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Til. Stud e,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
,/Jf 27UnionsgatanM27,

PROGRAM-BLAD.
Lördagen den 7 Oktober 1882

Bladet utkommer alla dagar. Lösnumrorå 10 7M. säljasiNyatea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom i bladetsannons
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget, der äfven prenu

meration emottages till ett pris

N-n IQ a* ■®^ ? förhelt år. Annonser M«*> IQ.U 10. till ettpris afminst 50 yii.införas. '■■« «O.

A.Parviainen & C:o
(MichaelsgatanM8)

försäljai parti:
Petroleum, salt, kaffe,

socker,viner,punscho.cog-
nac; samt ipartio. minut:

Alla till en väl sorterad
jernhandelhör. artiklar.

A. Parviainen & C:o,
Michaelsg. 8, telefon-n:r 221.

■O

*— ■ >

Offentliga nö- jPPiP
Jfljcn fördagen:]
IfjHjalmar Freys \l " ,

.i;!''".:iafskeda-kon-1*
■ .-,■■"''sen)s.\ V,Be.m.K
:/ Keproscntation».;/''

1U'».a Varietétea- W'.?, )

Ijgäf Lösnummer-försäljning af
»Programbladet" är numera an-
ordnad ihr A. A. F. Lindbergs
cigarr-butiker, Uiiionsr/atan nio
23 och Norra, Esplanadgatan3.3,
iHelsingfors nya cigarrhandel,
Ologatan 1(Granqvists nyasten-
hus), itfvensom d Teater-kafféet
samt hos portiern a Soeietetshu-
set.

H^~Prenumerationå »Program-
bladet"emottages,förutomibla-
dets annons-kontor, som Ur In-
rymdt ihr A. L. Hartwallsbutik
vid Senatstorget, (»fveii iNyatea-
terns biljett-hontor.

Rici. Hmdströms .ao fel
g Asfaitläggnings-kontor i

verkställer jy
g asfaltlHggnlnigar 5.

af alla slag.
Telefonnummer 10G.

KYPAREI
Kom och köpen fin frack med

sidenfoder för 30 mark och en
svart rock för 30 mk, som äro
inlomnade till försäljning hos

E. Koponen,
midtemot postkontorot.

Daniel Nyblins
Fotograflatelier,

Fabiansgatan Jtä 31,
öppen söokncdagarkl. 9— G, söndagarkl.

10—2. Telefonnummer 2ö4.

OBS.!
Fpfeper

hos

F. J. F. Sjöblom.

HelsingforsNyaCigarrhande
(Glogutan 1, Gröuqvists vyn stenhus)

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

Tapeter och rullåer
af nyaste slag i

É GeorgBieks' tapetmagasin, ;;
; N. Esplanadgatan 27.

D. J. Wadéns

Elektriska affär,
Vestra Henriksgatan M 12,

telefonnummer 200,

R. MeIIin,
N. Esplunndgatsn 39,

Ryska papyrosser,
»Promenad"- och Fessalin"-, ytterst
billiga, hos TH. HOLMSTRÖM.
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Obs.!
!*»!>} b-«»nh- o. Ulgarrliandeln,

Glogatan Jfå 2
11. Mcexmontan,

Albin Både,
Agentur- & KommissionsafFär,

4 HeleDegateiD 4.

i^P Annonser till ett pris af minst 50 penni emottagaså bladets annonskontor, "^g
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N:o 17. Ufd

Höiiaagen den © Oktober 1882.
För 28:de gången

aSßadU* H MW BB In wW tSV '*SI
'<QB^ la Hl B

Skådespeli4 akter, svenskt original, af F. Hedberg.

Personerna:
Birger Jarl till Bjelbo
Mechtliild, hans gemål
Bengt Lagman, hans broder....
Härved Boson, Jarlens höfvitsman.
Magnhild, hans hustru, Jarlens syster .
Knut Algotson, riddare
Ingrid, hans husfru
Sigrid, deras dotter
Botvid, prior iWreta
Kol Tynneson, Bengts stallarc . . .
Snne, Bengts skrifvarc
Björn,Knuts gamle väpnare. . .
Inga, hans dotter
Riddare, Tärnor, Småsveimer, Knecktar

spelas af Herr Agardh.„ „ FrökenKurk.„ „ Herr Bränder.
Herr Wilhelmson.„ „ Fröken Reis.„ „ Herr S. Malmgren„ „ Fru Skotte.„ Fröken Gralm.„ „ Herr Skotte.„ „Herr Grevillius.„ Herr Olsson.„Herr Ahraan.„ „ Fröken Wessler.

(I Östergötland, dels på Bjelbo, dels på och omkring Ulfåsa. Tiden 1261.)

