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Til. Stude,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,

./?/ 27 Unionsgatan ..¥

PROGRAM-BLAD.
Onsdagen den 15 November 1882

Bladetutkommer alla dagar. Lösnnmrora 10 yii- säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societctshuset äfvensom i bladets annons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der älven prenu-

meration emottages till ett pris
N'ft HR at 6 3»V förheltår. Annonser |U.n CC

.U JJ. tillettprisafminst50 j*iinföras. '»"»" »'vit

A.Parviainen &C:o
(Michaelsgatan J)fs 8)

försälja iparti:
Petroleum, salt, kaffe,

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

Alla till en väl sorterad
jernhantlel hör. artiklar.

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

Öfa^öqov o. 'Sinccncz
R. IV! t; I I in.

N. Bsplaosdgatsii 39

pjy* Rikaste nrrsl af vackra och, bil-
liga växter, blombuketter, «om ei-
pedieni* en half timme efter beatäiluiogen,
guldfiskar m.m.

(>. 11. Stettiitm,
Glogatan M 1,Viil.in Alkärr,

telufoa ./K' 241, telefon ./h

. Kich. Hindströms

|Asfaltläggnings-kontorI
verkställer

amI'a11lii je iliciis ;"r
af alla slag,

Telefonnummer 106,

STÄNDIGT LAGER
af Skjortor, Kragar,Manschetter, Linneveck, Fruntinimerslinnen,Natt-tröjor
m. in. Linne näsdukar, Lärftrr och Madapolam,till moderata priser, hos

G. A. PETRELIUS,
Alexandersgalan 32.

Pojir tamserL
Bjtfr«ls»tjp»i den >«* november

gifves uti

Societetshus-salongen
Co « .H ■: Ä :$
CI3" i_- = , "T Ä Ä=-,|» T, = S *"^ » g..2 & ss .
I ■ I * O 'S

■ni_ w 60"-» ?

i_9

den

9:de populära

Konserten,
föranstaltad af

Helsingfors orkester förening.

$/G~ Entrébiljetter a Inik säljas
ihr Ilartwalls vattenbtitik (Se-
natstorget)o. Borgströms tobaks-
handel (Unionsgatau) samt vid
ingången.

rar- jks «sa- aE3 »o.
större och mindre partier, hos

E. Luther,
Södra Esplanadgntan M 4,

telcfun-uummcr 227.

v.■■'.■■*.-'-"..-r.-'j,i,/VVMi"v,U«"^'j:;t '■rMiYVMnW;Wl\ 'J,,jr-. '

j Tapeter och rullåer |
af nyaste slag i

si Georg Bleks' lapotmngnsin,
N. Eepiaaadgaton 27.

3| Is

Albin Både,
Agentur- & Koimmssionsaffär,

4 Helenegatan 4,

JU^fT" Annonser till ett pris af minst r>o penni emottagas å bladets annonskontor, ""^gg



§^r Qvarglömej tidningeniteatern eller Uonsertsalongen! "Wår
HlpN:o 33.

Onsdagen den I£> November 1882.
För 3:dje gången

:© Reif von Reiflingen.
Moser.Lustspel i5 akter af G. von

vä

Personerna:
Kurt von Folgen, possessionat Herr Dahlström.
lika, hans hustru Fröken Reis.
Prisca, hennes syster.... .' „ Grahn.
Baron Bernhard von Folien, Kurts onkel Herr S. Malmgren.
Herr von Sensa, possessionat Bränder.
Tony, hans hustru , . . . Fru Salzenstein.
Sybilla Elmer „ Ahman.
Paul Hofraeister, apotekare Herr Hirsch.
Elsa, lians hustru Fröken Nyman.
Theobald Blutn, provisor hos Hofmcister Herr Salzenstein.
Hartmann, jägmästare hos von Folgen „ Ahman.
Bertba, hans dotter Fröken Wessler.
lteif von Beitlingen, löjtnant Herr Wilhelmsson.
Fedor Below , Olsson.
Lina, kammarjungfru Fröken Wennerqvist.
Franz, botjent Herr Grevillius.
Dörthe,itjenst hos Hofmeisteu Fru Wasenius.

