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Th. Stiide,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,

Jf 27 Unionsgatan 27

PROGRAM-BLAD.
Söndagen den 8 Oktober 1882

Bladetutkommer alla dagar. Lösnumror å 10 /te gäljas iNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset afvensom i bladets annons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfvenprenu-

meration emottages till ett pris
N._ IQ at 6 3mf förhelt år. Annonser &],n IQ"U ID. till ettprisafminst.00 7!*.införas. "*"« '^«

A,Parviainen &C:o
(Michaelsgatan Jtä 8)

försälja i parti
Petroleum, salt, kaffe,

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

Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.

A. Parviainen & C:o,
Michaelsg. 8, telefon-n:r221

KYPARE!
Kom och köpen fin frack med

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

E.
muiteinot postkontoret.

\ i X ill.'vljv'i OCH Iill.i<*t_i $&

af nyaste slag i "ti
Gcorif Rieks' tapctmagiisin,

N. Esplanadgatan 27.

Daniel Nyblins
Fotografiatelier,

F;ibiaDBgatan Jfå 3J,
öppensöcknedagarkl. 9— G, söndagarkl.

10—2. Telefonnummer 264.

D. J. Wadéns
Elektriska affär,

Vestra Henriksgntan .M Vi,

telefonnummer 200.

. Rich. Hindströms

IÅsfaitläggnings-kontor 1
-21 verkställer

abfa1i1agg;ningar
Js4*
anaf alla slag.

Telefonnummer 100,
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Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,

4 Helenigatan 4.

Ryska papyrosser,
Promenad w. och Fessaliu"-, ytterst
billiga, hos TEL HOLMSTRÖM.

Teatergalleri.
Carl Georg Dahlqvist.

Då nu Dahlqvist framträdde, visade
sig genast skilnadon i deras konstuärs-
lynne. Den ene alltid jemn, alltid beva-
kande sig sjelt, städse visande huru han
ogn.it ett allvarligt studium åt den före-
sätta karaklerens framställande — kort-
ligen,en reflekterandeskådespelare. Den
andre, Dahlqvist, deremot uteslutande ö-
gonblickets, inspirationens barn, hvars
glödande inre stundom välde fram med
en sådan makt, att åskådarenmåste ryc-
kas mod, hänföras,nästan nedtryckas

—
men en paus, ett ögonblick, en n\' per-
sons entré, och det stora ögonblicket
kunde vara borta, inspirationens eld
slocknad,konstnären frän sublim

—
platt.

Almlöf hade skola, studium; Dahlqist
saknad;; då ännu bådadera. Alraiöfin-
nehade redan en position och ville be-
hålla den; Dahlqvist ville eröfra den el-
ler åtminstone komma jeinnsides. En
hvar af dem hade sina anhängare. Un-
der det Ahulöfräknade på sin sida so-

|cieterou, grädJio, slöt sig deremot
demokratien, meddelklassen, mängden
kring Dahlqvist.

Hur det nu var med täflingen mellan
de båda konstnärerna, men säkert är,
att under det AlinlOt alltjemt åtnjötden
sannt bildadekonstnärensbeundran,spred
sig Dahlqvists inflytande på den svenska
scenen allt vidare, isynnerhet sedan han
s dpa SV€"S * "

M^"'T ', ...Engelbrekt och Erik. XIV samt afven
Eudorf ; jiLäkaren." Det fans en tid,
då hvaije tragisk landsortsaktörskulle
göra så som Dahlqvist gjorde." Samma
rusningar, samma rullningarmed ögonen,
samma »sepulcrala Btrupljud", såsom en
kritiker utryckte sig. Efter vanligheten

3PP* Annonser till ett pj-is af minst 50 penni emottagas å bladets annonskontor. *^jg
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Söndagen den 8 Olitot>er 1882.
För 28:de gången

BröllopetpåUlfåsa.
Skådespeli4 akter, svenskt original, af F. Hedberg.

■*-3

Persönerna:
spelas af Herr Agardh.„ „ Fröken Kurk.„ „Herr Bränder.„ „ Herr Wilhelmson.„ Fröken Reis.„ Herr S. Malmgren„ „ Fru Skotte.„ „ Fröken Grann.„ „ Herr Skotte.

Herr ökrevillius.„ „Herr Olsson.„ Herr Ahman.„ Fröken Wessler.

