
Program-Bladet
Tidning för Helsingfors

F CAPE,

Dagligen omväxlande frukosträtter.
MIBEA.G från. 2—5 e. xaa..a l:5O.

FÖRSTRÖMS
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Soupers å la carte.

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

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

jft-telier förpotra.tteri33.g-.
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handelmed fotografiska artiklar.
VabiansgalanN:o 31. Telefon Nio 264.

N:o 62. 1894Söndagen den 25 Februari

SVENSKA TEATERN. SUOIVI. TEAATTERI.
Söndagen den 25 Februari 1894 Sunnuntaina Helmikuun 25 p:nä

För 48:de gången

Godtköpsföreställiiing. Rouva Ida Basilier-Wayelsenin. herra
Karl Sjöblomin ja Orkesteriyhdis-

tyksen suosiollisella avullalin.Bröllopet ii näytellään

Skådespel i4 akter af Frans Hedberg. Musiken af
A. Söderman. RYKMENTIN TITilPERSONERNA

Birger Jarl till Bjelbo Hr Malmström,
(La fille du regiment.)Mechthild, hans gemål Fru Riégo

Bengt Lagman, hans broder Hr Berlin Opera3:ssa näytöksessä. SanatkirjoittaneetBayarcl ja
St. Georges. Musiikin säveltlinyt Gaétano Donizetti.Härved Boson, jarlens höfvitsman Swedberg

Magnhild, hans hustru, jarlens sy
Henki1ö t

ster Fru Lindberg
Marie, erään ranskalaisenrykmen-

Knut Algotson, riddare Hr Eiego, ■) -tin otto-tytär
Ingrid, hans husfru Fru Salzenstein
Sigrid, deras dotter Fru Bruno

Hanna Kunnas,
Mimmy Leino.
Otto Närhi.

Ida Basilier-Magelsen
Markiisitar von Streckenfels
Herttuatar von Krakentopp
Sulpice,kersantti
Tonio, nuori tyroolilainen .Botvid, prior iVreta Hr Salzenstein,

Kol Tynneson, Bengts stallare. .Hr Enberg Aleksis Eautio
Niilo Stenbäck.

Sune, Bengts skrifvare Hr Hultman
Korpraali
Horteiissius TaaviPesonen-

lisakkiLattu.Björn,Knuts gamle väpnare Hr. Lange Notario
Inga, hans dotter Frk Borgström,

Franskalaisia sotamiehiä. Tyroolilaista maakansaa,
Riddare, tärnor, småsvenner,knektar m. fl Ylhäisiä naisia.

Efter flere års bortvaro gästar oss våriNorge
bosatta landsmanninnaoch har sjungit sig. som förr.
in iallas våra hjärtan. Hvem af den äldre genera-
tionen minnes ej Ida Basilier från finska operans
glansperiod, då sångerskan som Rosina, Martha,Mar-
garetha, Marie, Jeanette, Leonora,Isabella eller som Zcr-
lina tjuste dem med sina silfverklara toner och sitt
än skalkaktiga.ängripandespel. De sköna dagarne"
äro nu tyvärr förbi. Det var en tid då Helsingfors
bestod sig tvänne operor —nu har den ingen. Desto
angenämare är det att nu åter en gång få se och
höraj en opera med en så utmärkt sångerska, som
Ida Basilier ihufvupartiet.

Handlingen försiggår i Östergötland, dels på Bjelbo
dels på och omkring Ulfåsa. Tiden 1261. (Tapahtuu: Tyroolissa Aika: 1809.)

Orkesternutför *) Marie . Ida Basilier-Magelseu.

Sta meTlanakt } STenska folkvisor «*■ afPahW
Ovet avataan kilo 7 Näytäntö alkaa kilo XJ2 8

2:dra och 3:dje mellanakt:
Nordiska folkvisor och folkdanser arr. af Söderman ja loppuu kilo 10

CHARLES RUS & C:o:I Klassens Fotografiatelier. N. Esplanadg, 31, 1 tr. upp

y^^MSkrädderiEtäblissement
/?^B§|^} ocli Klädeshandel

åmmM Unionsgatan 27
t;i®|f&> Tillhandahållerde finaste

fraNSKAochENGELSKA
PALETÅ, KOSTYM,

/&& BYX ° ch VÄSTTYGER
Söa NoggrannbehandlingjNi moderata och bestämda

*J/ försäkrings-
'S-// Aktiebolaget
yVICTORIA^

ondiiori(g muaru.

