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Til. S tu d e,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,

4? 27 Unionsgatan Ji!27

Dnn.u AM HT ÄTT
Fredagen den 29 December 1882

IJlatlet utkommer alla dagar. Lösnumrora 10 ~fii. säljasiNya tl^^^ltorn, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom ibladetsannons^^Bkontor, A. L. Hartwaijs butik vid Senatstorget,der äfvon preniM
meration eniottagea til! ett pris

M'n QR a* {> t'» 1
" lielt år. Annonser fy ifl QC a!«.U <3\J. tillettprisafminst50 fii.införas. «*■« *?ö«

A.Parviainen &C;o
(Michaehgatan J/3 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, te)efon-n:r221

:^fp--^.i-^r

8:t Petersburger-bolaget

NADESCHDA
af år 1547

afslutar försäkrinarai
iiiirilagru *lya 30 tlecetHbrr

Th. von Prenckoll,
Unionsgatan Jtit 13,aifves uti

r, 'i j«;pn>;rraimii(>n! :l Brand- och LifförsäkringsaktiebolagetSocietetshus-saiongen
SKANDIAden

medelår förvirringar genom

17:d© Schildt & Hallberg, .populära
general-agenter

MichaeUgatac 5 (telefonnummer 220),

KflnsftrtPiHIIIIIIU Ii1IIJIIj
Försäkringsbolaget

Mmmmiim
meddelar brand- och lififörsäkringar ge-föranstaltad af
nom Stude & C:o,Danie! Nybiins

Helsingfors orkesterförening.
I:sta Ryska BrandförsäkringsbolagetK"<TkT<Ti ffVIt» ?3! "S"!QfAll<S^9I3Ulöyrslll&l6ll€r,

af åt
lf'abianflgntan JIS 31 I^^^Kons!rten börjar kl. 8 e. ni.

Telefonnummer 264
tneddelar försäkringar

Th. To IIanaer,
N-. M!s^"" Entrébiljetter å 1tu/c säljas

i hr HartwaUs vattenbutik (Se-
0

Ryska Brandförsäkringsbolagetnatstorget)o.Bortjströtnstobaks-
handel (Unionsffatan) samt vido. &i\ic&ne/b af år I§«3

R. Kellin ingången. meddelar försäkringar genom
N. Esplunndgatan 39

Gustav Paulig
general-agent,

D. J. Wadéns \ I splanadg. 5 (telefonnummer til)

§gg- Djrk- & brandfria <ms Elektriska affär, Brandförsäkringsßolaget

r» hccnixVeutva J/cnrihsgatan Jw 12,Kassaskåp k listor, meddelar försäkringar genom
telefonnummer 200. 1. A. F. Lindberg,tillbilliga priser, hos

generalagent,
\lli1ii Badc, Skilnadcn (> (tclctonnnminer 139)
12 Vestra kajen 12,

IPfT* Annonser till ett pris af minst 50 penni emottagas d bladets annonskontor* "^Bd
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Hf4 fyMUtK
N:o 49.

I^reclageii den ££!> J3eeeu^l>ei% XSBÄ.
(J4:il« alioiinesiiifiitMitektaUlct.)

■+■»

För B:de gången

riöii vun iiuiiiiiiUuiii
Lustspel i5 akter af Moser & Schönthan.

— —
♥—

Person
Kurt von Folgen, possessionat
lika, hans hustru
Prisca, hennes syster . . . .
Baron Bernhard von Folgen, Kurts onkel
Herr vou Sensa, possessionat
Tony, hans hustru
Sybilla Elmer
Paul Hofmeister, apotekare
Elsa, lians hustru
Theobald Blum, provisor hos Hofmeister.
Hartmann, jägmästare hos von Folgen. .
Bert!)a, hans dotter
Ileif von Reiiiingen, löjtnant ....
Fedor Below
Lina, kammarjungfru
Franz, betjent
Dörtlie,itjenst hos Hofmeister ....

(Scenen: Ä Kurt von Folgens gods

em

samt i

a:
Herr Dahlström
FrökenEeis.