Killer Jarl til) .HJi-HmH
Mechthild, hans «vimil|
Bengt Lagman, hans broui>i|
Härved Boson, Jarlens h;ii\T^nan|
Magnhild, lians hustru, Jarlens systeW
Knut Algotson, riddare ....I
Ingrid, hans hustru I
Sigrid, deras dotter I
Botvid, prior iWreta I
Kol Tynneson, Bengts stallare . .I
Sune, Bengts skrifvare I
Björn,Knuts gamle väpnare . . .I
luga, hans dotter |
Riddare, Tärnor, Småsvenner, KnocknuH

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

Orkestern utfor:
l:o) Potpourri öfver Svenska folkvisor.
2:o) KröningHtnarsch
3:o) Aria ur Fidclio"

af Kretschmer„ Beethoven.

fl
Sa

Parterre n:ris 1—„ 33-72
följande stolrader, D:ris 73

l'arterre-{falleri. . . . . . . . . . ■ . '-i: ö(i
Venstra Parterre-Avantscencn, hel lo^e (i pl, „ 25:

—
Parterreloger , . .
Första radens fondloger, n:ris 9, 10 och 11
Första radens sidologer

a äro:
3mf. filAndra radens liögra avantscen,hel loge, 6p1., a '20: —„ „ iondloger, n:ris 7—13, pi. I—2 „ 2: 50„ 7—13, pl. 3-1 „.2: —

„ sidolugor, pl. I—2 , 2: —
„ 1: 50„ I°= -

Is
-

1: -
„ sidologer, pl. 3—7 .

Tredje radens avantscener, hel loge„ „ iond„ sidologer„ gallerie

Priser
Smf fli,

k 5: —
„ 3;

4: 50
3: 50

O

wlJbii Teaterns biljettkontor är öypet representationsdagarna: söcknedagarna från kl. 9f. m. till 7,3 e.m. samt från kl. 4 e. ni.; sön- och helgdagar från kl. 9-10 f. 111. samt från kl. 3e.ni.,
äfvensom de dagar, representationer icke gifvas, från kl.12— 7*8. Vid förköp 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. 7 och slutas omkring kl. 11 e. m.
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uppfångade imitatörernas parasitskara
gin mönsterbilds fel, men ej denna eld,
detta obestämbara, det som stundom
gjorde Dahlqvist så stor, så hänförande.

Konstnärens blinda vänner förtörnades
ofta öfver kritiken, som icke tröttnade
att för honom framhålla felen, och han
sjef bemötte den, ty han hade länge i
den vägen sina egna idéer omdramatisk
konst, med öfverseende." Men omsider
öppnades jetnväl hans ögon vida,han
såg nu äfven dessa fel, som han förut
ej märkt; och han beslötatt arbetabort
dem. Nuuppnådde GeorgDahlqvistsnart
sin verkliga, om än icke mestuttrumpe-
tade storhetstid. Herrliga voro de ska-
pelser, han frambragte; der saknades ej
inspirationens eld, men den höllsnu in-
om sina vederbörligagränser af denmer
och mer objektiverandekonstnärer. Un-
der de sista tjugo Aren har också nästan
hvarje ny roll för honom varit en seger
öfver sig sjelf och öfver de tusen svå-
righeter, dem smak och orsak uppställa
i skadespelarens väg. Han kom också
till sist in i konsten aldra heligaste.

Hvera kan väl uppräkna alla deroller,
i hvilka Dahlqvist nppträdde? Här blott,
förutom de redan nämda, en snabb erin-
ring om några af de förnämsta:Hamlet,
Pösa (i Don Carlos"), Carl och Frans
Moor, Sigismund (i Lifvet en dröm")
Lucidor, Wallenstein, Hakon Jarl, Her-
nani, Tasso, Romeo, Schylock, Othello,
Benvenuto Cellini, Axel (i Axel och
Walborg"), Torkel Knutsson, Biskop
Brask, Birger Jarl (i »Bröllopet på Ulf-
åsa") m. fl.

