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T ti. Stu de,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
J& 27 Unionsgat.in JS 27

PROGRAM-BLAD.
Onsdagen den 1 November 1882

Bladetutkommer alla (lapar. Lösnumror;'i 10 Jii.säljas iNya tea-
tern, Brunnshuset ocli Societetshusetäivensom ibladets annons-
kontor, A. L. Hartwaljs butik vid Senatstorget,der ätven prenu-

meration emottages till ett pris

N.ft AO at 6 $mf förhelt Ar. Annonser W.A A Q■U *T£.. till ettprisaf minst 50 ju. införas. '""« Tt.

A.Parviainen&C:o
(Michaelsgatan ,ffl 8)

försälja iparti
Petroleum, salt, kaffe,

socker,viner,punscho.cog-nac; samtipartio.minut:
Alla till en väl sorterad

jernhanclel hör. artiklar.
A. Parviaineu & C:o,

Michuelsg. 8, telefon n:r221

"— t*-

o. oJwcme^
R. MeIIin,

N. Esplanadgatan 30.

$fKF~ iiiknstc- uipni a! vackvu o<>Ji bil-
li(j(i växter, hlnmbuketter, »om ex-
pedieras en h-tlf timme etter beställningen,
guldfiskar m. rit.

€t. M. SK-iiiiis,
Villan Alkiirr, Glogatan J\S 1,

telefoa M 259.telefon J\S 241,

Daniel Nyblins
Fotografiatelier,

Fabiansgnttrb ,M 31,

öppen söckncdaaark^Jt-^söndanm^kl
10-:fl Telefonnummer 264.
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Tapeter och rullfter \

ich. Hindströms

äggnings-kontor i
* R

1 Asfalti
I verkställer
? aHliillläjfiiiiiiijfHr

rit alla slag.
'lelcfonmiinme.r 10(i,

D. J. Wadéns

Elektriska affär,
Vestra Flenriksgntan J\S 12,

telefonnummer 200.

3>

cer

Urma k.are,

Schildt & Hallberg,
Helsingfors, Micbaclägatao 5.

Jirandredskap, i» ejeri-artiklar
af alla slag <& bigödningsdmnen
hös SCHILUT & HALLBERG.

L. Laurstein,
Helsingfors,

Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget),

Handsk- & Bandage-fabrik.
Försäljningaf gummivaror,kirur-

giska <t medicinska instrtnnenter.
Handskar tvättas och färgas.

HelsingforsNya Cigarrhande
(Glogjttan 1, Grönqvists nya stenhus)

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

af nyaste slag i
Georg Bleks5 tapetmngrnsln,

N. Esplanatlgatnn 27.

Albin Både,
Agentur- & Konmiissioiisaffär,

4 Ilelenegatan \

I.H. Wickel,
ffl 30 Alexandersgatan Jfå 30,

rekommenderar sitt välsorterade

Vinlager.
Minutförsiiljning för Spirituösa och Punsch

Alexnndersgntan 32 (f. å. Stenbergs lokal).

U^jT" Annonser till ett pris af minst f>() penni emottagas d bladets annonskontor. "^H§



B^* Qvarglömej tidningen iteatern eller konsertsalongen! "^g
>-o.

IftfdN:o 27.

Onsdagen clen X November ISS*2.
För l:sta gången

ffWW^fwÅ R^ rP^WFfÅ %W Kr4
SkAdespel i4 akter, 3:d,je akten i2me tablåer, »f Pai.l Heyse.

Per sönerna:
Sofia, hertiginna af Pommern spelas af FrBken ReisBugshiff, hennes son Herr FranckEwald von Massew, hennes hofmarskalk . . R,-a,1(wJörgen von Krokow, | , .[''"" " fj^
Hans von Putkammer, } pommerska ädlingar,I. "

wJnnJost von Dewitz, j * ' ...... ***?""
Klaus Barnim, borgmästare i Eugenwalde. . / ] [ [ [ "„ ][ J LzensS!ACnim, Hassows tjenare SkotteHans Lange, bonde ibyn Lanzke...'..''' " " "

Ae-ivHhGertrud, hans moder '.".; ; » "' s ê.dh-
K»!6-' , Otter,-,; a ' " Fröken Wessler.Henning, hans husbonddräng

>( ); Hen. OlssonHenoch, en judisk boskapshandlare HirschNils Eriksson, en svensk vapensmed. . . "
p}rfiVimllaTelt K.inker, fångvaktare f [ [ ] || » ;ggS*

(Scenen:IRiigenvalde och ibyn Lanzke iHinterpommem. Tiden: år 147G.)

Priserna aro:
9mfi yii.

