
Pris 5 penni

Programbladet
Tidning för Helsingfors

%ranå- & Jsif- -i-Teatrar och Konserter. \W~~~~~^.
Worsähring (vvM

Kontor
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag '

N.Esplanadg.33.
-g- J. N. Car/ander.

DANIEL NYBLIN.
FOTOGRAF.

Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
»K Förlag af finska vyer. s*<

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 26,

N:o 42 1893.Onsdagen den 12 April

Svenska Teatern.
Onsdagen den 12 april

För l:sta gången:

lIIMIT
Skådespel i 4 akter af Hermaim Sudermann.

Person erna

Schwartze, öfverstelöjtnant,pensionerad . Hr Svennberg.
Magda, I, -., ■ a, u± ± f Fru Håkansson.
Marie, j hans dottrar * forSta glftet " ' \ „ Bruno
Augusta, född Wendlovtski, hans andra fru „ Wahlbom.
Franziskavon"VVendlowski,hennessyster . „ Precht.
Max von Wendlowski, löjtnant,deras bror-

son Hr Ljungberg.
Heffterdingk, kyrkoherde „ Swedberg.
Doktor von Keller, regeringsråd , Berlin.
Professor Beckmann, pensionerad öfver-

lärare „ Wahlbom.
von Klebs, generalmajor, pensionerad. . „ Riégo.
Fru von Klebs. . .' Frk Loenbom.
Fru Ellrich Fru Salzenstein.
Fru Schumann. . Frk Granqv st
Therese, tjänstflicka hos Schwartze . . „ Holmlund.

Handlingen föregårien provinshufvudstadivåra dagar

Orkestern utför
Före stycket: Fest ouverture
l:sta Mellanakt: Serenata

. . ■ Leuther. . . Moskowski
Irrterin^lfacbeth.HKesvadba

2:dra Förgät mig ej
3:dje LoreleyParaphrase

Börjaskl. 7,30 och slutas omkr. 10,15 e, m,

Torsdagen den 13 april

Samma p/es.

Suom. Teaatteri.
å
t
r

Ingen föreställning.

Fru Julia Håkansson

Magda

»Hemmet."
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Levys Kapell KONSEfil
iKaiéct

alla aftnar
från kl. 7.30 e. m.

efter kl. 10 «. n,
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MIDDjSLAEMYÖ-NTÄÄ
J ALU V AKUUTUKSI Ä. BRANDHUAH

Aleks.k. N:o 42. Telef. 627.

Försäls.ringsaJjS.tiebolag;et

I
beviljar lifränte-, pensions-, utstyrsel- och lifförsäkringar af @
alla slag på de fördelaktigaste vilkor mot billiga premier. fj
Bolagsordningen berättigar de försäkrade till andel i vinsten j?/
äfvensom att vid bolagsstämma utöfva röst- och valrätt.

Försäkringsbelopp utbetalas om så önskas omedelbart
efter dödsfall.
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TH S TuBe:s
KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE I

Unionsgatan T>J:o 27.
tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Dofflar

och Kläden.
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Vid tanken på att beställa UILÄOEK försumma lefia att först se på material
och taga reda på prisen hos O. Öländer, Skilnadstorget N:o 2.

flfc c& c& %3tor6fors
naiwg aiiå^i
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Eligen den lj jåBL \m
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ORKESTERFÖRENINGEN.

FflFllåi ramiw*

Societetshuset
Tisdagen den 11 april.

aff on.Wagner
Program:

Ouverture ur \ Qp
_ D(m flygandeHolländaren

Spinnvisa till f
Förspel till op. „Lohengrin"

PAUS.

Förspel till op. »Die Meistersinger von Nürnberg
Träume (violin solo)

(Herr Willy Burmester).
Votans afsked och „Feuerzauber"ur „Die Walkyre"

PAUS.

