
DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
4£ Förlag af finska vyer.)*

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

Pris 5 penni

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den II Januari

förand- & Jsif- -i-
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Ä^ N- Esplanadg.33--
N. Carlander.

¥

oFrogram-Q^laöat
N:o 5

Kontor

1893.

Svenska Teatern.
Sioåfßöp s'förasfälining

till halfva pris och därunder
Onsdageu den 11 Januari

Strandby folk
Skådespel i4 akter af Holger Drachniann. Fri öfversättnin

Doktor Henrik Farsund, zoolog Hr Berlin.
Kai Farsund, hans halfbroder,målare... „ Svennberg,
Konsul Paals Swedberg.
Ole Rass „ Riégo.
Jens Signesson Svend „ Ljungberg.
Blind-Kristian, en gammal fiskare .... „ Wahlbom.
Tag'e Kristiansen Stcevn, hans son . . . "^^^SalzensteiiiJens Brotten, förman för riiddningsbåtensM

manskap I
K urc Simonsen, \ ,U
Peder Skaller.
Thomas Sliidi. räddningsbåtensmanskap H
David Knop,
Michel Thrane,' 'H
£11 finsk sjökapten I
En gammal fiskare I
En pojke I
Madam Röntved, enka efter Strandby lott^l

Malmström
Castegren
Larsson.
Lindh.
Siljänder.
Wilhelmsson
Lindh.
Blomberg.
Precht.

Fru Salzenstein,„ Håkansson.„ Wahlbom.
Frk Loenbom.

(.iTtllld. " i,:, ■ .|.T7w^^^^^^^^^H
JJirthe, piga imadam TTöutvnlsTpiTiMß
Tok-Karin I
Margrete, Tages Stsevns dotter. . .
En flskarehustru " . . . . FruPreohiM

Fiskare med hustrur och barn. Sjömän af en finsk
skeppsbesättning.

Händelsen försiggår i Strandby, ett fiskläge på kusten vid
det öppna haivet. Mellan 3:dje och 4:de akten anses

några veckor ha förflutit.
Börjas kl. 7,g0 och slutas omkr. 10,30 e. m,

Fredag den 13 Januari: ISLixrxs UMClcl^vs.
Biljettpriser: I'artorre 4,50; 4,—; b—; Part. gäll. b,—; AYantscTTö*^^^loge 4,— ;IKad. fond 4,50; Sida 350; IIKad fond 2,— ;Sidn1,50; Avanlsi

20,-;111 Kad fond I,— ;Sida I,— ;Gäll. 0,50; Avantsc. 10,— M.
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Fru Olga Finne-Poppius
(Sam iPrinsessa Ruusunen)

Hon är den finska teaterns och för
närvarande landets enda infödda ingé-
nue af rang. Antagen till elev vid
nämda teater 1885, debuterade hon
]880 i skådespelet Kullervo, samt
har sedan tillhört den finka scenen,
där hon i hvarje uppgift, nom blifvit
henne lemnad, skördat ny framgång
och nytt förtroende.

Senast har häradshöfding Wilhelm
Poppius till och med anförtrotthenne
sitt hjärta.

Suom. Teaatteri.
Keskiviikkona Tammikuun 11 p.nä kello 1/z 7.

Rouva ANNI KASLIN'in suosiollisella avulla
näytellään

LAULU-LINTUNEN.
1-näytöksinen laulunäyteknj^^^^^^^^^^^Hauptnen

Xi'(tclicii. kukkakmu^a^^^^^^l
Tricdel, hanen serkkunsa AluksisKt^SM
Lord Mickelby Aksel Ahlberg.W
Box,hanen palvelijansa Taavi Pesonen.■

(Tapaus Nettchen'in kukkakaupassa.) 1
*)Nettchen rouva Anni Kaslin;

PRINSESSA RUUSUNEN.
Satu 3-ssa seikkailussa proloogilla. (5 kuvaelmaa.) Kh-joittanut

Z. Topelius.
Proloogi: Haltijain valtakunnassa

HENKILÖT
Yalotar
Sulotar

Katri Eautio
Olga Salo.

