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Th. Stud e,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
V.27 UnionsgatanM 27,

PROGRAM-BLAD.
Torsdagen den 14 December 1882.

Bladetutkommer alladagar. Lösnumrora10 fu. täljasiNyatea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset ätrensomi bladetsannons-
kontor, A. L. Hartwaljs butik vid Senatstorget, der äfvenprenu-

meration emettages till ettpris

N.A QQ af 6 3m/: förheltår. Annonser hi-n 00.U 00. tillettprisaf minst50 JU. införas.
"""" 00.

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

försäljai parti
Petroleum, salt. kaffe,

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

Alla till en väl sorterad
jernhandelhör. artiklar.

Å. Parviainon & C:o,
Michaelsg. 8, telefon-n:r 221.

Piplär konsert. 1 1 Tapeter och rullåer
af nyast* slag i

\ i Georg: Rieks' tapetmakas!»,
N. Esplanadgatan 27.

l-<irdi»K«*ii den 16 december

gifves uti

Societetshus-salongen
den

I15:de populära
K
M
T-

"S *t/D «Konserten, « 05

CS »
<Ö J= S 3

en ii; p^föranstaltad af
oc O

te
Helsingfors orkesterförening.

ö-foaöao-Ho.<&vnc&n&&
R. Me11 in,

N. Esplanadgstan 39. Konserten börjar kl. 1/iS e. na.

teOtf Entrébiljetter a 1mk säljas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget)o.Borgströmstobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid
ingången.

Daniel Nyblins
Fotografiatelier, D. J. Wadéns

Elektriska affär,
Fabiansgatan M 31,

Vestra Ilenriksgutan J\'i 12,
öppensöcknedagar kl.9-6, söndagarkl

10
—

2. Telefonnnmmer 264.
telefonnummer 200.L. Laurstein,

2KF~ l>vili- & brandfria '^p@
Hels ing fo r s,

Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget), Kassaskåp & Kistor,Rich. Hindströms

IAsfaltläggnings-kontor 5'
verkställer Handsk- & Bandage-fabrik. tillbilliga priser,hos

Albin Både,Försäljning af gummivaror,kirur-
giska <& medicinska instrumenter.

ah fit1i1Hkk »t I■» k» ■"

at alla slag.

a"I
m
05

12 Vestra kajen 12,
Telefonnummer 10lJ, Handskar tvättas och färgat).

B^£~ Annonser till eit pritt af minst 50 penni emottagas d bladets annonskontor, "Tgg§
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Hy* QwUtn.N:o 45.

Fredajgen den I£> December 1882.
(13:de ahoimenieiit-«]iektfiklet.)

:©
För 2:dra gången

mviffogfarne.
Lustspel iiätter af Mo ser & Schönthan. — Översättning af F. Hedberg

53

JPersonerna:
Titus Willrich, fabrikant . . .
Charlotte, hans fru
Frida,l f
Hans, } deras barn( . . . .
Pauline, Willriks brorsdotter. . .
Rosa Renhof, ung enka . . . .
Peter Paul Fredrik Muller . .
Mina, hans fru
Gottheff Knospe, hennes systerson
Max Schnbert, f f .
Richard Köhler,j un&e köpmän|
Dreese, skrifvare hos Muller . . .
Isabella Wendol
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.

Wennerqvist,
Herr Franck.

Paulson.
v. Holten

g©

«
O

* 4-,rfP Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna:söcknedagarnafrån kl. 9f. ni. till V 23 e. ni. samt från kl.4e. ni.; sön- oclihelgdagar frånkl.9-10 f. m. samt från kl.3e.m..äfvensom de dagar, representationericke gl.vas, från kl.12-V23. Tid förköp före representationsda-gen erlägges for hrarje biljett 10 procent ntöfverpriset.

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

Priser
frnfftfParterre n:ris 1—32 i5: —

33-72 4: -,; följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3:
—

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

Förstaradens fondloger, n:ris 9, 10 och 11
Förstaradens sidoloeer

„ 4: 50„ 3: 50

na aro:
ftnf. JtlAndra radens högra avantscen,hel loge,6pl., a 20:

—
B:ris 7—13, pl. 1 2 „ i50

ni 'I \ „ 2:
—

. „ 1: 50
ii „ sidologer, pl. I—21

—
2 .

>. „ sidologer, pl. 3—7 .
Tredje radens avantscener, hel loge„ „ fond„ „ sidologer„ gallerie

„ 10:
Ii
1:

J»

Börjas kl.7 och slutas omkring kl.10 e. m.
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VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.

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

märkta främmande arti-
ster uppträda:

De amerikanska förvandlings-
dansöserna och sångerskor-
na, systrarna Josie o.LlllllRichnionds, miss Ida
Morris, equilibristen Ga-
velli, svenske komikern
Sandelin, tyska chanso-
nettsångerskan Anna Suhr
o. pianisten Pandrup.

Torsdagenden 14Deeember.
PROGRAM

a) Marsch.
b) Musiknummer.
Uppträdande af herrGavelli.
Uppträdande af frökenSuhr.
Uppträdande af herr Sandelin,

(15 minuters paus.)

Musiknummer,

6. Uppträdande af miss Ida Morris

Vega-färden, monolog med sing,
uttöres bf herr Sandelip.
Uppträdande af de amerikanska
förvandlings-dansöserna och sån-
gerskorna, systrarna JosieochLulu
Richmonds.

(15 minuters paus.)

Musiknummer.
Uppträdande af frökenSuhr.

11. Uppträdande af miss Ida Morris,

12. Komiska sångföredrag,utförasafhr
Sandelin.

Obs.! Imorgon fträndradtpro-
gram!

