 25 Januari

iamma pjes.

Idenua ballet utmärker sig fröken
Dell' Era, premiéredansös vid kungl.
teatern iBerlin, som här absolverar
ett gästspel till Februari månad oe'i
är mycket firad af Petersburgs.publik.

Utomordentligt bifall röna hos vår
publik för närvarande äfven tvänne
storheter på konstens område: Emil
Sauer och Theodor Reichmann. Den
förstnämda betecknas enhälligt af rys-
sarne såsom den mest framstående pia-
nist, som inom de sista åren lätit
höra sig iPetersburg. Bortsedt från
hans på det finaste utbildade teknik
prisar vår kritik hos honom det spi-
rituella, originella återgifvandet af de
framförda pianonumren. Vid hans
näst sista konsert steg publikens en-
tusiasm så högt, att de begärda ex-
tranumren icke ville taga något slut,
och salens direktion såg sig föranlå-
ten att släcka de elektriska lamporna
för att sätta en hämsko på publiken.

Likaså uppträder Theodor Reioh-
maim här med stort, enhälligt bifall.
Han imponerade på publiken hufvud-
sakligen genom Schuberts Wander-
er" och genom en scen ur Wag-
ners P arsifal",ihvilkenkritiken pri-
sade hans konstnärliga, vackra musi-
kaliska deklamation.

Däremot harLamoreux, denbekante
orkesterdirigenten från Paris, icke haft
den stora framgång, som man vän-
tade. Man erkänner hans sträfvan
efter det eorgfälligaste utarbetandeaf
orkestervärkens detaljer, menhan sak-
nar högre konstnärlig schwung och
lifligt temperament. Colonne rönte
här på sin tid större framgång.

—
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ÅJIEKCAHUPOBCKII TEATPTb.
(AnpeKUiH A. M. CEMMEPATOBA).

Bt> BocKpeceHbe I0:ro (22-ro) flHßapa

llpe,i,cTaß.ieiio öy,ieTrt

Bt l-ii pa3t

him.munin MPTBA
SISTA OFFRET.

KoMe/tifl bt> 5-TH 4*ftcTßiflxi, co*t. A. H. OcTpoßCKaro
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10-iia IIaBJOBHa Tyrana, mo.i. n^oßa M. B. Ma3ypoßCKaf)
r.ia<J>npa (Dupcoßiia, en TeTKa. . . F-oica Jleeuiia.
<DpO.lT> (De4y.II.IHb lIpHÖbITKOBT., 6o-

raTMft Kynen.l. V-nz, CaMÖopcuiU.
JlaßpT. MnponMML, ero n.ieMHHHHKt „ (Ppo.wiz.
HpuHa JlaspoßHa, ero . . . , F-Ofca {Jinprwimcuan.
♥lynarepacHMOBHML /tepra^eßi, . J\. ]\. neHOpMHlj.
Ba^Hjvm rpnropi>eßH cn> JlyAhHum,,

.M0.T04011 He.ioßt.KT. F-ns PydaKoes.
Miixteßna, KJioxiHHU,a lO.iiii . . . F-mck HonoMapeea.
Ca.iart CajTaHMHL F-us Cmomoes.
IIHBOKypoBHa, SoraTaa B^OBa . . . F-oita Jlwöuns.
Bacßuiö, .iaKefi llpiisLiTKoßa . . . F-hs Ahhwhw.
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Helsingfors Ridinstitut
öppet:Söckendagarkl. B— B f.m.och 5—9 e. ni.

oSon- o. helgdagar „ 9-2 f. m,

TELEPON 304
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SPIRITUÖSAAFFÄR

13 Eriksgatan 13.
Rekommenderar sitt välsorterade

lager af
CJos *3L «- o,

liik.örei*
Från Legler Pernod, Schweitz.

direkt importerad slTo slnt.
Alla varor absolut fin och ren smak.

<GS-, 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,maskinritare, konstruktörer,
arkitekter, ingeniörer,m. fl. Endast personer med goda betyg från tidigare platser erhålla byråns förord, hvarjämtebyrån, där blottsådant är möjligt,söker privatim
införskaffa närmare upplysningar om de sökande. Genom byrån utföras samvetsgrant ooh till billiga 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, pianostämningm. m. Byrån ombe-
sörjer med största skyndsamhet bank- och affärsuppdrag af alla slag, inkasseringar, speditioner,distribution af href och andra försändelser,köp och försäljning af
villor,stads- och landsfastigheter, värdepapper, landtmannaprodukter,handtvärks- och fabriksalster m. m.