Förspel till „Parcifal
-'

Rhendöttrarnas sång\
Sorgmarsch f ur

Konserten börjar kl. VaB e. m

Robert Kajanus

ymv.wt.\w\im\ymyMf^m!^Km^m^>^

Hj. Fagerroos,
Alexandersgatan 9.

C. E. LINDGRENS BORSTS IHDERI åFF AR,
Alexandersgatan 46, CENTRALS HTJS,

Alla sorters finare och grölreBorstblnderiarbe
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt
svamp, Tamburmattor m. m^H

C. £*. Lindgren

Xlslg^> §
sOBS.!

\ Rococco & Japanesiska rummet
rekommeirrdeni^orslu^
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Teater-, Res- 1Marinkikare.
Specialitet: Glasögon & Pince-nei.

-+»a Största urval. — Nya modeller. £->'
PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Esplanadgat.37 (Oöhlesgård).

Nylands
<3saés¥uga,
13 Nylandsgatan 13

Telefon 1085.
Bekvämt, snyggt

och tidsenligt inredd
med billigareochdy-
rare alla slags bad-
rum och ångskåp,
samt motsvarande al-
la rättvisa anspråk
på god uppassning,
trefnad och komfort.

lA. Dahlins

4 Glogatan 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 mmdre
partier än 150 gram.

lL TIDEN,
Vladimirsgat. 13 och

Michaelsgatan 5.

Direkt importerade

VINER.
N. A. Turdén.

Wagner och Rossini

Medan Wagner. som bekant, nog
erkände sina tyska klassiker, beun-
drade både Mozart och Beethoven
samt iWeber och Gluck såg sina
själsbesläktade föregångare, var det en
af den öfriga mänskligheten beundrad
komponist, som var honom eu nagel
iögat, och öfver hvilken han u;tömde
sin vredes skålar, hvar gång denna
ovärdiga person kom på tal. Belliui,
Donizetti, Adam, Auber kunde gä fria,
men Rossini var den musikaliske för-
brytare, som alltid måste hållas efter.— Wagners annars ofta nästan pin-
samma konsekvens saknasipåfallande
grad uti hans uttalande om Rossini
och det var isynnerhet den italienska
snabbskrifvarens lyckliga temperament
och framför alt lättheten, hvarmed
han komponerade, som försatte Wag-
ner i dåligt humör.

Man må komma ihåg huru ytterst
allvarligt Wagner gick till väga i alt
hvad han producerade, hvarvid han
aldrig lät tillfället råda utan arbetade
alt efter teorier, och, då han ännu
saknade en teori, icke hvilade förr än
han hade utspekulerat den han be-
höfde. Etc hufvuddrag hos Wagner
är det allvar, hvarmed han behandlar
alt, till och med när han valt ett
muntrare ämne. Man kan ju dock i
själfva värket icke säga att nMäster-
sångarne" på någon punkt bringar
fram den frigjorda munterheten eller
att denna opera, såsom ofta den fran-
ska och italienska operastilens mun-
tra alster, värkar smittande och upp-
friskande. I„Mästersångarene" hvi-
lar själfva kvickheten på den djup-
sinnigaste beräkning, och iden lifliga
gatuscenen om natten är intrycket af
grälet och pryglandet icke så olikt
det man får af en sexstämmig fuga.
Lika allvarsam och tanketung som
Wagner var, lika glad och lättflygande
var Rossini.

„Med Rossini", skrifver Wagner
på ett ställe, „är operans egentliga
historia förbi. Han sprang öfverhela
det pedantiska partiturväsendet, lyss-
nade efter hvad folk sjöng här och
där utan noter, och hvad han hörde
var just det, som ovilkorligen af hela
operaapparaten intill hans tid gått öf-
ver i det stora allmänna medvetan-
det, det var den nakna, iögonenfal-
lande, absolut melodiskamelodien, det
vill säga den melodi som just endast
var melodi och ingenting annat, den
som glider in iöronen,man vet icke
hvarför, den som man gnolande upp-
repar man vet icke häller hvarför,den
som man i dag byter till sig mot
gårdagens och glömmer igen påföl-
jande dag, den som klingar lustigt,
när man är förstämd, och som man
det oaktadt sjunger för sig själf— man vet aldrig rätt hvarför."

