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PROGRAM -BLAD.
Tisdagen den 26 September 1882

Bladet utkommer alladagar. Lösnumrora10 yii. säljasiNyatea
iern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom ibladets annons
kontor, A. L. Hartvva!!s butik vid Senatstorget, der äfvenprenu

meration einottages till ett pris
lU'n T '"' *' förheltår. Annonser R.l-n 7IS.U I. till ettprisaf minst 50 fii.införas.
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A.Parviainen & C:o
(Miehaalsgatan ,/fé* 8)

försälja i parti
Petroleum, salt, kaffe,

socker,viner,punscho.cog-
nac; samtiparti o.minnt:

Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.

A. Parviainen k C:o,
Michaelsg, 8, telefon n:r22l

■ ]O

Offentliga nöjen
för dagen:

Fröken EliseHcllberggkonsert
iUniversitetets solennitetssal kl. 1/28
e. ni

Representation å Bi*iiiimliur-y»

rleté-teatcrn kl. ]
h8e. ni

Hos

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

N. Etplnnndgatan 27 (teli-fonnumm^r 212).

<é5 ia&yxon o. §iAiccnc&
hos R. MeIIin,

N. .E^piiiniidtrfttan 39.

I.H. Wickel,
,W 30 AlexandersgatanM 30,

rekouimendei
-
ar sitt yälsor terade

Vinlager.
Minutförsäljning för Spirituösa och Punsch

A.lexHoder9gatan 3'2 (f. <1 Stenbi-rgs lokul).

Rich. Hindströms

|Asfaltläggnings-kontor |
J verkställer

asfaltiäggnIngar
af alla slag,

Telefonuuinmer 106,

Daniel Ipns Fotografiateiier,
I'nbianegatan ./ti'' 31,

6, söndagarklöppen söcknedagm^^^
in -fl Telefonnummer 214,

C. Alb. Grubb,
Urmakare,

«få 7 Michseligatan JtS 7,

D. J. Wadéns

Elektriska affär,
Vestra Jlenriksgatan l'J,

telefonnummer 200.
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Jordbruksredskap.
SigÖKlningsävnmen-

! Från tonkonstens område.
— Theresa Tua, den unga vio-

linspelerskan, blifver allt mer firad
[ och det ser ut, som om bon skulle
t blifva en stjerna af första ordningen,
öfverallt i Italien har hon gjort en
jstorartad lycka, och hon har nu af
Strakosch engagerats för en tur ge-
nom Nordamerika, hvarvid hon för
IOU uppträdande skulle få den nätta
summan af 400,000 kronor. Blott
för några år sedan spelade hon på
gator och öppna platser och födde

Imed nöd,på detta sätt sin moder och
sig sjelf. Sin konstnärliga utbildning

jhar hon sedermera fått vid konserva-
toriet iParis.— Den musikaliska egande-
rätten. MusikhaDdelsffrmorna Abra-
haia Hirsch i Stockholm, Christian
Warmnth iKristiania, WilhelmHan-
sen ochK.danskhofmnsikbandel ( Hen-v-
nings) iKöpenhamnsamt den tyska
inusiklutDdplsföreiHiigeniLeipzighafva
öfverenskoinmitom att arbetaförafslu-
tandet af en konventionmellandenordi-
ska rikena och Tyskland angående
skydd för den musikaliskaäganderätten.
Då manemellertidickeså snart,kan på-
räkna statens hjelp, hafva nämnda fir-
mor förklarat att do hädanefter icke
skola eftertrycka sådana arbeten, som
mnsikförläggarne med uteslutanderätt
köpt af kompositörerna,likväl meddet
undantag, att de förbehållitsig rätt
att trycka aibeten, som en konkur
rent redan utgifvit såsom eftertryck
utan att. dertill vara berättigad Den-
na öfvemskommelse har publicerats i
Nordisk Boghandlertidende, och alla
rättänkande musikhandlare uppmanas
dcii att anse det såsom m hederssak
att iinderskrifva denna förklaringsamt
att isådant fall anmäla sig antingen
hos någon af otvannämda skandina-
viska firmor eller hos den tyska mu-
sikhandelsföroningensiLeipzig sekre-
terare, d:r Oscar Hase (Breitkopf &
Härtel).