Alla uppdrag utföras till billigaste priser och med största ackuratess. Öfverenskommelse kan äfven träffas om ackord per år,

gtgjs' innehar det foniämsi
Jg^^fi^r^W :̂.< yg, Seldon, Rese-effekte

Hvad pris"billigheJi

ADEL £ AIDOISFABRIK
Helsing-fors

;a lager af lätta och välgjorda Åkdon, Rid-" och finare läderarbeten i landet,
angår motstår fabriken hvarje konkurrens,

CARL FR. SPENNERT,
firmans innehafvare.

Specialaffär fö?

Modevaror & Kappor
)t Damskräddenet står under ledning af en skicklig Wiener directns.%

K BOMJINX
MÖBELUTSTÄLLNING jj^

ut-^Bfi iCentrals livs.
Mikaelsgatan 4. Tel. 283

CARL BERGROTH,
*^*Å 29 FaMansg. Telef. 750. 21 Alexanders^. Telef. 1165. l£\

SPIRITUÖSA, PUNSCH o. "VI3ST, K*"^ engros o. minutafrär. fe*

V rid tanken på att beställa kläder,
V/ försummaicke att först se på ma-

'yYfcf terial och taga reda på prisen lios

t. Siålttl,
SkilnadstorgetN:o 2.

i2w

G«

I ' —^;
1 Skrädderi-Etablissement. I

Ett välsorteradt lageraf inhem- 1
ska och utländska tyger. Förfär- i
digas alla slags manskläder med |
största omsorgsfullhet och till {
moderata priser hos

w.. A. Sittnikoff.
28 Unionsgat. 28.

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

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

Prisen billiga.
Helsingfors

50 Alexandersg. 50.



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkoj\tor : Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

För ett välgörande ändamål
gifver undertecknad

måndagen den 28 januari kl. V2B e-
nl

med benäget biträde af pianisten frökenM. Collan och violon-
cellisten herr A. Martin

KOIBIRT
i Studenthuset

enligt nedanstående program:
1. Aria ar op. La reine de Saba" ....Gounod.
2. Fantasi för violoncell Servais.

(Spelas af herr Martin)

:j. Gute Nacht! Franz.
Des Mädcliens Klagen I ■... I Schubert.Ungeduld '

4. Berceuse ur op. »Jocelya" Godard.
Se fossi Quaranto.
Cest mon ami Marie Antoinette,

5. Praeludium och Toccata Lachner.
Valse lente Schult.

(Spelas af frökenCollan)

6. Marirretas Vaggsång- \ .
To brune Öjne I brrieg-

T. Du är min ro Collan.
O, visste han blott! Flodin.
Flyg ej undan! Kajanus.

Biljetter a 2 mk, för studenter a 1mk, erhillas vid in-
gången.

tJlina QRrnrootß.

Carl Jacobsen & C:o

Teater och Musik.
— Arnoldus Reimers, den rikt

begåfvade norske skådespelaren, har
nyligen firat sitt 25-års-jubileum som
skådespelare. Utom bifall och lager
fick han äfven mottaga ett par heders-
gåfvor: en silfverpokal och en dia-
mantnål

En annan af Krisuania teaters mest
framstående förmågor, frökenParelivs,
har däremot ej firat något iubileum,
om ock en anledning just du erbjudit
sig. Det var nämligen imåndags 40
är sedan Sofie Parelivs debuterade vid
Kristiania teaters elevskola. De nor-
ska tidningarne hafva ihägkommitda-
gen, fast ingen festförestallninggif-
vits— Romeo och Julia, G-ounods
berömda opera, skall i dessa dagar
uppföras på operan iParis för100:de
gången. Meningen hade varit att
Adelina Patti därvid skulle utföra
Julias parti, men det honorar, som
man ansåg sig kunna bjuda henne,
5.000 francs, syntes henue för lågt.
Hon får i Amerika 25- å 30,000
francs för hvarje afton hon sjunger.

—
Ännu ett underbarn na-

turligtvis musikaliskt — har dykt
upp i Wien. De^s namn är Mari-
odi Legorini och dess specialitet
att kunna helt och hållet sjunga en
opera eller en operett efter att endast
en gång ha åhörtden.— Ny opera. På Krolls teater
iBerlin gafs kort före jul för första
gången en ny italiensk opera i3 ak-
ter, Mala vita med text af N. Das-
puro och musik af Umberto Gior-
dano. Operan gafs af den italien-
ska operatruppen under Wienutställ-
ningen förra sommaren, och komposi-
tören skördade stort bifall för sitt
värk. Täxten är, såsom man kan
gissa af namnet, mycket realistisk
och ämnet står på gränsen till det
vedervärdiga. Musiken är äfven re-
alistiskt anlagd, men vittnar om be-
tydande förmåga. Efter första akten
hördes lifligt bifall af Krollteaterns
fylda salong, andra akten framkallade
stormande applåder och inropningar,
men den sista blef tämligen kallt
emottagen. Den utmärkta italienska
lyriskdramatiska artisten Signora Bel-
lincioni framkallade entusiastiskt bi-
fall likasom tenoren Stagno; fru Mo-
ran-Olden gjorde med sin präktiga
stämma mycken effekt i sitt parti.— Rikhaltig repertoir. Från den
1 december 1892 ha i Milano gifvits
ej mindre än 104 nya pjeser, hvar-
ibland endast 20 af utländska förfat-
tare

