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T ti. Stu de,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
JS 27 Unionsgatan Jg 27

PROGRAM-BLAD.
Torsdagen den 19 Oktober 1882.

Bladet,utkommer alladagar. Lösnumrora 10Ju. säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshusetäfvensomibladets annons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfvenprenu-

meration emottages till ett pris
N,_ OQ at 6 3mf förheltår. Annonser fi-n OQ"U £»/" till ettpris af minst 50 fä.införas. lliU(>3i

A.Parviainen& C:o
(Michaelsgstan Jf 8)

försäljaiparti:
Petroleum, salt. kaffe,

socker,viner,punscho.cog-nac; samt ipartio.minut:
Alla till en väl sorterad

jernhandel hör. artiklar.
A. Parviainen k C:o,

Michaelsg. 8, telefon-n:r 221.

£3

Daniel Nyblins
Fotografiatelier,

Kftbian^giitnn öl,
öppenfsöcknedagar kl.9— (i, söndagarkl

10— '2. Telefonanmtner sti4.

Ö faoöq,on- o. Sinccuczt
R. Mellin,

N. Ej"pliinrtd^»tan 39.

Ryska papyrosser,
Promenad"« och Fessalia"-, ytterst

billiga, hos TH. HOLMSTRÖM

Lindroos & Flodström,
Irmahnrr,

M 18 Alexandersgatan J\S 18

L. Laurstein,
Helsingfors,

Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget),

Handsk- & Bandage-fabrik.
Försäljningaf gummivaror,kirur-

ffiska & medicinskainstrumenter.
Handskar tvättas och larirns.

i i

HJERPPIPOR
J. E.Fagerroos,

Jfe' 9 Alexandersgatan ./t? 9. ] '

HelsingforsNya Cigarrhandel
(Glogatau 1, Granqvists nya stenhus)

har ett välsorteradt lager af in- och ut-
ländska cigarrer och papyrosser.

ch. Hindströms
äggnings-kontor j

rf R

verkställer
nmfwl« län &,iiI■>K ar

af alla slag,
Telefonnummer 10(J.

D. J. Wadéns
Elektriska affär,

Ye.stra Hmrikagatan MIS,

telefonnummer 200.

Tapeter och rullåer
af nyaste slag i

Georg Kicks' tapetmngasin,
N. Esplanndgatan 27.

CO

SL» g -2I PS .
£ I

Lj_l 5 -öSl^T' Rikaste nrvm »f vnrjeru ochbil-
liga växter, blombuketter, »om <:x-
-pediern* en half timme efter beställoingen,
guldfiskar ni. in.

«-. (TI. StenliiM,
Villan AllSri-, Gfogatau ,M 1,

telefon }» 241, telclou M 859.

Albin Både,
Agentur- k KommisHiousaffär,

4 Heleoegatao 4

O t>».!
■■upjroNM-o. CiicHvrliuitdclu,

Glogatan M 2.
R. Masxmontttn

Augutta liilitut liiinw

MODEMAGASIN,
Mnricgatnn 12

rekommenderar sitt lager af fransyska
mode-artiklar för kläder och hattar till
moderata pris.

or
d

IM
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gJ^T" Annonser till ett pri* af minut 50 penni emottagas a bladets annomkontor. ""&§
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Fredagen den 2O Oktober 1882.
För 4;dc gången

:© Prinsessan af Bagdad.
Pjesi3 akter af A. Dumas d. y.

t?

3

Personerna:
Jean de Han spelas af Herr Bränder.
Nourvady „ „ Dahlström.
Godler „ „ Åhman.
Bicbard „ „ „ Agardh.
Trevélé „ „ „ Salzenstein.
En poliskommissarie „ „ „ S. Malmgren.
Lionnette „ „ Fröken Reis.
Raoul de Hnn (6 år) . „ „
En kammarjungfru „ „ Fröken Ingman.
En engelsk guvernant „ „ „ Kurck.
Antoine „ „ Herr v. Holten.
En betjent , . . . . „ „ „ Paulson.