Från Stockholms teatrar.
— Nya teatern gifver en repris

af den omtyckta komiska operan»Stel-
la» af Offenbach. Idettastycke, som
ej varit uppfördt sedan oktober 1880,
återgifves titelrollen f. f. g. af fröken
Anna Petterson. Scenerirepetitioner
ega i dessa dagar rum å Th. Bari-
éres med största framgång å Vaude-
villeteaterniParis gifna efterlemnade
uppsluppna komedi »Tete de Linotte»
(»Lilla slarfvan») samt »Infantinnans
dockor», komisk opera i3 akter af
Bolage och Liorat inedmusikaf Char-
les Grisart, äfvenledes med stor fram-
gäng uppfördiParis under förra sä-
songen.

— Södra teatern, som upptagit
Charlotte Bireh-Pfeiffers väl bekanta,
men icke på temligen lång tid gifna
skådespel »Syrsan», hadeicke attgläd-
ja sig åt talrik publik då stycket f.
f. g. gick öfver scenen. De som be-
gifvit sig dit hade emellertidicke skäl
att ångra besöket, ty såväl styckets
eget värde som det utförande, Södra
teatern beredt detsamma, höll under
hela aftonen intresset vid makt och
framkallade upprepade gånger starka
bifallsyttringar. Dessa egnadesifräm-
sta rummet fru Abjörnson,semg^nom
sitt verkligen utmärkta återgifvande
af den visserligen tacksammamen an-
srängande titelrollen tog publikenmed
storm. Hon understöddes mycket för-
tjenstfullt af fru Fornell (Fadette),
som t. o. m. efter kraftscenen med
Barbeaud itredje akten blef inropad
för öppen ridå, samt af hr Lundberg
(Landry), som dock Htan skada för
rollen kunnat ialägga något meravär-
me i sitt spel, och Strandberg (Di-
dier). Föröfrigt var samspelet godt,
och de många inropningarnaaf de för-
nämsta rollinnehafvarene vittnade om
åskådarenes belåtenhet och erkänsla.
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O t>s.! Ryska Brandförsäkringsbolaget
Fapjro**- o. (Jgarrliandeln, Julutställning af år IISI

tilogatan M2, meddelar försäkringar genom

af flna leksaker hosli.Mtexmoiitan Gustav Paulig,

A. S. Sandell, general-agent,
N. Esplanadg. 5 (telefonnummer111)GHogitan 2.Realisation Försäkringsbolaget

J-.INDROOS & j^LODSTRÖM, Basa t|a
till julen. lirmakirr, meddelar brand- och lifförsätringarge-

Ustmtr it <):<>.nom
Ji IS AlexandersgatanJ\S 18.Ibrist på utrymme realiserar Brandförsäkrings-aktiebolaget

SVERIGEjagmitt smakfulla lager af :Promesser:meddelar föisäkringinfsar genom
Knut Kjellin. Karl Kön!*,

Vestra kajen JS 6. Ö. Henriksg. Jf 9.
Guld-, silfver- & alfenid-

arbeten Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget
och 10-thalers premie-
obligationer till serie-drag-
ningen den l.sta februari 1883, för-
säljas hos

SKANDIAmed 10 proc. rabatt.
medelår försäkringar genom

Schildt& Hallberg,J. W. Talen,
29 Norra Esplanadgatan 29.

E. Kjöllerfeldt & C:o,
Yexelkontoret,Unionsgatan 32, gentral-ngtnter,

Michaelsgatan 5 (telefonnummer 220),

i
P. P poffi Försäkringsaktiebolaget

KåLEYAj Kin- och Delikatesshande!, f|Norra Esplanadg. 27, Alexandersg. 18, 3
2

"
2 förtjenar att besökas af allmän- ro
H heten. o

meddelarförsäkringarå lif,lifräntorm. m
Hufvudkontor:Norra Esplanadg 27,

tKlefnnnnmmer 147.
mo
C3

Brandförsäkringsaktiebolaget
!_I_J

' ■ '
caI Northern Assuranscompany

afslutarbrand- och lifförsäkringar genom
E. LUTHER,W9^ Rikaste nrysl »f vackra o«h bil-

liga växter, blombuketter, «om ci- gent.ral-agtni,
S. Esplanadg. 4 (telefonnummer 190)(-1-1

pedieras en timme efter beställningen, guld-

fiskar m.m I:sta Ryska Brandförsäkringsbolaget
»f årTi. tm. Btenlu«,

Villan Alkärr, Glogatan J\S 1,
telefon Jtf 241, telefon M 259.

1827
meddelar försäkringar genom

Tli. Tollander,
C/O

N. Magasinsg 1 (telefonnnmmer 231)
Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget%—3 « Si ■s|I Dans- ocb Fäktskola, »VE A

Spåres villa, Brunnsparken 1.
Wilh. Boberg.

meddelar försäkringar genom
N. J. CARL ANDER,

generalagent,
UnionsgateD 27, telefoDDummer 110.

I.H. Wickel,
M 30 Alexandersgatan M 30, 4fajj£ Fortepiano-fabrik,

lIM*i_>_ fy Nikolaigatan 19.
Brandförsäkringsbolagetrekommenderar sitt välsorterade

PHCENIXVinlager. meddelar försäkringar genom
A. A. F. Lindberg,

Flyglar och Pianinosmed jernram,
till billiga priser. — Obs.! Äldre pia-
nos tagas iutbyte. ytf~ Reparationer
verkställas. Pianos uthyras, -^(jj

J. E. ENGSTRÖM.

generalagent,
Skilnaden 6 (telefonnummer 139).Minutförsäljning för Spirituösa ochPunsch

Alexandersgatan 32 (f. d. Stenbergs lokal).

fe
fcfl3
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