
Programbladet
Tidning för Helsingfors

F. FORSTRÖMS CAFE.
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas

Dagligen omväxlande frukosträtter.
MI33BAG från.2— S s.m.a, ISO.

Soupers a la carte.

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

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

A-teli.ler förpotratters.3a.g-,
Förlag af fotografierefter finska konst-

närers arbeten.
Förlag af finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
FabiamgfltanN:o 31. Telefon JV.o 2H4.

1894N:o 87. Fredagen den 27 April

SVENSKA TEATERN. SUOM. TEAATTERI.

Fredagen den 27 April 1894

Ingen representation.
Fröken Katharina Kiihne

Denna utmärkta harpvirtuos, som jämte sin
syster med så stor framgång deltagit iuppföran-
det af Faust-legenden, har på flere populära kon-
serter genom sin vackra talang beredt publikenen
oblandad konstnjutning. Vi skola helt visst fröjda
hennes många vänner härstädes medunderrättelsen,
att fr. Kiihne ihöst ämnar konsertera hos oss och
hälsa henne därför hjärtligt välkommen åter.

Perjantaina Huhtikuun 27 p:nä 1894

Ei ole näytänföä.

CHARLES RUS & C:o:IKlassens Fotografiatelier. N. Esplanadg. 31, 1 tr. upp.
Soléacßl

J. H. WICKEL Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant
användas vid utländska kurorter såsom synner-
ligen halsostärkande och därjämte mycketpris-
billiga, serveras numera å alla fina kaféer och
restaurationer.

Vinhandel.försäkrings^^$J/ Aktiebolaget V^yVICTORIA^/ iStockholm. \

Ungerska Vinkällaren, Centrals husiJlrraßs <&unscfi
prisbelöntpå många uställningar,sist påvärlds*Ledig annonsplats

Stråhattarutställningen iChicago.

Guldmedalj 1890. Spetsar
sidenband

plysch,
ytterst billigt.

H. ELLMINCOHTOHI i;:>;>^iHSexor & supéer lill olika pris. Prima varor

i SIDEN & YLLEVARORsitt rikhaltiga lagerIHåOTWiM^Bäfvensom iELBGANTA KAPPOR
IDa,xxi.slx.rä,cslca.©i*i under lednin af framstående Wienerdirectris

ANDREA LÖNNGREN.C r^Brand- & LifförsäkringsKontor: =
E jj^^X/öw N- Esplanadgatan33

y* J. N. Carlander. $
Ledig annonsplats JVlode- ocv) Uitferse-pandef

2E Hog-Toerg-sgra.ta.n. 22,

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.



IJULIUS SJÖGREN |
Mikaelsgatati 4. Centrals hus.

\ Ylle- och irikofvaruaffär. \
JJ Väleorteradt lag-er. Billig-apriser.***********************************

kifförsäkringsakfiebolagef

JSifförsäßringar é JSifränior.
Billiga premier —

liberala försak-
ringsvilkor

Franska Lifförsäkringsbolaget

LURBAINE
meddelar fördelaktigaste lif- och ka-
pitalforsäkringar af olika slag. Sär-
skildt må framhållas de så eftersökta
barnförsäkringarna. L'Urlbaine är
fortfarande det enda bolag, sommed-
delar uppskjutna lifförsäkringar att
Tid 21 års ålder träda ikraft ntan
alla förbehåll redan åt barn från
det första lefnadsåret.

Qarl von dftnorring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.
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Parti- och minutförsäljning af alla~slags droger, kemikalier, Far-
maceut: kärl & redskap, Gummi-varor etc. till billigapriser.

CAFÉ DU NORD.
Softcgatun 2.

Undertecknad som nyligen öfyertagitnämnda affär, rekom-
menderar sigmed goda varor och billiga priser-

Obs.! Smörgåsbord och å la carte serveras hela dagen. —
GodnyjusteradBillard.

G. Btomtjvist.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

(OBS.! Sista konserten).
Lördagen den 28 April.

Program
Mozart.1 Ouverture till op. Trollflöjten

2 Elegie, för stråkorkester Tschaiköwsky
a) Serenad ) i Braga.

, for harpa . . ,
| Godard

HiFr. Katharine Kuhne.)
c) Vals

M^Rhénddtträrnä^sang^ii^ttié
Götterdämmerung Wagner

PAUS
5 Ouverture till op. Mignon(på be-

TIlomasgäran)
6 a) Romans I ( Törnudd

i.\ tr ivj "« r fiir violoncellb) Kol Nidrei" J | .BrMcft.
(Hr A. Martin.)

