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Til. Stink
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,

M 27 UnionsgatanM27.

PROGRAM-BLAD.
Tisdagen den 12 December 1882

Bladetutkommer alla dagar. Lösnumrorå 10 yti. säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensoui ibladets annons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfven prenu-

meration emottages till ett pris

N:o 81. At ti .Thif. för helt år. Annonser h\'{\ Q1till ettpris afminst50 p.införas. "»U 01.

B . — — ;

A.Parviainen & C:o
(Michaelagatan J\2 B)

försäljai parti:
Petroleum, salt, kaffe,

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

jernhande! hör. artiklar.
A. Parviainen k C:o,

Michaelsg. 8, telefou-n:r 221.g H

Tapeter och rullåer
af nyaste slagi

Georg Itieks' tapetmagasin,
N. Esplanadgatan 27.

gifves den

14:de populära

å U fl oIin iiJL
■Alv "■■■

Program:

CO J>

Första afdelnwMien
Ouvertnre tiii iJichß
ter und Bauer. . I
Du und Du, vals
Nof.t.iirn. försfrakoi^^^B

Suppé
Strauss. of >&

kcster Voigt

Ss 1
g- «
cS S .
ar.|
-K O 'S
5 fe

Norsk Rapsodie
(u:O 3) Svendsen QJ __M

Andra afdelnlngeii:
Jubel Ouverture . Weber
Ericre a la Ma- CO g

et SQfaiöqoiio. éince-neZ) donne Lange
R. MeIIin, opeEntr'Aete

ran MignonN. E:*plan;idgatan 39. Thomas

Guiinoda\ Balettmusik urI
b/ Faiist .;. .;..\ f 6,

Tredje afdelningen
Boccacc io-ToU

Ateissner,
Daniel Nyblins

Fotografiatelier, pourri . . .
Pizzicato-polka
Hölleri-Galopp

StraußS
D. J. Wadéns

Elektriska affär,Hichaélis
Fabiansgatan J@ 31,

Vesira Ilenriksgatan J@ 72,
Konserten börjar kl. 1/28 e. m.

10— :fl telefonnummer 200.
Telefonnummer 264

£BP Dyrk- & brandfrla IB@

licli. Hindslröms
jj^~ Entrébiljetter d 1mk säljas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget) o.Borgströms tobaks-
handel (Unionsffatan) samt vid
ingången.

Kauaikåp k Kistor,
tillbilliga priser,hos

g AsfaltTäggnings-kontor|
verkställer

asfaltläggnfngar Albin Både,H^* Den ärade publiken om-
bertes vänligen att icke rökaun-
der törsta afdeluingen.af alla slag, 12 Vestra kajen 12,

Telefonnummer 106,

U^T" Annonser till cit pris af minst 50 penni emottagas d bladets annonskontor. *^B§
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IRp ®<«t<r«.N:o 44.

On»clag;eii den 13 December 188S.
För lrsta gången4-S

:o

Lustspel iiakter afMoser & Schönthan.— Översättning af F. Hedberg.

fe
i3
33

Persönerna:
Titus Willrich, fabrikant . . .Charlotte, hans fru
Frida,l f
Hans, f deras barn( .
Pauline, Willriks brorsdotter. . .
Rosa Benhot', ung enka . . . .
Peter Paul Fredrik Muller .Mina, hans fru
Gottheff Knospe, hennes systerson
Max Schubert, 1 i
Richard Köhler,/unSe köpmänj
Dreese, skrifvare hos Muller . . .
Isabella Wendel
Dörthe, tjensteflicka hos Willrich .
Knapp, handelsbetjent
Ett stadsbud. . .
En brefbärare ...

(Scenen: IBerlin.)

Herr Hirsch.
Fru Skotte.
Fröken Ingman

Fröken Wessler.„ Reis.
Herr Arppe.
Fru Agardh.
Herr Salzenstein.

Wilhelmson„ Olsson„ Grevillius.
Fröken Stier.

Wennerqvisi
Herr Fränek.

Paulson.„ v. Holten,

«3

sp
1A

Priser
9hif. JU,

Parterre n:ris 1—32 å 5-
—

„ 33-72 i] _
„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3:

—
Parterre-galleri , 3: 50Venstra Parterre-ATantscenep, hel loge 6 pl. „ 25:

—
„ 4: —

Företa radens fondloger, n:ris 9, 10 och 11
Första radens sidologer

4: 50
3: 50

na är o:
3inf. yii

Andra radens högra avantscen,helloge,6p1., å 20:
—

■^^^^^^ondloger,n:ris 7—13, pl. I—2 „ 2: 50

sidologer, "
10= -„ 1:
i.

Predje radens avantscener, hel loge
n „ sidologer
» galleris — 50

se

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

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

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

märkta främmande arti-
ster uppträda:

De amerikanska förvandlings-
dansöserna och sångerskor-
na, systrarna Josie o.Llllll
Ricnmonds, miss Ida
Morris, equilrbristen Ga-
velli, svens ke komikern
Sandelin, dam-komikern
Scharn- Weber, tyska
chansonettsångerskanAnna
Slllir och pianisten Pan-
drup.

Tisdagenden 12December.

PROGRAM

Marsch
Uppträdande af herr Gavelli.
Uppträdande af frökenSuhr.
Uppträdande af herr Scharn-Weber,

(15 minuters paus.)

