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Til. Stude,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
JS 27 UnionsgatanJW 27

PROGRAM-BLAD.
Onsdagen den 4 Oktober 1882.

Bladetutkommeralla dagar. Lösnumrora 10fii.säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom i bladetsannons-
kontor,A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfven prenu-

meration einottages till ett pris

N'l\ 1R at 6 förheltår. Annonser W.O IK■U Iv). tillettprisafminst 50 p.införas. "»"" *O.

A.Parviainen &C:o
(Michaelsgatan M8)

försälja iparti:
Petroleum, salt, kaffe,

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

Alla till en väl sorterad
jernhandelhör. artiklar.

A. Parviainen & C:o,
Miehaelsg.8, telefonn:r 221.

■B

"— i>

2W Offentliga nöjen
fördagen:

Eepresentation å STya teatern
kl. 7 e. m.

Representation å BrunnNlmg-

varleté-teatern kl. 1/a8 e. m.

Nya Teatern.
Orkestern utför

Ouverture tillTitus"
Celebre Gavotte . . Mozart,

Lully.
Kunstlerleben", vals Sf.rausa,

$j^F~ Lösnummer-försäljning af
programbladet" är numera an-
ordnad ihr A. A. F. Lindbergs
cigarr-butiker, Unionsgatan nio
23 och Norra Esplanadgatan33,
iHelsingfors nya cigarrhandel,
Glogatan1(Gröitqvistsnyasten-
hus), äfvensotn å Teater-kafféet
samt hos portiern å Societetshu-
set.

fj^*PrenumerationaFrogratnb-
ladel"emottagex,förutomibla-
dets annons-hontor, som är in-
rymdt ihr A. L.Ilarttvallsbutik
vid Senatstorget, iifven iNyatea-
terns biljett-kontor.

BY* Annonser Ull ett pris af
minst 60 penniemottagasibla-
dets annonskontor.

OBS.!
Fprtepser

hos

F. J. F. Sjöblom.

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

Hos

Fredr. Edv. Ekberg,
Alexnnikrsgntan 52 (telefonnummer 272),

köperman förmånligast:.
Bröd, Viner, Bränviner (specia-

litet Kristallen), Horn, Cognac,
Punsch, Likörer,m.m., nuni.

OBS.! Ett större lager gamla
goda franska viner med 60 proc.
rabatt.

öfa^öao-Ho.
R. MeIIin,

N. Espinnsdgatan 39,
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|j Tapeter och rullåer
af nyaste slagi

\ i GeorgRieks' tapetmagasin,
N. EsplanadgataD 27.

Rich. Hindströms fe
s Asfaltläggnings-kontor 1
S1verkställer >,* a? imlttllliiarar»» ln»c"r §
o af alla slag.

Telefonnummer 106. *

D. J. "Wadéns
Elektriska affär,

Vtstra Henriksgatan 12,

telefonnummer 200.

HelsingforsNyaCigarrhandel
(Glogatßn 1, Gröoqvists nya stenhus)

har ett välsorteradt lager af in- och ut-
ländska cigarrer och j>aj)prosser.

Daniel Nyblins
Fotografiatelier,

Fabiansgatan J\S 31,
öppensöcknedagarkl.9-6, söndagarkl,

10—2. Telefonnummer 264.

Lindroos & Flodström,
Ii rnibk » rr,

M 18 Alexandersgatan JIS 18,

Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,

4 Heleoegatan 4,
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Onsdagen den 4 Ol£tot>er 1882.
För tredje gången

Siri Brahe o.Johan Gyllenstjerna.
Skådespeli3 akter af konung Gnstaf 111.

EbbaBjelke, riks-drotsen friherre
Nils Gyllenstjernas enka. . .Fru Skotte.