HJERPPIPOR
hos «/. E,Fagerroos,

Jfö 9 AlexanderegatauJfå 9.



llpN:o 12.

Onsdagen den 27 Sept. 1882.
För 4:de gången

SPORT.
Lustspel i3 akter. Svenskt original.

Mathias Falk, fabrikör .
Clara, hans hustru . .
Fanny, deras dotter . .
Fru Behm, enka ...
Aurore, hennes dotter
John Struzenhjelm, löjtnant
Thorsten Dahl, ingeniör.
Charlotte, itjenst hos Falk
Anders, trädgårdsdräng .

Persönerna:
spelas af Herr Hirsch.

Fru Skotte„ Fröken Wessler„ Fru Åh man.„ Fröken Grahn.
Herr Bränder.„ Herr Olsson.
Fröken Wennerqvist
Herr Panlson.

(Scenen: Ä ett landsställe iLidingönnära Stockholm, sommaren 1882. Mellan 2:dra
och 3:dje akterna anses en månad ha förflutit.)

Mellan 2:<lra ocli 3:tlje akten:
1) Aria ur Fidelio" af Beethoven

(Föredragas af fru E. Engdalil.)

Efter iijoweiiH slut:
2) Romanser. (Föredrages af fru E. Eugdalil.)

Orkestern ntföi#:
Ouverture till Dichter und Bauer"
Wiener-Humor", vals

af Suppé.
Strauss

Priserna äro:
3mfi Ju.

Parterre n:ris 1— 32 å ös —
„ 33-72 4: -„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3: —

Parterre-galleri „ 3: 50
Venstra Parterre-Åvantscenen, hel loge 6 pl. „ 25: —

„ stycketals . „ 4: —
Parterreloger . , , . . . „ 4: —
Första radens fondloger, n:ris !), 10 och 11 . „ 4: 50
Första radens sidologer „ 3: 50

.9ntf. Ju.Andra radens högra avantscen,hel logo, (ipl., å 20: —„ „ fondloger, mris 7—13, pi. I—2 „ 2: 50„ 7-13, pl. 3-1 „ 2: —
„ „ sidologer, pl. I—2 „ 2: —„ sidologer, pl. 3—7 . . . . . „ 1: 50

Tredje radens avantscener, hel loge . . . . „ 10: —
„ „ fond „ 1: —
„ „ sidologer 1:„ galierio „— 50

flTas* ¥VPJJö.» Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna: söcknedagarna från kl. !)
f.m. till y,3 e. m. samt från kl. é e. in.; sön- och helgdagar frun kl. 9-10 f. m. samt från kl. 3e.ni.,äfvensom de dagar, representationericke gifras, från kl. 12— 7,8. Vid förhöj) före representationsda-gen erlägges för hvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

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

Börjas kl.i85 och slutas omkring kl.11 e. m.
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Från teatrarne i Sverige.

— Nya teatern har gifvit Shak-
speares »Othello». FrökenMarieFri-
berg debuterade såsom Desdemona.— DjurgårdsteaterniStock
liolm. Det danskaskådespelaresäll-
skapet har afsluiat sin sejourå denna
teater. Programmet vid sista repre-
sentationen var både rikligt och om-
vexlande: i inledningspjesen, »Chri-
stian IV på Hven», ett litet täckt
en-akts-stycke af den unge danske
författarenMartin Kok, hade mannö-
jet se en af sällskapets bästa förmå-
gor, fru Theodora Petersen, som med
ett tilltalande spel förenar ett lika
vackert som tydligt uttal af språket.
Härefter följde »Jeppe på Berget»,
hvari gamle Hougaard firade sina
triumfer, samt en liten vådeville-ba-
i^atell »Roses farväl», med behag och
ledighet återgifven af fröken Louise
Broek. Slutpjesen, den muntert upp-
sluppna farsen »Verldens Herkules»,
föreföll i sin nuvarande uppsättning
något matt. Emellertid hade man
nöjet återse hr Dall som den rytande
cirkus-direktören Cabosini, ocli herr
Kreutz gjorde, som sig bör, en syn-
nerligen ömklig figur som den unge
teologie-kandidaten. Herr Wantzin,
som öfvertagit hr Oilamundts parti,
utvecklade en för sin figur rätt stor
vighet. Stycket, som långt före detta
bordt komma upp på repartoaren, af-
lockade publiken den ena skrattsalf-
van efter den andra.

