
MT Qvarfflömej tidningen iteatern eller konsertsalongen! ""^f: __
__„___ .■&—.

Tli. Stu d e,
Skrädderirörelse

och

Klädeshande!,
JVt 27 Unionsgatan M27

Onsdagen den 27 December 1882

Bladetutkommeralla dagar. Lösnumrorå 10p.säljasiNya tea-tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvenaom ibladets annons-kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der älvenprenu-

A.Parviainen &C:o
(Michaelsgatan M 8)

försäljaiparti:
Petroleum, salt, kaffe,

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

Alla (ill en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.

A. Parviainen & C:o,
Mrehaelsg.8, telefon-o:r 221N:o 94.

meration emottages till ett pris
at 6 ,97nf förhelt år. Annonser
till ettprisaf minst 50 yii. inlöras. N:o 94.

D. J. Wadéns L. Laurstein,Elektriska affär,
Helsingfors,

Vestra uenrijesgatan ,A§ 12, Mikaelsg. 11 (vid Jernvägatorget),
tclefoniiiHumer 200. Handsk- å Bandage-fabrik.

Ffirsäljtiingaf f/ummivaror,lelruv-
giska & medicinska instrumenter.-^s^ser»

Handskar tvätta» och fiirg-as.: Tapeter och rullåer 'i
af nyaste slag^^^ j

jL Öbs .v. Wttv» Dagens i.öjcn

#||| seprogrammen! |||lj (;"'«!■;,' iiiclis' hsprTJsiiiiräsTnPHJ
N. Esplaoadgatan 27. gS^ Rikaste nrvai af vackra ochMl-

Uga växter, blombuketter, som ex-
pedicras en timme efter beställningen, fjlllll-

fiskar in. mRigh. Heimbergee.
JTB. (i. fi<«'»»Bs!)M,

Villnn Aikiirr, Glogatan ,As 1Möbler, speglar, gardiner &
«' 241, telefon M 259

ramlister m. m., m. in_
Micbaelsgatan Jfi U, telefon M 21?

Daniel Nyb1 1n s
Fotografiatelier,! Fortepiano-faW. Helsingfors Nya

CIGARR-HANDEL19 Nikolaigatan U),
Fuhinnsgntan 31,

!.]■,."■'■ ■ '.- -j .. b, söndagarkl.
Flygl«r oc!i I'ianhtoit med iemram. Glogtitan 1, Grönqvists nya sttnlnis)

Obs.! Äldre piaIVlefonHßUi intir 'i(j4 har ett välsorteradt lager af in- och ut-
nos t;igas i utbyte Hag»~ Reparationer ländsJca cigarrer och papyrosser.
verkställas. Pianos uthyras. ""■sSEfot i

■^"
J. E. ENGSTRÖM Wilhelm Sörensuii,I*3fa>Ö Cl-011 0, o;iMCC i- 1 CöiI

TsiTxliäliJire,
M 23 Unionsgatan M 23I

irndervisninqi(dia slag
lUGT Dyrk- & bramlfris» -"Kg

derna danser meddelas af un
OIlilMlllåiip kurs ellei g]pei per

a €11 mark SSer
o^1

li.il billiga priser, lios

Axelina Apelhom,A I»» 8 n SS ati o, TTrmakare,
Höghergsyatan 33.12 Vcstra kajon 12,

jp£|r" Annonser till ett pris af minst 50 penni emottagas d bladets annonskontor* "^fcgj
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Hg&N:o 48.

Onsdagen den ST December 1882.
För 11:te gången

:© KRIG IFRED.
Lustspel i5 akter af Moser & Schönthan.

— -♥
—

TÖ53

Personerna:
Heindorf, kapitalist
Mathilda, lian fru
lika EtYÖS, hans niéce
Agnes Hiller, hennes sällskapsdam ... .H«nkel, stadsfullmäktig-
Sophie, hans hustru
Elsa, deras dotter . ,
General v. Sonnenfels
Kurt T. Folgen, löjtnant vid Uhlanerna, hans adjutant
Ernst Schäfver, stabsläkare
v. Reif Reiflingen, löjtnantvid infanteriet. .
Paul Hofmeister, apotekare
Franz, v. Folgens kalefaktorMartin,betjent | f " "
Rosa, husjungfru > hos HeindorfIAnna, köksa J
Militärer ni. fl.

(Scenen: Ien tysk landsortsstad.)

Herr Agardh.
Fru Skotte.
Fröken Gralin.

Reis.
Herr Hirsch.
Fru Åhman.
Fröken Wessler.
Herr S Malmgren„ Arppe.

