Program-Bladet
Tidning för Helsingfors
F. FORSTRÖMS CAFR
Restaurant & Billards

Teatrar och Konserter.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

16, Vestra Henriksgatan 16
Dagligen omväxlande frukosträtter.

Förlag af fotografier efter finska konst
närers arbeten.
Förlag af finska vyer
Handel med fotografiska artiklar.
Fabianagatan N:o 31. Telefon JV.o 264

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 63

1894

Onsdagen den 28 Februari

SVENSKA TEATERN.

Den gamla kocken
Köksan

Hr Vi
Fr. (

Portvakten

Hr J

Onsdagen den 28 Februari

Svesdintseffs

Godtköpsföreställning

Sergej Ivanovitsch Sachatof

Maria

Vasiljewna

Tolbuchina

Alexei Yladimirovitsch

Oplfsniiens Min.

och andra

gäster

..

I

Salz

Krugosvet

loff

Hr S

Peter Petrowitsch

Ir S

Hr "W
Furstinnan

Hennes dotter

Personerna
Leonid

F.jodorovitsch Svesdintseff

Anna

Pawlown a,

Orossniau

Svesdintsewa
Hr I
Andra bonden

Herr Ernst Malmströrr

Vasil Leonidowit
Maria Konstantin.oivna

Fjodor lvanowitseh

Upplysni

CHARLES RUS & C:o: IKlassens Fotografiatelier. N. Es planadg. 31, 1 tr. upp
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Rekommenderas
Högbergsgatan 32. Telefon 1062

"

har blifvit ö

ELEGANTA SMÅRUM

f¥

U

f

:

l

i Modärn
Enny öfversiktligK:

BiblioteketA

rikhaltiga la
T

TT i

A KAPPOR.

I>sk,Taa.sJ^.xräicsLc3LGxr±
i ini M l l

MS

|Helsinafors Nya Lånebibliotek

«

k

iålålli ii till

ist på vä

1890.

mdiior

tan

"atione

Ungerska Vinkällaren, Centrals hi

1 1 iniiM. >-

/v^mn^^^inorgäKriiia^onto

"

ANDREA

LÖNNGREN.

IN. Carlandei
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PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors

Kongl. Honeverantör W. C. Schumacher, stoekholm.
i Parti och
och

Knäckebröd

Delikatess Spis-

1 JULILS SJÖGREN % ORKESTERFÖRENINGENS
och frihofvaruaffår. \
\ YlleVälsorterad!
Mikaelsgatan4. Centrals hus.

lager. Billigrapriser.

>♥

Torsdagen den 1 Mars

Helsingfors.
parti
och minut af endast äkta utländska
Försäljningi

WINBR &
SPIRITUÖSA.

*>^^M

COGNAC

Program

£if försäkringar S JSifränior.
liberala försak-

Billiga premier

ringsvilkor

4

Caloric

(

<

&

Wéber
Jubel-Ouvertnre
Strams
»Rosen avs dem Siiden" vals
Mendelssohn.
Intermezzo för stråkork
Bach-Albert
Preludium och Fuga

Onverture till0p.,, WilhelmTell Bessini
Morceau de Concert för vioServais

loncell

COGNAC
ÄF

i

Saint-Saens

Esplanadgatan 2.
Brunnsgatan 7.
TELEFON 124 & 279.

\

}\

HNTya. Drogeri

J

1

|

\

\

8. Komarinskaja

Glinka

9. Fantasi för cornet å piston
(Herr Th. Nordin)
10. Unearischer Sturmmarsch

Hoch
Liszt

—

serveras dagligen kl. 3 5

c. m.

d.'liöte
å 2 mk.
Smörgåsbord 3 rätter & kaffe.

Tatol©

A 3 mk.
Smörgårdsbord4 rätter & kaffe.
Dagligen

Marsch militaire fran^aise

PAUS

HOTEL RESTAURANT
KAMP.