(Scenen: IParis.)
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Priser
ifhifyu

Parterren:ris 1—32 a 5: —
„ 83-72 , 4: -„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3: —

Parterre-galleri „ 3: 50
Venstra I'arterre-Avantscenen, hel loge 6 pl. „ 25: —
Parterre-loger ...........
Första radens fondloger, n:ris 9, 10 och 11
Första radens sidologer . q. p.n

a är o:
Andra radens högraavantscen,hel loge, 6pl., å 20:

—
n:i-ia I—l 3, pl. I—2 „ 2: 50

„ 1: 50„ 10: —
„ „ sidologer, pl. I—2 .„ sidologer, pl. 3—7 .

Tredje radens avantscener, hel loge„ „ fond„ „ sidologer„ gallerie
.. 1

1

"
US.» Teaterns biljettkontorär öppet representationsdagarnassöckuedagarnafrånkl. 9

f. m. till l/,8 e. di. samt från kl.4e. tu.', sön- ocli helg-dagar från kl. 9—lo f. m.samt från kl.Be.in.,
äfvensom de dagar, representationericke gifvas, från kl. 12— VSB. Vid förköp före representationsda-
gen erlägges för h^arje biljett 10 procent ntofyer priset.

Tobaksrökning i teaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden.00
M
O

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



Popnlär tant.
Torsdagen den 1» oktober

gitves uti

Societetshussalongen
den

första populära

KONSERTEN,
föranstaltadai

Helsingfors orkester-förening.

PROGRAM
Första a/delningen:

Ouvertnre Bach.
Albumblatt ....Wagner.
Dubbelkonsert för 2
klarinetter Labitzky.
Bajaderentanzur ope-
ian FeramorB" . . .Rubinstein.

Andra afdelningen:

Ouverture, R obes-
pierre" Litoff.
Abendlied Schumann.
Cagliostro-vals. . .Strauss.
MnsikalischeTiiiischiin-
gen, potpouri....Schreiner.

Tredje afdelningen:
Egyptisk marsch . .Strauss.
Mandolin-polka . . .Desormes.
Hullen-Galopp . . .Michslis

Konserten börjar kl. V2B «" ni.

gf Entrébiljetter a 1mk säljas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget)o. Borgströms tobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid
ingången.

Don ärade publiken oni-
bedes vänligen att icke rökaun-
der törsta afdelningen.

KOHSERT
gifves

nästkommande lördag

(den 21:sta okt.)

Universitetets solennitetssal

Emma Engdah1.

Jungfrun från Belleville"
är titeln på en nypjes af Zell och Ge-
née. efteren romanafPaulde Kock och
ransik af Karl Millöcker;den uppför-
des den 29 September för förstagån-
gen på Friedrich Wilhelmstädtisches
Theater iBerlia. Operetten fannsyn-
nerlig nåd inför publikens ögon,hvil-
ken med applåder och dacaporoplade
sitt bifall idagen.. Enkyrassiervisa,
en kuplett om mörka och blonda loc-
kar samt en visa om infanterioch ka-
valleri väckte stormandeanklaug. Äf-
ven utförandet var förträffligt. Hvad
kan man då mer begära af enoperett?
Till och med kritikern ex professo
måste här lemna sina strängare åsig-
ter hemma.

För styckets innehåll -- kuuna vi
ej redogöra, och äfven om det vore

möjligt, tjenade det säkerligen till in-
tet. Hvem gör vid de talade eller
sjungna farserna anspråk på sanno-
likhet, inre sammanhang eller ens på
handlingens poetiska värde? Denna
är endast en yttre ram kring Instiga
karakterer och siiuätioner, det bety-

delselösa omslag, hvari här och der
sammanrafsade varor invecklas. Pap-
pa Troupeau, en f. d, lampfabrikör,
nu millionär och kapten vidbrandkå-
ren, samt tant Gavotte-Bergamotteäro

Istyckets komiska figurer. Den förre
afgudaf sin dotter, vill övilfcorligfnse
en grefvekrona pä hennes hufvud och

VARIETÉ-TEATERN
i

Brunnshus-salongen.