Kottar Hanna Kunnas.
I'aiviitär . . . .Maria Salin.
Tähdetär Hilma Liiman.
Kuutar Kirsti Sainio.
Tuonetar Saimi Järnefeh

seikkailu, KUMM/NLAHJA^^^å
HENKILÖT :I

Valotar Sulotar Tähdetär Kautar

Benjamin Leino,

Purt

Kuningas
Kuningatar
Prinsessa Ruusunen kapalolapsena
Hovimarski von Cirkel
YaltioneuvoksetarKunigunda . .
Ylimmäineu juomanlaskija....
Ylimniäinenmestarkokki ....
Sam, kokkipoika
Kuninkaallinen lapseiihoitajatar .

Kaarle Halme.
Mimmy Leino.
Emil Falck.
lisakki Lattu.
Olga Poppius.
Isaémi Kahilainen.

K. E. STAHLBERG's fQTQGRAFISKA A T ÉTTeI; A^gga^ö17. «*
<$~- Dagligen

—
£>

kl. 3—5 e. m,

11iiåi
MUSIK fr

Lfivys Kapell,
i Kaféet

—11 e. m

TEATERAFTNAR# iMatsalen
efter slutad representation

Ä 'öl

IErnst Bruno
t IlffllMiniMNil
f N. Esplanadgatan 25. Helsingfors

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

Maexmontan7- c
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" TI. STUBS'B i
KLÄDESHANDEL och SKRADDERIRORELSEi

UnionsgatanN:o 27.
tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Dofflar

och Kläden." —
«"!! JJllllllllllMl»>- "-«.|! 1 1 111!1 11 1 1 1111"*-"— 4*)ililllli111I11 1 I!111"► " -4*lll I1 1 1111III111!">" "

Julius Tallbergs ByggnaäsmaterialiehandeL
Krut- <f- Dynamttajfär.

'
HELSINGFORS. Murbruksfabrik

T ORENS MALMSTRÖM,
vis å vis Kapellet

I■ rekommenderar ivälvillig hågkomst
J-l sin

->■ Bcrrckipcringsaffär.
Speoialitét:Engelska, '"O^.6"^,,^^.I,*;
Teater-, Res- 4 Marinkikare.

Specialitet: Glasögon & Pince-nez
H"4 Största urval. — Nya modeller.

PAUL DETTMANN, Optiker,
\. Eaplanadgat.37 (Giihles gardK

:si»9f« rs
*"

£port-H)epot
AT.Esplanadgatan 21.



Toinen seikkailu. RUUSU.
HENKILÖT :

Valotar, Tuonetar, Kuningas, Kuningatar, Hovimarski von
Cirkel, ValtioneuvoksetarKuningunda,Ylimmäinen juo-

manlaskija, Ylimmäinenmestarkokki, Sam.

Prinsessa Ruusunen HelgaCorander.
Astrea I / NaemiKaliilamen.
Diantha jhänen hovmeitonsa. . " ., Maria galin-
Pikku Sanna, B:vuotias

— ~ ~"

Viisas Axel Ahlberg.
Yaltioneuvos Anton Franok.
Ritari Evert Sutinen.
Merimies Aleksis Rautio.
Puutarhuri Taavi Pesonen.
Talonpoika OttoNärhi.
Kukkasten haltija Kirsti Saimo.
Vanha tonttu -
Narri Hemmo Kallio.

Kolmas seikkailu. PRINSSI FLORESTAN.
HENKILÖT :

Valotar, Tuonetar, Kuningas, Kuningatar, Prinsessa Euu-
sunen, Hovimarski von Cirkel, ValtioneuvoksetarKunin-
gunda, Ylimmäinen juomalaskija, Ylimmäinen mestar-

kokki, Sam.