IHOTELLETS

Prélude. Réverie de Soir. Ehapsodie mauresque

C. J. MAEXMONTAN

#

~ii^i^^äääi££££^^£^.

(Herr A. Martin)

Saite Algerienne

i

'%

Hartmanii Fils Fréres

PAUS

|!

u^

BODEGA ESPANOLA

POPULÄRA KONSERTER.

kifförsäkringsaklicbolagel

ni in

KORTSERT

af E. Schmidts Kapell
iEestauranten kl. 3— V26 e. m., iFest

I

salen från kl. 9 e. m
OBS.! Vid arrangerandet af större tillstålllningar såsom
middagar, soupétr etc. erhålles musik af E. Sehmidfs ka-

pell utan skild afgift.
Obs.! Ny inredda enskilda rum.
Ingång från Glogatan.

Obs.!
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Parti- och minutförsäljningaf alla slags droger, kemikalier, Far
maceut: kärl & redskap, Gummi-varor etc. till billiga priser.

Helsingfors Lilla JUek. Werkstad
Alexandevsgatan 4-8. Telefon 1621.
Utför reparationsarbeten, Förtenningaf kokkärl,
Förniokling,Skridskoslipning ni. ni. m. m. ytterst billiga priser. Beställningar emottages per Telefoo 1621.
tersä ndes och hemskickas.

Lagret ialla artiklar rikt sorteradt.
>Specielt framhålles en stor collection
billiga, pelsfodrade Rotonder.
Kapptyger, moderna i största urval
för emottagande af beställningar.

]"}
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AFÉ DU NORD.
Soflegatan

Undervisning i pianos] 61
i

ter, är förlagd till en stillsam, katolsk
prästgård idet hälft polska Posen, där
den lilla familjen för en idyllisk tillvaro. Kyrkoherden är en något ålderstigen man, hvars fromma plikttrogenhet dock ej kunnat dämpa hans rent
mänskliga känslolif, utan snarare endast ger ökad relief åt hans genomhederliga hjärtegodhet.
Den goda pastorn har också haft
många sura erfarenheter af lifvet,hvilka
dock endast härdat hans karaktär och
vidgat hans människokännedom. Såsom
ung student älskade han en flicka, men
fattigdom nödgade honom till celibat
på den prästerliga banan, och hon tröstade sig med en annan. Dessutom
hade han den sorgen, att hans tidigt
bortgångna syster gaf vika för föförelsen och efterlämnade en dotter Anna,
hvilken lian upptagit såsom eget barn
i huset och som med sin varmt hiingifna natur lofvar att bli hans ålders

meddelas af

Selma Kajanus,
Albertsgatan 17.

2.

Underteckinad som nyligen öfvertagit nämnda affär, rekom
menderar sig nmed goda varor och billiga priser.
Obs,! Sm!!Örgåsbord och a la carte serveras hela dagen.
God nyjusteradIBillard.

-

a. .nfouir/risf.