Olsson.
Wilhelmsson.
Salzenstein.

v. Holten.
Skotte.

Fröken Wennerqvist,
Fru Salzenstein.

SS
a
'.A

Priser
Jiilf: Jli.

tx tj:
—Parterre n:ris 1—32„ 33 -72 4„ följande stolrader, n:ns 'lii—löi . "

3-^Parterre-galleri „ 3: 5CJfenstrai^arterre-Avantsceiien, hel loge 6 pl. „ 25:

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

„ 4: 50
„ 3: 50

na äro:
Andra radens högra avantscen,hel loge,6p1.,

n:i-is 7 1:;, pl. l_'j
7, 7, sidologer, plTT^i^H
ii „ sidologer, pl. K— T^HTredje radens avautscener, hel loge
,i „ fond

sidologer
i, gallerie

Smf Jii.k 20:
—

„ 2: 50
»

„ 1: 50
» 10:

1

t <-ifT P Teaterns biljettkontor ar öppet representationsdasrarna:s»ekned ägarna frän kl. 9f. ni. till > 3e. m. samt Iran kl. 4e. ni.: sön- och helgdagar från kl. 9-10 f. m. samt från kl. e.mäfvensom ,I,' dagrar, representationer.eke gl.vas, från kl. 12-VSB. Tid förköp före reureseiitt t ouVd"gen erlägges ior hvaije biljett 10 procent utöfverpriset. «F»w«"i»umiMi

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

Börjas kl. *% och slutas omkring kl. \\\ e. m.

♥



t >-O'
KT Qvarglöm ej tidningeniteatern eller konsertsalongon!"Tpg

VARIETE-TEÄTERN
Brunnshus-salongen.

Föreställning hvarje afton från kl.
VäB e. m., dervid följ. främ-

mande artister nppträda:
Italienska opera-duettisterna

Signor PelllCCM o. Signora
Galli, Vcntriloqnisten A.
BoilCllOtty, de amerikan-
ska förvandlings-dansöserna
och sångerskorna,systrarna
Josie o.JLulu Richnionds,
miss Ida Morris, equili-
bristen Gavel]i, svenske
komikern Sa11deliII och
pianisten Pandnip.

Onsdagen den 27December.
PROGRAM

1. a) Marsch.
b) Mnsiknummer.

2. Uppträdande af herr Gavelli

3, Mandolinata, Souvenir di RomaafPaladilhe, utf af signora Galli
och signor Pelucchi.

4. Uppträdande af fröken Ida Morris
(15 minuters paus.)

5. Miisiknuuonier.
(i. Uppträdande af herr Sandelin.
7. Den talande dockan, uttöresafherr

Bouchotty.
8. Uppträdande af fröken Ida Moms,

(15 minuters paus.)

9. Musiknummer.
10. Uppträdande af systrarna Josieoch

Lulu Richmonds.

11. Barcarol-duett ur op. SalvatorRosa" af Canessa,uttöresaf signo-
ra Galli och signor Pelucchi.

12. Uppträdande af herr Sandelin

Oba.! Idag sista uppträdandet
af hr Qavelli.

\JU&,. Af förekommenanledningnöd-gas jag hos den äradepubliken vänligen
anhålla att icke störa de uppträdande
under deras prestationer.

Vari Kamp

Mellan akterna.
— Giltigt Skäl. En beskedlig-

görare sökte försvara ett skådespel,
som icke haft någon framgång med
den anmärkningen: »Det uthvisslades
dock icke » — »Det är sannt», med-
gaf en interlokntör; »men man kan
icke hvissla ochgäspapåsammagång.»

— Ändrad mening. Den beröm-
de engelske skådespelarenBensleyha-
de, innau liau beträdde scenen, varit
officer vid armén. Då han en dag
träffade en skotte, som varit vid sam-
ma regemente, blef denne mycket glad
att se sin gamle kamrat, mensomhan
likväl skämdes för att visa sig på ga-
tan med en skådespelare, förde han
honom in på ett litet obemärkt kafé,
der han började förebråhonom fördet
han vanärat det ärofulla stånd han
tillhört. »Nå», tillade han, »livad för-
tjenar du nu på ditt nya yrke?»

—
»Från 700 till 1,000 pund om året»,
svarade Bensley. — »Tusen om året!»
utropade skotten: »finnes det någon
ledig plats ier kår?»