Orkestern utfor:
l:o) Potpourri öfver Svenska folkvisor.
2:o) Kröningsmarsch
3.0) Aria ur Fidelio"

af Kretschmer
Beetlioven.
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ywS.! Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna: söcknedagarna från kl. 9f.,m. till7,8 e. ni. samt från kl.4e. ni.; söm- och helgdagar från kl. !)-10 f.m. samt frän kl. 3e.ni.,Afvensom de dagar, representationer icke giftas, från kl.12— >/23. Tid förhiip före renresentationsda-gen erlägges förhvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

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

Priser
3rnf yii.

Parterre n:ris 1—32 a 5: — -
„ 33-72 , 4: -„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3: —

Parterre-galleri , 3: 50
Venstra Parterre-Avantscenon, 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 är o:
9mf ~fii.Andra radens högra avantscen,hel loge, 6pl., a 20: —

„ fondloger, n:ris 7—13, pl. 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 t 1:

_
„ „ sidologer » 1:

gallerie „— 50

Börjas kl. 7 och slutas omkring kl. ile. m.



ö

>-o

En

Afskeds-koHsert
gifves

liördagenden7:de oktober

Universitetets solennitetssal

Hjalmar Prey.

PROGRAM
Aria ur op. La vita
per lo Czar Glinka.
a) Svärmeri Arlberg.
b) Suomalainen kan-

sanlaulu.
Qvartettsång:
a) -
b) Sof iro"(serenad

med byrotonsolo) *) Mohring.
Gavatina ur op. Sim-
on Boccanegra .. . Verdi.

Berceuse ur op. Mgn-
on" Thomas.
Qvartettsång:

b) Armaasta erotessa
(medbarytonsolo). Hennes.

Nu är det natt", ro-
mans Abt.

*)Barytonsolot utföres af konsert-
g-ifvaren.

Böljan sker kl. l/28 e. m

fJS^T" Biljetter ;\ 3 mark kunna er-
hållas från och med Fredagsmorgon
uti Edlunds bokhandel och hos öfver-
vaktmästar Palenius samt vid ingån-
gen.

—
Hos öfvervaktmästar Palenius

stå äfven biljetter k 1mark för hrr
studenter och skolungdom att fås.

Från Stockholms teatrar.
- Vaudeville-teatern. Hr Au-

gust Sandberg med sällskap öppnade
i lördags en sejour å denna teater.
Programmet upptog icke mindre än
sex olika nummer, livilka höllo den
fåtaliga, men tacksamma publikenvid
godt lynne. Bland de uppträdande
visade sig herr och fru Sandbergega
största routin. Särskildt iden Bell-
manska situationen Ulla skall på
bal", tillvann sig fruSandbergvälför-
tjent bifall. Dansnummer voroaf min-
dre betydelse. Till slut framsadefru
Åberg som TliaJia en kort prolog, ef-
ter hvilken en fondridå uppgick fören
tablå, framställande en sköldmedGu-
staf lILs krönta namnskiffer, omgif-
ven af qvinliga genier. Igår gafs
inför en talrik publik lördagens pro-
gram ånyo och i afton går det för
tredje gången öfver scenen.

Bitar.
— En teaterpanik uppstod här-

omdagen iBrescia (Italien). Ridån
skulle just gå upp, huset var fullt,då
plötsligt samtliga gaslågorna slockna-
de, och ropet eld" samtidigt ljöd.
Alla störtade mot utgången, förvir-
ringen var obeskriflig, och äfven de
modigaste förloradebesinningen. Mån-
ga blefvo kullkastade, men till all
lycka voro dörrarne tillräckligt breda
för salongens skyndsamma utrymning.
Emellertid förmärktes ingen eld, och
vid närmare, undersökning fann man,
att någon gjöt falst alarm iafsigt att
under den allmänna förvirringenbe.
mäktiga sig teaterkassan,hvilketockså
lyckats.— Teatern iBayreuth är nu
stängd. Parsifal" liar uppförts 17
gånger inför en ständigtväxande åhö-
rare skara. Föreställningarna kom-
ma genom konung Ludvigs stora till-
skott att sluta med ett öfverskott af
ej mindre än 120,000 riksmark. Nä-
sta juli skall ,,Parsifal" ånyo gifvas.
Iscensättningen ocli uppförandet af
Parsifal" har kostat denvackra sum-
man af — 700,000 riksmarks, oak-
tadt flera af de förnämsta sångarne
icke mottagit något honorar.

VARIETE-TEATERN
Brunnshus-salongen.

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

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Denamerikanska truppenDel-
mars, gymnastiska sällska-
pet Wartenberg, tyroler-
sällskapet Hofer, instru-
mentalisten Sidney Terry,
kanondrottningen missFa-
tinia och den lilla trapez-
konstnärinhän Victoria.

Lördagenden 7 Oktober:

PROGRAM

Musiknnmmer.
Uppträdande at tyroler-sällskapet
Hofer.
Den lilla spräften, utförea af Maria
Wartenberg.
Uppträdande, af den lilla Victoria.

(15 minuters paus).