J. H. WICKEL
Vinhandel.

Jlrraßs t^unscfi
prisbelöntpå många uställningar,sist på världs-

utställningen i Chicago.

Guldmedalj 1890.

ELEGANTA SMÅRUM
Sexor <fe supéer Iill olika pris. Prima varor

Siolåacfil
Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant

användas vid utländska kurorter såsom synner-
ligen halsostärkande och därjämte mycketpris-
billiga, serverasnumera å alla fina kaféer och
restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus

f Helsingfors Nya Lånebiblioteks i
'

förråd af

IModärn Skönliteratur :
har blifvit ökadtoch kompletteradt. y

jj Enny öfversiktligKatalogär under tryckning. [
É BiblioteketAnnegat.12. lel. 798. t)%j&<g^£ < .. &«?

Sff 1ISIflf ffi1 fl ffl1 Hl1 fl !fl fl framhåller sitt rikhaltiga lager i SIDEN &YLLEVÅROR
lulMlullt MW Hyillilf äfvensom iELEGANTA KAPPOR.
.^^L_..._.._:..*._.,_. _._

***
33a.l23.sls.r£i<a.ca.OX*i under lednimg af framstående Wienerdirectris.

IlilWffi till
Rekommenderas

Högbergsgatan 32. Telefon 1062,
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C ££ Brand- k LifförsäkringsKontor:]
= _

4 lV- Esplanadgatan 3H

TMANN: Optl cer, mstrumen makare

ANDREA LÖNNGREN.
Mode- oen Divterse-nanelei



IJULIUS SJÖGREN g
Mikaelagatan4. Centrals hus.

|Ylle- och irihofvaruaffår.|
"♥ Välsorteradt lag-er. Billigapriser.

kifförsähringsakfiebolagef
Kaleva,

J2iffärsäfiringar S £if räntor.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

Franska Lifförsäkringsboaget

LURBAINE

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Tisdagen (len 27 Februari.

Procjram

Ouverture till op. Ipliigeiiia." .Gluck1
Intermezzo och valse lente"
Konsert N:o 2 (A-dur)

vHoit W. H. Dayas.)

Allegretto qvasi marcia

Andante espressivo

Kongl. Hofleverantör W. C Schumaeher, Stockholm.

BODEGA ESPANOLA

meddelar fördelaktigaste lif- och ka-
pitalförsäkringar af olika slag. Sär-
skildt må framhållas de så eftersökta
barnförsäkringarna. L'Urbaine är
fortfarande det enda bolag, sommed-
delar uppskjutna lifförsäkriugar att
vid 21 års ålder träda ikraft utan
alla förbehåll redan åt barn från
det första lefnadsåret.

(Bart von dfånorring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

Nya DrogeriHandelnI
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Parti- och minutförsäljning af alla slags droger, kemikalier, Far-
maceut: kärl & redskap, Gummi-varor etc. till billigapriser.

HelsingforsLillaMek. Werkstad
Alexandevsgatan 48. Telefon 1621.

Utför reparationsarbeten, Förtenning af kokkärl,
Förnickling, Skridskoslipning m. m. m. m. ytterst bil-
ligapriser. Beställningar einottagesperTelefoo1621.

tersändes och. hemskickas.

Serenade

Ouverture till

Spanisch

a) Serenade melan- , [Tschaikoivslaj,
cohque' . . för violin

&; Airs Hongroises" ) l^-wsi.
(Herr "VVilly Burmester.)