På ett annat ställe yttrar sig
Wagner mindre obehagligt, idet han
om Barberaren" meddelar följande:„Först på en förstadsteater i Turin
har jag en gång fått upplefva att
höraBarberaren iSevilla" värkligen
korrekt och fullständigt. Att låta ett
sådant oskyldigt partitur komma till
sin rätt är ett besvär, som våra ty-
ska kapellmästare spara sig, emedan
de icke hafva någon aning om att till
och med den obetydligaste opera kan
utöfva en välgörande värkan på sin-
net genom fullkomligt korrekt utfö-
rande.

"
När Wagner däremot betraktarRos-

sinis „Wilhelm Tell" såsom „Herab-
sinken des Teaters zum Niederträeh-
tigen", medan åtminstone de två för-
sta akterna med deras sällsynt melo-

ORKESTERFÖRENINGEN.

nnuinwii
Soeiefefshusef.

Torsdagen den 13 april.

Program:
Ouverture till op. Semiramis Rossini.
Im Vogtland",vals (ny) Martin.
Intermezzo, förstrakinstr Mendelssohn.
Täflingslekar tillPatroklos ära"....Bmoh.

PAUS.
Ouverture, Im Friihling" Goldmark.
a) Andante^ /Goltermann.
b) Gavotte / för violoncell Popper

(Herr A. Köhler).

Balletmusik ur nPrinsessan Törnrosa". .Tschaikowsky.

PAUS.

Marclie liongroise Berlioz.
Saeterjentens söndag', för stråkork. . . .Svendsen.
Mazurka ur op. Halka" Monjuschko.

Konserten börjar kl. V2B e

Robert Kajanus

(ffl~

f .— _|_ Privilegieradt 1869. -i ■ i
Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapligasom merkantila. Rekommenderar sin kemig-iafiskastfaol-"sa.laa^* förutförande af IU-u.stra.-tio23.er af alla slagenligtnya-

ste metoder.
OBS-! Vara arbeten hafva rönt allmänt erkännande

in- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna tillfranco och gratis.
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500 Portemonäsorter,
75 Plånbokssorter,

1500 Blomsterkortssorter
finnas att välja på hos

Kaserngatan 46
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för större och mindre beställningar mrekommenderas, samt frukostar,mid- ~i
dagar och supéer såväl å la Carte \ $som prix fixe. iJ

NSälla %iim
-**>■ serveras alla dagar. h§~ j»
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Universitetets Solennitetssal.
Med benäget biträde af Hrr A. Spoor, Amigo,Schwartz

och Martin gifver undertecknad
Onsdagen den 12 april

KOJMSE^¥.
I poäpam

Sonate op. 8 för violin o. piano . . Babinstein.
Allegro con brio.
Allegretto quasi Andantino.
Allegro motto vivace.

Herr Konsertmästar A. Spoor o. undertecknad.
a) Poéme érotique
b) Au printemps
c) Ballad, iform af variationer öfver ne9-

en norsk melodie
Undertecknad.

a) Rhapsodie, H-moll Brahms.
b) Etude nÄve Maria" Henselt.
c) Polonaise I, C-moll Liszt.

(Undertecknad).

Piano-qvintett Chr. Sinding.
Allegro ma non troppo.
Andante.
Intermezzo.
Finale, Allegro vivace.

Hrr Spoor, Amigo, Schwartz, Martin och undertecknad.