En nyhet hvar tredje representation!
Milano och den inhemska italienska
dramatiken skulle tydligen vara ett
lämpligt verksamhetsfält för Svenska
teatern iHelsingfors.

Och det går väl därhän om det
inte går nånannanstans!

°® — IWilli är namnet på en ny
opera af en ung italiensk komponist

c=> Puccini, som nyligen själf ledde upp-
l förandet af sitt arbeteiHamburgmed

att han blefett sä lysande resultat^^^^^^J
framropad ej mindre än tio gångei

JAKOB REINCKES
@igarrßanéal

2 G/ogatan 2
Ods.! Butiken 'öppen till

kl. ii e. m

Helsingfors,Mikaelsgatan 9.

MASKIN- &
REDSKAPS- AFFÄR
■stort lager. —
■Snalit) expedition. -
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""olycksfaTl-försäkrings-aktiebolaget

Hufvudkontor: Unionsgatan30, Telefon 1481.
meddelar rörsäkringar mot OLYCKSFALL.

Från utlandets teatrar
Veckans program

Stockholm.
K. Operan. Friskytten. Per Svinaherde.
K. Bräm. T. Vid Breitenfeld. Kärlek och filosofi,m. m.
Södra T. Pariserpojken. Fru Hin.
Vasa T. Underdoktorn. Hattmakarens bal.

Kristiania.
St. Teatern. Viljer.

Köpenhamn.
Kongl Th.
Dagmar Th. Goetz v. Berlichingen.
Kadino Th. Magdalene.

St. Petersburg.
Maria Th. .Tolantha. Gioconda.
Michel Th. Mariasre diiier. Maria Stuart.
Alex. Th. Upplysningens frukter
Lilla Th. Heisses Blut. Das Wettrennen.

Paris.
Gr. Opera. Aida. Huguenots.
Öp. com. Carmen. Dragons de Villarsj. Lakmé.
Com. Fran^. Griselidis. Pére prodigue. Par le glaive.
Vaudeville. Gens de Mens.
Gymna*e. Charles Demailly.
Odéon. Mariage d'hier. Louis XI.
Variétés: Petite marquise. Toto ohez Täta.

Grand Th. Lysistrata.
Berlin.

K. Opernh. Tannhäuser. Pagliacci.Die Hexe.
K Schauxplh. Faust. Stormen. Välgörande fruar.
Deutsch. Th. Zwei gliickliche Tage. Öde uaarkens son.
Lessinq Th. Heimath.
Berliner Th. Othello. Journalisten.

Wien.
Kk. Oper. Eantzau. Don Juan. Afrikanskan.
Kk. Burgth. Em. Galotti. Mqs de Villemer.
Deutsch. Volksth.Pfarrer v.Hirschfeld. Minna v.Barnhelm.
Th. an d. Wien Sarah Bernhardts gästspel.

Milano.
La Scala: Chr.Colombo. Flygandeholländaren.Rigoletto.

London.
Haymarket. Th. Hypatia.
Drury Lane. Little Bo Peep.
Lyceiim Tlu King Lear.
Garrik Th: Rabm Goodtellow.
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Kamps Kafé.
Söndagen den 22 januari

Musik imatsalen efter kl. 10 e. m

llevvs Orkesfer.
Måndagen den 23 januari kl. 7,30 e. m

Program
Fahrbach.Standartenträger, Marsch
DellingerMaritana, Vals
HeimdahlVårstämning

La Newa, Polka Métra

Potpourri ur op. Den stumma från

iuberPortici

Paus

Ouverture till op. Hvita Frun Boildieu

A Toi! Vals Waldteufel
HansenLa Gracieuse, Gavotte
StraussBitte schön,Polka franc

Från Höger och Yenster, Potp S. Levy

cfflusifi imatsalen.