En steppskizz"

Konsertflygeln är af J. Becker

Helsingfors.
Försäljningiparti ochminutafendast äkta utländska

WINER &
SPIRITUÖSA.

m
COGNAC

lliiriniJiiin Fils Fréres
COGNAC4

i HOTEL KAMP. i£J IHOTELLETS RBSTAURANT |g.
\4 serveras dagligen kl. 3—5 e. m. :
YÅ T£lTo 1© d'liote S
y$ å 2 mk. £vi^ Smörgåsbord3 rätter & kaffe.
°Ci i fl 3 mk- kt^ i Smörgardsbord4 rätter & kaife. E\
i±s | Dagligen
°^å' KONSERT
\4 \ af E. Sclimidts Kapell %/^"SA \ iKestauranten kl. 3— V26 e. m., iFest- K\
25\

'
salen från kl. 9 e. m.

yl OBS,! Vid arrangerandet af sftrre tillställlnhigar såsom WJ^
VA middagar, soapter etc. erhållcs musik af 8. Schiidfs ka- k^0"^ pell utan skild afgift. I £>^

Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.! ! r<£
o<4 Ingång från Glogatan. /"

|J. F. Lundqvisfs |

[^ Lagret ialla artiklar rikt sorteradt.
*"*

j^ Specielt framhålles en stor collection Jjfo billiga, pelsfodrade Rotonder.
Kapptyger, moderna istörstaurval

[^ för emottagande af beställningar.

AFÉ DU NORD.

Adagio
Allegro vivace

PAUS
Kicharcl 111

Ddibes
Lisst

Järnefélt

Volkmann

Borodin
Moszkowsld.

Tt i " " " " i meddelas afUndervisning ipianospel seima Kajans,
ur r Albertsgatan17.

Undertecl
menderar sig:

Ohs.! Sm
God nyjusterad

Soflcgntan 2.
;nad *om nyligen öfvertagit"nämnda affär, rekoni'
med goda varor och billigapriser,
lörgåsbord och å la carte serveras hela dagen. —
1Biilard.

(i. HtOllltl "vist.

Sven Scholander.
Sven Scholander är visserligen en

amatör, han har ej gjort konsten utan
praktiska yrken — han är egentligen
bildhuggare — till lefnadsuppgift,men
han är en amatöridetta ords bästa
betydelse: han är en trogen och upp-
riktig älskare af tonkonsten och sjun-
ger con amore" sina chansons" och
Bellmannianer", derför rycker han oe-
motståndligt hela sin publik med sig,
framkallar der han sitter på estraden
med lutan i famnen, en stämning af
trefnad och familiaritet, af sympati
mellan honom sjelf och salongsgästerna,
som gör, att hans soaréer äro verk-
liga högtidsstunder af på samma gång
fin konstnjutning och gemytligt salongs-
lif. Bildhuggaren har skapat en ren-
aissance" inom tonkonsten hos oss, i
det han återväckt till lif chansoneit-
en" och visan samt återskänkt oss
Bellman — Bellmansången isin rätta
gestalt, med dikten framförd isin hel-
het och ackompanjerad af lutan, så
som sången skapades af sångarkungen
sjelf, ..Det fins ej land som dessa to-
ner söfver", sjöng en gång Tegnér
om Bellmans sånger, men vår „nyktra-
och „heliga" tid var på väg att back
glömma och fördöma det gustavianska
grillot, dä Sven Scholander åter bragte
honom till.heders, lika fosterländskt

förtjenstfullt som konstnärligt fullän-
dadt.

Scholander l)örjade först att ipri-
vata kretsar göra sin talang känd och
sedan offentligt på välgörenhetskonser-
ter af mera anspråkslös natur. Man
då han fann hnr gerna man hördeho-
nom, föranstaltadehan egna soaréer i
Vetenskapsakademins hörsal, hvilka all-
tid lockade „fullt hus". Emellertid
kunde man tro. att hans Bellmanssång.
i första rummet, och äfven hans schan-
sonetter utgjorde en dragningskratt sär-
skildt för han umgängeskrets och spe-
ciela Bellmansvänner. Pressenbörjade
dock alltmer konstatera det ovanliga
värdet' ihans prestationer, och att lo-
kala eller patriotiska sympatier icke
uteslutande uppburo sångaren, fick man
säker bekräftelse på vid hans uppträ-
dande i Köpenhamni höstas. Vi an-
föra endast livad Charles Kjerulf ytt-
rar i Politiken" efter hans första
..Musik- och Bellmansafton" iDanmarks
hufvudstad. Så här skrifver Kjerulf:

En bättre premiépublik än den hr
Scholander i går afton hade vid sin
första Musik- och Béllmansafton kunde
han icke önska. Ecpresentanter för
literatur, bildlmggarkonst, musik och
teater hade stämt möte iKonsert-pa-
latsets lilla sal för att höra den sven-
ske .specialisten. Närmast hr Scholan-
ders lilla tribuu vid salens ena lång-

vägg sutto veteranerna J. P. E.Hart-
mann och Erik Bögh, och för öfrigt
var hvar enda plats isalen upptagen
af väntansfulla åhörare.

För att säga det med ens: aftonen
blef den mest afgjorda succés. Hr
Scliolanders föredragär på samma gång
virtuosmessigt och naturligt: hälften
sång och hälften recitation; en minu-
tiös, fint känd musikalisk uppfattning-
röjer sig i fraseringen och ialla de-
taljer, i hela den särdeles lätta, men
konstfärdigt spunna musikväfnaden,som
fladdrar hit och dit, iföreningmed en
rent af förbluffandetextfärdighet. Båda
delarne samverka med en nästan syd-
ländsk lifiighet iföredraget och träf-
fandet mimiska och plastiska accenter.
Och till allt detta kommer lutans ka-
rakteristiska, än smekande, än karri-
kerande, men alltid understödjande,al-
drig öfverskyggande ackompanjemang.

Hr Scholanders konst är mer än nå-
got annan en mångfald af konster, för-
enade hos en enda' person. Det är tu-
senkonstnärens, den allsidige artistens
talang, i föreningmed naturlig finhet
och anspråkslöshet, som gör hr Scho-
landers prestationer så tilldragande.

Om vi skulle genomgå och uppehålla
oss vid livar cch en af de öfver 2©
sånger hr Scholander föredrog i går
afton, skulle det draga för långt ut.
De* genomlöpte alla stämningar från]

det sentimentala till det burleska:med
en förvånandesäkerhet visste sångaren
att öfver allt slå huivudet på spiken.„Till hr Scholanders mångsidiga be-
gåfning hörockså en öfverlägsenspråk-
färdighet! han sjöngigår afton med
största lätthet både italienska, spanska
och franska. Hvar och en af åhörarne
torde ännu kunna minnas hans ömma
Angiolina, Angiolinetta", tungans fär-
dighet i den napolitanska O pesca-
tor", det lössläppta iden spanska se-
renaden med dess Pst!" och kyss"
och veritabla flöjtomqväde — det äkta
galliska förståndet och charmen iDe
tre prinsessorna" och Le marché de
la Madeleine".

Efter detta kunde man förstå, att
hr Scholanders Bellman föredragskulle
bliiva en njutning, och dock öfver-
träffande detta förväntningarna. Det
var likasom om både han sjeif, rösten
och hela föredraget växte på den klas-
siska, om hemmeterinrandeDjurgårds-
grunden. Hr Scholanders stora musi-
kalisk-dramatiska begåfning firade den
ena triumfen efter den andra. Rent
ut genial var tolkningen af „Bröderna
fara väl vilse ibland". Det var den
inkarnerade Bellmanstypen man hade
lifslefvande framför sig, den dräglande
dryckenskapen och hjertskärande för-
tviflan itätt famntag.

Hur njutbart återgaf han icke den

~w*c# Siarn von 15«irs Måleriaffär och Ritkontor f»^?Telef. 1542. Helsingfors, Högbergsgatan 37. Telef. 1542.
0 B SJ. Specia/ité: Stilenlighet. OBS.! Arbeten utföras al fresco, al secco och sgraffitn



Jr §UAIS §KKÄDDERI, fcpä**
Helsingfors, Stora Rohertsgatan3.

utför alla tillyrket hörande arbeten, af såväl kundernas som egna tyger, med kändackuratess och tillde lägstapii-
ser, som kunna beräknas. 6'BSJ Godt tillfälle för alla som önska välpassande kläder. Telefon 1192.