Musik-nummer.
Solo för stråkcittra utföres af hr
Max Hafer.
KapellmästarenLilleput,kallad,,Den
lille Mozart", utföres af fröken An-
gelina, herrarne Paul, Willi ochden
lilla Maria Wartenberg.
Uppträdande af instrumentalisten
hr Terry.

(15 minuters paus.)

The four American Devils", utf,
af truppen Delmars.
Ikariska lekar, utföres af hela säll-
skapet Wartenberg.
Uppträdande af tyroler-sällskapet
Hofer.
Uppträdande af kanondrottningen,
miss Fatima.

Obs.! Imorgon förändradtpro
gram!

X
>
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som d@mare of-
ver andras verb. En af Belgiens
förnämsta målare, Lovs Gallait, har
vägrat mottag-a den guldmedalj, som
tillerkänts honom för ,,pesten iTour-
nay" på den allmänna utställningen.
Orsaken härtill är visst ingen nyck-
fullhet hos konstnären. Gallait har
aldrig varit en vän af utställningsme-
daljer, och då en konstnärpå pariser-
salongen icke får ställa sina konst-
verk hors de concours", så liar han
uteblifvit derifrån. Domen öfver ett
konstverk kan ej så lätt bestämmas
som öfver industrialster, ty hvarje
konstnär, som är satt tilldomare,har
sina egna åsigter, som ide flestafal]

hindra honom att utföra sin uppgift
med full objektivitet. En jury af
konstnärer har ju upprepade gångei
från hvarje utmärkelse utestängt ar-
beten af EugenDelacroix. Utdelnin-
gen af en medalj är derföre alldeles
intet bevis påmålningens öfverlägsen-
het. Dessutom gör diplomatien alla
ansträngningar för att tillförsäkrasitt
land så många medaljer som möjligt.

Hos

Fredr. Edv. Ekberg,
Alexandersgulan 5'2 (tulefouDummer 272),

köper man förmånligast:

Bröd,Viner, Jlränviner Specia-
litet Kristallen), Kom, Coffnac,
Punsch, JLikörer,m.ni., m. m.

OBS.! KU större lager gamla
goda franska viner med 50 proc.
rabatt.

Fortepiano-fabrik,
__?!3352!!- 19 Nilcolaigatan 19.

Flyglar och Planmosmed jernram,
till billiga priser — 0 b s.l Äldre pia-
nos tagas iutbyte. SNF" Reparationer
verkställas. Piano» uthyras. *"^|g

J. E. ENGSTRÖM,

ii
iiHJERPPIPOR

hos J. E.Fagcrroos,
JW 9 Alexandersgatan J\S 9.

Schildt & Hallberg,
Helsingfors, Michaelsgatno 5.

Brandredskap,mejeri-artiklar
af alla slag <S; bigödningsumnen
hos SCHILDT & HALLBERG.

Edvard Etcoscd,
Igentni1-,sfiedltions- «1* kom-

missionsairär,
försäljer stads- <& landtegendoinav
samt obligationer <& aktier.

I jagtredskapshandeln,
(3 Glogatan 3)

stort urval

Jagtgevär
Skjuttillbehör.

Fritz Wiik.
Brandföraäkringsbolagot

PHCENIX
njedi3eiar försäkringar genom

A. A. F. Lindberg1,
generalagent,

Skiloadeb 6 (teletonn^iraraer 139)

Brand- och lifförsäkringsakticbolaget

S¥EÅ
meddelar försäkringar genom

N. J. CARL ANDE R,
generalagent,

Unionsgnten 27, telefonnummer 110.

Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år 1»61

meddelar försäkringar genom
Gustav Paulig,

general-agent,
N. Espinnadg. f> (tdefonnnrorner 111)

lista Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år

I^^^
meddelar försäkringar genona

Th. ToIIänder,
N. Magasinsg 1 (telefonnummer 231)

Brand- och Lifförsäkiingsaktiebolaget

SKANDIA
medelår försäkringar genom

ScMldt <£ Hallberg,
general-agenter,

Michaelagatan 5 (telefonnummer 220),

Försäkringsbolaget

Héi É.i ia
meddelar brand- och lifförsäkringar ge-
nom Stude & C:o,

Northern Åssuranscompany
äfslutar brand- och lifförsäkringar genom

E. LUTHER,
general-agent,

S. Esplanadg. 4 (velefonnummer 190),

Norskt
fiskmjöl,
i

paieet
å
3

marJc,

hvaraf
fås

100
portioner

delikat
pudding,
hos

Avg.
liUdv.

Martvall,
Alexandersgatan
JW
26.

BI 4 1
m'i■■»■i

s
3

iSft^i»*'
C. Alb. Grubb,

Urmakare,
M 7 Michnehgntan M7.

Hos

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

N. lOsphmadgatau 27 (telefommmmer 258)

J. E, Fagerroos,
§utd- ocf-v oiÅSvczSa&zvha-n-tj

Alexandersgatan 9.

Ilelaingiors, ILfors Dagblads tryckeri, 1882.