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

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Möhrings Trio och Teater-
Tintamarresque, gymna-
stiska sällskapet Warten-
berg,tyroler-sällskapet Ho-
fer,kanondrottningen miSS
Fatilllil, den lilla trapez-
koustnärinnan Victoria och
pianisten Pandrup.

Torsdagen den 19 Oktober.
Benefice-föreställning

för fröknarna Frnnziska och Ange-
litia H'artenberg.

PROGRAM

Herr och fru Sörensen,komiskpol-
ka, dansas af Marie ochMargareta
Wartenberg.
Solo för stråkcittra utföres af hr
Max Hofer.
Uppträdande at den lilla Victoria.
Uppträdande at fröken Joana.
Oen lille Mozart med sinakamrater,
violintrio af Willi, Marie och Mar-
gareta Wartenberg.

(Paus )

Musik-nummer.
Bolero, spansk uationaldans, utfö-
res at fröknarna Angelinao. Frän-
ziska Wartenberg.
Uppträdande at t37roler-sällskapet
Hofer.
Uppträdande af herr Möhring.
Skridsko-carnaval, komiskt inter-
mezzo, utlöres af Angelina,Fran-
ziska, CarUauUjcl^NillMWarten-
ti:n!ii:i(H

(Paus.)

11. Mölirin % s Teater-tintamarres
que, komiska parodisceneri4 ta
btåer.

12. Ikarissa lekar utläras af hela säll-
»kuuoi Wartenberg.

13. Uppträdande at tyroler-sällskapet
Hofer.

14. Uppträdande af kanondrottningen,
miss Fatima.



är för öfrigt utrustad med en borga-
res alla typiska löjligheter. Tanten
har på det strängaste skyddat sin
niéce från allt hvad karlar heter,men
smäktar ihemlighet efter äktenska-
pets henne nekade fröjder. Vidare
har man en käck kyrassier,somdjerft
sträcker sin hand efter hvarje qvin-
nohjerta. Texten är fri från svårare
anstötligheter. Familjfäder, som ej
gerna gå ensamma å teatern, kunna
lugnt låta sina hustrur och barn göra
bekantskap med ,,Jungfrun från Bel-
leville."

Musiken röjer den vaneoperettkom-
positörens säkra grepp. Om den är
frikostig på dans ocli marschrytmer,
så uppfyller den endastsinpligt. Men
stycken af finare form ocli behagliga-
re innehåll saknas ej. Dit hör bör-
jan af första finalen med en vacker
kör och en karakteristisk visa. Kom-
positören tycktes här hafva tagitWag-
ners Meistersinger" till förebild. Det
bästa numret ipartituret är den fri-
ska fantastiska duett, som utföres af
två till pifferari förkläddeälskare. En
brudvisa af Virginies, den unga flic-
kans, väninnor har till förebildnun-
nekören iAnbers Svarta dominon."

Bitar.
—

Litterära egauderätten. I
en Stockholmstidning läses: Hr A.
Bosin, som jemte hr W. Engelbreeht
i somras innehade Djurgårdsteatern,
hade för nämnda teaters räkning för
100 mark inköpt tyska originalet till
det derstädesuppfördalustspeletGubb-
en imånen", hvars öfversättninghan
uppdrog åt hr E. Wallmark mot ar-
vode samt andel i inspelade behåll-
ningen. Hr W. har sedermeraöfver-
låtit sin öfversättningpå Södra tea
tern, der stycket för närvarandeupp-
föres. Hr Bosin fordrade, för sitt
medgifvande att pjeseu skulle få i
Stockholm uppföras, ersättning för

livad originalets inköp kostat honom,
och vid slutuppgörelsenmed hr Wall-
mark afdrogos för den skull 90 kr. å
hr W:s tillgodohavande. Härförstäm-
de hr W. till rådhusrätten, yrkande
att utfå dessa 90 kr., förmenandesig
halva fri dispositionsrätt öfver deu af
honom gjorda öfversättningen.