Wihnflrt Benelice.
Torsdagen den 26 Januari

gifver

Orkeslerföreningen

POPULÄR
IOISIIT

Soeietetshuset.
Till förmån för Herr

GHHIy Burmester.

befaller han familjen att uppfostra det
späda barnet till en värdig bärare
af det stolta namnet och till en i
ordets bästa bemärkelse modern män-
niska

Alla tidningar ha ägnat stycket en
mycket lång och grundlig kritik, och
den allmänna meningen är, att Curel
äger många betingelser för att varda
en dramaturg af stor betydelse. För
öfrigt liar redan Théåtre francais an-
tagit till spelning ett stycke af den
unge författaren.

3. Mariage d'hier
Ett tidigare äktenskap

Komedii4 akter af Victor Januet
(Odéon.)

Namnet Januet torde vara tämli-
gen obekant för den teåterbesökande
allmänheten iHelsingfors. Den lite-
rära världenkänner det från en mängd
noveller i en stor fransk illustrerad tid-
ning samt ett dramatiskt arbete, ett
treaktsstycke, Den vackra Armand",
söm för nio år sedan gick öfverOdé-
ons tiljor och rönte ett ganska välvil-
ligt mottagande. Författarenhar se-
dan dess klappat på många dörrar
med nya manuskript, men alltid fått
afslag, tills det nu ändtligen lyckats
honom att på samma teater som en
gång förr få uppfördt Ett tidigare
äktenskap", hvilket stycke gjort stor
lycka. Ämnet är det gamla vanliga— skilsmässa mellan äkta makar —
hvilket under det sista tiotaletår fre-
stat sä mångafranska dramaturger och
romanförfattare. Fru de Sérigny har
varit mycket olycklig isitt korta äk-
tenskap med den moraliskt fördärf-
vade hr de Sérigny. Till sist har
hon icke längre kunnat uthärda det,
har fått äktenskapet upplöst och har
efter några års förlopp äktat en an-
nan man, med hvilken hon lefver
mycket lyckligt. Isitt tidigare äk-
tenskap har hon emellertid ett barn,
en dotter, och stycket börjar, då denna
blifvit fullvuxen. En ung man af
god familj, Paul de Tréves, är
förälskad i den unga damen och äl-
skas af henne tillbaka. Men olyck-
ligtvis är Paul son till en dam, som
hyser den iåtskilliga förnäma fran-
ska kretsar rådande djupa oviljan mot
skilsmässan. En frånskildhustru räk-
nas i dylika kretsar icke för stort
mer än en fallen kvinna, och man
ofverser här vida mer medett äkten-
skapsbrott än med en skilsmässa.
Pauls moder vill därföre skänka
sitt samtycke till äktenskapet endast
på vilkor, som äro ihög grad för-
ödmjukande för den unga brudens
moder. Och icke nog härmed, hon
har en umgängesvän, som mycket if-
rigt underblåser elden, och det är in-
gen annan än hr de Sérigny. Denne,
som efter skilsmässan lefvat som ung-
karl, har alltid hyst agg till sin f.
d. hustru och alltid lofvat sig själf
att hämnas, om tillfälle därtill en gång
erbjöde sig. Han begagnar sig nu
af omständigheterna för att chikanera
henne på alla möjliga sätt, till dess
det slutligen går så långt, att hennes
andre man utmanar honom . . .

De första akterna äro ytterst in-
tressanta, men till sist har författa-
ren ioke kunnat finna någon passande
upplösning och har på tämligen god-
tyckligt sätt låtithr deSérigny omvända
sig och försvinna. De många värk-
ningsfulla scenerna och den väl ut-
arbetade dialogen berömmas emeller-
tid lifligt, och stycket röner, såsom
ofvan nämdes, stort bifall.

Paus

Kamps Kafé.

Ilevvs ©rkesfer.
Tisdagen den 24 januari kl. 7.30 e. ni

Program
Radetsky Marsch Strauss

Immortellen Vals Oungl,

Ouverture till op. Fra Diavolo Aider,

Förgät mig ej! Intermezzo Machbeth
Potponrri ur op, Aida Verdi

Paus

Tannhäuser Marsch Wagner

Die Miihle im Schwartswalde Eilenberg

Från Hjärta till Hjärta Polkamaz. .Knä

FlotowAria ur op. Stradella

På Varieté! Hum. potp S. Levy

cJIZusiK icMafsahn.

Paus

I*******

Wentzel Hagelstams
Förlag1
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BILAGA TILL PROGRAM-BLADET N-.o IQ-

Ny fransk dramatik.
Les fossiles.

Fossilierna

Piéce i4 akter af F. de, Curel.

