
T ti. Stude,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,

4? 27 Unionsgatan .As 27

Tisdagen den 17 Oktober 1882

Bladetutkommer alla dagar. Lösnimiror\ 10 Jii. säljasiNya ten
tern, Brunnshuset och Societctshuset äfvensom ibladets utinons.| kontor, A. L. Hartwaljs butik vid Senatstorget,der ,-itven prenu

tneration emottages till ettpris
O Mn 97 at 6 förhelt år. Annonser Rj.A O7n.U Cl, till ettprisaf minst50 "pi.införas.

'""'' Cl.

■A.Parviainen &C:o
lni'iii|i i 1 1 1 11

Petroleum, sa!t^<affe7socker.viner,punscho.cog-
nac; samt ipartio. minut:

Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.

A. Parviainen & C:o,
Michaelsg. 8, telefon-n-r2'Jl

®

gHF" Rikaste \irv... n( vnrhro och bil-
liga viixter, blombuhetterf som ex-
pedieras en hftlf timme eftt-r beställuiogeD,
guldfiskar in. in.

O. 91. Stcitliis,
Villan Alkärr,

telefon M 241
Glogntnn Jfå 1.
telefon M 259!

Daniel Nyblins
Fotografiatelier,

Fitbiansgutan 3],

öppen söcknedagarkl. 9-0, söndagarkl,
10— 2. Telefonnummer 2i;4.

o. Qi-nce-nczy
R. MeIIin,

N. Esplanndgatan 39,

I

Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,

4 Ilelenegatan 4,

Rich. Hindströms
k Asfaltläggnings-kontor

verkställer

af alla slag.
Telefonnninmer HNi.

D. J. Wadéns

Elektriska affär,
Vestra Benriksgntan ..)/ 12,

telefonnumrin;r 200.

Tapeter och rullAer
af nyaste slag i

Georg Jlieks' tapetmagasin,
N. Eipliinadgatan 27.

"oo ± - ~ %
>» ||J.j c £" «sl 11 II"

;q "~" "

Från tonkonstens område.
— Muxik förhållandenaiÅbo.
Iortens blad läses:

Sista 16:de, abonnerade musiksoi-
réen, hvilken omsider gafs i ho-
tel Phoenii' stora sal, bjöd på ett

ganska omväxlande program af nu nå-
got modererad längd. Utom en mängd
samstycken af både allvarligareoch
lättare innehall förekommo tre, solos,
af hvilka Ardofs variationer för vio-
lin tillvuuno sig störstauppmärksam-
het och synnerligen förtjenstfullt ut-
förde*af hr Waak på ettiHamburg
för icke längesedan uppköptvärdefullt
instrument med inneliggande öfligeti-
kett, hvarå läses de tryckta orden:
Fiancescus Ruggeri detto il per in
Cremona dell Anno 1690. HrOhlen-
Idorfs violoucellsolo Aftor.stämning"
af Mozart emottogs iifven med bifall,
ehuru dess utförande, som ej förutsät-
ter särdeles teknisk färdighet, nu fö-
reföll oss matt, detta måhända till
följd af styckets nägot enformiga ka-
rakter. Med intresse följdesIntroduk-
tion och Gnadenaria ur Meyerbeers
,,Robert der Teufel", sannolikt af hr
Fiehtelberger arrangerade för bary-
!tonhorn och utförda af en musiker
frän bataljonsmusiken." För omkring
två år sedan antagen till signalistelev
vid musikskolan iHelsingfors,harhan
sedan ett år tillhörthärvarande vär-
nepligtige bataljons musikkorps och
inger goda förhoppningar. Tonen är
redan rätt mjuk och afrundad, men

äJBfT" Annonser- till ett pri* af minst 50 penni cmottagas d bladets annonskontor. ~'%|f
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Hp <$f<rtiir&N:o 21.

Onsdageu den IS Oktober 1882.
För 3:dje gången

:o Prinsessan af Bagdad.
Pjes i3 akter af A. Dumas d. y.

33

Persönerna:
Jean de Hun spelas af Herr Bränder.
Nourvady „ Dahlström.
Godler „ „ Åhman.
Richard „ „ Agarfflr.
Trevélé , „ Salzenstein.
En poliskommissarie „ „ g. Malmgren.
Lionnette „ „ Fröken Keis.
Raoul de Him (6 år) n u .
En kammarjungfru „ „ Fröken Ingraan.
En engelsk guvernant , „

ti Kurck.
Antoine „ „ Herr v. Holten.
En betjent ,... „ „ „ Paulson.

