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Til. Stude, !
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,

Onsdagen den 18 Oktob&r 1882,

Bladetutkommer alladagar. Lösnumrorå 10 yä- säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom i bladets annons-
kontor,A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfvenprenu-

meration enJottages till ett pris

N.n OO af 6 3mfi förhelt år. Annonser ftl-rj OQ.U CO. tillettprisafminst bQjti.införas. II.U tO.

A.Parviainen &C:o
(Michaelsgatan ,JW 8)

försäljai parti:
Petroleum, salt, kaffe,

socker,viner,punscho.cog-
nac; samtipartio.uiinnf:

Alla till en väl sorterad
jernhandel hor. artiklar.

A. Farviainen & C:o,
IMichselsg. 8, tc!efou-n:r 221
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Obs.!
Dagens nöjen j
seprogrammen!, > 6#A°'^^t3^

Hos

FRITZ HIERTZELL
porträtteras alla dagar från kl. 9 f. m

N, Esplaaadgatao 27 (teW fonnumtner 2->8).

Daniel Nyblms
Fotografiatelier, I jafftredskapshandeln,

Fäbian^gatao Äs 31 (3 Gingatan 'åt
öppenaöcknedagar kl. 9— 6, söndagarkl

K)— 2. Telefonnummer 2*>4. stort

Jagtgeväro. S"ii icc-n-cz.
R. Mel lin,

N. Esplanodgatan 39. &

Skjuttillbehör.
Fritz Wiik.

S^F* Rikaste urvni nf vnclctd ochbil-
liga växter, blombuketter, »om ex
pedieras en hnlf timme efter beiitällnlugcn,
ffuldfiskar m.m.

ii. .11. StenltiM,
Villan Alkärr, GiogalHii ./t/ 1.

telefon M 241, telefon ./»/ 259.

Albin Både,
Agentur- & Konimissionsuffär,

C. Alb. Grubb,
Urmakare,

4 Helenegatan 4 M 1Michseligatan M7,

2P^p Annonser till ett pris (rf' minst HO penni emottagas d bladets annonsliontor, "^g?

Rich. Hindströms

s Asfaltläggnings-kontori
? verkställer* sC itHfuUläKSiiiiiiciir C
© af alla slag.

'r<J]efoniiutnni«r 106. *

D. J. Wadéns

Elektriska affär,
Vestva Ileiirik.<!jtilaii ,/\s 12,

telefonnummer 200

É Tapeter och rullåer I
af nyaste slag i

Georg Rieks' tapetmagasin,
N. Esplanadgatan 27,

/^Sm\^fnil
Nyqvist,

■jw&mk

'^^^^^K
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'
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Lager
af
alla
slags

finska
och

utländska
utsäden
för

jordbruksbehof.Jordbruksredskap.
Bigödningsämnen.hrv a I
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N:o 21.

On&clageii den 18 Olttobei- 1882.
För 3:dje gångeu

:© Prinsessan af Bagdad.
Pjes i3 akter af A. Dumas <1.

-t-s

"pH

33

Persönerna:
Jean do Hun spelas af Herr Bränder.
Nourvady „ Dahlström.
Godler „ ÅJynan.
Richard „ „ Agardh.
Treyélé „ „ „ Salzenstein.
En poliskommissarie „ „ „ S. Malmgren.
Lionnette „ Fröken Reis.
Raoul de Hun (B år) „ „ — —
En kammarjungfru „ „ Fröken Ingman.
En engelsk guvernant „ „ „ Kurck.
Antoine „ „ Herr v. Holten.
En betjent , . . . . „ „ „ Paulson.

(Scenen: IParis.)

Parterre n:ris 1— 32

„ följande stolrader, n:ris 73— 154 . „ i): -
Parterre-fralleri „ 'å: 50

hel loge <> pl. „ 25: —
Parterre-loger , . .
Första radens fondloger, n:ris 'J, 10 och 11
Första radens sidologer

Priser
Jihf yä.

a 5:

„ 4: 50„ 3: 50

a ar o:
Smy. yii

Andra radens högra avantscen,hel loge, 6pl., a 20: —
„ „ tondloger, n:ris 7—13, pl. I—2 „ 2: 50„ „ „ 7—13, pl. 3- r< „ 2: —
„ „ sidologer, pl. I—2 „ 2:

—
„ 1: 50„ 10: -

1:
—

„ 1: —
,i sidologer, pl. 3—7 .

