
Pris 10 penni.

c£rQgram~<ffilaåef
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.PEP DagensPopu-
lära Konsert inhibe-
ras.

Helsingfors Musikinstitut

Fi-Öni
i Societetshuset.Utgifves hvarje onsdag, fredag och söndagRobert Kajanus.

1892.nTcTT Fredagen den 16 Dcc

Svenska Teatern.
Fredagen den 16 dcc.

förs:te gången

PROFESSOR CRåMPfI
Lustspel i5 sikter af Gerhardt Hauptmann

Öfversättning

Personerna
PROFESSOR ORAMPTON, lärare vid

konstakademin .Hr Svennberg.
GERTRUD, hans dotter Frk Holmlund.
ADOLF STRÄHLER, köpman Hr Swedberg.
MAX STRÄHLER, hans bror, målare . . . „ Ljungberg.
AGNES WIESNER, föddSträhler, enka,

deras syster Fru Castegren.
PROFESSOR KIRCHEISEN, \ lärare vid f Hr Wahlholm.
ARKITEKT MILIUS, /akademin.\ „ Malmström.
AJTZKENI, pedell „ Wilhelmsson.
POPPER, Cramptons elev „ Lindh.
FEIST, restauratör „ Larsson.
KASSNER, värd på en krog „ Lindh.
KUNTZE, V.. ( , Salzenstein.
SEIFFERT, /målarmästare Castegren.
SEAMA, uppasserska Fru Wahlbom.
WEISENBACH, \ äldre elever vid lHr Precht."
STENZEL, / akademin \ „ Siljander.
LÖFFLER, stadsbud, factotum hos

Crampton „ Riégo.
ETT STADSBUD, modell „ Beckman.

Cramptons elever.
Börjas kl. 7.30 och slutas omkr. 10.30 e. m.

Biljettpriser: Parterre 4,50; 4,— ; B,— ;Part. gäll. 3,— ;
Avantsc. 25,— ;Part. loge 4,— ;IRad fond 4,50; Sida 3,50;
IIRad fond 2,— ; Sida 1,50; Avantsc. 20,— ;111 Rad fond
I,— ;Sida I,— ;Gäll. 0,50; Avantsc. 10,— M.

Hvarjehanda.— Han bjöd dem till en stor festmal-
tid till sitt palats, iden glänsande mar-
morsalen, der väggarna voro inlagda med
guld och siifver, bordet dignade under de
kostliga rätterna och vinet gnistradeigyl-
lene bägare. Och medan de sutto der i
sina skimrande festdrägter öppnade sig
taket öfver deras hufvuden, och ett regn
af rosor föll ner öfyer dem, rosor ialla
färger, blodfärgade ochhvita, gula, pur-
pursvarta och blekröda, emedan musiken
spelade långt borta, smältande ljuft, jub-
lande, som en klar sommardag vid det
blåa Medelhafvet. Och under jubel togo
de emot rosorna, smyckade sig med dem,
högt prisande kejsaren för hans uppfin-
ningsförmåga och hans stora nåd, den stör-
sta, lian kunnat bevisa dem, ty de visste,
att rosen var hans älsklingsblomma.— Och rosorna fortforo att falla. Hela
golfvevt arbetackt af den mjuka, doftande
mattan, de hopade sig öfver de kostliga
rätterna, föllo ner ide gyllene bagarene
så att vinet stänktes omkring i tunga,

blodröda droppar — och en bedöfvande
rosendoft fyllde salen. Den gjorde dem
yra och uppsluppna, som hade de druckit
ungt vin, så att de sprungo om hvarann,
ropade kejsarens namnien yrsel af glädje
och tacksamhet. Och rosorna fyrtforo att
regna ner. De kommo, i knippor, hela
qvistar, i stora bundtar som spridde sigj
långsamt sjönko ner genom luften, som
blir allt tyngre, som lägger sig öfyerdem,
tryckande qväfvande . ..