7 ,;Aino",sinfonisk dikt förorkester
med slutkör Kajarms

PAUS.
Liszt.Rapsodi N:o 2

a) Solitude Flodin.
lntr.Dayäs,

b) Scherzo Dayas

10 Handel,Largo
11 Björneborgarnesmarsch

OBS.! Den I:sta maj kl. 12 p. ef. matinée
/ Brunnshuset.

Undervisning ipianospel Aed&?jr«^
J r r Albertsgatan17.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Förs äljningiparti och minutafendast äktautländska

WINBR &
SPIRITUÖSA.

COGNAC
Fils FréresHartiiianii

COGNAC

Från de kringresande
teatersällskapens

stad.
Chicago imars 1894

Ett sådant operasällskap,som Chicago
nu gästas af, torde utom alt tvifvel
vara enastående i sitt slag; men så
kommer det också från ett af verldens
störstakonsttempel— MetropolitanOpe-
ra House iNewyork — som undestöd-
jes af män, livilka ega åtskilliga tio-
tals millioner dollars.
Idettasällskap se vi de så bekanta

namnen Sigrid Arnoldson och Melba.
Afven andrastjernor af första ordningen
finnas där, såsom Eames, Calvé, Nor-
dica, Scalchi.

Bland den manliga delen af sällska-
pet märkas Lassalle, Edouard och Jean
de Reszke, alla storheter af förstarang.

Säsongen —
den varar fyra veckor— öppnades häromdagen med Faust.

Hela den kolossala Auditorium-teatern
var till sista plats fyld.

Margaretas roll utfördes af m:me
Emma Eames. Hon förfogar öfver en
vacker röst och ett utmärkt spel.

Aftonens glanspunkt vardockEdouard
de Eeszke, som utförde Meflstofeles'
roll. Han eger en glänsande bas och
en figur, så majestätisk att all upp-
märksamhet riktas på honom.

Sigrid Arnoldson uppträdde för första
gången här, då hon uppträdde som Che-
rubino iFigaros bröllop.

Att hennes förtjusande täcka röstej
fullt kunde göra sig gällandeien så-
dan kolossal teater som Auditorium, är
ju klart — men hon skördade ändock
stormande bifall — ej minst för sitt
utmärkta spel. Flera af ariorna måste
tagas da capo.
Isin glansroll — Lucia — debute-

rade Melba. Hon mottogs med stor-
mande applåder, hvilka sedermera öf-
vergingo i högljudda bravorop. Hon
måste sjunga flera arior om igen och
inropades sex gånger.

Hon har af alla de här uppträdande
sångerskorna skördat det störstabifal-
let. Hennes röst, som i renhet och
klarhet endast öfverträffas af Pattis,
eger derjemte en styrka, hvarigenom
hon betydligt öfverflyglar Sigrid Ar-
noldson. Men hon eger ej hennes käns-
lofulla ocli behagliga stämma och fram-
för alt hennes spel. Deri ligger till
stor del Sigrid Arnoldsons styrka.
ISigrid Arnoldson ser man den för-

tjusande täcka, näpna operasångerskan,
iMelba den storslagna stjernan — på

hvilken ännuoperadivornas himmel —
ej nått sin högstapunkt

John Bull

+&é=3^§-+

Bretkort från Köpen-
hamn.

Matinéen för Drachmann
d. 18 april 1894

Senaste tisdag samlades en utsökt
publik i „Konsertpalatsets" sal och
trots det program, som bjöds på, räkte
i fulla två timmar, blef ingen trött.
Men matinéen var också som enEssens
af alla säsongens succéer,
Ien fredlig Skandinavism förenades

här på tribunen utmärkta representan-
ter för de tre nordiska rikena:
! |Hr Scholander, för hvars fötter så
mycket blommor blifvit strödda, att vi
endast kunna bjuda honom den mycket
enkla blomman, att han som altid var
oförliknelig. Hr Björnson,hvars succée
iKlokkerne" vi redan tidigare om-
nämt, Fr. Frida Schytte, Pr. Stockmarr
och så slutligen Carl Nielsen, hvars
unga stormande talang iår har slagit
ett sä mäktigt slag.

Holger Drachmann kunde inte firas
och bistås på ett vackrare sätt. Man
märkte att det blef en allmän rörelse
iden tätt fylda salongen, då kommen-
dör Wilde, efter det Carl Nielsens mu-
sik till Snefrid blifvit spelad, reste sig
isin loge och utbragte ett lefve" för
Drachmann': Det är icke den stora
och utmärkta talangen, som idag har
samlat de tillstädesvarande, det är den
gemensamma djuptkända sympathin för
Drachmann. Länge lefve vår store
diktare" !