Prinssi Plorestan Knut Weckman.
Vanha Sanna, 108 vuotias eukko Emelie Stenberg.
Barbara-äiti MimmyLähteenoja
Doriina, paimentyttö Hanna Kunnas.

Hoviherroja,Hovinaisia, Hovipoikia,Airueita, Kuninkaalli-
nen kaarti, Viisaita, Valtioneuvoksia. Ritaria, Merimiehiä,
Puutarhureita, Talonpoikia,Kukkasia, Perhosia, Tonttuja.

(Ensimmäisen ja toisen seikkailun välillä onkulunut 15
vuotta. Toisen ja kolmannenvälillä 100 vuotta.)

Piljettien hin. kor. Partcrrc ;5,50: :>,— : 2,50; P»rt. loge3,— ;Toisin rly.1,50,
1,-; Kall. 0,75; 0,50: Ork. 2,-;IlUy.3,-; L.1, 8, 10:18,-; h. i10,-;
L. S-7, 11-16: 12,-; L 9: 24— M.
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Alexandersgatan46, CENTEALS HCS.
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Alla sorters finare och gröfreBorstbinderiarbe-
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt-
svamp, Tamburmattor m. m.

C. F. Lindgren
;^2..

OBS.!
Rococco & Japanosiska rummot s|

rekommenderas för slutna sällskap.
Conditori
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Edvin Forsbäck's
Sllailiiiilfflii&liiiiglIFi^jigon.

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

Ständigt val sorteradt lager af illuminations-och maskeradartiklar m. m.
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Aktie

BRYGGERI.
Telefon 67—1081

Bayerskt-,

PIkSJStEJ^
Kulmbacher-
(»L

Korrespondenser.
Judic varieté-diva.

Wien den 3 jan. 93

Hr Redaktör,

Se här senaste teater- och musik-
evenement ivår goda stad vid Do-
nau: Madame Judic har blifvit varie-
té-sångerska.

Det är den alt uppslukande Ro-
nacher, som för att rädda, hvad hans
Berlinerkompanjoner lämnat honom öf-
rigt att rädda, engageras henne, vid
[Jnter den Linden,
ersättas här.

Och hr Ronaelier skall lyckas i
denna affär liksom ialla, hvari han
personligen tager någon del.

Madame Judic, som sedan många
år hör till våra regelbundna säsong-
gäster, började nämligen här om da-
gen iEonachers etablissement ett för
fjorton dagar beramadtgästspel.Konst-
närinnan tager med dettagästspel det
första steget från teatern, som hon
ämnar lämna, till varieté-scenen och
att döma af de första aftnarnas fram-
gång torde hon knappast känna nå-
gon ånger ofver att hafva vågat detta
steg. Redan vid sitt första framträ
dende på Ronachers scen mottogs hon
med ett jubel, sådant som publiken
endast plägar egna gamla kära be-
kanta.

M:me Judic var också vidutmärkt
röstdispositionoclibriljantlynne. Den
oförlikneligakraftenihennes spel, det
naturligasättetihennes föredrag,detta
intagande melodiösa konverserande,
skämtande och gråtande, framkallade
stormande bifall, som icke ville taga
något slut, förr än, efter den femte
chansonetten, förhänget obevekligt föll.

Naturligtvis erhöll hon äfven en
riklig och dyrbar blomsterhyllning.
Huset var tätt besatt, och samtliga
loger voro upptagna af en förnäm
publik. Man såg deribland talrika
medlemmar af aristokratien ochrepre-
sentanter för diplomatiska kåren.

