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Tli. Styrte,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
J@ 21Unionsgatan Jtä 27

PROGRAM-GLAD.
Onsdagen den 22 November 1882.

Bladetutkommer alla dagar. Lösnumrorå,10 ~/ii.säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom ibladets annons
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der ätvenprenu

meration emottages till ett pris
N,n CO at 6 3mf. förhelt år. Annonser ftj-n RO.U Ut, till ettprisaf minst50p.införas. li.UUC

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

försäljai parti
Petroleum, salt, kaffe,

socker,viner,punscho.cog-
nac; samtipartio.minut:

Alla till en väl sorterad
jernhantlel hör. artiklar.

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

■-&

SaF" Äf förekommenan-Populär tonsert. leilaiag nppsßjntes Tis-
dagens Fopu.-

Tormluson den 33 november läraK.on-
gifves uti sert till Tors-

Societetshus-salongen dagen d. 23 nov.
den

10:de populära Tapeter och rullåer

Geor JISIII

N. K-phmadgittan 27.IKonserten,
föranstaltadaf

Helsingfors orkesterförening.Qtazöa.ow o. <§i-nccncz>
R. McIIin,

N. Esplonadgatan 39.
SHF" Entrébiljetter a 1mk säljas
ihr Hurtivalls vattenbutik (Se-
natstorget) o. Borgströms tobaks-
handel (Unionsgalan) ,sa»it vid
ingången. iostaa k ut < > .»"— -"".2 a

3» g" = a S,
ii]

t) (Okonkursmassa §j&~ Rikaste urru". »f varkrd ocli, bil-
liffti växter, blombuketter, som ex-
pedieras en hrtlf timme efter beställniugen,
j/ultl/lskar m.ni.

realiserar fortfarande sitt lager till
betydligt nedsatta prlsor.

d. ti. KleuiiiM,
Villan Alkärr, Glogatan ,A'f 1,

telefon Jtä 241, telefon Jff 25!).. Hich. Hindströms

|Asfaltläggnings-kontor f
verkställer

■r-
i)
ti)
Ät

-?aNJ"« 11Sit jc $;■> iiig;ur Albin Både,
Agontnr- & Konintissioiisalttir,At alla slag.

Telefonnummer 10(>, 4 Helcuegatan 4.

ip^£** Annonser till ett pri* af minst KO penni emottagas a bladet» annonskontor. ""^^Kf

OO cJ>



Qvarglömej tidningen iteatern eller konsertsalongen! Isfkr
TS;#4N:o 36.

Oii®dag;eii cleix 22 November 1883.
För första gången:+5oa

:©

UlliCä 111111Ciy
Skådespel i2 akter. Svenskt original.

Per&onerna:

spelas af Fru Skotte.„ „ Herr Dahlström
Fröken Donten
Filip Wollert, hennes systerson
Nina, hans hustru Fröken Grahn.,Herr Olsson.

Bl;iiidstriiin
■Arppo.
Hs. Mainia'l'i'ii

Fritz Wagner, Ninas kusin
Per Erson, en bonde. .
Erland Möller,disponent
En arbetare

■rH

Derefter för första gången

herre!

cy

Komedi i2 akter af Don Mariano Pina Domirguez. Öfvers. fr. spanskan.

Personerna:
Gertrud
Maria, hennes dotter .
Anatolio Ramirez .
Asuncion, lians hustru
Nioomedes . . . .
Maaritz
En kypare . . . .

Fru Ahman.
8.. Fröken Wessler.
H. Herr Wilhelmsson
H Fru Agardh:

H^HH^^^rr Hirsch.
Iv. Holten.
■l-Ymick

tf tt

(Scenen: IAranjuez ivåra dagar.)

O

<'»I<tiis biljettkontor är öppet reprcscntaiioiisdaifania: söokiic<lii<rarnii frfin Kl. !)r. m. till V/08 e. ni. smnt från kl.4 e. in.; sim- och helgdagar frän kl.0-10 f. 111. samt frän kl. 3e.m.,
äfvensom de dagar, representationer icke glivas, från kl. 12-'/Ji. Tid förköp ffiie representationsda-gen erlägg-es för hvarje biljett 10 procent ntöfrcrpriset.

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

Priser
37)>f yu.

å 5: —Parterre n:ris 1—„ 33- i„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ o:
—

Parterre-galleri „ 8: 50
Venstia Parterre-Avantsecnen, hel loge 6 pl. „ 25: —

Förstaradens fondloger, n:ris 9, 10 och II
Förstaradens sidologer

4: 50
3: 50

na aro:
tfmf.yu.