Gralm.
Herr 8. Malmgren„ Bränder.
Fm Salzenstein.

Aliman.
Herr Hirsch.
FrökenNyman.
Herr Salzenstein,

Å-hman.
Fröken Wessler.
Herr Wilhelmsson

Olsson.
Fröken Wennerqvist
Herr Grevillius.
Fm Wasenius.

en närbelägen småstad.,)

Priserna aro:
3mfi /«'

Fartorre n:ris 1—
:: m

3inf yit
Andra radens högra avantscen, hel loge.fjpl., å 20: —

■^■^^^^^^■^-':!, pl. 3-7 „ 2: -ianc er, n:ns to

sidologer, pl. 3-^v^BTredje radens avantscener, liel loge
„ 1: 50

88
flap

J/arterre-galleri. . . . TT. . . . . . . „ 'ö: 50
Vcuetra Parterre-Avantscfueii, hel loge 6 pl, „ 25: —

„ 10:„ fondParterre-loger . , , . .
Första radens fondloger, n:ris i), 10 och 11
Första radens sidologer

„ 1„ 4: 50
„ 3: 50

„ sidologer„ gallerie

o

"
JJS.« Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna:söcknedagarnafrån kl.9

f. m. till 7iB c. di. samt från kl. 4 e. m.; sön- och helgdagar frånkl. 9— lo f. in. samt från kl. 3e.ra.,
äfvensom de dag-ar, representationericke g11fas, från kl.12— V23. Tid förköp före representationsda-
gen erlägges för hiatje biljett 10 procent ntöfverpriset.

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

Börjas kl. m och slutas omkring kl.10 e. m.
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VARIETE-TEATERN
Brunnshus-salongen.

Föreställning livarje afton från kl.
V3B e. m., dervid följ. främ-

mande artister uppträda:
Italienska opera-duettisterna

Signor Pfluccllio. Signora
Galli, Ventriloquisten A.
BoilChotty, de amerikan-
ska förvandlings-dansöserna
och sångerskorna,systrarna
Josic o.LiiluRichmonds,
miss Ida Morris, svenske
komikern San(Ielin och
pianisten Paildrup.

Fredagen den 29 December*

PROGRAM

a) Marsch.
b) Musiknummer.
Komans, sjilßges ai signor Pelucchi.
Uppträdande af frökenIda Morris.
Uppträdande af herr Sandelin.
Den talande dockan, utföresaf herr
Bouchotty.

(15 minuters paus.)

Musiknummer.
Barcarol-tiuett: de italienska fisk-
rarne af Gabussi, uttöresal signo-
ra Galli och signor Pelucchi.
En magisk séance, utföres af herr
Sandelin.
Uppträdande af systrarna Josie och
Lulu Richmomls.

(15 minuters paus.)

Musiknummer.
Duett ur op. ..Kärleksdrycken" af
Donizetti, utföres af signora Galli
och signor Pelucchi.
Uppträdande af fröken Ida Morris.
Uppträdande af herr Sandelin.
Slutgalopp.

Obs.! Imoigon förändradtpro-
gram!

\JÖS.! Af förekommen anledningnöd-
gas iag hos den äradepublikenvänligen
anhålla att icke störa de uppträdande
uncier deras prestationer.

Carl Kamp

Mellan akterna.
— Också ett anbud. Egaren af

ett Café chantant iKöpenhamner-
bjöd skådespelaren Mantzins engage-
ment emot (3,000 rdr (svenskt) om
året, med det förbehåll att han lmf-
vudsakligen skulle föredraga Bell-
manssånger. »Ja, det är ett ganska
godt anbud», svarade Mantzius, »men
ser ni, jag får lof att ha ett fruntim-
mer att biträda mig, och de nihadu-
ga icke, men jag skall anteckna nam-
net på ett fruntimmer, ocli kan ni få
henne, har jag ingenting emot ert an-
bud.» — Mamtzius skref:FruHeiberg.

— Dräpandeanmärkning. Or-
ganisten iett kloster, en gammalmun-
tergök, var ofta utsatt för munkarnas
drift.
■ »Ja,, ni må gerna roa er med att
göra narr af mig så mycket nibeha-
gar», sade han till dem en dag, »jag
har dock roligare än ni allesammans.»