å Ö: —Parterren:iis 1—32 Andra radens högra avantscen,hel loge,G pl., å 20: —„ „ tondloger, n:ris 7—13, pl. I—2 2: 50
>, 7-13, pl. 3-7 „ 2: -„ sidologer, pl. I—2 ; 2: -i„ sidologer, pl. H-J „' h?AIredje radens avnntscener, hef^foge .... l(M„ „ fond

'
H.. sidologer '.Ill" iB

» ii gallcriiM

» „ 33—72 . . . . . . , . , . jj 4:__„ följande stolrader, n:ria 73—154 . „ 3: —
Parterre-^alleri 3: 50
Venstra Parterre-AvantsoeneD, hel loge 6 pl,

"
25-

—s3

-5 Första radens fondloger, n:ris i), 10 och 11Första radens sidoloarer .... „ 4: 50„ 3: 50
ii

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

Börjaskl. 7 och slutas omkring kl.10 e. m.
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SMoni-ionsert
Torsdagen den 2 november

gifves i

Universitetets solennitetssal
den andra

Sinfonikonserten,
fornnstnltacl af

Helsingfors orkesterförening.

fflfF" Abontiements-listor finnas
framlagda uti hrr Edlunds och
Wasenii bokhandelsamt uti herr
Lindyrens musikhandel.

Obs.! Abonnenteregafritt till-
trttde till generalrepetitionenons-
dagen den 1nov.kl 2 e. m., icke
abonnenter mot en atgift af2mk.

Från teatrarne i Sverige.
— Teatrarna 1 Stockholm.

Härom skrifver en korr.: Våra tea-
trar hade en lång tid lefvat pårepri-
ser, de ordinarie och extraordinarie
jubelföreställningarnaoberäknade.

En gång såg det nästan ut somom
de mangrannt ämnade att friska npp
sin repertoar med reminiscenser från

den lilla vackra Djurgårdsteaterns"
(som det brukar heta irecensionerna)
verksamhet isomras. ,,Gubben imå-
nen" steg upp på Södra teaterns ho-
risont, men den gubben gick inte,han
trffd.es inte på den hemisferen. Sam-
tidigt trippade Syfröknarna" frampå
Nya teatern, deremotmedvanlig fram-
gång, ty när förlora väl sådana frök-
nar någonsin sin popularitet?

Man satt bara och väntade på att
en vacker dag få se Sju flickor i
uniform" på Storans" och Damer

och husarer" på Dramatiskans" pro-
gram, och hade Cirkus Schumann stan-
nat qvar här istället för att resa ner
och stånga med dramatiken iGöte-
borg, så kanske att vi fått se Syf-
röknarna" gå igen der också, natur-
ligtvis under namn af Syhästar.

Men så fick Dramatiskanupp,,Kot-
teriet", ett stycke, som der icke spe-
lats på femton år förallmänheten(men
väl på teaterkausliet och mellan ku-
lisserna, påstå somliga) ochså förnim-
mer man att på Storan är fram på
nyåret att vänta en ny operettaf vår
begAfvade Tvär l/tdlsiröm — hvars
D(n bergtagna" fortfarande fyller
salongen — och hvartill texten lär
från det franska originaletlämpas för
svensk sceu af de k. teatrarnesnuva-
rande styresman.

Mindre teatern ger fortfarande med
oförminskad framgång1 Öregrund —
Östhammar" och Södra teatern börja-
de itorsdags att leka blindbock"med
publiken.

En resande skulle här om dagengå
och köpa sig biljett till Öregrund —
Österhammar" på Mimire teatern,men
gick vilse, kom pä Nya teatern och
fick istället göra bekantskap med—
Sodom och Gomorrha."

För öfrigt repeteras ifrigt på den
svenska verldsteatern, icke minst den
i Stockholm belägna, det intressanta
stycket Gås och Svartsoppa", äfven
,,Novembertraktaten" kalladt, en blo-
dig dram för somliga, en benpjes för
andra.

Per telefon.
— Fn glad förespegling.Herr

B. skref till sin fru: Min söta vän,
vår kapellbyggnad skrider framåt, och
vi kunna smickra oss med att blibe-
grafna der båda två, om Vår Herre
låter oss lefva."

VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.

Föreställning hvarje afton från kl,
7sjB e. m., dervid följande nt-

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Trollkonstnären, prof.BenillS,
MöhringsTrio o. Teater-
Tintamarresque, den lilla
Victoria,clownen Larsson
och pianisten Pandmp.

Onsdagen den 1November.

PROGRAM

Uppträdande af herr Möhring.
Uppträdande af hr Larsson.
Uppträdande af fröken Joana.
Parterre-gymnastik utföres af den
lilla Victoria.

(15 minuters paus.)

Uppträdande af professor Benius.
Magie efter kommando.
Alla ur repetera.
Intresse för damerna.
Troll hatten.
Mormors skänker.
Troll-lådan.

(15 minuters paus).

Uppträdande af hr Larsson.
Uppträdande pä trapez af denlilla
Victoria.„Kalifen i Bagdad", ouverture at
Boieldieu.

14. Möhrings Teater-tintamarres-
que, komiska parodisceneri4 ta-
blåer.

Obs.! Imorgon förändradtpro-
gram!

