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Til. Stude,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
M27 UnionsgatanM27

Lördagen den 30 September 1882
liladet utkommer alla dagar. Lösmnnror ;'i 10 yii. säljasi Nya 'rn^^^^Btern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom ibladetsannons^kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfven prenu-M

meration emottages tillett pris HflH.
N'f\ 11 at 6 s!^: förhelt år. Annonser *A.~ 11 O—

.U 11. till ettprisaf minst 50 yii.införas. "■■«■' ""■

A.Parviainen & C:o
(Miehaelsgatan Jtä 8)

försälja i parti:
Petroleum, salt. kaffe,

socker,viner,punscho.cog
-

nac;samt ipartio.minut:
Alla till en väl sorterad

iernhamlel hör. artiklar.
A. Parviainen & C:o,

ttfichaclsß, 8, telefon u:r 2'JI.

-o

nöjenOffentliga
för dagen:

Representation å Ä Tya tea«er»i
7 e. m

Representation å Hrumislius-
varletc-tratenikl. 1/a^ e- m -

Nya Teatern.
Orkestern utför

Ouverture till Titus" . . .
Celebre Gavotte

Kiinstlerleben", vals . . .
Moz.irt
Lully.
Strauss,

Den svenska scenens 100-års
jubileum

firas idag
Jämt 100 år hafva förflutit se-

dan den kungl. stora teatern i
Stockholm, som uppbyggdes under
Gustaf lll:s tid, den 30 september
1782 invegs med operan Uora och
Alonzo", hvartill texten var af Adler-
beth och musiken af Naumann.

Det var en bemärkelsedag föi1 den
svenska sceniska konsten, som häri-
genom så att säga erhöll ett stadiga-
re fotfäste, ett hem der den, hittills
vanlottad och öfvergifven,kände ut-
vecklas och blomstra. D°n svenska-
teatern, hade derförinnan varit lands-
flyktig i sitt eget land. ,,Längst in-
ne i staden Stockholm, der några
gamla och nära mot hvarandra sva-
rande oli3 hus göra en smal
gränd, högst uppe på en vind, der
dagern ined möda kunde tränga sig
fram, der konsten nekat trappor, n-
tan dit man måste klifva på enbrant
och svag stege,

—
dit"

—
skrifver en

samtida, friherre Ehrnsvärd — dit
hade den svenska teatern t.igit sia
bedröfliga tillflykt. Der besöktesden
af de gemene, som der råkade sina
likar, eller för litet penningar fingo
tillfälle att se seder afmålade, som
liknade deras. Man slogs der som på
en gilstgifvargård, ovett hördes som
ibland mångglerskor, grofliet som ifrån

de sämsta krogar. Aktörerne voro
tillkomne ömsom från gäldstugan,öm-
som från soldathopen och utgjordes af
perukmakardrängar och biiinviusadvo-
kater. Aktriser voro hemtade utnr
tvättarestugan, kläderna lånta utnr
klädstånd, musiken flyttad från krog-
balen. Isådant tillstånd befann sig
den svenska skådebanan. Blefnågon-
sin fråga om att se ett svenskt spek-
takel, ansågs en sådan föresats som
ett parlie de débouche, som en lust
att se främmande dårar.

Man besökte teatern för att skrat-
ta a det allra sämsta, man kunde in-
billa sig.