en groende böjelse och därför söker skall aflägsna sig, står den ondskefulla
förmå henne att gå ikloster för att dåren Amandus på lur med en bössa;
försona modrens synd", hvarom den ett skott smäller, och Anna, som skynarma flickan oupphörligt erinras.
dat fram, mottager den dödande kulan
Detta fredliga hvardagslif afbrytes i isin barm
Nuoruus (Jugend).
Rykförsta akten genom ett kärt och ovän- Dialogen är lika enkel och tekniken
tadt besök, det är en ung student Hans lika oklanderlig som karaktärsteckninmentin tytär
Hartwig, en son till kyrkoherdens gen förträfflig i detta stycke; den heFinska teatern liar under det nja
ungdomsflamma:'. Han är vacker, lif- derlige, varmhjärtade kyrkoherden, den
året utvecklat en berömvärdlifaktiglig, vekhjärtad och sangvinisk, och det djuriske idioten, den trångbröstade kahet. Repertoaren har varit ovanligt
töfvar ej länge förrän han och Anna planen, den vankelmodige, fege studenomväxlande och upptagit liere nyheter.
omotståndligt känna sig dragna till ten och, framför allt, den varmblodiga,
Iden senaste, skådespelet :Nuoruus"
hvarandra. Med polsk liilighet kastar hängifna unga kvinnan, en turgenjevsk
(Ungdom) af Max Halbe dokumenterar
hon sig ihans famn, och den unge stu- skapelse, äro lefvande människor, med
sig förf. som en äkta fullblods realist.
denten, följande sin sinliga impuls, be- hvilka man känner, med hvilka man
Jämte Sudermann och Hauptmanu räkgagnar sig af hennes svaghet.
andas den tunga vårluften på denna
nas Hallie till den nyaste tyska draMen det nattliga mötet har iaktta- polsk-katolska landsbygd.
Och öfver
matikens stödjepelare.
gits af Amandus, livilken från första det hela hvilar värklig poesi, lifvets
Hans ofvannämda skådespel har nu
ögonblicket fattat ett instinktmässigt ocli människohjärtats ungdomspoesi och
gått öfver finska teaterns tiljor
och
liat mot den vackre, intelligente, lef- och ungdomstragik.
hade antagligen äfven redan blifvit spenadslustige studenten. Han yppar den
Utförandet hör till det bästa finska
lad på svenska teatern, ifall den förra
den förfärliga hemligheten för kapla- teatern under denna säsong presterat.
-regimen stode vid styret,
och fängnen, och katastrofen följer. Men kapla- Om vi undantaga hr. Weckmans återslat åskådaren genom sin enkelhet, na- tröst.
nen triumferar iörgäfves, då han söker gifvande af den unge studenten, spelatur och sin oförfalskade känsla.
Dessutom finnas två unga män i läsa lagen" för den gamle kyrkoher- des stycket altigenom ypperligt. Hr.
Innehållet i Jugend" kan med få prästgården, af hvilka den ene är en den, hvars varma hjärta med
erinrin- Leinos bild af kyrkoherden var sann
ord täljas, och den okonstlade fabeln kaplan, uppvuxen i den katolska kyr- garna, af egen ungdom
förstår den och träffande. Scenen med kaplanen
lämnar ett nytt bevis
om detta el- kans egenrättfärdiga, formstela askes, mänskliga svagheten hos ungdomen. gjordes med
kraft och blef en af stycjes är nödigt
att huru ikonsten hvaremot den andre, Annas styfbror Kaplanen afskedas. Men felsteget är kets
bästa. Den polske kaplanen hade
gäller mer än livad; att den kon
Amandus, är en nästan idiotisk lymmel. begånget, och studenten
måste natur- ihr. Ahlberg en fullt lämplig represenliga originaliteten mindre beror på Båda två äro] omedvetet fängslade af ligtvis ögonblickligt lämna det
hus, tant. Vi ha sällan sett hr. A. så till
ämnets nyhet än på nyheten isynpunkt Annas kvinliga väsen, icke minst ka- hvars gästfrihet han så svårt
missbrusin fordel som i denna roll. Hr Närhi
eller behandling.
planpn, hvilken tydligen behöfver upp- kat. Men just som han efter det si- hade en ytterst
svår och otacksamuppHandlingen, som iurymmes i 3 ak- bjuda all sin beherskning för att kväfva sta afskedet med den
förtviflade flickan gift som den idiotiske Amandus. Det

Finska Teatern.
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Sam von JSelPs Måleriaffär och Ritkontor ém^
Telef. 1542. Helsingfors, Högbergsgatan 37. Telef. 1542.
OBS.! Speciahté: Stilenlighet.

OBS.! Arbeten utföras al fresco, al secco och sgraffitn

-s-hhn«l «f. SJjJjriS SKRÄDDERI,
Robertsgatan 3.