Anna Gyllenstjerna,EbbaBjelkes
yngsta dotter Fröken Grahn

Siri Brahe, Ebba Bjelkes frändeM
hofjungtru bosprinsessanAnna.H
Förlotvad mod Erik TuresonH
Bjelke,ihemlighet gift med Jo-H
han Gyllenstjerna H

Stina Persdotter, Peder Stoipcaß
dotter, uppföddmed Anna <>yl-H
lenstjerna H

JohanGyllenstjerna,EbbaßjelkesHHHHVH
och rikB-drotsens äldste son;:ifH
Sigismunds parti. Iheuilighet|
gift med Siri Brahe Herr Branderl

(Å Ebba Bjelkes enkesäte, ett slott på gräj

Erik TuresenBjclke, ståthållare
öfver Kalmar län. Af Carl IX:s
parti. Förlotvadmed SiriBrahe Herr S.Malmgren

Erik Göranson Tegel, konung
Eriks gunstling, GöranPersons
ende son, Carl IX:s förnämste
ombudsman Herr Grevillius.

Peder Stolpe, en gammal otflcer,
som tjenat under riks drotsens
fana; nu fruEbbaßjelkes stall-
mästare och förnämste betjent Herr Agardh.

Gustaf Adolf, Sveriges kronprins Herr Olsson.
GöranNilssonGyllcnstjerna,Ebba

Bjelkesochriks-drotsensyngste
son, af Carl IX:s parti. Officer
ikronprinsens krigshär . , .Herr Franck.

isen af Kalmars län. Midsommaren 1611.)

P ersonernat

Fröken Keis,

Fröken Nyman

Derefter gifves för tredje gången

Tillfället gör tjufven.
Divertissement i1akt med sång af G. I.Hallman.

I* e r« o 11 e riia:

Marjo, nämndemans enka . . .Fröken Wessler.
Ingrid, Marjos dotter *)
Pelle, mjölnardräng, kär i Ingrid Herr Salzenslein
Lnllius, klockare, kär 1 Marjo. . „ Skotte.
En bondfl.cka Fröken Hagman.
Ed enkling . . . .
En ung bonddräng .
En ryttare . . . .

Herr Agardh„ Franck.„ Bränder.
En prostinna Fru Agardh

(Bruden, brudgummen, bröllops- och marknadsfolk.)

*) Ingrids rollutföres af fru Emma Engdahl.

En länsmanshustru .
En länsman . . . .
En skjutspojke. . .
En halffull bonde.
En björndansare . .
Päder Pårss, köpman
En smed
En marchtschreijer .

Fru Sajzenstein.
Herr Ahman.„ Wilhelmson

Olsson
Grevillius.
S. Malmgren
Paulaon.
Hirsch.

o

UOSm Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna:söcknedagarna frånkl. 9
f. m. till VjB e. ni. samt frånkl. 4 e.ni.; sön» och helgdagar från kl. 9—lo f. ni. samt från kl.Be.m.,
äfvensom de dagar, representationericke gifvas, frånkl.12— V SB. Vid förköp förerepresentationsda-
gen erlägges för Irvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

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

Börjas kl. 7 och slutas omkring kl.11 e. m.
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Afskeds-konsert
gifves

Lördagenden7:de oktober

Universitetets solennitetssal

Hjalmar Frey.

UJ^T" Närmare genom program i
fredagens blad.

De dramatiska förhållan-
dena i Finland.

111.

Men många andra omständigheter
medverkade tillika att repertoiren vid
vår svenska teater icke kunde vinna
karakter af enhetlighet och att den,ju
längre det' led, dess mera afvek från
de intentioner, som ledde de förstaif-
rarne för en stående scen. Det behof
af ombyte, st>m ien relativtlitenstad
måste göra sig gällande, kunde med
så mycket mera anspråk framträda^
som redan det jemna, låt vara, nöd-
tvungna ombyte af sujetter nödvän-
diggjorde ett sådant och densmåning-
om sig förändradesmakrigtningenbå-
de hvad dramatisk produktionoch sce-
niskt utförande beträffar äfven gjorde
sitt till. Det förefölläfven tidtals så-
som om det dramatiska intresset helt
och hållet uppslukats af det för ope-
ran, hvilket, ehuru lofligtioch försig,
icke ilängden kan kultiveras utanen
total reorganisation af våra teaterför-
hållanden och en sådan förening af
krafter, hvarpå tillsvidare icke är att
hoppas.