Då störtar en af dem fram till dörren.
Den är läst. Och jublet förstummas, och
de stå tysta och stirra på hvarandra med
bleknade anleten, medan rosorna falla om-
kring dem falla ihundra, itusental, ro-
sor i alla färger, blodfärgade och hvita,
gula, purpursvarta och blekröda... De
vada ända till knäna i rosor, de värja
sig emot dem, trampa dem under sina
fötter ivanmäktigt raseri, men de fälla,
falla oupphörligt,allt tätareoch tätare...
De fastna ideras hår, deras kläder, och
de hvassa törnen rifva demblodiga. Man
äer blott bleka ångestförvridna arsikten,
hör blott deras flämtande andedrägt half-
höga förbannelser öfver gudarne och ke-
såren,

Suom. TeaatterL
Perjantaina 16 p:vä Jouluk

näytellään

VILLISDRSA.
(Vildänden)

5-näytöksinen näytelma. Kirjoittanut Henrik Ibsen,
Siiomentanut Hanna Asp

Henkilöt:
Benjamin Leino.
Otto Närhi.
Aleksis Rautio.
Axel Ahlberg.

Mimmi Lähteenoja,
Olga Poppius.

Tukkukauppias Werle, kaivosten omistaja
Gregers Werle, hanen poikansa
Vanha Ekdal
Hjalmar Ekdal, valokuvaaja
Gina Ekdal, Hjalmar'in vairno
Hedvig, heidän 14:stä vuotias tyttärensä .
Rouva Sörby, tukkukauppiaan taloudenhoi-

tajatar ...Kelling/lääkäri
Molvik, entinen teoloogi
Kirjanpitäjä Gråberg
Petterson, tukkukauppiaanpalvelija . . .

KirstiSainio.
Kaarle Halme.
Taavi Pesonen,
Emil Falk.
lisakki Lattu.

Passar Jensen RobertReino.
Lihava, kalvakka herrasmies....... Taavi Pesonen.
Harvahapsinen herrasmies Anton Frank.
Likinäköinenherrasmies " " . . Evert Sutinen.

Tukkukauppiaanpäivällisvieraita. Passareita.
(l:nen näytös tukkukauppiasWerlen luona. 4;jä seuraavaa

valokuvaaja Ekdalilla.)
Ovet avataan kl 7. Näytäntö alkaa kl.puol

8 ja loppuu kl- 11.

Piljettien hin. kor.: Parterre 3,50; 3,— ;Part. loge 3,50:
Toisin riv. 2.— ; 1,25; Kall. 0,75; 0.50; Ork. 2,50; I.Kiy.
3,50; L. 1, 8, 10: 22,50; L. 2: 12,50; L. 3— 7, 11-13, 17

L.14 16: 10 L. 9: 30-

Damatisk Soirée Söndagen den 20 November
anställas gifves

Söndagen den 4 December kl. 7 e.m

iBrandkår»huset Dans-Soiréemed program

OBS! Programmett Söndagrens
tidning?

KONSERT
idag-

iBrandkårshuset.
Torsdagen den 15 December Studenthusetgifves

med benäget biträde
den 3;dje För Btt

Folk-Konserten välgörande ändamål

Beslyrelsen.föranstaltadaf

Orkesterfören.i Helsingfors.
Närmare framdeles. -?55pr

Robert Ka/anu*



Societetshuset.

Idag ingen konsert.

Pianosfämningar
och

afprofningar af insfrumenfer
äfven Harmoniums värställes samvetsgrant af

undertecknad,

ryeparafioner omvesörjes
Pianosfämningslekfioner meddelas

De för stämning erforderliga verktyg anskaffas
bäst och billigast genom undertecknad

FRJINZ ftEITZ,
Helsingfors

Telef. 1137.********************
SYAHPAB

Grekiska Magasinet.

Teater och Musik.
— nennorskedrama-

U/tern Gunnar MBei-
hcry. författaretill Kung Midas-',
liar färdig skrifvet ett stort fem ak-
ters stycke, som behandlar ettpsyko-
logiskt problem ur konstnärslifvet,
samt arbetar f. n. på ett lustspel.—

B iliUI<l JFMunch, den
norske konstnären, liar beslutit slå
sig ner iBerlin förvintermånaderna
Munck är f. n. sysselsatt med att
måla ett porträtt inästan naturlig
storlek af August Strindberg. Den
Munck'ska tafvelsamlingen, som ej
mottogs vid konstakademins utställ-
ning iMiinchen och som f. n. expo-
neras iDiisseldorff, kommer jultiden
att utställas iMiinchen ien för än-
damålet enkom inredd lokal.— Svensk MusiMirt-
ttiiiff. Nordiskt Musikblad n:o 19
har utkommit med följande innehåll:

Johannes Elmblad (med porträtt). —
„Granadas dotter", opera itre akter af
H. Christiernsson, musiken afIvarHall-
ström.— f Florimord Hervé. — Musik-
prässen, literatur.