Tredje radens avantscener, hel loge„ fond„ „ sidologer„ galleiie

O

UJJS.» Teaterns biljettkontorär öppet representationsdagarna: söcknedägarna från kl. 9
f. m. till '3 e. ni. samt från kl.4 e. ni.; sön- och helgdagar frän kl. 9—lo f. in. samt frän kl. Se.ni.,
äfvensom de dagar, representationer icke gifvas, från kl.12— '/23. Vid förköp före representationsla-
gen erlägges för lrvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

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

Börjas kl. 7 och slutas omkring kl. 10 e. m.

♥



Poplär konsert
Torsdagen den 19 oktober

gifves uti

Societetshussalongen
(len

första populära

KOHSERTER,
föranstaltad af

Helsingfors orkester-föreninir.

KONSERT
gifves

nästkommande lördag

(een 21:sta okt.)

Universitetets solennitetssal

F.»i ina 11ngiln Ii1.

De dramatiska förhållan-
dena i Finland.

Det lider kna-pt något tvifvel att
genom en större enhetlighet ilednin-
gen och sträfvandena tor öfrigtönsk-
ningarne att erhålla en svensk scen,
till större delen rekryterad af inhem-
ska krafter, samt en rikare inhemsk
litteratur kunnat i högre grad upp-
fyllas an falletblifvit, Ty oafsedt att
fordringarne på de finskor och finnar,
som på ett eller annat sätt egnat sig
åt de intressen, som svenska teatern
representerar, icke alltid varit så mod-

ererade, som omständigheternakan-
ske fordrat, liafva de tidtals herskan-
de små olika principerna hindratupp-
komsten af en sund kontinuitet. Än
fanns det t. ex. en teaterskola, så
blef den åter stängd, så öppnadesden
ånyo o. s. v. Den böjelse förkritik,
som alltid utmärktHelsigfors' svenska
publik, för resten en mycket estetiskti
bildad, måhända öfverbildiul publik,
har också allt vidare utvecklats ge-
nom det existerande missförhållandet
emellan dem, som egnat sig åt pro-
duktion, och dem som egnat sig åt
granskning. En aktör eller författa-
re béhöfver sannerligen icke hos oss
frukta att icke blifva offentligen kri-
ticerad eller att något af hans miss-
tag eller brister icke skulle få sin
tillbörliga niipst, ty han följes alltid
ispåret af en hel massa resencenter,
af hvilka naturligtvis ej den ena vill
vara sämre än den andra iframstäl-
landet af anmärkningar, hvilket allt
kan vara godt och väl, meniett land,
der produktionen är så inskränkt som
hos oss, lätteligen kan verka en upp-
lösning af den oreflekterande åskåd-
ningen och känslan, som dock utgöra

de yttelsta grunderna för all produk-
tion och all konstnjutning. Till hvil-
ken grad man kan svärma för kritik
framgår bl. a. ur sn teateranmälan,
deri en af landets mest, iiisigtsfulleåt
detta häll skjuter skulden tillvår dra-
matiska litteraturs ringautvecklingpå
att vi liafva för litet kritik. Liksom
icke helt andra magter skullevid pro-
ducerandet vara verksamma!

Från teaterverlden.
— En polsk tenor på kungliga

teaterns scen iStockholm, se derden
nyaste nyheten. En kritiker yttrar:
Stora teatern hade församlat ganska
talrika åhörare,hvartill bidrog så väl
Verdis stämningsfulla opera Aida-',
som uppträdandet af en här alldeles

VÅRIETE-TEÅTERN
Brunnshus-salongen.

Föreställning hvarje afton frän kl,
l/28 e. m, dervid följande ut-

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Mölirings Trio och Teater-
Tintamarresque, gymna-
stiska sällskapet Warten-
berg,tyroler-sällskapet Ho-
IVr, kanoiiclrottiiingeii WlisS
Patinut, den lilla tiapez-
konstnärinnan Victoria och
pianisten Pandrup.

Onsdagen den 18 Oktober.

PROGRAM

Den lille kautschuk-mannen, utföres
af Paul Warfenberg.
Solo för xylofon utföres al hr Max
Hofer.
Uppträdande af den lilla Victoria.
Uppträdande at fröken Joana.

(15 minuters paus.)

Musik-nummer.
Uppträdande af tyroler-aällskapet
Hofer.
Uppträdande på ståltrådslina af frö
ken Angelina Wartenberg.
Uppträdande at herr Möhring.

(15 minuters paus)

!). Möhrings Teater-tintamarres-
quc, komiska parodisceneri4 ta-
blåer.