Men denna djupa förnedring,hvari
den svenska skädep'atsen slutligenned-
sjunkit, blef en anledning till opera-
teaterns inrättande. Konung Gustaf,
som återkommit från sina resor var
nämligen en gång närvarande vid ett
dylikt svenskt spektakel som oaktadt
det var ytterst osmakligt, tycktes roa
publiken. Konungen som sett ilivil-
ken glans den franska teatern stod,
beslöt sig nu för att blifva det sven-
ska skådespelets beskyddare. ,,Tusen
planer formerades", skrifver Ehrén-
svärd, hurudant detta svenska skå-
despel borde blifva". Huru skulleman
inrätta en ordentlig teater iett land,
der man icke egde tio drägliga pje-
ser till uppförande; der de ende ak-
törer som furmos voro uslare än de
sämsta landstrykande komeditrupper;
der nationens geni var vändt till trög-
het, der fattigdomen var itilltagande
samt smak och insigter iaftagande.
Emellertid kom man slutligen närma-
re målet och nu gjorde sig behofvet
af en lämpligare skådeplats, än den
hittills tillgängliga — det s. k. boll-
huset allt mer och mergällande. Gu-
staf 111 var tidigt betänkt på afhjel-
pandet af nämnda beliof. Sedan det
s. k. störreDelagardieska huset, upp-
fördt imedlet af 1GOO-talet vidNorr-
malms (nu Gustaf Adolfs) torg, blif
vit inköpt af öfverståthallami frih.
Karl Sparre, öfvertogs köpet islutet
af är 1773 af konungen, som lät
nedrifva den gamla byggnaden och

bestämde tomten till platsen för ope-
rahus. Ritning och kostnadsförslag
härtill uppgjordes af öfverintendenten
Adlercrantz. Konungen afstod sin e-
ganderätt till tomten, hvilken inlöstes
af slottsbyggnadsfonden till samma
pris som inköpssumman, eller 135000
rdr. mit., och den nya byggnaden
grundlades om sommaren 1775 samt
fullbordades 1782. Huset — 210 fot
långt, 150 fot bredt och 57 fot högt,
med facaden prydd af kolonner ooh
pilastrar af korintiska ordningen, och
frontespisen försedd med inskriften
Oustavus 111 Portias Alusi på' en sten,
är i yttre måtto ännu oförändradt.
Dess inre deremot liar tidefterannan
undergått flerfaldiga omskapningar.
Teatersalen hade ursprungligen fyra
logerader, och ofvan ifrån den fjerde
kvälfde sig en väl arbetad Corniche.
De tre öfra radernavoro förseddamed
19 loger hvardera, men l:sta raden
endast med 12, utom den kungliga.

Denna teater invegs såsom nämnt
är med operan Cura och Alonzo. Sam-
ma stycken gifves idag på nämnda
teater med följande rollfördelning:

Cora, Solens prestinna, frökenGrdbow,
Alonzo, spansk ridderstpan, br Ödmann;
Ataliba, konung i Quito, hr Sellman;
Sulma, öfversteprestinnaiSolens tempel,
tröken Wichmann; ötversteprosten,hr
Strömberg; I'almor, Coras fader,hr Lund-
qvist.

Till operan har A. Brolin målat
nya dekorationer. Dans af tempel-
jungfrur är arangerad af Theodore
Marckhl samt utföres af fru Lund,
fröknarna Pavlson, Hosén och West-
berg och 12 damer af corps de ballet.

Cora och Alonzo", hvars text är
af Gudmun Göran Adlerbuh och äm-
net ur Marmpntels roman Inkas eller
kejsardömet, Perus förstöring" samt
med musik af Naiimann, uppfördesäf-
ven vid Kungliga teaterns femtiårs-
fest, den 30 september 1832, före-
gängen af prolog af //. A. Lindgren,
musiken clertill af Johan Bervald,
och gafs senast den 7 oktober sam-
ma <>«■ för 42.dra gången.

Vid första representationen1782utför-
des operans förnämsta partier: Coras,
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Lördagen cleix ao Sept. 1882.
(3:dra abonncment-isiiektaUlet.)

Med anledning af Svenska kungl. scenens 100-åriga tillvaro
gifves för första gången

SiriBrahe o. Johan Gyllenstjerna.
Skådespeli3 akter af konung Gustaf 111.