—
Frän scenen och

konsertsalen. — Vår Musikbilaga. —
Från in- och utlandet. — Hvarjelianda.— Annonser. — Musikbilaga: Klara-
Menuett af H. E. Wejdling, Improvisa-
tion af A. Enderberg.— Saro-harelshn af-
delningens soaré igår i
studenthuset var talriktbesökt. Pro-
grammet började med ett tal af
prof. E. G. Palmen, som talade om
finnarna iVärmland iSverige och
gaf några bilder ur deras lif.

FrökenA. Leander sjöngen fransk
sång Quand I'oiseau chante" och
därpå Schveizer Echo-Lied". För
tredje gången inropad sjöng fröken
L. Amulla varhain, kun aurinko
nouse."

Efter någon väntan började så
den af målaren A. Gallén och skulp-
tören G. Vikström arrangerade ta-
blåserienur Finlands kulturhistoria.
Den första tablån visade odlingens
början under form af några nybyg-
gare som under svett och mödamed
en af två män dragen plog fåra
den karga och ogifmilda jorden.. Ta-
blån n:o 2 var en iscensats akvarell
af målaren Gallén: Biskop Henrik
mördas af Lalli. Af de därpå föl-
jande tablåerna: Det förstafinska
tryckeriet," „Lönnrot samlande ru-
nor" var särskildt lyckad och väl
iscensatt. Det är iskogenom nat-
ten vid en Sjöstrand. På en trä-
stam sitta två runosångare hand i
hand, vaggande af och anoch fram-
säga sina runor. Där bredvid sit-
ter Lönnrot med sitt palettliknande
skrifbräde, upptecknande de härliga
sångerna. Omkring denna grupp
stå och sitta män t>ch kvinnor an-
däktigt lyssnande. Särskildt mär-
kas två män ide iRyska Kare-
len och Lappland ännu brukliga
mygghättor. Scenen är belyst af
skenet från lägerelden — Effekten
var särdeles kraftig. Sista tablån,
som också belönades med lifliga ap-
plåder, framstälde „Vårt land." Fin-
land, staten (fröken Tavaststjerna)
står på en hög piedestal med ut-
sträkta armar, beskyddande landets
odling. Närmast henne stå till vän-
ster vetenskapen, tillhögerkonsten.
Nedanför dessa allegoriska figurer
gruppera sig smakfullt lagen, indu-
strin m. fl. Det hela slutades med
Finska rytteriets marsch. — Hvarje
tablå bisserades tre gånger. Arran-
görernehade all heder af sitt värk.

Innan den allmänna dansen vid-
tog afsjöngos några studentsånger.

Kamps Café.

Fredagen den 16 dcc.

levys orkester.

Irogram:

Wien bleibt Wien, Marsch Schrammel

Ouverture till „Trollflöjten" Mogart

Idina ögon, Vals Waldteufel
Die Post Schöffei
Potpourri ur Aida" Verdi

Ouverture till Allessandro Stradella" Flotow

IvanovicDonauwellen, Vals
WarlamowDuett „Skeppsgossar"

Heinzelmännchen Eileriberg,

Potpourri ur Eomeo och Julia" Gounod,

MeyerbeerSkridskodans ur nProfeten"

Loin du bal Gillet.
Waktparaden kommer Eileriberg

FahrbachFlotte Studio

BjörneborgskaMarschen

I_^

Helsingfors
T^idinsfifuf.

\^o%

(öppet:
Söckendagar
kl.

B—3
f.

m.
och

5—9
e.

m.

Söndagar
kl.

9—ll
f.
ni.)

IW^&^~\l1

W^&^~\l

■^-^"-—
'*£—

Telef.
304.

ftIDPTtöGfIJIM:
Telef.

304.

-^-^U-,^^

Kl.