Kommendör Wildes varma ord häl-
sades med hurrarop och långvarigt bi-
fall.
**^0m de medvärkande är för öfrigt
icke mycket att orda. Det är nog attnämna, att liksom själfva matinéen var
en sammanfattning afhela säsongen, li-
kaså bjödlivar och enpådet bästa afsin
konst. Scholanäer hanrykte formligen
publiken med Meilhaes och Lecocqs
Lettre'dune cousine a son comin", Hr.
Björnöns läste med bravur Kiellands
Karen, Frk Schytte spelade alldeles hän-
förande Sarasates ziguenarvisor och Fr.
Stockmarr lyste med en chopinskScherzo.
Allahälsades med ovationer, som tvungo
Fr. Schytte och Hr Scholander att gifva
extra nummer.

Peer Degng
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Generalagenter

Bayiiss Thomas & C:os
Excelsior Works. Coventry, England

(grundlagd1874)
världsberömda

med öfver 200 guld- & silvermedaljer
prisbelönta

Excelsior Velocipeder.
99" Köp städse den bästa vara Ni kommer

öfver, och vänd Eder därför alltid till
Axel Wiklund och Hjalmar Fellman
St Bobg. 3 tr.B. JVladimirsg. 19.

Ledig annonsplats.

«
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sw* Sam von Bell's Målenatlar och ltitkontor ~"

Telef. 1542. Helsingfors, Högbergsgatan37. Telef 1542OBS.! Specia/ité: Stilenlighet. OBS.! Utförliga eskisser iemnas för all dekoration.



Kör af gnomer och sylfider. (Fausts dröm.)
Sylfidernas dans.
Final. Kör af studenter och soldater.m. ft.(fiPainginiFredagen den 27 april

PAUS.

Få O S T. .Afdeliaixig;3.
(Faust hos Margareta).

Det var en konung iThule" (ballad)
(La Damnation de Faust.)

Komponerad 184G
Besvärjelse.
Irrblossens dans.
Meflstos serenad med kör af irrbloss.
Trio med kör (Margareta, Faust, Mefisto)Dramatisk legendifyra afdelningar.

MUSIKEN af Hector Berlioz.

EST #p f 6 ; >

PAUS.
Afdelning4.
(Margaretas kammare).

Margaretas romans
(Bärgsklyftor och skog)

Faust och Meflstofeles (Recitativ).
Färden till afgrunden.

■Ä-föLelxxiiis1,
(Ungerskt landskap.)

(Köi af afgrundsandar ochIntroduktion.
Landtlig dans

Pandaemonium.
fördömda'

Ungersk marsch Kör af saliga andar (Margaretas apoteos)

Medvärkande:-Ä.fc3L©liiiia.s 2-
(Nord Tyskland.) Fröken Aino Achté

Herr L. Grötjes. .„ A Ojanperä .
Margareta.
Faust.
Mefistofeles
Bränder.

Faust i sin studerkammare.
Påskhymn.
Auerbachs källare i Leipzig,
Dryckeskör.
Branders visa.

W/tisf-
€^aptfrosser

belönade med

iiildmedalj i Antwerpe

Sinfonikören (förstärkt),
Orliesterföreningens Orkester (förstärkt)

Fuga med motiv ur Branders visa,
Mefistos sång. Konserten börjarkl. half 8 e. m

(Vid Elbes strand 11. tfåoGerf ollajanus.
(Forts, pä följ.spalten). JHrit/iiit.

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. mCentralpassagen. Tel.1146.
r alla till facket börande arbeten,

OrkesterföreningeiiiHelsingfors.

Mefistos aria

Program

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o
Etablerade 1835 Etablerade 1820

«0

C6(ajSt>VC, J^cims Champagne,

1/ J o 3

Ledig annonsplats Specialité: „# Médnille.s a'or". Specialité: €arte iVor",

Generalagent för Finland: AgenturenVINICOLE" vt n
A.

'"

Herman cTilgmann, &,Helsingfors

Grieg iParis
Från vår korrespodent

d. 16 april 1894
Grieg, hvars ankomst hit har varit

stående samtalsämne under sista veckan
i den skandinaviska kolonin, har nu
ändtligen anländt med sin fru och ta-
git in på Hotel de Séze (invid Made-
leine kyrkan), där äfven Ole Bulls son
Alexander Bull bodde tidigare. Den
omtalade konserten på Chåtelet teatern,
som skall dirigeras af Grieg och ute-
slutande upptaga kompositioner af ho-
nom själf, skall gå af stapeln den 22
dennes, kl. 2 e. m.