(Théåtre Libre)

Curel debuterade i fjol med ett hel-
aftonstycke Lenvers d'une santé",
hvilket röjde stora anlag för psyko-
logisk analys, men som förefölltungt
och strängt för en teaterpublik, isyn-
nerhet för Théåtre Libre's.

Denna scen, som från början en-
dast var afsedd för en literär åskå-
darekrets, har så småningom tillika
fått en mondain" publik, som före-
satt sig att här vilja se endast ul-
trarealistiska stycken, och som därför
på åtskilliga sätt uttrycker sitt miss-
hag, när direktör Antoine en och an-
nan gång på senare tiden abstrahe-
rat från den med allehanda djärfhet-
er" utsmyckade komedien, för att
spela arbeten i en annan genre.

Curels nya drama är bygdt på en
pinsam och abnorm situation,men det
utmärker sig liksom hans första ge-
nom en intressant själsskildring och
har det företrädet framför det första,
att det är rikare på dramatisk effekt.

JFossilierna" är en gammal adels-
familj, på livars gods i en aflägsen
vrå af norra Frankrike den väsent-
liga delen af handlingen försiggår.
Familjens öfverhufvud,den gamle här-
tigen de Chantemelles, en åldring, som
lefver landtadelsmanens otvungna lif,
har endast två barn, sonen Robert
och dottern Claire. Robert är bröst-
sjuk, har därför icke mod att gifta
sig, och det är altså all utsikt till,

ORKESTERFÖRENINGEN.

lilSil!
Societetshuset

Tisdagen den 24 januari

Program:
Ouverture, Tusen och en natt" (ny) Taubert.
Vals Saint-Saöns.
Förspel till Manfred Eeinecke.
Slavisk rapsodi Dvorak.

Paus.
Ouverture, ,/Benvenuto Cellini" Berlioz.
a) Adagio ) . .n. IBruch.

för violm
'

b) Jota arragonesa" J I Sarasate.
Balletmusik ur nDornröschen" (ny) TschaikowsJcy,

Scen.
Panorama.
Vals.

Paus.
Friihlingszeit, parafras Becker.
Andante, för stråkork, (ny) Mendelssohn.
Marsch ur op. Tannhäuser Wagner

Konserten börjar kl. 7^B e. m.

Robert KajanuS

att det gamla stolta namnet, förhvil-
ket hela familjen hyser en djup och
innorlig vördnad, skall dö ut.

Då berättar sonen en dag för sin
fader, att han stått i intimt förhål-
lande till en ung nicka, Thérése Vat-
trin, som vistats i huset som systerns
sällskapsdam, och att den ungakvin-
nan skänkt honom en son. Härtigen
varder vid denna underrättelse ett rof
för de mest stridiga känslor. A ena
sidan ser han en utsikt till, att hans
fäders namn kan upprätthållas, å den
andra sidan har den unga kvinnan,
som är en ihög grad svag och vil-
jelös människa, en liten tid äfven va-
rit hans älskarinna. Dottern Claire
har upptakt förhållandet och har <lär-
före iall tysthet aflägsnat henne. Nu
befaller emellertid den gamle härti-
gen på det strängaste sin dotter att
tiga. För namnets skull måste alla
betänkligheter vika, och för att upp-
rätthålla namnet måste Thérése före-
nas med Eobert, så a:t deras son
kan komma att bära Chantemellernas
namn. Robert gifter sig altså med
Thérése, som älskar sin man och al-
drig älskat någon annan än honom,
och det unga paret lefver en tidmyc-
ket lyckligt.

En afiskedad tjänsteflicka yppar
emellertid en dag för Robert den
ohyggliga hämligketen. Men äfven
hos Robert, som dock är betydligt
mera barn af sin tid än fadern, seg-
rar kärleken till namnet ofver alt.
Han förlåter sin familj hvad den for-
brutit mot honom, men lifvet har icke
längre något, värde för honom. Midt
i smällkalla vintern bryter han upp
från Nizza för att begifva sig hem.
Kort därefter utandas han också sin
sista suck, och i sitt testamente an-

program~<£la åef
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Programbladet innehåller program för alla offentliga nöjeniHelsingfors:

teatrar, Symfonißonsarior, Populära tXonserfer, c&ot&cföonserfer
@afé'dftonsarfer, QirßurförGsfälllningar oefi IFariafé-x^eairar.

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

Tidningen tiUhandahåUes af särskilda kolportörer PROGRAMBLADETS GRÖNA GOSSAR vå
gator och torg, iKaféer och Konditorier, utanför teatrar, konsertsalar och andra förlu-

stelselokaler, samt af biljettförsäljare,portierer, roclwaktmästare och uppassare.

JOosnummerpris 6penni.