Vi nämnde att publikens smakrigt-
ning under den tid, sedannya teatern
i hufvudstaden bygdes, iväsendtlig
'mån förändrats. Denna omständighet
bör äfven i främsta rummet tagas i
betraktande vid bedömandetaf livad
till scenen hör. Det stora poetiska
»kådespelet har, särdeles genom den

från Frankrike utgångna rigtningen,
förlorat en betydlig del af sin drag-
ningskraft och på de flesta teatrar i
verlden ersatts af det sociala skåde-
spelet eller komedin, som genom sin
realistiska tendens mest synas motsva-
ra tidens fordringar. Då och der de
stora skåde- och sorgespelenännu gif-
vas, är detta mera en följd af pietet
än af ett verkligt konstbehof hos pu-
bliken, och det är endastiundantags-
fall och genomenskildautmärkta fram-
ställare, som de lyckas tillvinna sig
större sympati, icke genom sina inne-
boende egenskaper. Förden, somvant
sig vid en Sardous' prosaiskt tänkta
och lika prosaiskt utfördafigurer, må-
ste också tragedins idealiskt hållna
gestalter förefalla temligen främman-
de och detta skall allt mera blifva
fallet, ju mer den naturali*ka uppfatt-
ningenidramat och littaratureniall-
mänhet vinner terräng. Ja än mer.
Denna rigtning skall efterhand omöj-
liggöra allt drägligt återgifvande af
de stora dramatiska karaktererna ge-
nom den fotografiska naturtrohet den
fordrar af framställaren, och genom
försvagandet af känslan för det poe-
tiska perspektivet både hos de spelan-
de ocli publiken.

Bitar.
— Anton Rubinstein skall un-

der vinters lopp i Leipzig sjelf di-
rigera sin operaMackabeerne".

— Paristeatrarne göra goda af-
färer under innevarande väderleksför-
hållanden, då lifvet ifria luften om
aftnarne förbjuder sig sjelft. Stora
operan alternerar nu med Friskytten,
Hugenotterna, Faust, Judinnan och
åtskilliga andra välkända stycken af
äldre datum. På Théåtre franc,ais har
mannyligen tagit upp en störrepjes,
kallad Korparne", ett alster af m:r
Becque, en framskjuten realist; men
till omvexling rör man sig med Le
Demimonde, Markis deVillemer, Bant-
zau o. s. v. Odéon bjuder f. n. på
Anrés bröllop; och Vaudeville har i
Tete de Linotte (Hämplingshufvud,
liktydigt med Slarfvig toka, iej dålig
mening) funnit en skrattpjes, som väl
i sinom tid ftfven torde komma att

VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.

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

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Den amerikanska truppenDel-
mars,neger-komikerne,bro-
derne BryantS, gymnasti-
skasälJskapetWartenberg,
tyrolersällskapet Hofer och
instrumentalisten Sidney
Terry.

Onsdagen den 4 Oktober:

PROGRAM

Musikniimtner.
Uppträdande af tyroler-sällskapet
Hofer.
Uppträdande af neger-komikerne,
hrr Bryants.
Japanesiskt jongleri utföresaf frö-
ken Angelina Wartenberg.

(15 minuters paus)

Musik-nummer.
Fåfäng önskan af Collan, utföres
på stråkcittra af hr Max Hofer.
Det lilla fenomenet, utföres af den
lilla Maria Wartenberg.

Buffetmusical utföres at hr Terry

(15 minuters paus.)

Musik-nummer.
The four American Devils",uti
af truppen Delmars.
Uppträdande at tyroler-sällskapet
Hofer.
Marmor-tablåer utföres af helasäll-
skapet Wartenberg.

Obs.! Imorgon förändradtpro-
gram!
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presteras på svensk scen. Vaudeville
nöter fortfarande på Lili, såsom livil-
ken Judic tjusar en hel verld, så att
det nästan blifvit en trosartickel att
ingen kan se henne och bibehålla sitt
hjerta vid normal temperatur. Am-
bigu, der Sarah Bernhardts sjuttonå-
rige son Maurice nu lefver och rege-
rar med Jules Simon som premiermi-
nister, har tagit upp en gammal sen-
sationspjes, Cartoucho, der tjufvar och
skälmar kvinna få sig åtskilliga vär-
defulla lektioner ikonsten att lägga
vantame på en annans gods. Chate-
let repeterar ifrigt på Madame The-
rése, af hvilket man väntar sig myc-
ket. De öfriga teatrarne hålla sina
gamla program, men det torde förtje-
na anmärkas att Madame Angotsdot-
ter åter lefvat upp samt att honännu
har förmåga att draga en tacksam
publik till Folies-Dramatikues.