Grieg och hans fru se friska ut ef-
ter sin långa vistelse iMentone och
äro vid bästa lynne. Ingen skandina-
visk konstnär har häller kommit till
den franska hufvudstaden med en så
säker visshet om en lycklig utgång:
Paris ligger på förhand för hans föt-
ter.

Att detta inte är öfverdrift, därom
vittna de stora notpackor, som Leip-
ziger förläggarenPeters ständigt sän-
der till de franska musikhandlarne:
Edvard Griegs namn ärnämligenkändt
i hvart hus, där det fins ett piano.

Endast två gånger förut har den be-
kante orkesterdirigenten Colonne öfver-

lämnat taktpinnenifrämmande händer-
Förstå gången var det ryssen Tscliai-
kowsky, andra gången — för ett par
år sedan — Edvard Grieg. Och mina
läsare erinra kanska ännu den stora
succeén den gången

Nu skall den upprepas, och det
behöfs ej mycket af spådomskonst till
att förutsäga utgången: den dagen
blir en festdag iChätelet. Jag har
varit itillfälle att se det ännu otrykta
programmet och meddelar det här:

Fra Holbergs tid", för stråkor-
kester; Den Bergtekne"ochEnS vane"
för barytonsolo och orkester; konserten
i a:moll för piano och orkester; Det
förstaModes Södme"og„Solve jgsSang",
arangerade för stråorkester; roman-
serna Jag elsker Dig!","Pra Monte
Pincio", ..Prinsessen" och Eagnhild",
sjungna af fr. Sidner; och slutligen 3
orkesterstycken ur „Sigurd Jorsalfar",

Martin

Notiser.
— Svenska teatern ger idag in-

gen föreställning. Isöndag ges där-
emot tvänne, den första kl. V25 e. m.
då Charleys tant uppföres, den andra
kl. Be. m. ,,Bröllopetpå UlfåsaI'. På
måndagen uppföres: Minna von Barn-
helm.

— Finska teaternger likaså tvänne
föreställningar på söndagen, vid den
förstakl. 5 e. ni. „Spiritistinenistunfo"
och Kumarrus mattia", vid den andra
Elinan sanna"

— Om Sven Sehöländers andra
musikafton iGöteborg skrifves:

ochSven Sch olamlers andra ltiiisik^^^B
Bellmansafton igår ådagalade, att hans
popularitet alltjämt är istigande, trots
den höga grad den redan förut nått,
och visade en oanad förmåga hos Gö-
teborgspubliken att räcka tillpå många
håll samtidigt. Oaktadt den svåra kon-
kurrensen från generalrepetitionenpå
sjöförsvarsfesten å cirkus, „Sköna He-
lena" å Stora teatern och andra nöjen

hade hr Scholander nämligen fullsatt
salong.

Bifallet var ännu mera entusiaskt
än förra aftonen, och stämningenmyk-
ket hög, än med rörelse, än med ihål-
lande munterhet och skratt, allt efter
som hr S., med de rika skiftningar
hans temperament eger, anslog olika
strängar.

De stormande applåderna framkal-
lade flere extranummer, och det var
tydligen endast hänsyn till sångarens
kroppsliga krafter som förmådde pu-
bliken att vid konsertent slut nöja sig
med „endast" två extranummer; de
allra flesta hade nog hälst suttit kvar
ännu en timme eller två inför detbro-
kiga bildergalleri, konstnären framtrol-
lar för öra och öga, och ijublet låg
ett tydligt: välkommen åter!

— FrökenGerda Grönberg upp-
träder för närvarandemed störstafram-
gång på stora teatern iGöteborghos
Fröbergska sällskapet, som för Maj
månad hyrt nämda teater. Om
caccio", som genast gifvits yttrar en
platstidning: Stora teatern gaf i går
operetten Boccaccio, som väl är ett
bland de allra roligaste styckena af
detta slag. Frisk och fyndig text för-
enas där mnd lätt och lekande musik.



ProgramSista Monserfen.
1Partie

Voca voca De lleglio

SOCIETETSHUSET. Albertin_^:É- Cagna cavalla
■=^~i TETTEjJÄPÖyTArK La Paloma troupe Spmosa

TostIdeale
Fredagen den 27 april kl. 8 e. m

2 partie
Funiculi Funicula Denza

Spingole Francese De LevaKONSERT Silvestri7. Serenata Silvestri,solo
oxecutée par le celebre :mandoliniste

Cantonio
Vokal & Instrumental par le celebre

Do-re-mi-fa Finamore
et original

3 partie
Li cuppé Valente

Quintette Napolitain
Mbraccia å tte Ä.lbertin

Luisella,solo mandolincGramegna.
DenzaGuilia

Forts 3:dje spalt Bis Margaritha

Nytt! Praktiskt!
SMyéås*

Rappslar
för fickur å Fmk 1.50

Mikaelsgatan
Wredes stenhus

7H. NEOVIUS.