(Scenen:IParis.)

seap

Priser
Jfy*: ja.

Parterre n:ris 1— 32 å 6: —
33-72 „ 4: —

„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3: —
Parterre-galleri , 3: 50
Venstra Parterre-Avantscenen, hel loge 6 pl, „ 25:

—
„ stycketals . „ 4: —

Parterre-loger , . . . „ 4: —
Första radens fondloger, n:ris 9, 10 och 11 . „ 4: 50
Förstaradens sidologer „ 3: 50

a aro:
J~mf. JiiAndra radens högra avantscen,hel ioge, Gpl., a 20: —

ii .i fondloger, n:ris 7^-13, pi. I—2 „ 2: 50
.i „ „ 7—13, pl. 3-1! „ 2: —

„ sidologer, pl. I—2 „ 2:
—

,i „ sidologer, pl. 3—7 1: 50Tredje radens avantsceuer, hel loge . . . . K): —
„ „ fond

~ „ 1: —
„ sidologer j:„ gallerie '—so

w JJS*« Teaterns biljettkontorär öppet representationsdagarna:söckiiedagarnafr/Inkl 9f. m. till VJJ e. ni. samt frän kl. 4 e. ni.; sön- och helgdagar från kl. 9—lo f. in. samt från kl 3e mäfvensom de dagar, representationer icke gifvas, från kl.12-'/23. Vid förköp före representåtiousdå-gen erlägges for lnaije biljett 10 procent utöfverpriset.

Tobaksrökning i teaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden3D

o
Börjas kl. *3 och slutas omkring kl. 10 e. m.



Populär tiiert
Torsdagen den IV oktober

gifves uti

Societetshussalongen
den

första populära

KONSERTEN,
föranstaltad af

Helsiugfors orkpstor-foronin?.

Mellan akterna.
Teater-nyhet. Karin,spring

ner tillMynttorget och se efterpåaf-
fischen kvad som ppelas på teatern i
dag", sade en fru till sin huspiga.
Efter en stund återkom denna och sa-
de: Det blir: Lifvets skolaoch Neu-
marks blanksmörja hos Strindberg."
Under teater-affischen stodett tillkän-
nagifvande, att den afNeumark upp-
funna blanksmörjanförsåldeshoskrydd
kramar Strindberg."

Försigtighet. Den franske
teaterförfattarenLe Mierre applådera-
de sjelf flere gånger, då man pä tea-
tern uppförUe ett af lians dramatiska
arbeten. Då enperson klandradedet-
ta, svarade Le Mierré helt lugnt:
.Tag sköter sjelf mina affärer, det är
ett sätt att få dem väl uträttade!"

Bildningen stiger. Hvad
är det ät Blacken din? 1

' frågade en
åkare sin kamrat, lian står ju och
hänger hufudet hela dagen."— Ja",
svarade kamraten, ,jag vet inte; men
alltsedan det hlef fråga omjernväg-ar,
så har han blifvit så förb-dt funder-
sam."

saknar ännu full säkerhetoclilyftning
samt tillbörligtlegato. Solostyckena
beledsagades af orkester med undan-
tag af violoncelllsatsen, som päpiani-
no accompagnerades af soiréegifvaren
hr Fichtelberger.

Bland samstyckena bör i främsta
rummet nämnas sinfonien n:o 10 af
Haidn, hvars tilltalande andante ut-
fördes ganska delikat, medan öfrig-e

satser, isynnerhet menuetto allegro,
hade, tycktes oss, erfordrat omsorgs-
fullareinöfning. Överturerna till,,Lä-
tta kavalleriet" af Suppé ochAchenb-
rödel" eller Cenerentola(Cendrillon)
ätergåfvos med ruff och applåderades
lilligt. Iden förra af dem hade sär-

skildt hr Scholler, som i åtkilliga Ar
tillhört musikaliska sällskapets kapell,
godt tillfälle att jädagalägga sin min-
dre vanliga säkerhet och skicklighet
som trumpetist. Behagligt smektes
örat af Lumbye's anslående ,,Jenny
Lind-vals." Fem nummer iännu lät-
tare stil fulländade programmet. Af-
tonens intryck var angenämt och be-
söket ganska godt.