Per telefon.
— Modeberätlelse. Ofvanpå den an-

strängande sommareainpagnen,hvilken —
säger Nationaltidende — säkert tärt på
mången dams nSlpenningar, tyckes mo-
det nu lugna sig en smula för att hem-
ta friska krafter. De lätta, luftiga med
blonder genomväfda tygernas tid är för-
bi, och spridda höstdrägter har redan
visat sig; att tänka på vinternskulle va-
ra något för tidigt nu, då naturen än-
nu står i sin fulla prakt.

Då vi hålla revy öfver,hurudana de
nya höstdrägterna, sådana de redan lig
ga fördiga i do stora magasinen, skola
bli, så finna vi i främsta ledet den af
det moderna vigogne, med bred brun
sammet besatta kostymen. Föröfrigtär
kostymen fodrad med tagel — krinoli-
nens omisskännelige förelöpare— vida-
re tillskuren än fallet var på våren och
lätt uppuffnd baktill; taillen är utarbe-
tad efter engelskt mönster med kort
skört; framtill finnes breda sammetsre-
verser, som nedtill löpa samman i en
spets. Den dertill hörandepaletåen är
af en mycket smakfull facon. Fram- och

VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.

Föreställning hvarje afton från kl,

728 e. m., dervid följande ut-
märkta främmande arti-

ster uppträda:

Den amerikanska truppenDel-
mars,neger-komikerne,brö-
derne Br^nnts, gymnasti-
skasällskapetWartenberg,
tyrolersällskapet Hofer och
instrumentaiisten Sidney
Terry.

Tisdagen den 20 Sept.:

PROGRAM

Marsch
Uppträdande af tyroler-sällskapet
Hofer.
Uppträdande af neger-komikerne,
hrr Bryants.
Steiersk nationaldans utföres af de
små flickorna Marga' 3ta o. Maria
Wartenberg.

(15 minuters paus)

Musik-nummer.
Heimath-klänge" af Gungle, utfö
res på stråkcittra af hr Max Hofer.
Det rullande klotet, utföres at frök-
narna Franziska och AngelinaWar-
tenberg.
Uppträdande af instrumentalisten
Terry.

(15 minuters paus.)

Musik-nummer.
The four American Devils",utf
af truppen Delmars.
Uppträdande at tyro'.. r-sällskapet
Hofer.
Ikariska lekar utföras af fröken
Franziska Wartenberg med sina 6
syskon.

Obs.! Imorgon nytt program!

bakstyckena äro till hälften af sammet,
till hälften af kläde; under taillon finnes
baktill en stark lagd sammetsplissé, som
vid en hög tourmue skarpt framträder.
Man kan öfver hufvud icke tänka sig
någon modern klädning utan tournure
och tagel.

Lika moderna som dessa ljusa vigo-
gnetyger skola de grå- och hvitmelerade
plsidtygerna bli, till hvilkas besättning
man använder svart sammet och perl-
grelots, plysapplikationer eller breda, i
svart kordonnetyll broderade bordurer.
Ehuru sammeten rangeras ötverstsåsom
modern besättniugsaitikel, skola de re-
dan på f jerde säsongen grasserandebro-
derierna dock ännu icke vika platsen.
Det är särskildt de guipureartiga och
spartelbroderierna,som åter mycket be-
gagnas på cashmir och andra ylletyger.
Hvarje hösttoilett, som gör anspråk på
att vara komplett, måste de rigueur in-
nefatta en elegant cashmirklädning.
IFrankrike garnerar man numed vida