.0-1
A.
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— En Terpsichores älskling.
Balettmästaren professor" Carl Ed-
ström afslutar idessa dagar siv 30-
-åriga konstnärliga verksamhet, och då
han är öfverallt lika känd, torde det
vara af intresse att kasta en blick
tillbaka på densamma. Edström an-
togs år 1852 till elev vid K. teatern

i Stockholm, och sedan han der ge-
nomgått elevskolan, afreste han till
utlandet och uppträdde under loppet
af 8 år på en mängd teatrar, sedan
följde 10 år, under hvilkahalfva åren
dansades på teatrarne och halfvaåren
undervisades i danskonsten; de sena-
ste 12 årenhafva egnats endast åtun-
dervisningen, summa 30 år. Under
dessa år har hr Edström besökt alla
länder iEuropa utom Spanien, dansat
otaliga gånger på teatrarne (ensamt
iPepita-imitationen El Ole mer än
1,000 gångor), komponerat en mängd
baletter och flere musikkompositioner,
undervisat mer än 8,000 elever samt
gifvit 121 slutbaler. År 1879 utnäm-
des Edström till Professeur Honorai-
re vid Dante-akademien" iNeapel
och har sedan dess blifvit invald till
hedersledamot af flere ,,konstnärliga
och vetenskapliga akademieroch sam-
fund"; har dekorerats med icke min-
dre än 7 dekorationer (ehuruvälingen
ordens-), nämligen4 italienska,2 fran-
ska och 1 dansk, samt erhållit flere
juvelpresenter af furstliga personer
och drager sig nu tillbaka tillprivat-
lifvets lugn medlen större förmögen-
het samt troligen en mängdintressan-
ta minnen. En sådan bana kan med
skäl kallas ovanlig och är ett bevis
på livad talang iföreningmedenergi
kan åstadkomma. "Gör det efter!— Teaterpanik. Pä Stadttea-
tern iHamburg blefvo åskådarne un-
der föreställningen i fredags afton
plötsligt gripna af en panisk förskräc-
kelse. En mycket nervösdam påpar-
ketten trodde sig nemligenmärka, att
en dansös' slöja kommit allt för nära

en spritfackla och utan att gifva sig

tid att närmare undersöka, huru det
förhöllsig härmed, började hon ropa:
slöjan brinner." Dettavisade sigse-
nare ej vara fallet, men hennes rop
väckte en stark rörelsepå teatern,och
om icke såväl direktörensom regis-
sören framträdt och lugnat publiken
med den försäkran, att ingenting var
på färde, skulle paniken lätt kunnat
få farliga följder.— Hr Sebastian Anberfr, en
ung svensk tenor, sompåsenaste tiden
med framgång uppträdt iPetersburg,
ämnar gifva konserteriKöpenhamn
under loppet af nästa månad.— Smyrnas borgerskaphar ge-
nom subskriptionsamlat ett tillräckligt
belopp för att sätta stadens teater i
stånd att engagera ett operasällskap
från Milano.

\/^v^*3>
Vackra, moderna

Tapisseri-artoeten
Tapißscrl-liantleln,

JS 4 Södra Esplanadgatan JW 4
(invid Uencralguvernörshuset/,
Itr. upp t. högerutiportgången.

Charl. Grönfors,

Hos

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

N. Esplanadgatan 27 (telefonnummer 258).

3)<ttts-i»tffi
ufföres af undertecknad till bil-
ligt pris.

ii. Paul,
13 Skarpskyttegatan 13.

cJtoua.JUu)v.cKdccxLwciai,
{SHjx-andetsyaKan 26)

luiiiczci-f-tifvvcinat a xX\ ftcicfic^^H
vatten ocfi tä-sfidzii-rficiP,

föt^äfje-t itafut/ficja -wi-itietaf-val'-
ten, aoMe-z iSz £>ad ocfi- ö-ltiqt
i 2cinia fr&ancfic.

(^3®««©®ffla;«o?»»««»*©*®@
9

HJERPPIPOB.

2 hos

!
r7. JS. Fnf/erroos, 9

W 9 Al«:indersgntan 9
"

£"$? 99""®®«®»«©#««®»S @

r. Po1> o f f s

IVin- é DelitotessliaÉl, f
3 3= Norm E»plaii!i<lg. 27, Aleiundcrsz. 18, 2
5 cd

2 förtjenar att besökas af allmän- M

h heten. 5

O t>«.!
Papyroag- o. ti^arrhaiuleln,

Glog^tan J/ 2.

jR. Mcexmontan

Kiseleff & Heikels

Byggnads-kontor,
Alexandersyatan 19,

uppgör ritningar och kons tnadsför-
slag till boningshus, kyrkor, skol-
hus samt till fabriks- och andra
industriela inrättningar,drifna så-
väl med ang- so7n vattenkraft.

Väl sorteradt lager af byggnads-
artiklar oah mat er■ialier.

Specialitet rappade tegelug-
nar iCheminéferm ;plancher och
jjrima referenser öfver en mängd
uppförda sådana.

Helsingfors, ILfors Dagblads tryckeri, 1882,