— Uppfylld Önskan. Enhand-
lande i Liverpool som behöfde en
springpojke, uppspikade på boddörren
en papperslapp med de lakoniska or-
den: uHär önskas en pojke. »Följan-
de morgon hängde utaDpå dörren en
korg, hvari befann sig en liten pilt,
som vänligt log mot den förbluffade
köpmannen. Vid barnet var fästadt
ett papper, hvarpå stodskrifvet:»Här
är han!»

— Föga smickrande. Till en
mycket dålig skådespelare yttrade en
person: »Jag liar varit på teatern i
afton, tillåt mig tacka er!» —

»Hvar-
for?» frågade skådespelaren! »jag liar
ju alls icke spelat!» — »Just derför»,
blef svaret.

>
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I.H. Wickel,
Af 30 Alexandersgatan Jg 30,

rekommenderar sitt välsorterade

Vinlager.
Minutförsäljning för Spirituösa och Punsch

Alexandersgatan 32 (f. d. Stenbergs lokal),

Lindroos & Flodström,

IT r 111 akai* c,

M 18 Alexandersgatan J/s 18

NU iKUIIIIIIbIi
Ryscher samt broderade kragar

och manschetter, till ytterst billiga
priser, uti magasinet för artificiella
blommor, Glogatan N:o 2.

B. Elimin.

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

i», ropoffs

i i- ocii GeiÉsÉÉ!, !
27, Alexanders?. 1g Norra Espkuadg.

o
fa. förtjänar att besökas af aihnän- r-
iZli«cr

\ %z
/ ■ I

otät jfiß^C^t^^T^H

I©l |:;-v;

*H

af Julius JUiiHiinr, Leipzitr, Vari
Becfisteii), Berlin, ./. L. Duyseu,
Berlin, Carl Itönigch,Dresden

Anievika11ska IIavuto11iujji■"*

af Estéff & €:o.

.»«»». A. IbjJm-s-kt.

10 Södra Esplauadgatan 10

. Kich. Hintlströms Too fe
iAsfaltläggnings-kontor 1

abt'a111iik »' »» i«"K<» «" I
;il alla slag,

Telefonnummer 106,

es

CO i£
■ "3 m

SS 5T g 2
t* CÖ M

i. as

c* g

SÖ

Vi
i.

TB7* W-Z ®" 3*52 ~W.^é -,

i större och mindre partier, hos

E. Lutlie r,

Södrn Eaplanadgatan JS i
tclcfon-nu mmc

O \>m.\
Papyross- «. «'ä£-nrä*B»s»ss<lelsi,

Glogntao ,¥ '■>

It. Meexmontftn

S:t Petersburger-bölaget

NADESCHDA
af år 1847

afslutar försäkringar g'iiom

Tli. von Prenckell,
Unioiißgatari Jfä 13,

Brandförsäkrings-aktiebolaget

SVERIGE
:ne<](li'!;ii" foisukriiiKingiir genom

Knut Kjellin, Karl Köiii?,
Veatra kujen A» 6, Ö. Heuriksg. ,As 9

HelsingfoM, II:tors Dagblads tryckeri, 1882,

Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget

SKANDIA
medelår försäkringar genom

Schildt <S> Hallberg,
general-agenter,

Michaelsgatan 5 (telefonnummer 220).

lista Ryska Brandförsäkringsbolaget
nf år

1827
meddelar försäkringar genom

Th. Tollander,
N. Magaätnsg* 1 (telefonnummer 23!)

Ryska Brandförsäkriagsbolagct
af år 1nii i

meddel.tt försäkringar genom

Gustav Paiiiig,
geueral-egeot

N Esplanndg. o (telefonnummer 1 11)

Brandförsåkringßbölaget

I*IICJLCNIX
meil(3«iar försäkringar genom

A. A. F. !indberg,
genernlagout

Skil<<fläen 6 (telefonnummer 130),

ISraud- och HftörsakiirigsaklieboUiget

meddelar försäkring-i^ genom
N. J. CA KLÄNDER,

generalagent
I'iiionsg-iteu 27, ttlefouuuißiner 110,

Brandförsäkrkigs-aktiebolaget

Northern Assuranscompany
aislutar biand- ocli liff(srsäkrinp;ar genom

E. LUT IIKR,
gen crnhiujcn

S Eeplmiadg. 4 (iplrfonnimjmer 19(1)

Försäkriugslbolaget

jH; ff' H % h |,
meddelar brand- oeli lifförsiikringar go
i!om Stn.de é (!;<>,

Förs ilkrin>j,s«ktiebolaget

Ii.ILS;JM
meddelar försSkriugarh VA. lifräntor m.m

llufTlldkOlltor: Norra Esplnnadg 27.
Ij'li'i'uiutiiiniiier Ii7.

■_q