Rådhusrättens utslag föll ogillande
käromålet och dömande hr Wallmark
att ersätta hr Bosins inställelse med
10 kr.
- Sarah Bernhards teater,

deu nuvarande Tltéåtre des Nations,
skall under sin Dya ledningfånamnet
Théåtre möderne. Ridån mAlas af fru
Damalas väninna Louise Abbéma och
är utomordentlig vacker. Tillhöger
har man ett grekiskt tempel medsina
pelarrader och på tempelhallenstrapp-
steg står och sitter en skara aflidna
konstnärer, öfverst Eachel med för-
klarade drag, nästan som en sånggu-
dinna. Iförgrunden synes portalen
till Théåtre möderne och framförden-
na en samling af scenens nu lefvande
koryféer, bland hvilka främst Sarah
Bernhardt sjelf som donna Sol.

I sufflörluckan.
—

Det lAler höra sig. En af
teaterns sAngare väcktes om natten
för att sjunga en serenad. Hanöpp-
nade fönstret och skrek utåt: Nej,
inte för en million!" — ,,Prata inte
dumheter", svarade deandra,du far 3
mark!" — Ja, det låter höra sig!"
och inom några ögonblick var han u-
te på gatan.— Försiktighet. Den franske
teaterförfattaren Le Mierre applåde-
rade sjelf flere gånger, då manpåte-
atern uppförde ett af lians dramatiska
arbeten. Dä en personklandrade det-
ta, svarade Le Mierre helt lugnt:
Jag sköter sjelf mina affärer, detär
ett sätt att få dem väl uträttade!"

DANSSKOLA.
Lektionerna tiro började och

elever mottogas fortfarande per
kurs eller timvis.Itnazurka
med turer gifves ttfven undervis-
ning. l'riset billigt.

Axelina Apelbom,
Högbergsgatan 32, midtförnya folk-

biblioteket.

c/iottq.Ludv.cadöcUwöcllö
(£L{eccandctMjata n ->6j

iittvetfiat azX\i\c\cita. iniuczal-
"i'al'l'eti oefv täs(idt,u,chcz;

joisäiiei ixatuz-tlqa- 'miiiciatval-
Xcn, toÅXex, -fö-t -fca3 ocfi iyliial
i ?isiitia bi&tutie

v. Wrifftlm
Vide- & Rottingsvarufabrik,
med egna snickeri- och jeniHrbelareverksläder,

Helsingfors, Glu^uf un 1,
tillerkänd kiui-iimluMriiiuulliiingeLS

höffftapris.
Videmöbler, soffor, stolar, bord, hyllor,

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

virip. rotting och esparto.
Hushållsartiklar:korgar.reskoffertar,o s.v.
Reparationer utföras. Rottingsbottnar

nätas ochamerikanska furusitsar insät-
tas,Wienerstolar o. råmaterial försäljas.

i ätörre och mindre partier, hos
E. L>nther,

Södr» EsplanndgutsH ./I? 4,
telefon-nummer 227.

J. E. Fagerroos, V

L§ufc- ock $>i(svctfa(>zi{xant, j"i
Alexandersgatan 9 Å

Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget

SKANDIA
medelar försäkringar genom

Schildt <& Hullberg,
general-agenter,

Michaeligatnn 5 (telefonnummer 220),

Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget

KIKA
meddelar försäkringar genom

N. J. CARL ÄNDER,
generalagent,

Uuionsgaten 27, telefounnmmer 110.

He!»in#iorg, ILlors Dagblad» tryckeri, 1882,