«"**♥*

Helsingfors, Stora

utför alla till yrket hörande arbeten, af såväl kundernas som egna tyger, med känd ackuratess och tillde lägsta puser, som kunna beräknas. OBS.! Godt tillfälle för alla som önska väl passande kläder. Telefon 1192.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Helmikuun 28 p:nä

PC
Daglisfa.

Rouva Ida Basilier-Magelsen'in, herra
Karl Sjöblonrin ja Orkesteriyhdistyksen suosiollisella avulla

Museer

näytellään

RYKMENTIN TYTAR.
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Konstflitföreningens museum i Ateneum onsdag, lördag och söndag 12—3
Konstföreningens samlingar i Aleneum alla dagar 12—3

i*

P

(La lille du regiment.)

Opera 3:ssa näytöksessä. Sanat kirjoittaneet Bayard ja
St. Georges. Musiikiii säveltänyt GaetanoDonizetti.

lördag I—2,
Cygnnei galleri i Brunnsparken alla dagar 9 f. m.

—

Henkil öt

7

Marie, eräänranskalaisen rykmentin otto-tytär
Markiisitar von Streckenfels
Hanna Kunnas
Mimmy Leino.
Hcrttuatar von Krakentopp

Sulpice, kersantti
Tonio, nuori tyroolilainen
Korpraali

Z^W

Aleksis Rautio
Xiilo Stenbäck.
Taavi Pesonen
lisakki Lattn.

Horteussius
Notario
Pranskalaisia sotamiehiä

Tvroolilaista maakansaa,
Ylhäisiä naisia

(Tapalituu: Tyroolissa

Aika: 1809.)

Ida Basilier-Magelsen.

*) Marie

e. m

Nöjen i dag

Otto Närhi.

.

Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg
20), onsdag och fredag I—3, söndag 12—3.
Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och

Ovet avataan k:lo 7 Näytäntö alkaa h:lo 1/% 8
ja loppuu k:lo 10

Wiisf€&apyrosser

Svenska Teatern: Upplysningens frukter. Kl. V:'o 8 e. m,
Finska Teatern: Eykmentin tytär. Kl. 1/.2 8 e. m
Hotel Kamp: Konsert af Sclimidts kapell kl. 9 e. m
Circus Truzzi: kl. 8 e. m
Nöjen i morgon

Soeietetshuset: Populär konsert kl. 1/.2 S e. m
Circus Truzzi: kl. 8 e. m

belönade med

iiddmeday i AHhverpen

GRAHN, HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. ,'SSS
<?V sfätfrj^l

RENAULT & C:o

ERNEST IRROY & C:o

Etablerade 1835

Etablerade 1820

ceejsfjAc,

f^cims Champagne,

Specialité: „■? Médailles dov".
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Efter Ungdom" nppfördes ionsdags
efter 18 års livila Donizettis populära
opera-comique »Regementets dotter" med
fru Ida Basilier-Magélsen som gäst i
titelrollen. Operan uppfördes f. f. g.
på finska teatern den 14 1876 och
vakte då stormande bifall. Jämte
Ilosina i Barberaren i Sevilla" och
Philine iMignon n torde Eegementets
dotter ha räknats till fru Basiliers förnämsta uppgifter. Det var därför med
spänd nyfikenhet man i onsdags väntade pä ridåns uppgång för att åter
få hälsa den forna finska operans primadonna välkommen på den scen. där
den finska näktergalen slagit sina dril-

f

o ja

Generalagent för Finland: Jlgeniuren VINICÖLE"

länder skadespelaren därfö: till desto
större heder att kunna skilja sig från
sin uppgift så väl, hr. N. gjorde det.
Hr Weckman som Hannu Hartwig föreföll altför ytlig. Förf. har visserligen tecknat den unge studenten tanklös och lättsinnig, men tillika varmblodig och passionerad. Hr. AV. pointerade mera den sinlige förföraren, än
den förälskade ynglingen. Och socker
pa botten. Som den unga, oerfarna
Anna var fru Poppkis helt enkelt förtjusande. Vi ha sällan sett den unga
skådespelerskan så helt hänge sig åti
sin uppgift, som nu. Publiken belönade'
äfven det alt i genom sanna och naturliga spelet med framropningar och
blommor.