Personerna:

Grahn

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

Anna Gyllenstjerna,Ebbaßjelkes ■■
yngsta dotter FrökeHH

Siri Brahe,Ebba Bjelkes frändeM
hof jungfru bos prinsessanAnnaiß
Forlotvad med Erik Tui-csonß
Bjelke, i hoinliLdmt gift med Jo-H
han Uyllenstjerna I

Stina Persdotter, Peder Stoipesß
dotter, uppföddmed Anna ( 'yl-H
lenstjerna H

■lolianGyllenstjerna,Elib;iBjclkeaH
och riks-drotsens äldste somafH
Sigismunds parti. ihomlitrhetHHHHß
gift med Siri BniIicHHÉÉBHBI

(Ä Ebba Bjolkes enkesäte, ett slott på gra:

Erik Tureson Bjelkp, ståthållare
öfver Kalmar län. AfCarllX:s
parti. Förlofvadmed SiriBrahe Herr S. Malmgren

Erik Göranson Tegel, konung ■
Eriks gunstling, GöranPersons H
ende son, Carl IX:s förnämste H
ombudsman Herr (irp.villinJ

Peder Stolpe, en gammal officer, ■■
som tjenat under riks drotsensfana; na fru EbbaBjelkes stall-
mästare och förnämstebetjent Herr Agardl^^B(Gustaf Adolf, Sveriges kronprins HerrOl^soi^^H<<öriiiiNilssoj)<>.rllciistj(!riia,Klib:fl
Bjelkes ochriks drotsens ynsst^B
son, af (Jarl [X:S parti. Ollicorßi kronprinsens krigshiiiß

isen af Kalmars län. MidsomiuaTeulGn^^^H

FrökenReis

Fröken Nyman

Herr Bränder. , .Herr Franck

H
O

I^HjH^^^^^MlYairnisbiljettkontor är öppet representationslagarna: söokiipdajrarna Iran kl. !)rrsrtillV 23 e. m. samt frånkl.ie. ni.: sön- och helgdagar frun kl. 9-10 f. ni. samt från kl.3e.m.,äfvensom de dagar, representationerIcke glfyas, från kl.12-V.3. Tid förköpföre representationen'gen erlägges tor hyarje biljett 10 procent ntofver priset.

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

Derefter gifves för första gåugen

Tillfället gör tjufven.
Divertisscment i1akt med sång.

Personerna:
Marje,nämndemans enka . . .Fröken Weasler.
lugrid, Marjos dotter ■ *)
Pelle, mjölnardräng,kär i Ingrid Herr SalzensteinLiillius, klockare, kär 1 Marjo . . „ Skotte.
En bondfl.cka Fröken Hagman.
En enkling Herr Agardh.
En ung bonddräng „ Franck.
En ryttare „ Bränder.
En prostinna Fru Agardh.

Fru Sfjzenstein.
Herr Åhman.„ Wilhelmson
„ Olsson.

(Bruden, brudgummen, bröllops- och marknadsfolk.)
*) Ingrids rollutföres af fru Emma Engdalil.

Obs.!

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

Grevillius.
S.Malmgren
Paulson.
Hirsch.

Börjas kl. *3 och slutas omkring kl.11 e. m.
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SMoni-tasert.
Tisdagen den 3 oktober

gifves i

Universitetets solennitetssal
den första

Sinfoiikonserten,
föraustaitadaf

Helsingfors orkester-förening.

PROGRAM
1. Sinfoui n:r 5

(C-moll) .. ..L. v. Beethoven.
2. Ouverture, Ho-ll0. MendeJsohn-

bridevna . . . .JBavtholdy.

3. a) Roaiance I 6
o Beethoven.

b) Rhapsodie^ .g
i j Hauser.

Hongroise[ '>
(utföres af hr konsertmästar Sattler).

Melodier för \

stråk-orke- Svendsen.
h\ ster .... )

5. Jubel-ouverture C. M. v. Weber.

igmpr~ Biljetter a 3 mk i hr
G. W. Edlunds bokhandel äf-
vensom vid ingången; för hrr
studenter å 1 mk hos vakt-
mästar Palenius.