(Scenen: A Kurt von Folgens gods samt ien närbelägen småstad.J

Priser
3mf fl

å 5: —
» 4;

a äro:
Jhif. JiiAndra radens högra avantscen,hel loge,Gpl., a 20: —

„ „ fondloger, n:ris 7—13, pi. I—2 „ 2: 50„ „ „ „ 7—13, pl. .'!-! „ 2: —
„ sidologer, pl. I—2 „ 2:

—
„ sidologer, pl. ii— 7 „ 1: 50

Tredje radens avantsoener, hel loge . . . . „ 10: —
„ „ iond „ 1:

—
„ sidologer „ 1:

—
„ gallerie „ — r>o

Partcrre n:ris 1—32
33-72
följande stolrader, n:ris 73 — 154

Parterre-galleri „ 3: 5U
Venstra Parterre-Avantscenen, hel loge 6 pl. „ 25: —

stycketals
Parterre loger . , " "
Första radens fondloger, n:ris 9, 10 och 11
Första radens sidologer

t/3
PQ
o

%J JJS»« Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna:söcknedagarnafrån kl. 9
f. m. till l/j8e. ni. samt från kl.4e. fti.j sön- ooh helgdagar I'rän kl. i)^10 i', ni. samt frän kl. *{ e.iv.,
äfvensom do dagar, rcpresentaiioner icke giifas, från kl. 12— '/23. \'U\ förköpföre represeutationsda-
gen crliigges förhvarje 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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VARIETE-TEATERN
Brunnshus-salongen.

Föreställning hvarje afton från kl
7,8 e. m., dervid följande ut-

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Dam-komikern Scharn-We-
ber, Möhrings Trio och
Tcater-Tiiilamarresque,
den lilla Victoria,clownen
Larsson o. pianisten Pail-
drup.

Onsdagen,den lo November.

PROGRAM

a) Rosenthaler-marsch.
b) Potpourri ur op. Traviata.
Paiterre-gymnastik uttöres af den
lillaVictoria.
Uppträdande af herr Möhring.
Uppträdande af hr Larsson.
På skridskor, polka-mazurka af
Placet.

(15 minuters paus.)

Die Turkische Scharwache af Mi-
chaelis.
Uppträdande at fröken Joana.
Uppträdande på trapez af den lilla

Victoria.
Uppträdande af hr Scharn-Weber.
Jagten, karakterstycke at Boh.

(15 minuters paus.)

Nordische klänge, vals af Zikoff.
Uppträdande af hr Larsson.
Uppträdande af hr Scharn-Weber.
Fotpoiirri ur op Regimentetsdotter.
Möhrings Teater tintamarresque,
komiskaparodiscener i 4 tablåer.

Obs.! Imorgon föräadradt pro-
gram!

Från Stockholms teatrar.
— Nja teatern har gifvit »Lek

ej med kärleken» eller "Man skamtår
icke med kärleken», proverb i.'? akter,
af Alfred de Musset, ett ganska dri-
stigt försök,men som kröntesmedgod
framgång. Fröken Back-lund återgaf
Camilles mycket svåra roll bättre än
man vågat hoppas, och hr Engelbrecht
var en rätt god Perdican. Det hela
görNya teatern heder.

— Fröken Louise Pyk skall in-
om kort uppträda på Stora teatern i
Stockholm.

Bitar.
— En fallen storhet. Såsom

sådan måste man småningom anse skå-
despelarenhr Emile llillbery,hvilken
från att liafva varit den svenska sce-
nens kanske mest uppburne skådespe-
lare, genom ett olyckligt sinnetagrå-
kat så iharnesk med hvarje teater-

direktöriSverige, att han numera ic-
ke ens kan få engagement vid den
obetydligaste landsortstrupp, utannöd-
gas uppträda på en cirkus. Ensvensk
tidning meddelarnemligen,atthr Hill-
berg vid en representationiRiegos
cirkus i Upsala deklamerat B. K.
Malmströms dikt »Brudsmycket.*

Helsingfors' teaterpublik torde nog
erinra sig hr Hillberg från den tid,
han tillhörde Nya teaterns scen och
bland annat med sällsynt framgång
spelade Jayo i»Othello» och <Siijnrd
ilen starke i »Kamparne på Helge-
land» för att icke tala om hans lyck-
liga återgifvande af -»Daniel Hjort»
och hufvndrollerna i »Det besegrade
lejonet», »Hon är vansinnig» och »Lif-
vet en dröm».

- Meiniugarne, hvilka för när-
varande uppträdaiBerlin, der de sam-
la fulla hus på Victoriateatern,skola,
eDligt hvad en Berlinertidningmedde-

lar, uppträda på kungl. teaterniStock-
holm, när de slutat sina föreställnin-
gar i Berlin. Konung Oskar säges
nemligen ha sett sällskapet på en af
sina resor och ha inbjuditmedlemmar-
ne till Stockholm, der man med så
mycket större intresse motser deras
uppträdande, som sällskapetäfven har
de norske författarne Björnson och
Ibsen pÄ sin repertoir.