Andra radens högraavanrscen,hel loge,6pl., å 20: —
■^^^^^^^mdloger,niris 7 18, pl. I—2 „ ± 50

„ 1: f)0
i, n sidologer, pl. I—2 .„ sidologer, pL 3—7 .Tredje radens avantscener, hel loge„ „ fond„ „ sidologfir„ gallerie

„ 10;

„ 1
n

Obs.!

Börjas kl. *3 och slutas omkring kl.10 e. m.



till

VARIETE-TEATERN
Brunnshus-salongen.

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

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Tyska ehansonette-sångerskan
Joana Reussner, Fransk-
Turkiska chansonett-sån-
gerskan Du Harry, sven-
ske komikern Sandelin,
dam-komikern Scharn-We-
ber, Mölirings Trio och
Teater- Tintamarresque,
den lilla Victoria samt
pianisten Fandrup.

Onsdagen den 22 November.

PROGRAM

Carmen-marsch af Sjöberg.
Parterre-gymnastik utförts af den
lilla Victoria.
Uppträdande af herr Möhring.
Uppträdande af fröken Du Harry.
Uppträdande af hr Scharn-Weber.

(15 iniuuters paus.)

Uppträdande af fröken Reussner.
Vega-färden, monolog med sång,
ulföras af herr Sandetin
Uppträdande af fröken Joana.
Uppträdaude på trapez af denUlla
Victoria.
Uppträdande af frökenDu Harry.

(15 minuters paus.)

Uppträdande af herr Scharn-Weber.
Uppträdande af fröken Reussner.
Komiska sång föredrag utföras af
hr Sandelin.
Ouverture till Fra Diavolo" af

Auben.
Möhringa Teatertintamarresque,
komiska parodi-scener i 4 tablåer.

Obs.! Imorgon förändradtpro-
gram!

illustrerad
tidning
för

barn
och

ungdo

med
teckningar
af

utkommer
älven
år

1883.
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Teatergalieri.

©!of Ulrik Tor»»low.
(Forts.)

Bokhållaren vid teaterns magasin,
en löjtn. Mannerhjerta, hade begått
något fel, som med Torsslows vanliga
liflighetaf denne tillrättavisades.Löjt-
nanten klagade hos grefve Puke, som
kallade till sig Mannerhjertaoch Tors-
slow ■ för anställande af förhor. Den
senare erkände sig hafya begagnat ett
öfverklagat oqvädingsord och »skulle
väl kunna säga honom det en gång
till.» Puke uppmanade då Torsslow
att återtaga sina ord och göra löjt-
nant Mannerhjerta afbön. Då Tors-

s^w vägrade, utropade grefven: »Då-
g.ir herr Torsslow — i arrest», och
dermed var på den tiden utslaget af-
kunnadt. Torssluw klagade hos K.
Maj:t öfver att sålundahablifvitstraf-
fad utöfver lag och var nog rabuli-
stisk att för offentliggörandeinsända
handlingarne till Johanssons »Argus»,
anmärkande: »Om man af det sceni-
ska yrkets idkare ivårt land väntar
och fordrar någon förkofran och nå-
got oegennyttigt intresse för drama-
tisk konst, så lärer man också böra
medgifva dem sammaanspråk, som an-
dra medborgare, nemiigen att ickeut-
öfver lag vara underkastade en arbi-
triir behandling-.» Torsslow stäldesig
således här i breschen för skådespe-
larne, fordrande för dem lagoch rätt.
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STÄNDIGT LAGER
af Skjortor,Kragar,Manschetter, Linneveck, Frnntimmerslinnen,Natt-tröjor
m. in. Linne näsdukar, Lärftcr och Madapolam, tillmoderatapriser,hos

G. A. PETRELIUS,
Alexandersgatan 32,

Grefve Puke afgaf svar härå ien
förklaring, livari han deremot stiilde
sig på förmannens ståndpunkt och sa-
de: »Det är ej jag personligen, som
blifvit (af herr Torsslow) förolämpad,— det är ej för mig jag anhållerom
upprättelse — det är för första sty-
resmannen af Eders Majds spektaklet",
hvilka af de under dess befäl slälde
personer har att fordra aktning och
lydnad, och som bör vara fredad för
oförtjenta anfall och beskyllningar af
dem.»

Torsslow gjorde härtill en ytterst
spetsig »påminnelse», hvari han bevis-
ligen anklagade Puke för osanning
och sade, att »förande af protokollöf-
ver förhör skulle vara nyttigt ej blott
för teater-personalen, utan äfven för
teaterns styrelse.»