Specialité: Carte

-

Helsingfors
lar och skördat sina

härligaste lag

rösten äger hr. NärM, ehuru den ännu
förefaller tämligen oskolad och rå.
Hans spel som Sidpice saknade ej sina
förtjänster om ock man hade önskat
bredare humor öfver framställningen.
Herr Rautio som Tonio redde sig
bra med sin visserligen lilla, men ovanligt sympatiska och känsliga tenor.
Fr. Kunnas -hade ej fått rätt grepp på
markisinnan v. Streckenfels, hvarför
framställningen biel skäligen matt och
intetsägande. Hr. Pesonen som Hortensius var sig lik. Manskörerna klingade starka och fylliga, fruntimmerskören i början af första akten däremot
'svag. Hr. Sjöblom ledde det hela med
säker och van hand.
Nästa program torde upptaga Topelii
på 40 år här ej gifna skådespel.„Efter femtio dr".

iTeatern var fyld intill sista platsen
af en festligt stämd publik. Äldre
personer, som man numera sällan ser
i teatersalongen hade sammankommit
fbr att upplifva gamla minnen från
finska operans glansperiod, då Ida JBasilier, Emmy Aclité, Lydia Lagus, Alma
Fohström, Josef Navratil, Bruno Holm,
Elis Duneker, Johannes Hahl m. fl.
spridde, en några år förut oanad glans
öfver prestationerna. Och då fru Basilier framträdde bröt också en varm
välkomstapplåd lös, lika uppriktigt menad, som den var förtjänt. Det är
underbart, hur väl bibehållen fru Basiliers röst ännu är, den klingar klar
och fyllig, som förr och höres ej det
ringaste ansträngd. Afskedet från regementet sjöngs med gripande känsla
och isista akten elektricerade sångerskan formligen publiken genom sitt
hurtiga spel och sin glänsande sång.
Att applåderna såväl för öppen ridå
som efter aktsluten voro rent af bedöfvande, behöfver knapt nämnas. Ät
En musikalisk duell
sångerskan öfverräktes efter andra akI
Milano ägde fören tid sedan en duell
ten en och efter tredje akten två magnifika buketter. För öfrigt gick ope- på pistoler rum mellan den bekanta muran bättre än man kunnat hoppas, dä sikförläggaren Sonzogno och komposifinska teatern förnärvarande ej förfo- tören Arrigo Boito på grund af en tidgar öfver altför många röstbegåfvade ningspolemik rörande den olyckliga utartister. Den starkaste och största gången af premieren af operan Signa
!

"* F. B. önu

Notiser.
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ar Sina fhlkOu-ochsoupéer
a allmänheten,
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Den direkta anledningen till duellen
gaf ett iLondontidningen Star" intaget bref från Arrigo Boito till Lowen,
kompositören af nämda opera. Brefvet innehöll, uttryck, som hr Sonzogno
ansåg lögnaktiga och kränkande. Musikförläggaren telegraferade därför från
Neapel till Secolo": Jag har erfarit,
att hr Boito iett af en engelsk tidning offentliggjort bref bland annat tiltillåtit sig att angripa min hona fides.
Jag skulle kunnat med föraktets tystnad förbigå smädelserna från denna
människa, som jag personligen alls icke
känner, men då han offentliggör dem i
en utländsk tidning, har jag rättighet
att beteckna hans förfarande som en
gemenskändlighet.Sonzogno".Detta bref,
eäckte ihela Italien ett pinsamt uppseånde, emedan därigenom ett bjärt ljus
ster kastas öfver den eviga tvedrägt,
som består mellan de stora förlagsfirmorna Sonzogno och Ricordi. Medan
Sonzogno är känd som den ifrigaste befrämjaren af den ung-italienska kompositörsskolan, gäller Ricordi som ledare
och rådgifvare åt det gamla gardet:
Verdi, Boito m. fl. Detta ledde nödvändigtvis till stridigheter mellan de
båda förlagshusen, hvilka ytterligare
skärptes, då Sonzogno för sig vann den
framgångsrike Leoncavallo som ibörjan
hade förlagt sina arbeten hos Ricordi.
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Specialitet: Delikatess Spis-