Konserten börjar kl. 1/zS e. m.
Numreradebiljetter å 3 mk, onumrerade a 2 mk, förhrr

studenter och skolungdom å 1 mk säljas hos öfvervaktmästar
Gillberg och vid ingången.

dCeinr.

diska rikedom och skönhet jämte det
ipartituret nedlagda grundliga vetan-det ännu altjämt tager upp striden
med den store tyske musikfilosofens
iföljd af Log så subtila teorier ut-
spekulerade raffinemanger, så är detta
endast ett bevis på ovederhäftigheten
af diametralt motsatta musikgeniers
omdömen om hvarandras värk.

— En ofrivilligt komisk scen
inträffade för någon tid sedan å
Vexjö teater, där Engelbrechtska säll-
skapet då utförde dra-
matiserad efter August Blanches be-
kanta roman med samma namn. I
sista akten, i hvilken en dödsscen
utspelas, hände nämligenej bättre, än
att den järnsäng, som tjänstgjorde
såsom en döende kvinnas sista plågo-
läger, gick sönder i botten, så att
den döende fick göra sin sortie ur
lifvet med fötterna i luften, liksom
om hon vore ibegrepp att göra en
kullerbytta.

Missödetframkallade dånandeskratt-
salfvor och hela publiken kom ien
glad stämning, omtalar N. Vbl.— Ett bittert skämt gjorde nyli-
gen sin rund iBerlins musikaliska
kretsar. Det grundar sig pä det för-
hållandet, att vid Berlins teatrar or-
kestermedlemmarnes och kapellmästar-
nes löner äro försvinnande småijäm-
förelse med sångames och sånger-
skornas. Mången operettsångerskahar
sex gånger så stor årsinkomst som
hennes kapellmästare, och Mierzwin-
ski behöfver blott sjunga två aftnar
för att förtjäna betydligt mer än mån-
gen kapellmästare på ett helt år. På
tal om dessa missförhållanden fram-
kastade en bekant kapellmästarenyli-
gen följande fråga: „Hur dåligt bör
en tenor sjunga för att erhållakapell-
mästarlön?".

Brandkårshuset.
Keskiviikkona 12 p. Huhtikuuta k:lo 8 j. pp

Wlioppilasßunnan JSaulajai
Hra R. Kajanuksen orkesterin suosiollisella avulla

antavat

Konsertin.
Opjefma

Sotamarssi Kajanus.
Iltalaulu Linsen.
Velisurmaaja sov. Forsström.

(tenori- ja basso-soolo.)

Kansalaislaulu (uusi) Faltin.
Mustalaislaulu (uusi) sov.Krohn.
Venematka (uusi) Sibelins.

Se kolmas (uusi) Merikanto.
Ruusu Laaksossa, suom. kansal.. sov. Faltin.
Suksimiesten laulu (uusi) . . . Laethén.
Huutolaistytönkehtolaulu (uusi) .Kajanus.

(tenori-soolo)

Herää Suomi Qenetz.
(Herra R. Kajanuksen orkesterin säestyksellä),

Sraßn, cJCeåman S Wasasijernas cftrfiifefiturßifrå
4= Mioliaelssatan 4. Telefon 1,14:0

Uppgör ritningar och kostnadsförslag till byggnader af alla slag (äfven kmdtmannabgggnåder), äfoe;
m. m. Öfvervakar byggnadsarbeten, anskaffar byggmästare samt tillhandagår med råd och upplysningar i edla t;

c
»S

Öppet: Söckendagarkl.8-3 f. m.och 5-9e.di,

Sön- o. helgdagar „ 9—2 f.m.

**»»"#»»»"*>»"»*">
å11l lålSSill

SPIRITUÖSAAFFÄR
13 Eriksgatan 13.

Rekommenderar sitt välsorterade
lager af

Oogra .ao,
IE-Lom,

Ijils.ö-r © -r
Från Legler Pernod, Schweitz.

direkt importerad absint.
Alla varor absolut fin och ren smak.

#^####ÉmÉ!É<lmÉ#

SOCIETETSHUSET,
i*ö»i! «r /s<?/.? <?c/z hållet renoveradt och hvars möblemang är ele-
gantochfullkomligt nytt,uppfyller ältanutidensfordringar. Större
och mindre våningar och enskilda rum erhållas för bröllop,
middagar, supéer och sammanträden m. m.