Bitar.
— Erncst Daiulet ocb G. Thierry

hafva nyligen fullbordat ett skådespel,
som är antaget till spelning på Théätre
Frangais och bär tileln: »Fouché».— Madame Angots dotter"bar åter
lefvat upp samt; bevisar, att hon har
förmåga att draga en talrik publik tiil
Foliea-Dramatiquesi Paris

Alonzos och Sulmas af m:ll Evelina
Stading, hr Carl Stenborg och fruElisa-
beth Olin.

Äfven här iFinland har man ve-
lat högtidlighålladagen med en fest-
representation, hvarvid gifves: Siri
Brahe och Johan Gyllensljerua", dram
i 3 akter af Gustaf 111, samt Tillf-
allet gör tjufven'1 lyrisk komedi eller
komcdi-vaudeville af G. J. Hallman.

Idén till det förstnämnda stycket
är lånad från en fransysk pjes La
Ourieuse", af M:e de Genlis och dra-
men kallades också vid de två första
föreställningarna den 8 och 13 mars
1788 Den nyfikna". Hufvudrollerua
äro på var scen anförtrdda åt fröken
Etts och hr Bränder.
Islutpjesen, i hvilken fru Eagdahl,

vår värderade sångerska, uppträder
som gäst, ingår musik hemtad från
åtskilliga kompositörer. Bland annat
är overturen af J.F.Grenser. Styc-
ket uppfördes första gänden den 8
april 1783 på Ulriksdahls slott inför
den kungliga familjen. De spelande
voro hoffolk, med undantag af Bell-
man, som ntförcte Marktschrejernspar-
ti, livilket äfven är författadafhonom.
Pelles roll återgafs af baron Mauritz
Avmfelt.

Från tonkonstens område.
- Den l:sta sinfonikonserten

gifves af orkesterföreningensorkester
tisdagen den 3 oktober. Se närma-
re programmet i vår pronigramafdel-
ning-,— Sonimarteatern iKrolls etablis-
seineut lockar fortfarande fullt hus och
hvem är aftonens lejon? Ingen annan
än den evigt unge Theodor Wachtel,
hvars smältande tenorttämma och ung-
domliga utseende tyckas trotsa arens
makt. Han förstår ännu att hänryeka
publiken så som för 40 år sedan.

Förgäfves bar kungliga operan enga-
gerat en mängd nya krafter i stället för
frökenBrandt, som föredrager att gifva
gästroller, fru Luger och i stället för
fru Mallinger Dresdenprimadonnanfru
Sachse-Ilofmetster. Hånfullt har ju ber-
linaren alltid kallat de kungliga teat-
rarne för »ålderdomsförsöijmngsanstal-
ter». Men detta passar nu ej längre.
Friskt och ungdomligt sjunga de båda
unga sångerskorna Beeth ochDrieseoch
äfven i den lyriska tenoren llothmiihl
från Dresden har man gjort en god ac-
qvisition. Och dook spelas på dessa tea-
trar nästan för tomma bänkar. Några
nya operor äro visserligen ej instudera-
de, men man skulle kunna tro, att«Don
Juan» med den afgudade Hctz i tilelrol-
len borde kunna utöfva tillräckligt stark
dragningskraft. Nej, den lilla koketta
fröken Tagliana, som ständigt lemuade

VARIETE-TEATERN
Brunnshus-salongen.

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

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Denamerikanska truppenDel-
Iliars,neger-koniikerne,brö-
derne Bryailts, gymnasti-
skasällskapet Wartenberg,
tyrolcrsällskapet Hofer och
instruraentalisten Sidney
Terry.

Lördagenden 30 Sept.:

PROGRAM

Marsch.
Uppträdande af tyroler-sällskapet
Hofer.
Uppträdande af neger-komikerne,
hrr Bryants.
Uppträdande på ståltrådslina af
fröken Ångelina Wartenberg.

(15 minuters paus)

Musik-nummer.
Solo på xylofon ntföres af hr Max
Hofer.
Japanesiskt jongieri, utföres af frö-
ken Angelina Wartenberg.
Uppträdande af instrumentalisten
Terry.

(15 lninutors paus.)