På eftermiddagen före — jag til-
låter mig säga — premieren, föredrog-
sångerskan ien liten krets af repre-
sentanter för prässen några af sina
nyaste kupletter, som hänförde oss
alla närvarande. På en diskret för-
frågan om anledningen till hennes be-
slut att lämna scenen, svarade hon
helt öppet orsaken vara den att hon
icke längre kände sig ung nog för
de ungdomligarollerna afhennes genre— men inte häller gammal nog för
äldre roller. Hon hade visserligen
emottagic ett anbud från Théätre des
Variétés, men afböjt detsamma, dels
emedan hennes beslut stode fast, dels
emedan hennes kontrakt med hr Ro-
nacher då redan var undertecknadt.

Trots alla förklaringar förefaller
emellertid detta steg af den fräjdade
konstnärinnan och utmärkta skådespe-
lerskan mer så märkvärdigt, hälst hen-
nes triumfer, efter hvad man påstår,
förskaffat henne en respektabel förmö-
genhet, ett hotel iParis och ett lust-
slott iprovinsen.

Månne i själfva värket ej någon
sanning ligger under ryktet om, att
det ej blott varit på teatern som Ju-
dic haft passion för att spela, utan
äfven på — börsen, samt att hon på
det ena stället förlorat hvad hon vun-
nit på det andra.
Inästa bref skall jag meddela Era

läsare några nyheter om Er begåf-
vade och härstädes imånga kretsar
mycket uppburne landsman, sångaren
Filip Försten.

Gustav C***

ORKESTERFÖRENINGEN.

lIIFIIHtIIIII
Universitetets Solennitetssal.

Torsdagen den 12 januari

Program
1. Ouverture-Fantasie, Romeo och Julia"

(efter Shakespeare)
2. Konsert för^violoncell

Tschaikowsky
Volkmann.

(herr A. Martin.)

Beethoven.
Glada intryck vid ankomsten till iamU^t^^^^^^^^^^JScen vid bäcken.
Landtfolkets glada lekar. — Äska.
Storm. — Herdesång. Tacksamma känslor etter stormen

Konserten börjar kl. VaB e. m

Biljetter a .'5 mk samt förherr Studenter ii 1 mk erhål-
las hos öfvervaktmästarenGillberg samt vid ingången.

Obs.! Anteckningslistor för abonnementå vårsäsongens
4 konserter finnas utlagdaiWaseniuska bokhandelnochLind-
grens musikhandel.

Abonnementspris mark
Robert Kajanus

fe

G%ofi~ S Sfanfrycßari, -f^
K.£jM]J3MPL

—^- Pnvilegieradt 1869. -i ■

Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapligasom merkantila. Rekommenderar sin feemig-rsfislca. stfclel-
zELizELg- förutförandeaf ill-u.stra.tion.er af alla slag enligt nya-ste metoder.

obs.I Vara arbeten hafva rönt allmänt erkännande iin- och utlandet samt tillerkänts llere pris. Frofver sta gärna till
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AffiCAIUPOBCKII TEATPT.
(Jl,HpeKuiH A. M. CEMMBPATOBA).

Bi Cpefly 30:ro (11-ro HHBapa)

Bl> i:M pa3"b

3EJlEHbll7l OCTPOB"b.
(GRÖNA ON)

Oiiepa-ily(|ii|)F, 1:1, o-xri> jiäCT. llj;{. JTeKOtca. Ilep. Baßbano,
Opera-buffa i3 akter af Offenbach. Öfvers. af Valjano,

Lr.iicTßyionqa jihd;a

Copt r"l,;K<>ii;iTain, Il.iyiiepconri>, ryfSejteaTopi
na 3ejieHOMi> ocTpoisi F-irt Ca.nöopcKiii.

A. 11. 'Dpoiioß^,MapKHBT. AnaTo.iiii je KaaaMÖya
Taöpicii,, ero ;i;ena I. A. CiaiiCKaa

F-H-b lleiOpHHri,Ilyaapao,<J)aöpiiKaini,
9raaHTHHa, ero ;i;ena '-ata CTpaiiiiHCKaM

'-111, CtOJIIIO1!1>,Epe;ie;iHK-B, ceKpeTapL U.iynepcoiia
KpoKjeii, TpaFCTiipmiiKb ....
'['ainui, ero ii.ieMamiiina .... I

'
yjaKOßi.