Musikauminer.
Uppträdande af herr Sandelin.
Uppträdande af naias Ida Morris,
Musiknummer,

Uppträdande af de amerikanska
förvandlings-dansöserna och sån-
gerskorna, systrarna Josie och Lulu
Richmonds

(15 minuters paus.)

Musiknummer.
Uppträdande af frökenSuhr.
Uppträdande af herrScharn-Weber
Uppträdande af miss Ida Morris.
Komiska sångföredrag,utförasafhr
Sandelin.

Obs.! Imorgon förändradtpro-
gram!

_ _ o

Kell' Ton Relflingen."

Bertha

Vårt lif är en törnbevuxen stig
På nässlan så lätt man bränner sig!

Provisorn

Men ock kärlekens ros ju doftar der
Att älska hvarann hon oss lär!

Begye.

Hur än lifvef må sig te
Glädje eller sorg oss ge
Stor sak! på vår planet
Är kärlek- salighet!

Bertha

Att dag efter dag gå på parad,
Att smidas isilfver, guldbrokad
Bli kanonmat och falla för ett skott
Det är herrar löjtnanters lott!

Reif.
Åt kejsaren vår svärd vi egnat ha
Men hjertat vi bjuda damerna,
Allt för fanan och skönhetens baner
D'a lösen för hvarje offcer!

Alla tre

Hur än lifvet må sig te etc. etc. etc,

Reif
En löjtnant trots tusen små bestyr

Han fjärilslikt fladdrar glad och yr

Bertha

Men om fiendenkom och det blirkrig?

Eeif (faller in).— ifred? Nå, rätt gerna för mig!
Jag offrar mitt lif istridens larm,
Men fordrar få dö vid älskad barm,

Och bli kysst af den mö, hvars färg
jag valt

Allt annat ska' bli mig egalt.

Tillsammans,

Hur än lifvet må sig te, etc. etc

Provisorn

Att älska är ljuft, det balsam är

På såret, som oss tillfogashär (geste)
Ack ja! kärleken ärd'aallmäntkändt

Reif
Ett oskadligt medikament!

Alla tre.

Hur än lifvet må sig te,
Glädje eller sorg oss ge
Stor sak! på vår planet
Ar kärlek- salighet.

Bitar.
— Pä Folkteatret iKristia-

nia liar hr Askers sällskap under de
senaste dagarne uppfört »Regementets
dotter» med som det vill synas rätt
god framgång. Isynnerhet omtalas i
tidningarna med beröm fru Widgren-
Nerrby, fru Lundberg samt herrarne
Stenfelt och Hedin.—

Mindre lycka synes hr Ti-
vander hafva gjort på Tivolis teater
med »Rosenkind.» Bearbetningenan-
ses sämre än den förut på Folktea-
tret gifna, och rollbesättningen ståri
alla häDseendnn under denna teaters,
om man undantager fröken Löfgren.
Deremot är pjesen präktigare utstyrd
på Tivolis än på Folkteatret.— IManheiin uppfördeshär om
dagen båda delarna af Faust påsam-
ma afton. Publiken satt iåtta tim-
mar på teateru ocli gafefter föreställ-
ningens slut teaterdirektören enlager-
krans.
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af Julius SlUthner, Leipzig, Carl
Eechstein, Berlin, J. L. Duysen,
Berlin, Carl llönisch,Dresden.
Amerikanska Harmoniunis

af Ester/ & C:o.

Jo!t> A. liiberg1..
10 Södra Esplanadgatan 10

Realisation

. *n -a (Dr IPS ? fl ö V

>lll|l"l«i' T cd -ra U -CO srti

Ss> ff fl «H^ .e is f fe -=

"s 9 = S
f.-A .« H

"
£L*\y t-, _■

*N "*"* " Ej i

till julen.
Ibristpå utrymme realiserar

jag mitt smakfulla lager af

Guld-, sitte:& alfenid-
arbeten

med 10 proc. rabatt.

J. W. Talen,
29 Norra Esplanadgatan 29.

IPP"* Rikaste nrvai »f vacJcra Oohbil-
liga växter, blombuketter, «om ci-

pedieraB en timme efter beställningen,guld-

fiskar ni.m Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år ISO?JulutstillniiijM. C ISieiiius,

Villan Alkärr, Glogatan JfS 1 meddelar försäkringar genom
telefon M 241, telefon M 259, af flua leksaker hos Gustav Pauiig,

A. S. Sandell, general-agent,
N. Esplnoadt;. 5 (telefonnummer 111)

(Jlogitan 2,

3><ffs-ttttfit Försäkringsbolaget
I£S) £■*, /f*f) IF€\ $

meddelar brand- och livförsäkringar ge-:Promesser:ulföres af undertecknad tillbil-
ligt pris.

nom Stude & Cttif
M. Paul,

13 Skarpskyttegatan 13, Brandförsäkrings-aktiebolaget
och 10-thalers premie-
obligationer till serie-drag-
ningen den l:sta februari 1883, för-
säljas hos

SVERIGE
Dans- och Fäktskola, meddelar försäkringingar genom

Knut Kjellin, Karl König,
Veatra kajen J® 6. Ö. Henriksg. M9,ipcwe^vilU^Jirurinsparittn 1

IWiih. Boberg.
E. Kjöllerfeldfr & C:o,

Vexelkontoret, TMonsgatan 82

4*-*-
Helsingfors, ILfors Dagblads tryckeri, 1882.