7- C. Maexmontan.
'Vi1,1

|MugsisåvEi dm M®3T(å s |
JJ Specialaffär för $

l Modevaror & Kappor.
5* Damskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris.

*

Telefon n:o 23.Alexandersg. 48. Slutförsäljning.
Skräddarmästare Itl. RI^TALAS konkursmassas rikhal-
tiga lager utmärkt goda tyger realiseras tillinköpspriseroch
derunder, alla slags kläder förfärdigas till billigaste priser,
för arbetsduglighet fullständig, garanti.

i CARL BERGROTH, g
/J 29 Fabians?. Telef. 150. 21 Alexandersg. Telef. 1165. k>0

spirituösa,punsch:o. VIKT, Xi"^ engros o. minutalfär.
Wp.

Min väl sorterade

Delikatess-iKolonialvaruhandel
rekommenderas iden ärade allmänhetens välvil

liga åtanke.
Axel Nyström,

Alexandersgataun.o 50. Telef. 139.

jr

g.

För Vårsäsongen:
Polska och Wiener-

NKODOA
af bästa fabrikat, till nedsatta, ytterst

låga priser, samt

SummiSaloseßer
af den välkända prima sorten, istörsta

urval hos

E. Lönnbeck,
Norra Esplanadg. ,35, hörnlokalen,

flho Diverse rester realiserasytterst
UUb. billigt.

Graoör
Karl Sundströms
Kautschuk & metallstämpelfabrik emot-
tager beställningar å alla slags gravyr-
och Kautsohukstämpelarbeten.

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

Prisen billiga.
Helsingfors

50 Alexandersg. 50,

mom möbel- och dekorationsritningar
ill facket hörande frågor.



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Kamps Kafé.

licvys ©rkesfer.
Tisdagen den 11 april kl. 7,30 e. m

Program
1. Kling! Kling! Marsch Schild.
2. Acclamation, vals Waldteufel.
3. Ouverture till op. Zampa Herold.
4. Herdens morgonsång, solo för piston Suppé.
5. Potpourri ur op. Carmen Bizét.

Paus.
6. Pére la Yictoire, marsch Oarme.
7. Die post im Walde Schäffer.
8. Glada gossar, vals Wollstedl.
9. Kvinnans lof Neidhard.

10. Svensk fältmanöver, innehållande:
1. Introduction. 2. Revelj. 3. Korum. 4. Uppställning.

5. Förgaddring. 6. Batalj. 7. Marsch. 8. Bön. 9. Tapto.

Paus

%Musiß imalsalen.
Ändring af programmet förbehålles

i Carl Jacobsen & C:o
c— <
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Helsingfors, Mikaelsgatan9.
y> MASKIN- &,W _ REDSKAPS-AFFÄR.
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i olika storlekar

Teater och Musik.

Gunnar Heiberg, „Kung Mi-
das" som for närvarande

s i Berlin, har fullbordat ett nytt
arbete, benämdt Kilnstler, som kom-
mer att öfversättas af fru M. Boroh.
Det är ett psykologiskt lustspelur ar-
tistiska sällskapskretsar. Stycket kom-
mer att inlämnas till Deutsche Thea-
ter iBerlin. —