'-;i;a 3la.iHrHHa,

Tomcohi., Kainrrairi, An.ipießt,
KoHcreöeji AnTOllio,

F-;i;a Texurlo,iope;ji>, nctiaHKa
Beran, nii;eiinapKa

] uepece.ieHKii .He-Mesepx
IleTpoßa.

IlaKepeia, iiop.uamKa
Fepipy.ia, nreejKa
iJaöcTii, napnacaHKa Biopoßa
EnrrepT T-in

Mnxiein'['iiui.-rpoc-i.
Poönn3oHi>
MecTepcxain

'I'eiojn,.„ ( )aepon-i>,
KpaaoßiMaKTpaiiöoHi

Hasa;io 7 Va tac. Ben

Konserter.
— Konsertmästaren Schmidt,

bekant frän orkesterföreningens kon-
sertar under en del af fjolåret, åter-
kommer hit ibörjan af februari för
att konsertera— Pianisten Emil Sauer, som
senast konserterat iWiborg till för-
mån för de nödlidande,gifver om lör-
dag en konsert härstädes.— Pianisten Eugéne d'Albert,
äfvenledes tidigare känd härstädes,
väntas hit mot midten af februari.— Af frk Ida Morduch,som om
söndag gifver afskedskonsert härstä-
des, kommer ett porträtt att ingå i
söndagens nummer af programbladet.—

OperasångarenHjalmarFrey
uppträder f. n. på Maria-Teatern i
Petersburg iTschaikowskys nya opera
Jolantha. Han innehar operansbas-
parti, applåderas mycket lifligt
och erhållerpressens samstätnimgalof-
ord för sin vackra stämma och sitt
utmärkta föredrag.—

Fru Emma Engdahl-Jäger-
skjöld förbereder iAbo en musiksoi-
ré till förmånför de nödlidande,hvar-
vid hela operan Friskytten kommer
att uppföras. Svenska Teatern har i
går till Abo afsändt fullständigt ma-
terial därför.

— ,,Familjens fästman" är nam-
net på ett nyss fullbordadt :3-akts
lustspel af Frans Hedberg, som
af Svenska teatern blifvit antaget
till spelning, och som i slutet af
månaden kommer att uppföras samti-
digt härstädes och på K. Dram. Tea-
tern iStockholm.

Kamps Kafé.
Ilevys ©rhesfer.

Onsdagen den 11 januari

Musik i matsalen efter kl 10 e. m.
Torsdagen den 12 januari

Program:
Broder Lustig1,Marsch Fahrbach.
Hommage aux. Dames, Vals ....Waldteufel.
Ouverture till Nabuccodonosor . . . Verdi.
Elfknngen Schubert.
Potpourri ur op. Carmen .....Bizet.

Paus.
Kalletuuisik ur En saga Hasselmann.
Souvenir a Madrid,Polkamazurka . . Fahrbach.
Kunstler-Leben, Vals Strams.
Herr 110 Lystinens besök iHelsing-

fors, Potpourri S. Levy.
1. Anträder resan till hufvudstaden, 2. Landar nedan-

för packhuset, 3. Går tillKapellet, 4. Träffar där gladagossar,
5. Komma öfverens att se på staden och lunka sin väg till
0. Runebergs staty, 7. Göra sina reflexioner och tänka påSven-
ska teatern 8. Alexanders teatern, 9. Arkadia teatern, 10. Kila
förbiUniversitetet, 11. Bekika Kejserliga palatset,12. Salutera
för Senatens Residens, 13. Gå till'FinlandsBank, 14. Tagasig
en velocipedtripp till Brunnsparken, 15. Se på varieten, 16.
Marschera till staden,. 17. Möta en f. d. glad gosse, numera
Nykterhetspredikant, 18. Komma till Hotell Kamps Café, Ii).
Höra på Levys kapell, 20. Reqvirera ,21. Tills de ej
kunna mera, 22. Knoga hem på morgonkvisten.