Måndag
Tisdag

Onsdag

Torsdag
Fredag

Lördog

Söndag

B—9

Lektionsridt ————
Herrar ——— ————————— ————

9—lo————
Nybörjare ___—

________
Nybörjare

Allmän
ridt

10—11————_——_——~ ————————
\-————
„
„

11—12

________________________________
—

12--1

Enskilda
lekt.

Damer*
Enskilda

lekt.

Damer*
Enskilda

lekt.

Damer*

Klubb.

I—2

Nybörjare
Nybörjare
Nybörjare
Nybörjare
Nybörjare
Nybörjare ——— —

2

—
3

Herrar*
Damero.

Herrar*
Herrar *

Damero.

Herrar*
Herrar*
Damero.

Herrar"

5—6

Nybörjare ————
Nybörjare ————
Nybörjare ————

6-7- —--
Klubb

_________
___—

____7-8

Allmän.
Klubb
„

Klubb- — ——
Allm.

Klubb
Klubb

8-9

___
_

„

„

Klubb
„

„-- —-



Universitetets
Solennitetssal.

Den 27 december,

-]_-__-
KONSERT.

Närmare framdeles

Daglista.
Bibliotek, museer och offent-

liga samlingar.
Sörnäs läsesal öppenkl.4— 9 e.m, sön-

oob helgdagar kl. 8 f.m.— 7 em.
Universitetets skulptursamling, laboratorii-

huset, onsdagar och lördagar, kl. I—21 — 2
e. m. samt söndagar kl. 2—3.

Universitetsbiblioteket(alla hälgfria dagar
12—3 och läserummet 10—3.

Studentafdelningarnas etnografiska museum
(Unionsgatan 20), sond. 12—3, onsd. o.
fred. kl. 12—2.

Cygnasi galleri, Brunnsparken 17. alla da-
gar 10—8 e. m.

Folkbiblioteket öppet s—B e. m; söndag,
hälgdag och hälgdagskväll4—7 e. m,

Läsesalen i Folkbibliotekshusetöppen 10
t. m. till 9 e m.; söndag, hälgdag och
hälgdagskväll 10 f. m. till 8 e. m.

Läserummet i Folkbibliotekshuset (för tid-
skrifterm m.)öppet 5— 9 e. m.; söndag,
hälgdag och hälgdagskväll 4—B e. m.

Pedagogiska läsesalenochbiblioteketisven-
ska fruntimmersskolan onsdag och lör-
dag kl. s—B e. m.

Konstföreningens museum i Ateneum alla
dagar 12—3.

Exposition i Ateneum al utländska taflor
kl. 12—3.

Föreningens för konstfliten museum öppet
alla dagar 12—3.

Kristliga föreningens af ungb män läsesal
öppen 11— 1o. 5—9.

Botaniska trädgårdens växthus öppet tis-
dagar o. fredagar 11— 1 samt söndagar
kl. 2-3

Banker, tullen och andra all-
männa inrättningar.

(Hälgtria dagar.)
Börstimme i handelseillets lokal, S Espla-

nadgatan 34 12— 1.
Finlands bank (10—2). vexelkont. (10—2),
Privata bankerna 10— Vg3 o. 5 6.
Postsparbanken,Kyrkogtn 16, hälgfria da^

gar 10—2, 4—7; hälg- o. söndagB—ll

Alexand. Teatern.

TEATPT).
1892.

MEAEfI.
$paMa bt. 4-xt a*öct.h 5-h Kap-r. Coh. A. CyBOPOBA

Kpeoia 1-ro pn/i,a
2h 3 „ . .

CTjÄha 4, 5 h 6 pii^a
i^JIJ '1

MiscTa btj GeHyapt 4 „
3 „ 50 „
3 m. 50 n

„ EeJb-STaarb
EajTKOHi. Be./m-3TasKa
FajMepea napTepa . 3 „

50 „J.o?Ka 2 apyca nepe^Hia MtCTa 1 „
1 B
1 „r<i.oepe;i 2 apyoaj

"ÄHTepHaa Jioma. 2 apyca M^cra
Ilapa^Hst

50 „
75 „
50 „

AMCABUP.
Cpeay 2 (14) Aeitaäpfl

Bt !:h paav

H ByPBHIHA

Hanajio 7 '|2 Hac. bch.
UtHa i«4CTai«-b:

„ 7, 8h 9 „
Å O ?K H

dupeKLiifl A. M. CewMöpaTOßa.