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

11. Uppträdande af tyroler-sällskapet
Hofer.

12. Uppträdande si kanondrottningen,
miss Fatiina.

Ofi&.J imorgon beneftce-före-
ntäMning för fröknarnaFranzi-
ska och Angelina Wartenberg.



okänd tenorsångare,hr Woloszko, född <

polack, efter bvad som försports. Att >

endast efter en representation bilda c

sig ett tillförlitligt omdömeom sånga- i

ren är svårt, enär han af rädsla och <

ovana, denna gäng hindrades att göra:
sig pa bästa sätt gällande. Försti!
tredje akten tycktes han fatta mera
förtroende till sig sjelf och sjöng det ,

deri så tacksamma partiet på ettsätt, .
som, jemfördmed livad han förutpre- 1.

I■

sterat, väckte öfverraskning. Hans i(
röst eger i höjden god och verklig1 ,

tenorklang; lians sångsätt är frukten .
af en skola, som förefaller en goddel .
af härvarande publik frHmmande och !

mindre tilltalande, så vida ej sånga-
ren inlägger en högre grad af värma

och kraft i sittföredrags Detta gjor-

de hr Woloszko iej ringa mån i de
båda senare akterim och egdehan så-
ledes full rätt att taga At sig en del
af det högljudda bifall, som följde ef-
ter dessas slut. Han begaguade ita-
lienska språket. Hvad aktionenbeträf-
far, har han ännu mycket att lära.
Hans uppträdande var dock fritt från
öfverdrifter, ibland något för mycket
tillbakadraget; intrycket af det hela
var ganska behagligt. Den kärleks-
kranke Radames' roll är idramatiskt
afseende ganskaotacksam,hvarförman
ej må förebrå hr Woloszko, det han
ej af honom kunde göra någonannan
egyptisk hjelie, än en sådan iden
mest moderna betydelse. Fröknarna
Ek och Lagermarvk, samt hr Lund-
qvist innehade samma roller som för-
ut och operan gick väl, om mau från-
ser, de slitningar som ofta äro en
följdaf ny besättning af något parti,
synnerligen om detta sjunges på ett
främmande språk, såsom nuvar fallet.

I sufflörluckan.
— LefYando slipstenar. Då

Gustaf 111 en gång iett handbref
uppmanat professorerna att bjuda stu-

denterna hem isina hus, på det att

deras seder måtte blifva mera slipade
och förfinade, svarade en af professo-
rerna, att åtmistone han för sin del
ej ville göra sina döttrar till slipste-
nar åt studenterna. — Svaret var i
konungens tycke.

— Jätt »fullt hus." Itidnin-
gen Huiiderland llerold berättas att

vid den repres* ntation, som gafs till
förman för stadens teaterdirektör,ha-
de teatersalongenvarit så uppfyld af
människor, att de icke kunde skratta
under pjesen, emedan det icke fanns
någon plats för att öppna munnen.
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Pergaments-spelkort
säljas hos hrr Luther & RudoJph, P.Po-
poff och Th. Stiide samt uti stadens
större cigarr-butiker.

Försäkringsbolaget

Btsilfi
meddelar brand- och lifförsäkringar ge-
nom Stutie & C:o,

Brandförsäkrings-aktiebolaget

SVERIGE
meddelar föisäkrinnicgar genom

Knut Kjellin. Karl Köuitr,
kajen JIS G. O. Hcuriksg. JUS 9,

Försäkringsaktiebolaget

KALEYA
meddelar försäkringarå lif.lifräntor m.m,

Hllfvildkoiltor:Norra Esjiliiifadg 27,
telefonnummer 147.

Brandförsäkringsbolaget

PHGENIX
meddelar försäkringar genom

A. A. F. Lindberg,
generalagent,

tSltilnoden 6 (telefonnutnraer 139).

Northern Assuranscompany
afslutar brand- och lifförsiikringar genom

E. LUTHER,

S. Esplauadg 4 (telefonnummer 190),

liiseleff <6 Heikels i
HyOonåds-kontor,\

Alexandersgatan 19, '

uppgör ritningar ochkonstnadsför- '
slag till boningshus, kyrkor, skol- \
hus samt till fabriks- och andra <

industriela inrättningar,drifna så- <

väl med ang- som vattenkraft. \
Val sorteradtlager af byggnads- i

artiklar oah waterialicr, '

Specialitet rappade tegtlug- \
nar iChemineform;plancher och;
privia referenser öfver en mängd
uppförda sådana.
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FUltingforß, H:fora Dagblad* tryckeri, 1882.