Paus
Turkisk marsch Beethoven

Ganne12. La ( /aiiucH
13. Hab ich nur deine Liebe, Eomance . Suppi
14. Björneborsrarnes marsch.

ARBETETS VÄNNERS PLATSFÖRMEDLINGS-, ARBETS- och KOMMISSIONSBYRÅ, Helsingfors, L Robertsg. No 4 & 6,
erbjuder sig härmed att gratis bemedla åt hugade principaler tjänstefolk, arbetare inom alla yrken, arbetsledare, förvaltare, inspektörer,maskinritare, konstruktörerarkitekter, ingemörer,m. fl. Endast personer med goda betyg från tidigare platser erhålla byråns förord,hvar jämte byrån, där blottsådant är möjligt,söker privatiminförskaffa närmare upplysningar om de sökande. Genom byrån utföras samvetsgrant och tillbilliga priser följande arbeten: Undervisningisvenska, finska, ryskatyska, franska och engelska språken, räkning, geografi;mottagas stilistiska-, juridiska- och arkitekturuppdrag,korrekturläsning, stenografering,renskrifning, autoliopie-
nng, dfversättningar,bokföring, porträttering istomp-och svartkrita, uppgörande af byggnads- och maskinritningar, målarearbeten, pianostämning m. m. Byrån ombe-sörjer med största skyndsamhet bank- och affärsuppdrag af alla slag, inkasseringar, speditioner, distribution af bref och andra försändelser,köp och försäljning afvillor,stads- och landsfastigheter, värdepapper, landtmannaprodukter,handtvärks- och fabriksalster m. m.

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

(ffds
Helsingfors Ridinstitut

öppet:Söekendagarkl. 8-3 f.m. och 5-
■Sön- o. helgdagar „ 9-!■2 f. ni

TELEFON 304

****#*#***#**
4IIIS-

SPIRITUOSAAFFÄE
13 Eriksgatan 13.

Rekommenderar sitt välsorterade
lager af

CJosna,c,
Horn,

Liltöi* © r
Från Legler Pernod, Schweitz

direkt importerad Sk,"fc> sint.
Alla varor absolut fin och ren smak

IMagnetnål du M®ir<å 3 I*
Specialaffär för Jj^

Modevaror & Kappor, i
)t Damskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris.\* ♥;

K BÖMJJNX ■

WÖBEUJTSTÄLLNiNG j3£Bjs
iCentrals lixxs.

Mikaelsgatan 4. Tel. 283

V4

i■ CARL BERGROTH,
29 Fabiansi;. Telef. 750. 21 Alexandersir. Telef. ll(>5. gO*0■SPIRITUÖSA, PUNSCH o. VIN, fe

»7*l engros o. minutairär. -^

_■■i ii"iiiiiii iiii i ii'iiiiii_

j Skrädderi-Etablissement. I
Ett välsorteradtlager afmhem- j|

J ska och utländska tyger. Förfar-
Bdi^a^alla slags manskläder med |

Bomsorgsfullhet och till [största
moderata priser hos

W. A. Sittnikoff.
28 Unionsgat. 28

Grauör
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.

SABEL & AKDONSFABRIE
Helsingfors

sta lager af lätta och välgjorda Åkdon, Eid-
;er och finare läderarbetenilandet.
jt angår motstår fabriken hvarje konkurrens.

CARL FR.SPENNBRT,
firmans lnnehafvare

■wiT^"1 tanken på att beställa kläder,
\\/r försumma icke att först se på ma-
'yTÖ' terial och taga reda på prisenhos

i,nmii
Skilnadstorget N:o 2

»■'■



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor:Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Brunshuset.
BRUNSHUSETS VARIETÉ

Alla dagar:
Sior infernafionel Konscrl,

dirigerad af Hr A. GENOT från Paris.