OrkesterförciiiiKjcniHelsingfors.SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 25 Felbruari 1894Måndagen den 26 februari 1894

Godtköpsförcställnirig. s:te
För 49:ile gången

Filt-KiuincLlisa.Bröllopet o

13
Musiken afSkådespel i4 akter af Frans Hedberg.

A. Söderman. Program:PERSONERNA
.:-"'' ;'"::;^Kirger Jarl till Bjelbo Hr Malmström

Ouverture till op. Hvita Frun" BoleldieuLMechthild, hans gemål Fru Eiégo,
Estudiantina" valsBengt Lagman, hans broder Hr Berlin, -^-"-iF^..

Härved Boson, jarlenshöfvitsman „ Swedberg

Ml

/ för violoncell. .{_
b) Gavotte J {Popper.

(Herr A. Köliler.)
Magnhild,hans hustru, jarlens sy-

ster Fru Lindberg.
Knut Algotson, riddare Hr Riego SödermanEU bondbröllop (2 satser)
Ingrid, lians husfru Fru Salzenstein,

Fackeltanz lleyerheerSigrid, deras dotter Fru Bruno
Botvid, prior i Vreta Hr Salzenstein,
Kol Tynneson, Bengts stallare Hr Enberg,

a) Aftonstämning | iKjerulf
s.inacr med „

b) Du är min ro ( 'Collan.
„.,„„. pianoaccomp.

c) Finsk folkvisa J * (Snne, Bengts skrifvare Hr Hultman
Björn,Knuts gamle väpnare Hr Lange (Fröken Sigrid Sederström.)

FrkInga, lians dotter Borgström UaffDie Miihle" f<3r stråkorkWtisf-
c&apt/rosser

belönade med

uldiiKMlalj i Aiitwerpen

Riddare, tärnor, småsvenner,knektar m. fl Mazurka (ilinka
Handlingen försiggår iÖstergötland, dels på Bjelbo,

dels på och omkring Ulfåsa. Tiden 1261
Orkestern utför Konserten börjarkl. Ikb e. m.

sta mellanakt }Svenska folkvisol'*" af Pahl^
2:dra ocli 3:dje mellanakt

Nordiska folkvisor och folkdanser arr. af Söderman cfloGeri fjiajanas.

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. »BSÄ.
gRENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o

Etablerade 1835 Etablerade 1820,

ceejstjAc, fyeims Champagne,

1 ////^

<4-g
O!
r\ .|(A

{/\
° -

Specialité: „"? dléäailles ä'ov". Specialité: Carte d'or"t

Generalagent förFinland: Jlgeniuren VINICÖLE"
" r— (

vS n

c/terman zXilgmann, i^L,Helsingfors

måleriska belåtenheten och den naiva
uppsluppenheten i „Mollberg dansmä-
stare" och Storm och böljor tystna
re'n-', huru säkert travestien ielegien
öfver bränvinsbrännare Lundholm med
kyrkoklocksackompagnement, hnr task-
spelaraktigt det stora figurgalleriet i
njpndan, ur vägen.. .".

På en mera treflig- och uppfriskade
afton än hr Scholanders bjuder insen
konsertgifvare".

Sven Scholanäér är född i Stock-
holm (1. Bj april 1800. Hans föräl-
drar voro professorn och intendenten
F. W. Scholander, den bekante arki-
tekten och målaren, äfven känd som
skald och tonsättare.