Ett endels störande intryck gjorde
under violinsolot det väl lågmälta,
men ifriga samspråket närmare orke-
stern m* lian txäune utländtringar (?),
hvilka säkert ej på länge träffat hvar-
andra och nu ville taga tillfället
iakt. Sådant skall väl höra till
tidsandan ocli dess allbeprisade frihets-
idéer. En gammal man inärheten
fann sig emellertid deraf föranlåten
att plötsligt lemna salen, sedan han
dessförinnan ett par tre gånger för-
gäfves sökt sig en stilla vrå bak
bergen."

Då hr Fichtelberger ämnar attun-
der loppet af hösten och vintern åter
gifva en serie abonnerade musiksoiré
er och denna gång inskränkerantalet
till endast tio, kan antagas förgifvet
att en mängd af Åbo stads musikäl-
skande iuvårare skall medfägnad om-
fatta detta tillfälle tillnöjsamrekrea-
tion under några aftnar af den mör-
kare årstiden.

VARIETE-TEÅTERN
Brunnshus-salongen.

Föreställning hvarje afton från kl.
7,8 e. m, dervid följande ut-

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Möhrings Trio och Teater-
Tiiitamarresqup, gymna-
stiska sällskapet Warten-
berg, tyroler-sällskapetHo-
f»T, instriimentalisten Sid-
ney Terry, kanondrottnin-
«en miss Falinia,den lilla
rrapez-konstTiärinnan Victo-
ria o. pianisten PlUldnip.

Tisdagen (Jen 17 Oktober:

PROGRAM

Sola för stråkcittra trtföres af hr
Max Hofer.
Cloweernas entré, utföres af Carl,
Paul och Willi Wartemberg.
Uppträdande af den lilla Victoria.
Uppträdande af fröken Joana.

(1"> uiiDuters paus.)

Uppträdande af tyroler-sällskapet
Hofer.
Uppträdande på ståltrådslinaaf frö-
ken Angelina Wartenberg.
Uppträdande af herr Möhring.
Sista uppträdandet af hr Terry.

(15 minuters paus).

9. Möhringb Teater-tintamarres-
que, komiska parodisceneri4 ta-
blåer.

10. Ikariska lekar utföras af hela säll-
skapet Wartenberg.

11. Uppträdande af tyroler-sällskapet
Hofer.

12. Uppträdande af kanondrottningen,
miss Fatima

Obs.! Imorgon förändradtpro-
gram!



—
".

Bitar.
— Wagner inégligé. Ur ..Ri-

chard Wagner et son oevre etc" af
m:me Gautier låna vi följande:

Jag frågade Wagner en dag, om
han hade någon framtidsplan för sin
son, som nyss förutblifvit född. Han
svarade: ,,Först och främst har jag
den äregirige önskan att tillförsäkra
honom ett reveny, som gör honom o-
beroende och besparar honom dessa
erbarmliga sorger, som jag haft så I
mycket att kämpa med. Jagvillock-
så att han. studerar litet kirurgi, åt-
minstone sä mycket, att han kanläg-
ga första föibandetpå en sår» ad. Jag
"har så ofta varit tröstlösöfver min
oförmåga,närnågot olycksfallinträffat
imin närhet, att jag vill besparaho-
nom den sorgen."

—
Fru Wagner

berättade mig, att komponerandet af
Meistersinger" för längre tid måste
afbrytas, och orsaken dertill var en
eländig, herrelösoch sjuk hund, som
hennes man — det var i Zürich —
tog upp från gatan och försöktebota.
Det otacksamma djuret hade bititsin
nya herre ihögra handen, och såret
hade blifvit så smärtsamt, att det all-
deles hindrade Wagner att skrifva . . .
Högst märkvärdig är den elasticitet,
som ofta framträder hos Wagner, den
humor, som ej en gång hans långa
pröfningsrika lefnad kunde förderfva.
Hans konversation, än idag så all-
varlig, fängslande och innehållsrik,
springer med ett ryck plötsligenöfver
på humorens och fantasiens område.
Wagner talar med en honom egen, fin
ironi, som kan framkalla det hjertli-
gaste skratt. ILuzern sattehan mig
i förvåning genom sin gymnastiska
förmåga och den utomordentliga vig-
heten hos hans kropp. Han klättrade
upp ide höga träden isin trädgård,
till stor förskräckelse för hans fru.
För himmelens skull ge ej akt på
på honom", besvor hon mig, ty om
man beundrar hans klättriugar, kan

ingenting' i verlden hålla honom till-
haka från denna passion" . ..