\Pr o gram.
Musik.

1. nDie Wacht-Parade", Internationalkören M:me
Blandi-Gabriel.

2. Les Souvenir d'une Lorette", M:lle Velwal.
3. Excentriska Klowner, Felix och Meier.
4. Svenska romans- och chansonettsångerskan F.

Lindholm.
Paus.

Musik.
5. Ehwigerer Mamama", Ungersk kör, Blanchc-

Gabriel.
6. La valse du Cliquot, M:elle Selwal.
7. Excentriska och musikaliska klowner, Felix och

Meier.
8. Svenska romans- ochchansonettsångerskanF. Lind-

holm.
9. International trio, Blandie-Lilli-Elza.

Musik.
OBS.!Brunshusets Varieté erbjuder alla dagar stort,nytt

och omväxlande Program, ofta ombyte af nya Artister. Början
åker alla aftnar kl. V28 e. m.

Högaktningsfullt

N. Håkansson.

i Carl Jacobsen & C:o
CO

-c
Helsingfors,Mikaelsgatan 9.

MASKIN- &fijTp^ REDSKAPS-AFFÄR

ffiifillMr — expedition. -
M — Omgåenfle brefsvar.-

i^BHBRr — Kataloger gratis. -
antagas. -

fnregistr. Varumärk

LiöQSteais fliiumiaima mwuw,
Helsingfors.

Stort lagerutvalda& rara böckei
Köperhela bibliotek och ensk.

verk af värde.
Rekvirerar böcker billisrast!
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KONDITORI
Glogatan 3

Enda lumU londitorl IIMM
Servering af Kaffe, Chokolad

Glace m. m., m. m
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Teater och Musik.
— Bygmester Solness blir dag-,

ligen annonserad som antagen till upp-
förande på olika teatrar i utlandet.
IKöpenhamn, där stycket inom kort
skall gifvas, komma hufvudrollerna
att utföras af hr Emil Poulsen och
fru Hennings; på Lessingteaternupp-
föres stycket redan mot slutet af ja-
nuari och kort därefter på Burgtea-
tern iWien med Sonnen-thal ititel-
rollen. Det är vidare antagetiPesth,
Miinchen, Frankfurt a. M., Hamburg,
Leipzig och Magdeburg. IParis kom-
mer det sannolikt att uppföras på
Grand Théätre, f. d. Edenteatern, som
numera innehafves af Odéons förra di-
rektör, hr Porél, och dä snart den
engelska öfversättningen bliivit full-
bordad väntas det på Lyceumteatern:
Londondär Irving f. n. hvarje afton
firar triumfer som Kung Lear.— K. Dramatiska Teaterns i
Stockholm senaste program upptager
ej mindreänfyra stycken — hvartoch
ett likväl i en akt. De äro: Vid
Breäenfeld. dramatisk episod på vers
i1 akt af K. A. Melin: Ungdoms-
drömmar,komedii1aktaf Alphonse
de Launay, ofv. från franskan: Fi-
losofi och kärlek, lustspel på vers i1
akt af Fr. Roeber, öfv. frän tyskan
af N.P.(SkådespelarenNils Personnej.
Ingen utmätning. skämt i1 akt af
Don Mariano Pina Dorninguez,
författare till de äfven härstädes
kända lustspelen wHata mig herre!"
och Sin pappa opp idagea!".— Lolo's Väter,L'Arronge's nya
folkskådespel, har idessa dagar för
första gången, inför fullt hus och un-
der stort bifall uppförts på Thalia-te-
atern iHamburg. Författaren inro-
pades efter hvarje akt, och befanns
vara — på scenen närvarande!— Die Jäger af Iffland uppfö-
res f. n. på Deutshes Volkstheater
iWien. Skådespelet, som underka-
stats en ändamålsenlig bearbetning
och speladespå ettutmärktsätt,gjorde
stor lycka.