— Fru Hennings iBerlin. Iett
bref från KöpenhamntillBerliner Ta-
geblatt läses: IEder Köpenhamns-
korrespondents senaste bref finner jag
en skildring af den danska skådespe-
lerskan fru Hennings. Under en läng
följd af år har jag varit bosatt iden
danska hufvudstaden och vistas änDu
då och då iNordens Athén, där jag
är en ifrig teaterbesökare. FruHen-
nings har jag sett och beundratinä-
stan alla de rollerhonkreerat. Denna
skådespelerska gäller i Skandinavien
såsom den mest framstående, och hen-
nes gästspel i Norge, Sverige och
Finland voro värkliga triumftåg. Of-
veralt där hon spelade, blef hon hyl-
lad af publiken och man erkändehen-
nes stora konst såsom den mest full-
ändade man hittils lärt känna. Fru
Hennings är att geni och i sanning
ett mångsidigt sådant. Hennes fram-
ställningar af Ibsenskakvinnogestalter
äro sanna mastervärk af dramatisk
konst, och hvad som framför alt gör
henne så intressant är den enkla na-
turlighet, som genomgår hennes fram-
ställningssätt. Denna naturlighet på-
minner mycket om Eleonora Duse.
Vid uppförandet af Nora med fru
Duse var likheten ispelsättet påtag-
lig. Ni skall fråga mig, hvarför jag
meddelat dessa iakttagelser. Nå väl,
ni bör fästa teaterdirektörernasiBer-
lin uppmärksamhet på denna skåde-
despelerska, som med ett gästspel i
Berlin säkert skulle fängsla Berliner-
publiken. Våra tyska skådespelerskor
kunna lära sig af henne, huru Ibsen
bör spelas. —

— Moritz Rosenthal, den nye
pianotitanen, som itekniskt hänseende
anses öfverglänsa alla -vår tids piano-
virtuoser, ämnar gifva konsert i Skan-
dinavien och Finland.— Wagners Valkyrian" instu-
deras för närvarande vid Stora ope-
ran iParis och fru Cosima Wagner
väntas hit, när operan blir färdig att
uppföras.— En ny ridå skall Opernhaus i
Berlin få. Professor A. von Heyden
skall måla den och har valt ett alle-
goriskt motiv ur mytologien, hvilket
skall få dubbelt intresse därigenom
att manimålningens figurers anlets-
drag skall känna igen de kungliga te-
atrarnes iBerlin mest framstående sce-
niska konstnärinnor inom opera och
skådespel.— Die Feen, Wagners originella
ungdomsopera, konung Ludwig II:s
och hans arfvingars privata tillhörig-
het, har nyligen med stor framgång
gifvits på tyska teaterniPrag. Ope-
ran, som under kung Ludwigs tid
endast uppfördes inför honom ensam— ien uppsättning, hvars prakt trot-
sar all beskrifning — har efter ko-
nungens död endastiMiinchen offent-
ligen gifvits. Den driftige Prager-
direktören och Impressarion Angelo
Neumann har emellertidnu förvärfvat
sig rättighet att spela stycket dels i
Prag och dels på en tillämnad tour-
né genom Europa och Amerika.

Kamps Kafé.
llevys ©rkesfer.
Torsdagen den 13 april kl. 7,30 e. m.

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

Portioi Auber.

Paus.
Ouverture till op. Hvita Frun . . Boildieu.
A Toi! vals Waldteufel.
La Gracieuse, gavotte Hansen.
Bitteschön,polka franc Strauss.
Melodi Bukett Potp 8. Levy.

Paus.

cffiusiß imatsalen.

Ändring af programmet förbehålles

rför affärsmän och etsmän
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H:fors 1893. HuvudstadsbladetsNya Tryckeri,

OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor: Unionsgatan30, Telefon 1481.
meddelar försäkringar mot OLYCKSFALL.
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Hörnet af Henriks- & Brunnsgatorna,

Specialaffär för skridskor,
Patén terade skrindskoremmar

IKÅILIEÄM.
Bronsartiklar och aluminium-saker till

inköpsprisibrist på utrymme
Stort, väl sorteradt lager athusgeråds-

artiklar till billigaste priser.

Teodor BaltscMåj.
* Ernst Bruno k

CIGARR-IMPORT-AFFÄR.
f N. Espfanadgatan 25. Helsingfors, f

Helsingfors

Lilla Mekaniska Värkstad
Alexandersgatan 48, invid Passagen.

Telefon 1021

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

Godt arbete! Billiga priser!
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