Somrarne 1837 och 1838 företoghan
en resa, mestadels till fots, i Tyskland,
hvarunder han besåg allt i hans vägder
sevärdt. År 1839 besökte ban äfven
Frankrike. Han gjorde dessutein tal-
rika konstresor i de nordiska landen,
och skall han härvid hafva gifvit dra
matiska föreställningar på 100 olikastal-
len. Här i Helsingfors har publiken äf-
ven fått nöjetatt se denstoreDahlqvist,
dervid särskildt hans utförande af Bir-
ger Jarls roll i »Bröllopet på Ulfåsa"
och hans framsägande af Runebergß
Fänrikens markadsminne" väckte beun-
dran och förtjusning. På sin födelsedag,
då han uppnått de 60 åren, hugnades
han af Carl XV medGustaf lILs vasa-
stjerna, om hvilken utmärkelse någon
då skref: Om äfven den rock, somupp-
bär hcDne, skulle blifvit litet luggsliten

VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.

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

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Den amerikanska truppenDel-
niars, gymnastiska sällska-
pet Wartenberg, tyroler-
sällskapet Hofer, instru-
mentalisten Sidney Terry,
kanondrottningen missFa-
lima och den lilla trapez-
konstnärinnan Victoria.

Söndagen den 8 Oktober:
PROGRAM

Musiknumtner.
KapellmästarenLilleput,kalladDen
lille Morart", utföres at frökenAn-
gelina,herrarne Paul, Willi ochdes
lilla Maria Wartenberg.
Uppträdande at tyroler-sällskapet
Hofer.
Uppträdande af den lillaVictoria

(15 minuters paus)

Musik-nummer.
Solo för stråkcittra utföres af hr
Max Hofer.
Den lilla sprätten, utföres af Maria
Wartenberg.
Uppträdande af instrumentalisten
hr Terry.

(15 minuters paus.)

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

Obs.! Imorgon förändradtpro-
gram!

fjko |Måndagen den 9 okt. si-
**«*"" sta uppträdandet af den
amerikanska truppen Delmars.

i striden mot bekymren, så äro vi dock
öfvertygade om, att bon sällan kommit
bättre på sin plats, än den gången."

Dahlqvist gifte sig i November 1845
med Livia Törnfelt, som delade medho-
nom glädje och bekymmer: de senare
voro för det hemmet sällan främmande.
Af de efterlemnade barnen har en dotter
såsom särdelds lofvande skådespelerska
varit anställd vid teatern, men lcmnat

scenen för att blifva makatill enaf Sve-
riges rikare ädlingar.

Tiden tog slutligen ut sin rätt: det
kunde vara slutmed spelethärnere, tyck-
te han och lät ridån gå upp till enny
scen för denne en gång så eldige ande.
Den 12 September 1872 uppträddeDahl-
pvist, som mer och mer öfverväldigades
af kroppsliga krämpor, för sistagången,
som Egeus i En Midsommarnattsdröm",
på den scen, nvars prydnad han variti
så många år, och den 20 September1873
utandades han sin rika konstnärssjäl.

Bitar.
— Om teaterbrandens upp-

komst iÖrebro hameningarna,trots
en tre timmarsundersökninginförma-
gistraten derstädes, icke blifvit stad-
gade. Flere personer voro inne på
skådebanan, när elden utbröt, men de
sågo blott, hvar den började,icke hu-
ru. Emellertid ser en brefskrifvare
sig i stånd att om eldens uppkomst
meddela upplysningar, som han för-
skaffat sig på enskild väg och under
hand och om hvilkas riktighet hanpå-
står sig vara fullt öfvertygad. Han
skrifver följande:

»Magistraten har icke kommit till
klarhet om eldens uppkomst, trots en
tre timmars ransakning iförmiddags,
under hvilken tio personer hördes.
Mina enskilda forskningar, som jag i
dag på qvällen afslutat hos teaterns
maskinist hr Lidberg, ha emellertid
gifvit mig full klarhet om både, att
hr Lidberg är den, som vållat olyc-
kan, och huru han dervid bar sig åt.

Strax innan elden utbröt, var sce-
nen färdigdekorerad, så nära som på
några lösa väggprydnader,som man
höll på att hänga upp. Dekoratio-
nerna förestälde ett rum. Eidån var
uppdragen. Städerskan gick ochdam-
made på parkett, och tre karlar ar-

I



-e-

betade på scenen, men bakom kullis-
serna. Inne irummet på scenen be-
fann sig- hr Svensson,Lindberskasäll-
skapets maskinist, sysselsatt med att
sätta upp en af de ofvannämda vägg-
prudnaderna. Jämte honom vistades
inne i rummet hrr R. Lindberg, re-
gissören, och teatermaskinisten Lid-
berg. Man hade ännu icke tändtga-
sen, utan nöjde sig med dagsljuset,
som inkom genom de två stora fönst-
ren på teaterns baksida.