- En ny sångerska,frökenIhr-
vor Torpndie, har uppträdt å enkon-
sert iGöteborg. G. H. T.yttrarom
henne: Den egendomligtmörkaklang-
färg, man förr hört hos fröken Tor-
padies fylliga altröst, har nu genom
studier iStockholm ytterligare fram-
hållits, hvarför sångerskans nuvaran-
de rösttimbre torde varasärdeles säll-
synt. Ibland tror man sig höradäm-
pade violoncelltoner med deras vibra-
tioner, ibland en baryton, förflyttadi
en högre oktav. Man må tycka om
eller ej tycka om den dofva klangen
i denna ovanliga stämma, uppmärk-
samhet väcker den ialla händelser
och kommer den att väcka. Röstens
mjukhet iförening medmusikaliskbe-
gåfning och väi me iföredragetböra
bidraga att intressera.

I sufflörluckan.
— Blygsamhet. En tidning i

M 6 (untalaflr-, att i staden fanns en
ung flicka, så bl/gsam af sig, att hon
ej tillät, att »Den kristlige betrakta-
ren» fanns inne ihennes rumom natten.

— Afslagen ansökan. Enslag-
tare i London, som levererat kött till
prinsens af Wales kök, anhöll att få
kalla sig: »H. K. H. Prinsensaf Wa-
les slagtare.» Ansökningen lärha af-
slagits.

s.
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DANS
ii 1mik per tisnmc

meddelas af
Axelina Apolbom,

llogbergSKat^n 32.

Vackra, moderna

Tapisseri-arteten
O

a Tnpiaserl-liaiidelii,

M 4 Södra EsplanadgatanMi
(invid (jreneralgiivernörshuset,
Itr. upp t.högerutiportgången

Charl. Grönfors

Fortepiano-fabrik,
""»»laeati ■ j^ Nikolaigatan IP.

Flyglar och Pianinos mcii, jernrain,
till billiga priser —Obs.! Äldre pia-
nos tagas iutbyte. Jj^~Koparationer
verkställas Pianos uthyras. "96

J E. ENGSTRÖM.

%$ Kiseleff & Heikels Rpjl
Byggnads-kontor,M

»> Alexandcrsaatan Ii), -»>te,** Jsj
Vj^7 uppgör ritningar ochkonétnadsför- ■-&?
B;a s/fl<? /('// boningshus, kyrkor, skol- Cmj
k^ä u* «ö»*< fabriks- och andra
*- iftdustrieln i7irättningnr, drifnn så- vms%;A Väl *}>e<l öng- som vattenkraft. &,^J

Väl sovteradt lager af byggnads- föitJ(? f/?^U7^r oc(/i matcrialiér, *^^
jr'i| Specialitet rappade, tegclug- JHJ

f?n?* i Chnnineform;plancher och X^X
-Äf^ /';

'"
/m referenser Öfver en mängd ?*?

015 uppförda sådana. Jr"

P. P 1) O ff 8

Vin- nrh Öp ibfp^fisnflp!VIII Übll Uö mdluöölldllUUi,
3 3

■ Norra Esplanndg. 27, Alexamlersg. 18, 3

2 förtjenar att besökas af allmän- M
heten. o

Guld-, silfver- & alfenid-
arbeten

,7. W. Talen,
N. Ksplanadgatan 29,

flfaxma Cofflot;
rån 2 mk 50 penni paret tillhögrepriser,
108 F.A. Loström,

N. Esplsuadgatan JYI 33.

L. Laurstein,
Helsingfors,

Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstoiget),

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

tftska <fi medicinskainstrumcnter.
Handskar tvättas och färgas.

Scliildt & Kullberg,
Ilflsin^for». Miobaelsgåtaa f».

Branilred-shap, 7ne-jeri-artiklar
af alla slag & bir/öd'tiin gsämnen
ho» SCIIILDT & HALLBERG.

I.H. Wickel,
1/ 30 Alexandersgatan JS 30,

rekouiiiicnderar sitt Tälsor terade

Viniäger.
MinutförKJiljuing for Spirituösa ochPunsch

Alciandersgatim 32 (f. d. Stenberg» lokal

■

t»

—tcerer
Urmåkare,

Brandförsiikringsbolaget

1^HL CENIX
incihielnr för.^Skringar genom

A. A. F. Lindberg
generalagent

Skilnadeo (i (telelonnommer 139),

Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år 180T

meddelar försäkringar genom

Gustav Paulig,
gonenii-ngent,

N.EsplHnailv. 5 (telefonnummer111)

Försäkrlugsbolaget

B o s sJ j a
meddelar brand- och lifförsäkringar ge-
nom Stude <£ Co,

Helsingfors, H:fors Dagblads tryckeri, 1882
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