rikare och bjertare lärger än på våren.
Isynnerhet äro tvåfärgade besättningar
till släta klädningar mycket omtyckta.
Sålunda pryder man t. ex. brana ylle-
tyger med svarta sammetsremsor,hvilka
man upp och nedtill torser med röda,
guldgula eller till och med skotska pas-
sepolier. Öfver hufvud torde skotsk
sammet till vintern bli mycketeftersökt,
Man ser sådan sammet i blott ochgrönt,
i högrödt med guld och blott, iBorde-
aux med Vieil-Or, i grönt med svart
och hvitt. De sistnämnda, s. k. »preus-
siska färgerna» skola dock näppeligen
vinna inträde i vår damverld. Äfven si-
dentygerna arbetas nu i flera tärger,
och man karrerar tilloch med sammet,
ofta svart ined litliga aniiinfärger, och
dessa tyger skola utan tvitvelkomma att
spela en framstående roll under den
stundande societetssäsongen. Det har
äfven varit tal om, att man skulle brin-
ga de guldvinkade brokadtygerna på
modet, ehuru det lär stanna vidatsigten.

Under entré-akterna.— Victor Hugo somtecknare.
IParis har nyligen utkommit från
»Des repioductions artistiques» ett
märkligt album teckningar i en upp-
laga på blott 100 ex. Originalen
äro tecknade af Victor Hugo till
hans berömda arbete »Hafvets arbeta-
re« och skurna iträ af skaldens vän
Méauville. Särskildt ftro Hugos fram-
ställning- af himlen och hafvet karak-
teriska för den berömde skalden. Rö-
jas idessa teckningar äfven tekniska
brister, visa de dock, att Victor Hu-
go, om han i stället för pennan ha-
de gripit till pensel och palett, älven
på detta område hade kunnat varda
en betydande konstnär.

~t



J, E. Fagerroos,
§utd- ocfi §>vljvetja(>ziÅant,

Alexandersgitan 9

Albin Både,
Agentur- & Koiuuiissionsaffär,

4 Helenegatnn 4

Möbler,
speglar,
gardiner
&

ramlister
m.
m.,
m.
m.

Michaelsgatan
Ja
9,

telefonnummer
'218.

iFrÉ.
Eif.
Etogs
Bröd-

ocli

Vinhanäel,
|

Alexandersgatan
N:o
52,

3

-2

bör
besökas
för
dess

verkligen
goda
varor.
[g

HelsingforsNya Cigarrhandel
(Glogatan 1, Grörqvists uya stenhus)

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

Försättringsaktiebolaget

kIISU
meddelarförsäkringarå lif, lifräntorm.m

HufTudkOlltor:Norra Esplaaadg 27,
telefonnummer 147.

I:sta Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år

1827
meddelar försäkringar genom

Th. ToIländer,
N. MngssinsK 1 (telpfonnnmmsr 246),

Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år 186»

meddelar förssiringar genom

Gustav Paulig,
general-agent,

N.Esplansdg. 5 (telefonnummer111)

Bitar.
Å teatern iKtistianiu Ti-

Toli uppfördes i fredags för första
gången och för fullsatt salongGenées
operett Nisida med fru OUfine Mos
som Nisida och hr Hjalmar Sjöberg
som corregidoren.

Etelka Gerster-Gardini ai
engagerad af impressarion Ullman tör
en konsertturné genomTyskland,Bel-
gien, Holland och Skandinavien.