K. Maj:t gaf grefve Pukerätt,men
det gjorde ej den stora allmänheten,
att dömaaf följande notis i»Argus»
för den 27 december 1827:

»Just under det bufvudstadens forsk-
ning var som ifrigast efter tidsfördrifför
julen, kom kungl. featerns chef, grefve
Puke, publiken till mötes med ett nöje,
hvilket, Åtminstone för aftonen,absorbe-
rade tanken på alla andra. Hanlätherr
Torsslow åter uppträda på scenen, för
första gången sedan den ryktbara och
nu afslutade prosessens början. En ny,
förbättrad upplaga af affischer förkun-
nade denna nyhet; ty den vanliga un-
derrättelsen, att applaudissementcr tillå-
tas, befans fördagen utesluten Utan all
tillåtelse tog sig likväl publiken, och så
vidt vi kunde observera enhälligt, den
friheten att applådera herr Torsslow på
det lifligaste, då han först uppträdde;
och efter spektaklets slut framkallades
han åter och helsades med do mest hög-
ljudda bifalFsbetygelser. Med ett ord, i
trots af allt det stoj och slöserimed dy-
lika hyllningar, hvarmed Stockholmska
publiken i senare tiden arbetat på att
nedsätta värdet af dem, kunde dock tro-
ligen ingen närvarande erinra signågon
teatralisk scen, under hela grefve Pukes
administration af Kungl. teatern, som i
lika hög grad möttes med uttrycken af
allmänhetens bifall. Alla biljetter voro
utsålda, och huset fans fullproppadt, från
parterren upp till femte raden; så att
aftonens spektakel gaf på en gångbåde
inkomst och bifall, eller allt hvaden tea-
terföreståndarekan önska sig.»

Att grefve Puke ej önskade hyll-
ningen åt Torsslow, är vill tydligt;
men den olyckliga och trotsiga publi-
ken kunde han ej bjuda att gå i ar-
rest. (Forts.)

HelsingforsNya Cigarrhandel I:sta Ryska Brandförsäkringsbolaget
af Sr(Glogatan 1, Grönqvists nya stenhus)

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

1827
meddelar försäkringar genom

Th. Toliander,
N. Ma.gas.JDBg. 1 (telefonnummer 231)Pergaments-spelkort

säljas hos hrr Luther & Rudolph, P.Po-
poff och Th. Stude samt uti stadens
större cigarr-butiker.

Helsingfors, H:fors Dagblads tryckeri, 18*2,

I sufflörluckan.
- Läkaren och hans patient.

En veterinärläkare, enisittyrke gan-
ska skicklig och for sina infall be-
kant man, stod en morgon isin hus-
port. En ung- man, som af någon
orsak var förargad på honom, gick
förbi, och, låtsande icke kanna ho-
nom, frågade han med en smädelig
ton:

»Är det liar fädoktorn bor?»
»Ja», svarade läkaren ganskalugnt,

»är ni sjuk?»
- Lurad blef hon! På en tea-

ter gafs en representation till förmän
för de fattiga. En tjenstefllioka, som,
hört detta omtalas, begärde af sinmat-
mor att gå på spektaklet. »Men har
du pengar till biljett?» frågade frun.- »Ah, det be4iöfver jas: int? idag»,
svarade flickan, »ty idag spela de för
de fattiga.»

Kiseleff <£" Heikela

?0Byggnads-kontor,v
.»? Alexandersqaian 19, ?i--

ritningar och honstnadsför- va£p'^S .s'/^T(/ boningshus, kyrkor, skol- frl«
j,*ji Amj snm< (iW fabriks- och andra
v»^ industriela inrättningar, drifna ett- r«v
fe;.Jj /'('(7 nt«rf «n^f- -som vattenkraft. fe'^
K*j< c^ sorteradt lager af byggnads- j^fjji

artiklar oah materialier,
R't| Specinlité: rappade tegdug-
W^k nor i Cheminéform; plancher och i&d
r^p prima referenser öfver en mängd \sfi
jSYÄ uppförda sädana.

Försäkringsaktiebolaget

KILEVA
meddelarförsäkringarå lif,lifräntorm.m

Hufvildkontor: Norra Esplanadg 27,
telefonnummer 117.

Brandförsäkringsaktiebolaget

SVERIGE
meddelar försäkrinxingar genom

Knut Kjellin. Knrl König,
Vestra kajen Jf ti. Ö. Henriksg. ,A'S 9

Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget

SKANDIA
medelår föraäkringiir genom

Schildt £ Hallberg,
general-agenter

Michaelagntnn 5 (telefonnummer 2'20),

Försäkringsljolnget

mmmmiim
meddelar brand och lifförsäkririgar ge
nom Stwle <f; C:o,

Brand- och lifförsiikringsaktiebolaget

SVEA
meddelar försäkringar genom

N. .1. CAKLANDER,
generalagent,

TJnionsgiiten 27, telefonnummer 110.

Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år iKfii

meddelnr försäkringar gtnom

Gustav Paulig,
general-iigeut,

N. Eoplannde. 5 (telefonnummer111)

-T