Försök att ge den pjesen här i
Helsingfors — den som törs!— Talazac, den ryktbare tenoren
vid Opera Comique iParis, som på
grund af sjukdom för ett par år sedan
lemnade scenen, afled annandag jul i
Paris.— Ödemarkens barn,AntonEu-
binsteins älsta större opera,uppfördes
för första gången iBremen den 2 de-
cember under kompositörensegen led-
ning och rönte entusiastiskt motta-
gande.— IChicago har bildats ett bo-
lag med tio millioner två hundra tu-
sen marks kapital, som har för afsigt
att till expositionenbygga en teater,
hvarest endast skall uppförasett enda
stort musikdrama till förhärligandeaf
Columbus' minne. Teatern, som skall
rymma tiotusen åskådare, uppbygges
inärheten af hufvudingången till ex-
positionen och beräknas komma att
kosta 3,750,000 mark. Musiken är
bestäld af den bekante kompositören
Scharvenka. Och utom artisterna för
rollerna äro 500 korister och 150 or-
kestermusioi redan engagerade.

Redaktionen af denna tidning är
betänkt på att för dessa föreställnin-
gar inrätta en särkild amerikansk filial
af Programbladets byrå med eget
tryckeri och 500 gröna gossar af alla
nyanser

—
såvida tillstånd att

försälja bladet inom teatern är lät-
tare att förvärfva iChicago äniHel-
singfors.

Från utlandets teatrar
Veckans progran

Stockholm

Köpenhamn
Kongl. Th. Ett Samhällsoffer.
Dagmar Th. Goetz v. Berlichinger

St. Petersburg.
Maria Th. Kousslan och Ljudmilla. Jolantha
Michel Th. Mariage d'hier. 'Le sphinx.
Alex. Th. Sans préjugés. Olga Ranzotf.
Lilln Th. Tiggarstudenten. Mascotte.

Paris
Gr. Opera. Samson et Dalila. Lohengrin.
Öp. com. Pré aux Clercs. Richard Coeur-de-Lion.
Com. Franc. Athalie. Par la Glaivo. JeanDarlot
Vaudeville. Monsieur Coulisset.
Gymna«e. Charles Demailly.
Odéon. Le roi Midas. Mariage d'hier. Pliedre.

Berlin
K. Opernh. Tannhäuser. Freischiitz.
K- Schaurplh. Fiesco. Don Carlos. Wallenstein.
Deutsch. Th. Zwei gliickliche Tage. Romeo och Julia
Lessinq Th. Schulden.
Berliner Th. Kean. Dora. Goldfische.

Wien
Kk. Oper. Tannhauser. Aida. Baletter.
Kk. Burgth. Faust. (ilas Wasser. Goldfische
Deutsch. Volksth. Die Jäger.
Th. an d. Wien Gasparone. VogeMtndler.

London
R. Opera. Orféo. Cavalleria rustican
Drury Lane. Jul-pantomine.
Lyceum Th. King Lear.

K Operan. VilhelmTell. Trubaduren. (HrrWallemus.)
K Dram. T. En stormig dag. Vid Breitenfeld. m. m.
Södra T. Pariserpojken. Hata mig herre.
Vasa T. En stormig nyårsnatt.

Sya Jentfyinäelii
Hörnetaf Henriks- & Brunnsgatorna

Specialaffär för skridskor
g 11
en D o"° «. "2
O |«
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Bronsartiklar och aluminium-sake

inköpsprisibrist på utrymnu
Stort, väl sorteradt lager at husgeråds

artiklar till billigastepriser

Teodor BaltscMsky.
■

Profva ochbedöm1
c& & Nordfors

utmärkta, öfverallt omtyckta

öiiam?:iiiiåo

Jr U JS öCH.
Serveras å första klassens

hos välfö,
kaféer samt
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OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOI VGET

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