Efter genomgångetklassiskt lärovärk
började Sven Scholander ornamentala
studier för fadern, och dessa fortsattes
sedan efter hans död under 3 år
hvarefter en färd till utlandet genast
företogs. Där fullkomnade han sig i
ytterligare tre år i ornaments- och
byggnadsbildhuggeriet, som han efter
hemkomsten till Stockholm genast bör-
jade utöfva och fortfarande framgångs-
rikt bedrifver. Vid sidan af detta
yrke upprättade Scholander för ett par
år sedan ett större magasin för för-
säljning ef fotografiska utensilier, en
affär som för närvarande i sitt slag
hör till de förnämsta ihufvudstaden.
Detta är bildhuggarens och a/färsman-

nens yttre värksamhet och person. Men
här ha vi att göra med musikern Scho-
lander och då vi tro oss bäst tillfred-
ställa våra läsare, om han själf, med
sin frän musikaftnarna allmäntbekanta
älskvärda familiaritet. äfven här får
träda fram och .. sjunga ut" med hvad
han vet och tänker om sin musikali-
ska person; och därmed öfverlämna vi
till sist ordet åt honom själf:

Musiken är en ärftlighetsgäfva in-
om familjen. Min farmor lär ha haft
en öfverdådig röst som yngre, med
hvilken hon förenade en musikalisk
smak och känsla, som lär ha varit
hänförande. Hon spelade i likhet med
så många andra damer af hennes tid,
på luta — instrumentet förkommet—
och vid hennes knän har min far setat
och läst många af de sånger, hviika
han sedermera sjöng för sina barn och
dem jag ännu med kärlek föredrar,
bland andra den af den stora publikensa
omtyckta ..tu me demandes, Marie".
Min far, som sagt, tog upp sin mors
fallna sångmantel. Han hade en väl-
dig ocli omfångsrik basbariton, livilken
lian skötte med naturlig och medfödd
smak, ehuru den ju var alldeles osko-
lad, och när han vid sin guitarr om
sommaraftnarna satt midt i barnaringen
på farstukvisten" ute på „Skuggan",
kunde Lindingöborna midt öfver sjön
sitta ocb lyssna till hans visor som

fördes vida kring på ..tonernas vågor"
iden stilla kvällen. Vi ha också som
bilaga till min fars samlade skrifter,
utgifna efter hans död. låtit trycka de
flesta af de visor och ballader, som
lian komponerat just med tanke på
sin älskade guitarr. och som han så
gerna föredrog båda fer oss barn och
igladt lag för lyssnande vänner. Att
jag med min repertoire införlifvat alla
ödess visor, faller af sig själf.

Vid 15 år började jag ismyg knäp-
pa på fars instrument; den ena efter
den andra af först hans. sedan andra
visor togs ut" efter gehör, till dess
jag en lycklig jul blef egare till ett
instrument, en vanlig G-strängad gui-
tarr. Nu växte repertoarenhastigt, till
familjs och vänners förnöjelse, nren
1881 och -82 tog jag sånglektioner
härstädes för lärarinnan vid konserva-
torium, fröken Ellen Bergman, och
under Pariservistelsen IKBH. -84 och
-85 begagnade jag mig af det tillfälle,
som genom en iParis vistande svensk
ung sångare erbjöds mig, att deltaga
uti och bevista den då så omtyckte
och berömde italienaren Delle Sedies
lektioner. Min guitarr följde mig tro-
get, visor snappades upp till höger och
vänster såväl iFrankrike som ock —
och mest — iItalien, där jag under
(i månuder flackade rundten artiste".
Neapel och Venedig voro de mest ..gif-

vande" orterna. Efter hemkomsten fick
jag tag i min första luta, hvarefter
guitarren blef en öfvervunnen stånd-
punkt. Tio guitarrer gå iton ej upp
mot en luta! len sak måste jag dock
efter ett längre tvekande gifva guitar-
ren rätt: istämningens och strängnin-
gens ändamålsenlighet. Den gamla lu-
tan hade H strängar pa gripbrädet,
stämda i ett rent a-durs-ackord med
några mellanliggandeiren följdstämda
basar, hvilket system gjorde, att man
hänvisades till ett högst inskränkt an-
tal tonarter ocli harmonier, under det
att guitarren med sina ters- och >|\nit-
intervaller erbjuder långt rikare resur-
ser för den spelande. Altså, jagbyggde
om min luta så att den lämpade sig
för gnitarrens strängning, och på så
sätt är det jag nu alltid använder den.
Instrumentet är för resten bygdt i för-
sta åren af århundradet.