Musik-nummer.
The four American Devils", utf.
af truppen Delmars.
Uppträdande af tyroler-sällskapet
Hofer.
lliariska lekar utförasaf sällakapet
Wartenberg.

Obs.! Imorgon nytt program!

-t



chronique scandaleuseämnen tillså mån-
ga pikanta historier, har ju sagt den
preussiskahufvudstadenfarväl.Ochhvem
kunde gifva Zerlina så som hon? Tag-
liana var så förtjusande ochderförglöm-
de man, att rösten var så liten; hennes
efterträdarinna, fröken Driese, sjunger
mycket bättre,men om henne vet ingen
berätta det minsta och derför är hon
alldeles icke någon intressant företeelse.

. Rich. Hindströms .
|Asfaltläggnings-kontor i
5 verkställer

agfaltiäygnIngar
af alla slag,

Telefonnummer 106,

D. J. Wadéns
Elektriska affär,

Vestra Henriksgatan Jif 12,
telefonnummer 200.

V. v. Wrlgtlig

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

Helsingfors, Glogatan 1,
tillerkänd konatindustriutställningens

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

sängar, skärmar, m. m.
Barnvagnar, rullstolar, galanterivaror afvide, rotting och esparto.
Hushållsartiklar:korgar,reskoffertar, o s.v.
Reparationer utföras. Rottingsbottnar

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

ran zbe: «ra- obe: jhi^«j

i större och mindre partier, hos
JE. X,utIier,

Södra Esplanadgatan J\f 4,
telefon-nummer 190.

HelsingforsNya Cigarrhandel
(Glogatan 1, Grönqvists nya stenhus)

har ett välsortcradt lager af in- och ut-
ländska cigarrer och papyrosser.
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Northern Assuranscompany
afslutar brand-och livförsäkringar genom

E. LUTHER,
general-agent,

S. Esplanadg. 4 (lelefonnnmmer 190),

Rrand- och lifförsäkringsaktiebolaget

SVEA
meddelar försäkringargenom

N. J. CARL ANDER,
generalagent,

Unionsgaten 27, telefoonummer 110.

I Tapeter och rullåer \\
af nyaste slag i

Georg Rieks' tapetmagasio, 11
N. Esplanadgntan 27.

Ednard Erenscn,
Agentur-, «gx-<iitf uism- »v hinn-

iiilsslonsafrär,
försäljer stads- t£ landtegendomar
samt obligationer <& aktier.

Schildt & Hallberg,
Helsingfors, Michaelsgatan 5,

Brandredskap,mejeri-artiklar
af alla slag & bigödningsämnen
hos SOHILDT & HALLBERG.

l)
hos R. MeIIin,

N. Esplanadgntan 39.

Om Nfliliiis Fotografi nfn!
Fnbiansgatan Jtä 31,

öppensöclcncdagarkl. I— G, söndagarkl
10— 2. Telefonnummer £14.

Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,

4 Ilelenegatan 4

Hulsiujrfors, ILfors Dagblads tryckeri, 1882.

Telefonnummer223
O:
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Ryska papyrosser,
»Promenad"- och Fessalia"-, ytterst
billiga, hos TH. HOLMSTRÖM.

lista Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år

1837
meddelar försäkringar genom

TA. Tollander,
N. Magasinsg. 1 (telefonnnmmer 246),

Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år itifij

meddelar fursäkringar genom
Gustav Paulig,

general-agent,
N.Esplaoadi;. 5 (telefonnnmmer111),

Försäkringsaktiebolaget

KILEYI
meddelarförsäkringarå lif,lifräntor m.m,

HufYlldkontor:Norra Esplnnadg 27,
telefoimnmmer 147.

Brandförsäkrings-aktiebolaget
SVERIGE

meddelar föisäkringiugar genom
Knut Kjellin, Karl König,

Vestna kajen M6. Ö. Henriksg. JU' 9.

Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget

SKANDIA
medelår försäkringar genom

Schildt <& Hallberg,
general-agenter,

Michaclsgatan 5 (telefonnummer 220),

m