Den -gamla Théatre Dejazet vid
Boulevard de Temple, straxintillPla-
ce de la Republique, är nu ett minne
blott, sedan byggnaden idagarneblif-
vit raserad. Det Paris, som nu är
gammalt, har der tillbringat många
glada aftnar och vallfärdar gerna i
tankarne till denna tid, men ett nytt
slägte hade andra fordringar och an-
dra åsigter om beskaffenheten af ett
teaterhus, och så måstedensamma for-
svinna. Det var strax inärheten af
denna teater som Fieschi gjorde sitt
misslyckade helvetesmaskinsattentate-
mot Ludvig Philip den 28 Juli1835.

V. v. Wrlgths

Vide- & Rottingsvarufabrik,
med egna snickeri- och jernarbetareverkstäder,

Helsingfors, Glogatan1,
tillerkänd konstindustriutställniDgens

högstapris.
Videmöbler, soffor, stolar, bord, hyllor,

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

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

flätas och amerikanskafurusitsar insät-
tas,Wienerstolar o. råmaterial försäljas.

Ednard Evensen,
Agentur-,gpedltioii»*- A- kom-

■iilHmi<iiiHiil)'iii-.

försäljer stads- <& landtegendoniar
samt obligationer <X> aktier.

Hos

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

N. Esplnnndgalan 27 (telefonuummer 258),

'ZMC 3833 "■J832 BL<S

i »torre och mindre partier, hos
E. Luther,

Södra Esplanadgatan ,/V 4,
telefon-nummer 227,

P. P poff s

io- och De katesshande
1= Norra Esplanadg. 27, Alexanaersg. 18, 3
[o »^
[S förtjenar att besökas at allmän- N
i2heten. p

I.H. Wickel,
M 30 AlexandersgatanM 30,

rekommenderar sitt yälsor terade

Viniäger.
Minntförsäljning fsr Spirituösa och Punsch

Alexandersgatan 32 (f. d. Stenberg» lokal).

C. Alb. Grubb,
Urmakare,

Jfi 7 Michaehgatan J(s 7,

Axelina Apelboms

DANSSKOLA
börjas lördagen den 7 oktober. Ele-
ver kunna dagligen anmälasigihuset
n:o 82 Högbergsgatan.

\4-**-wM-w**-wM-w**-wft-fc.r"M-w-H-w-*'-fc

J. E. Fagerroos,
@u-f3- ocfi $l((vctfa(>zifiant,

Alexandcrsgatnu 9.

'C»P^<:»c:><:» >̂<-«-''

O t>s.!
PapyrosN- o.Clgarrliandeln,

Glogatan M 2.
11. Mcexmontan.

Helsingfors, ll:fors Dagblads tryckeri, 1882,

fre— »"»"»f»»— »»w— @
HJERPPIPOR

i
"hos J. E.Fagerroos, 9

K 9 AlexandersgataD J\S 9.
"

§«3?C!*tMMtten«9OfQ

Neanders handelsskola
(AlexandersgataD24)

är öppen för inträde dagligenså långt
utrymmet medgifver.

AucuHta Fahlstrttm«

MODEMAGASIN,
Mariegstan 12,

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

Försäkringsbolaget

H@m m11m
meddelar brand- och lifförsäkringar ge-
nom Stude & C:o,

Northern Assuranscompany
afslutarbrand- och Hfförsäkringar genom

E. LUTHER,
general-agent,

S. Esplanadg 4 (telefonnummer 190),

Brandförsäkringsbolaget

PH(ENIX
meddelar försäkringar genom

A. A. F. Lindberg,
generalagent,

Skilnnden 6 (telefonnummer 139),

Brandförsäkrings-aktiebolaget

SVERIGE
meddelar föisakringingar genom

Knut Kjellin, Karl König,
Vestra kajen JW 6. Ö. Henriksg. M9.

I:sta Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år

1827
meddelar försäkringar genom

Th. Tollander,
N. Magasinsg. 1 (telefonDummer 231),

Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år 1867

meddelar försäkringar genom
Gustav Paulig,

general-agent,
N.Esplanadg. 5 (telefonnummer 111)