5 M.
4 „
3 „
9

Huvudstadsbladet
är landets största och

billigaste
TIDNING.

00Uppl. 9,5 tj\%



Folk-KonserterLedig annonsplats. Ledig annonsplats

Söndagen den 18 Dec. 1892

StudenthusetBranåkérshmset.

Program:
Paganinis Hexdans . . Wallace,

Närmare iSöndagens nummera) Friskytten M.v. Weber

b) Landsflickans visa .Sätherberg,

Deklamation,

JJdagio odi Jlllegro ur 2

Concerten för Clarinett C. M.v. Weber,

a) Min stjerna, Romans Cooper,

b) Fåfäng önskan Collan.

P. Sidorow,
3 Michaelsgatan 3

Helsingfors.
Mellan Norra Esplanad- och

Alexandersgatorna.

Tiger Hästräfsor
De starkaste och elegan-

taste ihandeln. (Som Tiger
modellen öfverallt erkänts såsom den
allra förnämsta torde den ej förvex-
las med Taylor eller andra model-
ler hvilka endast hafva 1'/■*
tums skenringar o. s. v.)

Dessutom hafva de finska
hästräfsorna höjda skak-
lar lör att kunna användas
för vanliga schasselar. Åf-
vcn detta sakna de Ame-
rikanska hästräfsorna.

Fullt jämngoda med de
allra biisiautländsk Tiger
hiisträfsor (sp intyg

i) saljas de
iiulastFmktill det billigapris

rharfi

tillverk» e Finska, ii

vå hästarsPris fö tfmk

Tallrifcxharfvar
ny konstruktion, Finsk

eller Skifharfva
3ch Original Arne

rikanska.

■B Ifl 59 lmV>i
Klösharfvar, Zigzagharfvar, Rull-
harfvar, Mullskopor, RinQVältar,
Kedjeharfvar eller Mossharfvar^HAcmeharfvar, Skofvelploqar^^B
tivatorer

cul-

P. Sidorow,
Finska Redskapshandeln

HELSINGFORS
MikaeL-gatan 3.

Finska Industri Magasinet,
HELSINGFORS, W. Henriksg. 14,

rekommenderar sitt stora lager af
hvaribland speeielt framhållessd^e starka och praktiska samt billiga,
Tur kiska divanmöblerna"s. s.inventionssoffor(fr.110mk\
divansoftbr <fr.6o mk), m.m;kulörtabordsserviser, rikt sorterade
från 45 mk till högre priser; glassorviser m. m Duktyger, portier-
tyger, gardintyger, rullgardiner, sängkläder, filtar, ma-
drasse.', lakanlärfter, mattor, lavoirer, klosetter m m.

flDO I ör °ffentuB'a inrättningar finnes särskildt lämpliga jernsängar,
IKN Imadrasser, filtar, filttyger, lärfter m. m och försäljas dessai

"■»**"" parti till billiga priser. Flera inrättningar hafva försett sig från
Finska Industri-Magasinet ochhafya försändelsernautfallit tillfredsställande.

tockholm

Krisiianit

Köpenhamn

SY. Petersburg

NYHETER pä utlandets teatrar

Berlin

Paris

London

H:fors 1892. Hufvudstadsbl. Nya Trycker

Grekiska Magasinet!
Engros lager af alla sorters

tvättsvamp, toilette tvålar, ly-
fah-svamp, m. m. samt äkta
Grekiskt Vin. G. KULLIAS.

6 Skilnaden 6.
OBS ! Grekiska Konfektyrer

Allt till billigaste priser.

s_
lin*Ia x1,1/il<l mot rosf o

anlöpning af stål, jern o.
metaller m. in.

verkSKai

ti6'h
verf
med

d An-
'oxid in,ii(l c

ntioveid.flyta
Int1 Ver antioxidens utmä

ta beskaffenhet finnes tillpåseende
Antioxiden hålles iständigt la

ger och är priset ytterst billigt

Finska Redskap*-
handeln

P. Sidorow.
3 Michaelsgatan 3, Helsingfo is

mellan Norra Esplanad- och
Alexandersgatorna.

■?-■