och Ludvigg.
Knäckebröd af flere slag samt die gatan

_

tetiska brötlsorter.

HOTEL

I
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Conditori tillverk-

„„„„„, Jl|fffg!^^^
*$*
A
och middagsbröd efter kl. 10 f.
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Telefon

i
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Annonsera

Februari

från kl. ft e.

m

r^

c&rocjrain~ éttaéet"

-o

den kända verldens billigaste

Program

tidning
serna

. Marsch -För Fädemes

«3

y

Millöcker
/ Hvarje annonsör får sig f)Lc /
/1A
UUÖ..
vOS. I tidningen hemsand

2. Ouverture ..Banditenstrei
Consert-Polka

Z

ibert

Grratis.

i. Aria ur -Falstaff
Ann

ser emottagas å Nya Exp

ssbvrån,

i

N

PAUS
S. Potpourri -Rusticana

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu
återstå.

Jlasca

Vals ..Pomona

(>.

Lunbv

7. Brudefaerden i Hardanger

z

KjVnill

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörei

Quadrille Teufels

8.

m.

KAMPS FESTSAL

Onsdagen 28

]
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Marsch

h
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Polkans historia. Dansen polka

är icke af polskt ursprung, utan härstammar från Bölimen. På en dans-

fest i Kostelec år 1830 blef en ung
vacker flicka vid namn Haniczka Szlezak, ortens omtycktaste danserska, under en paus ombedd att utföra en solodans. Hon sade då: Jag skall dansa
något som jag själf hittat på", och så
började hon gnola en melodi och dansa
den dans, som nu kallades polka. Den
blef genast populär och utbredde sig
hastigt. 1833 tjusade den Prag, 1839
Wien och 1840 Paris. Namnet fick
denna dans sålunda: man frågade Haniczka. livad hon kallade sin dans, och
hon svarade: Pulku, ty den dansas i
blef polliv"
halfva steg". Af pulku"
— Uppfinnarinnan
och slutligen polka".
lefver ännu som en 80-årig gumma,
vårdad af sex barn och många barnbarn.

olysch

Ledig annonsplats

billigt

H. ELLMIN

F. F. BLOMBER

T(estaurafion
V. Magasinsgatan iV:o t
Ila tiden j

/£?

*dV

afårJB67

billigast

all

slags

egendom, genom

En ny teater kallad ..La Comédie Parisienne", öppnades nyårsaftonen iParis. Direktör är M. Koning,
förut vid Gymnase, och teatern är uppförd alldeles bredvid den bekanta, till
så många olika ändamål använda Edenteatern. Salongen är rikt och smakfullt dekorerad irococo-stil, ja, så nätt
och fint, att en tidning anser sig kunna
använda ordet ..dockskåp-. Teatern
är också beräknad att blott rymma
600 åskådare, och dess repertoar skall
bestå af små fina franska komedier.
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Leoncavallo vistas för närva-

rande i Berlin, där hans nya opera
I Medici" uppfördes första gången den
20 dennes å K. operan som galaspektakel. Efter premieren begaf sig kompositören till Breslau, dit han inbjudits
af direktionen för därvarande StadtTheater, för att öfvervaraen föreställning af Pajazzon". Kompositören åsåg
den 12 dennes Pajazzo-parodien på
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