Då de ärevördiga fäderna frågade
honom livad han menadehärmed, sva-
rade han:

»Ni ha imig endast en narr; men
jag har ier ett helt dussin.»

— l)en skalkcn! En vän till
Sheridan besökte honom en dag, men
träffade endast hans fru, som befann
sig ien högst upprörd sinnestämning1.
Vännen frägade livad somstodpå, och
hennes enda svar var, attmannenvar
en skurk. Om en stund tillade hon
dock tvekande: »Kan ni tänka er

—
jag har upptäckt att alla de kärleks-
bref han skickat mig äro desamma
som han skrifvit tillsin förstahustru.»
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Rich. Heimberger.
Möbler, speglar, gardiner &

ramlister m. m., m. m.
a -i ar 5'

in
5S

1-0

Miohaelsgatan J\S 9, telefon yK-' 218.

af Julius BlUthner, Leipzig, Carl
Bechstein, Berlin, J. L. Duysen,S3

"O
os

Berlin, Carl Rönisch,Dresden,
Amerikanska Havmoniums

af Estcg & C:o,

.J»Bs. A. liilierft,
10 Södra Esplanadgatan 10

o
W B
Icg

O is

"r~ oas

L. Laurstein,F» is « be %=*= fl « Icg -= oo P.
Helsingfors,

se Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget),CD W

LjlJ r/: O «
SS *«

Handsk- & Bandage-fabrik.
Försäljningaf aummiv<iror,lcivur-

ffiska cO medicinska instrumenter.
Handskar tvättas ocli färgas.

9
o!
_3

£JjgT" Rikaste urval af vackra ocJt bil-
liga växter, blombuketter, som ex-

pedieras en tirume efter beställniDgen, ffulct-
->{ !fiskar m.m.Rich. Hitidstroms^^^H

Iåsfaitläggnings-kontoi^ HB. G. Steniiig,
Villan Alkärr, Giogatan Js 1,
telefoa JJ? 241, telefon M 259.ag faM l9 &g£uib& gaa* *§"

af alla slag.
'lVlpfnnnninmir 106.

nu

»"M"" rara «ca- :i3 :sr^ Helsingfors Nya
i större och mindre partier, hos

CIGARR-HANDELE. Luthar,

Södra Esplanadgatar » 4,
(Glogatan 1, Gvönqvists nya stenhus)

telefon-nummer 227
har ett vålsorteradt lager af in- och ut
länaska cigarrer och papyrosser

■A;
"-

Tapeter och rullAcr
af nyaste slag i

Georg Rieks' tapetmagasin,
N. Espluniidgntun 27.

Undervisningialla slags mo-
derna danser meddelas af un-
derteckna<s per kurs eller peiPergaments-spelkort timme a CVI mark

säljas hos hrr Luther & Rudolph,P. l'o
poff och Th. Stude s.".mt uti stadens Axelina Apelbom,
större cigarr-butiker Högbergsgatan32,

CTZ' ■ '
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Lo-!
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I.H. Wickel,
.W 30 Alexandersgatan Jtä 30,

rekommendernr sitt välsorterade

Vinlager.
MioutfSreäljnitig för Spinluosa ochPunsch

Alexandersgntan 32 (f. a Stenbergs lokaf)

O l>®.!
(■"ajpjrOÄM- <>. S'sg;:ä;!-?'B«iiis«S«»tH,

Glogatan j)i' 2,

li. Mcexihontan

Brand- ooli livförsäkringsaktiebolaget

®¥EÅ
meddelar försäkringar genom

N. J. CARLÄNDE R,
generalagent,

Uuioosgnten 27, telefononrnmer 110.

Brandförsäkrings-aktiebolaget
Northern Assuranscompany
ifslutarbrand- och lifförsäkringargenom

E. LUTHER,
general-agent,

S. Esplaiuulg.4 (telefonnummer 190)

Si
\

t
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Helsingfors, Hrtors Dagblads tryckeri, 188!