Hur kom jag att sjunga Bellman?
Ja, sannerligen jag det vet! Min far
sjöng aldrig Bellman. och kände ytterst
litet till honom. Imin morfars hus— långt före min tid — umgicks
gamle Eaab. sin tids bäste Bellmans-
sångare, men som sagt, BtågQD gpnoii
min far — eller annan — fortlefvancft
tradition har jag ej alls haft att stöd»
mig på, Enfin, någon gång har jag
väl hört en eller annan Bellmansviså— om inte annat så ikvartett, hvar-
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Sång N:o 8
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Rixner
BelliniMarsch Land

Ouverture »No
Polka-mazurka
Final ur LuoiiiSocietetshusets stora sal

N:o 24
PAUS

5. Potpourri ur Travis
6. Vals ,BlauenDona
7. Chanson Arabe. .
S. Spansk dans . .
9. Marsch ....

ogram
N:o 51Fredmans Epistel

Måndagen den 26 Februari
1. Icanotieri del P( Sång N:o 28, \ :des Movitz Straus

L. Za lärdo Maritana
!. Marsch
i.Ouverture H
i.Polka -<' W
l. Svenska FolKvisorRosina

F. W. S PAUS

När ja' ensam Fantasie
Vals .AEpistelN:o 54å funderar Romans

8. Quadrille S
Nok mins ja' när ). Marsch

fria ja
Säng Tisdagen den 27 Februari

Marsel1
Le brave mari Ouverture Titus" .

Polka .Hocli in Nore
Chor der Friedesboten

Les métamorphos inac PAUS
Potpourri

A. Parthenay Vals
Soldatgossen
Ziguenardans
Marsch . .

Spetsa

lysch
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F. F. BLOMBERG's

Restauration
<V. Magasiiisyatati N:o 1

f^ af år 1867

t försäkrar f\
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Prässjäst
non iLedig annonsplats

JJttika
Denaturerad Sprit

igenom min liåg- och tanke vakts för
saken. Ingen tradition, inga förebil-
dar, altså ett från grunden ejalfstän-
digt uppfattningsfält. Och kanske
detta för mig varit en lycka, ty jag
hade måhända annars aldrig vågat
mig pä att göra saker och typer, som
jag nu anser mig endast och allenast
kunna göra dem, för att vara trogen
käre fader Bellmans minne! Och han
är märkvärdig med det, att man nä-
stan aldrig kan sjunga honom utanatt
hitta en ny liten farce, ett nytt litet
korn. förut ej bemärkt och tillräckligt
genomälskadt! Detta för sångaren —
tänk då kur oändligt mycket mer för
åhörarne!

—
■ Jag ligger aldrig iro

på det jag kan. Ständigt ökning af
vis-stocken — Bellmaniförstarummet,
och jag ger mig väl intet föran jag
har honom i mig med hull och hår!— Och livad till sist mitt offentliga
uppträdande angår, så har jag haft
glädjen att från första stund finna en
mig fullt förstående såväl publik som
kritik. Och just detta, att båda så
väl från början förstått uppfatta min
ställning som gentlemannasångare, den
själf i sin sång glade och lycklige
amatören, har särskildt gladt mig;
Jag har ju alltid med min anspråks-
lösa sång tyckt mig ha justjsom en
mission att fylla; den lillavisans fram-
dragande ur glömskan, dess upprät-
tande på den plats uti människornas
hjärtan som den med så stor rätt till-
kommer, såsvm varande den musikart,
som kanske just mest af alla har för-
mågan att gå från hjärta, till hjärta
och att tilltala både den mer och —
mindre musikaliske eller musikförestån-
diga: Hur många i dagligt tal kal-
lade „fullkomligt omusikaliske" ha ej
kommit och med glädje i blick och- ord tackat mig för en genomlefd glad
och lycklig stund — folk, som det
aldrig skulle falla in att gå och höra
en fiolkvartett eller en symfonikonsert— detta sagdt utan att jag väl för
min egen del behöfver bli missför-
stådd! — Och missionen vet jag på
så sätt har burit sina frukter, att dus-
sintals gamla lutor krupit fram från
skrubbar och vindar och börjat knäp-
pas på: visan har börjat vinna ter-
räng!"
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