Men så kommer direktör August
Lindberg in på scenen. Han vill ha
ljus för att kunna se, hur dekorerin-
gen tar sig ut. Hr Lidberg tillsa-
ges att tända. Han går också genast
ned igasrummet och der tänder han
en spritlampa, med hvilken han går
upp på scenen. Denna lampa är det
första ljus, giyffi den qvällen tändes
uppe på scenen. Hon är fäst. vid en
läng stång, som är deladitre delar
och efter behag kan göras längre el-
ler kortare. Derför syigtar hon ock-
så hit och dit, när hon bäres.

Hr Lidberg håller stången i hand
och sträcker lampan upp mot takram-
pen närmast parkett. Börjande på
midten går han först åt höger (för
den som, vänd mot parkett, står på
scenen), och sedan åt venster och
tänder sålunda den del af rampen,som
sträcker sig mellan det på scenenva-
rande teaterrummets väggar.

Men rampen sträcker sig utanför
dessa väggar, och han går för att
tända bortom dem. Först begifver
han sig ät höger, kommer lyckligt
utanför teaterrummets högrasidovägg,
tänder rampen der och rustar sig att
tända motsvarande punkt midt öfver
scenen d. v. s. litanior teaterrummets
venstrå sidovägg (venstra för den som,
vänd mot parkett, står på scenen).

För att komma dit, går han, hål-
lande den svigtande stången medsprit-
lampan i sin hand, omkring det of-
vannämnda teaterrummet, följande u-
tanför dess väggar. Dervid hinner
han dock icke, fullt ut till ändan af
rummets högra sidovägg, förr än lå-
gan af spritlampan kommeriberöring
med en taksuftit af lättantändligt tyg.
Han märker det emellertid icke, utan
fortsätter utanför fondväggen och ut-
efter rummets venstra sidovägg. Der
träffar han på den otända delen af

takrampen och tänder den, men har
knappast slutat, hörränhan hördirek-
tör Lindberg ropa: elden är lös!

Elden hade vuxit osedd af alla, lik-
som den hade börjat osedd af alla.
De hade derinne på scenen varit så
sysselsatta med att beundra den fär-
diga dekoreringen, att ingen hade haft
öga för den väg, hr Lidberg tog då
han gick och tände."— Fru Lind Gnldschmidt lef-
ver ännu i London, ömgifvenaf en
talrik familj, och sr nästan dyrkadaf
sin mans larlsmän. Hon ser isitthus
Londons förnämsta aristokrati och är
en hedersgäst i de förnämsta hus.
Mot svenskar är hon, siig-s det högst
tillbakadragen,och lär ogemase sina
landsmän isitthem. Tillhennesmiss-
tänksamhet i detta fall tinnes många
anledningar, kanske främst, att en
mängd ,,falska profeter" ofta förut
tagit hennes godhet och gifmildhet
för mycket i anspråk och dymedelst
försämrat det svenska namnets klang.

öl-i-ititc i>Mwiwiwa
Undervisning meddelas af X—x.

Adr.: ,,Program-bladets" aDnoDSfcootor,
A. h. Har tvaIls vuttenbutik,

AlcxnndersgatnD 26.

V. v. Hrlslhs

Vide- & Rottingsvarufabrik.
med egun snickeri- och jernarbetareverkstäder,

Helsingfors, Glogatnn 1,
tillerkänd konstindustriutställningena

Iiöf/sia ju'is.
Videmöbler, soflor, stolar, bord, hyllor,

sänyar, skärmar, m. m.
jBarnvagnar, rullstolar, galanterivaror af

vide, rotting och esparto.
;Hushållsartiklarkorgar. reskoffertar,o e.v.
jReparationer utforas Rottingsbottnar

rlätas och ainorikanska furusitsar insat-
tas,Wienerstolar o. råmaterial försäljas.

HJERPPIPOR

g hus J. E. Fagerroos, J
M 9 Alexandersgatan M 9. ®
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N. Esplaniulgntan 39.1

L. Laurstein,
Helsingfors,

Mikaelsg. Il(vid Jernvägstorget),

Handsk- & Bandage-fabrik.
Försäljningaf f/ummivaror,kirur-

giska té medicinska instrumenter.
Handskar tvättas och färgas.

Helsingfors, II:tors Dagblads tryckeri) 1882. ]