Undervisning1

Väffäsnina oef) Oekfamafion
o) t

meddelas af

Cmetie IDegerfiolm.
Östra Brunnsparken N:o II

3 Lindgrens musikpandei
idag utkommet

SCHOLANDERS ALBUM
mest populära och om-

tyckta sånger af Sven Scholan-
ders repertoh

<5%4 Pris 3 kr. gxfs»

refpapper & Kuvert p
med firma

Dahlbergs pappershandel.
tiufvudaffar:Aleximdersgatan 15,

Filial:Skilnadon 19.

K. A. Dahlin
Helsingfors.

Apotek: Nikolaig. 15.
Droghandel: Glog. 4.

Krydder, Parfymer, Gummi-
varor, Bandager, Förbands-
artiklar, Droger, Kemikalier,
Farmaceutiskakärl, Redskap

m. m.

Ledig annonsplats.
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KyvingeFabriks
Aktiebolags

Prassjast,
non plus ultra, jäskraftig och

hållbar.

Ättika
kemiskt ren.

Denaturerad Sprit,
liästa och billigaste lampflprlt.

och mänga af rollerna erbjuda, när de
råka i rätt hand, särdeles tacksamina
uppsliter

En bland dessa är titelrollen, ocli
fröken Gerda Grönberg är en alldeles
förträfflig Boccaccio. fint och måttfullt
framstäld, behaglig att se och höra.
Fröken Emilia Lund var en god Fia-
metta, hvilken roll hon spelade ledigt
och täckt. Af öfriga uppträdande må
framhållas hr Ringvall som den supige
tunnbindaren och och iruRingvctif, som
den strålande vackra tunnbindarefrun.
Sällskapet förtjänar ock enkomplimang
för de väl inöfvade körerna.

— Jenny Linds minnesvård i
Westminster Abbey aftllcktes för
några dagar sedan under presidium af
prinsessan Christian af Schleswig Hol-
stein.

— Fröken Hildegard Ohlsson,
den] begåfvade unga skådespelerskan
vid Vasateatern i Stockholm liar för
nästa spelar mottagit erbjudet engage-
ment vid direktör Hjalmar Selanders
sällskap. * **

— Fru Ellen Hartman är för
nästa spelar engagerad vid Dramatiska
teatern iStockholm.

— Ta-ra-ra boom de-ay's" af-
lösare som internationell slagdänga an-
ses skola bli en visa. „After the ball"
(„Efter balen"), som sedan i somras
sjunges ipalats och koja, af millionä-
ren och tidningspojken, husmodern och
tjenstflickan, i hela Amerika. Både
orden och den, som det säges, pikanta
melodien till visan ha till upphofsman
en iMilwaukee bosatt mosaisk trosbe-
kännare vid namn Harris, hvilken sjelf
icke känner noterna, men som gnolat
sin melodi för en tysk musiklärare,
hvilken tecknat upp den. Visan har
redan tryckts inära en million exem-
plar och Harris har sjelf blifvit mil-
lionär på sin ..musikaliskauppfinning".

Ledig annonsplats

PBOSIT" en ny 15 p:is Cigarr ilådor
om 25 & BO st.

CLAItITA" en ny 20p:iCigarr ilådor

cC

CO

as

Helsing brs, HuvudstadsbladetsNya Tryckeri 1894

Ledig annonsplats

Zittr^^Violii>
Gitarr-Boch Man-
dolin-lektioner

meddelai
J. Binnemann

Eriksgatan5. 1.
Tr. kl. 4—5.

OBS! Instrument erhållas
;rfj-|ryTFfflmaiiwiii m\ iiiimm

R O K

om 50 st
JACOB RBINCKB,

3 Glogatan 3
OBS.! Hemgjorda Papjiosset i askar om 250 st. å 2:50 p:i

Telef. 627. M
ileiandersg.42.

Pr ofva
PHOENIX"

papyrosser!
Obs. den mjuka smaken!

hiekfrisk Deivsnina.J o)

Kontrakt om elek-
trisk belysning uppgö-
ras å Helsingfors
Elektriska Belys-
nings Aktiebolags
kontor S. Esplanadga-
tan 4. Telefon 916.