Carbonarernp. 4f Den be-
kante lyckade öfVersättarenför teatern
k. sekr. Ernst Wallmark har idagar-
ne fullbordat en öfversättningaf Zells
operett aOarbonarerne» (»Kapten Ni-
ehol»), hvilken operett iutlandet sla-
git mycket an ocli med det snaraste
blir synlig å Mindre teatern.— En ung rysk skådespeler
Ska, vid namn Fcyghine, hade åtnju-
tit den särskilda äran att få uppträ
da på Theéätre Frangais, der den 22-
-åriga ryskan gjort ett visst uppseen-
de genom sin egendomliga,utmanande
skönhet. En ung hertig de Morny,
son till den bekantenapoleanskestats
mannen, inledde ett kärleksförhållan-
de med fröken Feyghine, som han
dock på senare tider tyckes ha för
afsigt att göra sig qvitt. En. dag vid
midnattstiden infann sig1 fröken Feyg-
hine ihertig de Mornys bostad under
dennes frånvarooch stannade qvar der,
oaktadt hans kanimartjenare gjorde
invändningar deremot. Vid 1 tiden
kom hertigen hem, tr.ött och nedsla-
gen, samt gaf genast befallning om
tillredandet af ett bad. Fröken Feyg-
hine blef synglig och sporde honom i
häftig ton, om han icke ämnade taga
henne med på sin förestående resa.
Hertigen anmärkte vänligt, att detta
ju omöjligtläte sig göra, då hon vo-
re fäst vid Théåtre Frangais genom
kontrakt med högt vite. Sedan gick
han in ibadrummet och stängde dör-
ren. Hans älskarinna tilltalade ho-
nom först ömt genom denna, öppnade
den så, gick fram tillbadkaret, kysste
honom på pannan, hviskade ettsakta:
god natt! och -- sköt sigderpåplöts
ligt med en revolver, som hon oför-
märkt tagit fram ur fickan, midti
bröstet. JEon sjönk ner invid badka-
ret, badande i sitt blod, men behöll
tillräcklig sans för att kunna redigt
besvara de frågor, som stäldespå hen-
ne af poliskommissarienoch läkaren,
som tillkallats af den förskräckteher-
tigen. För alla hade hon dock blott
ett enda svar: hon var trött vid lif-
vet. Längre fram hittade man på
hennes skrifbord ett bref från henne
till en väninna, hvari hon besvor den-
na att genast uppsöka henne, emedan
han behöfde hjelp mot sig sjelf, då

det fattades henne mod att längre lef-
va. Man berättar slutligen, att den
olyckliga unga flickan hotat med att
begå sjelfmord en gång förut,då hen-
nes föräldrar nekade henne att gå in
vid teatern. Tidigt på tisdagsmorgo-
nen afled lion i de Mornys bostadun-
der de förskräcligasteplågor. Hen-
begrafning egde rum iParis sistlidne
fredag i all enkelhet och efter rysk
ritus. Ispetsen för sorgetågetmärk-
te man hr Perrin,direklören*förThéå-
tre FracQ.ciSj derefter medlemmarna
af samma teater hrr Worms och Feb-
vre samt omedelbart efter dessa her-
tig de Moruy, omgifven af sina båda
vänner prinsarne Murat och Sagan.
Dergä följde öfriga medlemmar af
Théåtre Frantjais, några andia nota-
biliter inom Paris-verlden. Efter en
kort ceromoni i ryska kapellet vid
rue Dam gick sorgetåget vidare till
Pére Lacliaise, der den bortgångna
jordades.

Edvard Evensen,
Agentur-, spedltlons-«& kom-

iißi»Käoiisa!S"är,

försäljer stads- & landtegendomar
samt obligationer & aktier.

nac 'Bi^ «gs- :e3 v:^,-,

istörre och miDdre partier, hos
E. Luther,

SödraEsplanadgatan J24,
telefon-Bummer 190.

Tapeter och ruliåer
af nyaste slag i

Georg1 Rieks' tapetmagasin,
N. Esplaoadgatau 27,

.-".■-"■--/ '"'- /.. "- ■ ',-' « V-,'-'■' - ' - - ■■■'
' ""'-■■

Brandförsäkrings-aktiebolaget
SVERIGE

meddelar föisakriogingar genom
Knut Ejelliii. Carl König1,

Vtstca kajen ,M 6. Ö. Heoriksg. JYs 9,

Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget

SKANDIA
medelår försäkringar genom

Schildt <« Hallberg,
general-agenter,

Michaelsgatan 5 (telefooDUmmer 220).

Helsingfors, ILiors Dagblads tryckeri, 1882,