Före min afresa från Lnzern ville
Wagner ännu en gång företaga en
utflygt på flere dagar föratt visa mig
Wilhelm Tells land. En ånghåt för-
de oss till Zttrich, der mästaren mot-
togs af folket såsom en kär konung.
Sedan vardt det ännu en sjöfärd, tn

bergstigning och livad vet jag allt;
men hvad jag aldrig skall förgäta är
;dessa förtrollande dagar af en så her-
lig förtrolighet, vidare denna intagan-
de munterhet, di nna enkelhet ochden-
na ytterist hängifnaomsorgomoss, som
Wagner visade, det mästerskap han
utvecklade för attgöraalltså beqvanlt
som möjligt. Han varalltidförstuppe
om taorgnarné och väcktesjusofvarue.
Dettaväckande tillgickpå sittegetsätt.

Han sjöngMarseilläisén och trummade
till den med fingrarue på vår dörr.
Återkommen tillLuzern,berättadeoss
Wagner, ätt han under största delen
af denna utflygt varit sjuk, menhade
ej låtit ett endaordundfallasig derom.
emedan han ej ville störa vår glädje.
Med verklig sorg tog jagslutligenaf-
skcd af min gästfrie värd. Hvad som
i någon mån tröstademig, var hans
löfte att ofta skrifva tillmig,och det-
ta löfte har han också troget hållit.

I sufflör uckan.

En vigtig skiinad. Kongl.
sekreteraren S. införde en af sina be-
kanta i en familj, der han ofta um-
gicks; och yttrade, idet han presen-
terade honom: Jng har den äranatt
presentera notarien W., som icke är

så dum, som han ser ut." ,,Ur-
säkta, mitt herrskap, inföll W., det
är också den enda skilnaden emellan
S. och mig."

— Hederskänsla. En mycket
fattig student lade livarje afton, då
han gick till sängs, sin torna plånbok
under örongåttskudden. Hvartill gag-

nar den der försigtigheten,man kanju
ändå icke stjäla något ifråndig?'' frå-
gade en af hans bekanta. — Äh",
svarade studenten, jag vill inte ger-
na skämmas för en tjuf."

,Åh",

Ryska papyrosser,
Promenad"- och Fessalia"-, ytterst
billiga, hos TIL HOLMSTRÖM.

P. P poffs

fe 1/ifi- flpfi Op|ihlp^h?n(ip! =
I Vill Uull UöliHuiDuöllClluöl,g
c Norra Espintradg. 27, Alesander«g. 18, 3

a> förtjenar att besökas at allmän-
yH lieten. p

Schildt & Hallberg,
Helßingfors, Michaclsgatao fl.

Brandredskap,mejeri-artiklar
af alla slag <£" bigödningsitmnen
hos SCHILUT & HALLBERG.

#Hst Fortepiano-fabrik,
Fltyf/lar och Fianinöftmed jernram,

till billiga priser — 01) s.! Äldre pia-
nos tagasi utbyte. fPF* Reparationer
verkställas. Pianos uthyras. ""^0

J. K. ENGSTRÖM.

GA9na.J,uik\ cXoetdwaI(
t'
( £1 f*xandetoqafa 11

iiftw&ltcit a:!'iHck'l fa iiuiicTaf-

fotxilict uahufiqa 111 incia fuat-
tesi, >a{\cz> för- C-a? ecfv öfz-ici t
i ?c 1111a Giallcmc

v. Wrigtlis

Vide- Rottingsvarufabrik,
med egna snickeri- och jernarbetareverkstäder,

Helsingfors, Glogatan 1,
tillerkänd konstindustiiutsiallningens

höf/xtapvis.
Videmöbler, soffor, stolar, bord, hyllor,

sängar, skärmar, m. m.
Barnvagnar, rullstolar, galanterivaror af

vide, rotting och espario
Hushållsartiklar:korgar.reskoffertar, o s.v.
Reparationer utfftras Rottingsbottnar

nätas och amerikansk* furusitsar insät-
tas,Wienerstolar o råmaterial försäljas.

Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år I*«J

iueddelar försäkringar genom
Gustav Paulig,

general-agent,
N.EsplaDadg. 5 (telefonnummer111)

el»ingfor», H:for« Dagblads tryckeri, 188-2


