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Th. Stude,
Skrädderiröreise

och

Klädeshandel,
M 27 UnionsgatanM27

Torsdagen den 28 December 1882

Bladetutkommer alla dagar. Lösnumrora 10 ~/ii. säljasiNya tea<
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvenaom ibladets annonskontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfvcn prenu

fceration emettages till ett pris

N:o 95, At 6 9mf förhelt år. Annonser. Rj._ Q C
till ettprisaf minst f>() 71*. införas, li.i.» »/v?.

A,Parviainen&C:o
(Michaelsgatan JS 8)

försälja i parti:
Petroleum, salt, kaffe,

socker,viner,punscho.cog-
nao;snriit iparti o. minut:

Aiia tiil en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.

A. Parviainen & C:o,
Michaelag.8, telefon-n:r 22\

~d .

D. J. Wadéns S: t Petersburger-bolaget

NADESCHDAElektriska affär,
}'<■:<!i-a Flenrihsgatan ,":■'' /-'

trlcfnnmiißnie af år 1847
afslu';!)' försäkringar genom

Th. von FrcnckolJ,
Tapeter och rullåer Unionsgatan JS 13.

af nyaste slag i
Georg1 Bleks' Inpetmagasin,

.'■i.ijf Dageiis i:öjcn {
/.Iscprogrammen!1 Brand- och Lifförsäkritigsaktiebolaget

N. Esplnnndg;itan 27. SKAMPIA«^:-~~r<:~ -*£^-;- ~~.^ >~^.[?
medelår försäkringar genom

Schildt <& Hallberg,. Rich. Hinelströms .
|Asfaltläggnings-kontor| (jincral-agent.er,

MicbaeUgataD 5 (telefoopumrviiT 220),

verkställer
Brandförsäkrings-aktiebolaget

as S'a t ( 15» ">" jr3jssi«■ar i,
SVERIGEaf alla slag,

Telefonnummer !()(!, meddelar försäkrinKiiignr genom
Knnt Kjcllin, Karl Könif,

Ve?tra kajon JS G. 0. Ilecriksg. 9Daniel Nyblins
Fotografiateller, lista Ryska Brandförsäkringsbolaget

af är
Fabianpgatan Jts 3) 1827

meddelar försäkringar genom
Th. ToIIander,

öppensöcknedagarkl.9- 6, söndagar kl
10-2. Telefonnummer 264.

N. M«g«Binsff. 1 (telefonnummer231)
.5 vi~ or/T

.22 é Ryska Braadförsäkringsbolaget
"

wH af år flS«*
hos R. MeIIin,

X. Espktfndgatan 39.

SJ OD
e ja!

Ss « s .s g medfkhr försätringar genom

»3 Ä 02 Oh Gustav Paulig,r—* &

general-agent,
EE N. Es])]iiu:i(] 5 (telefonnummer111)

00 «
& brandfria Brandförßäkringsbolaget

S>HOETVIXKassaskåp & Kistor, ,/jg
raéddolar försäkringar geoon]

A. A. F. Lindberg,tillbilli;." priser,hos
genernla ge ii t

Alhiii IS a«l e, Skiliuulen f) (telefonnummer 13!))
12 Vestra kajen 12;

|p£T" Annonser till cit pris af minst 50 penni emottagas a bladets annonskontor. "*3&sf
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För B:dc gången

Re If von Remingen.
Lustspeli5 akter af Moser & Schönthan.

__*
—

"as
tö

"p"*
-*-»

"88

©

Kurt Ton Folgen, possessionat ....
lika, hans hustru
Prisca, hennes syster .... ...
Baron Bernhard von Folgen, Kurts onkel
Herr von Sensa, possessionat
Tony, lians hustru
Sybilla Elmer
Paul Hofmeister, apotekare
Elsa, hans hustru
Theobald Bium, provisor hos Hofmeister .
Hartniann, jägmästare hos von Folgen . .
Bertha, hans dotter
Iteif von Reittingen, löjtnant ....
Fedor Below
Lina, kammarjungfru
Franz, betjent
Dörthe, i ijenst hos Hofmeister ....

(Scenen

Persönerna:
Herr Dahlström
Fröken Reis.„ Grahn.
Herr S. Malmgren

Bränder.
Fru Salzenstein

Åhman.
Herr Hirsch.
Fröken Nyman.
Herr Salzeustein

A-liman.
Fröken Wessler.
Herr Wilhelmsson,

Olsson.
Fröken Wennerqvist
Herr Grevillins.
Fru Wasenius.

Ä Kurt von Folgens gorls samt i en närbelägen småstad.J

Priserna äro:
Jntf. yi I'.1'.

h 5:
— k 20: —

■>. ■>■ fi()
Parterre n:ris 1— 32

„ 4
Andra radens högra avanrscen,hel loge,C> p!„ „ tondloger, n-.rib 7— 13, pl. 1—„ 83-72

följande stolrader, n:ria 7i) 'i „ 2:
'■>■Partcrre^eäneri „ „ sidologer, pl. \—i .„ sidologer, pl. '6— 1 .

Tredje radens avantsoener, iiel loge
„ 1: 50

83
Venstra Parterre-Avantscenen, hel löpe 6 pl, „ 25:

„ stycketals . „ 4, „ 10:„ 4 fond >, 1
>" 4 sidologer

Parterre-loger , . .
Första radens fondloger, n:ris 9, 10 och 11
Första radens sidologer

>. )
galleri*

O

"U? JjS.e Teaterns biljettkontor är öppet representationsdag-arna: sScknedagrarna från kl. 0
f. m. till ' !} e. ni. samt från kl. 4e. ni.; sön- och helgdagar frän kl. !)— lO f. ni. samt från kl. Se. ni.,
äfvensom de dagar, representationer icke gluiis, från kl. 12— '/.23. Tid förköpföre representationsda-
gen crliiggcs föv Jnaijt biljett 10 procent uiöivcrpriset.

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

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

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

mande artister uppträda:
Italienska opera-duettisterna

Signor PelllCChi o. Signora
Oalli, Ventriloquisten A.
BoilChotty, de amerikan-
ska förvandlings-dansöserna
och sångerskorna,systrarna
Josie o.LuluIlichbionds,
miss Ida Morris, svenske
komikern Saildelin och
pianisten Pandmp.

Torsdagenden 28 December.
PROGRAM

J. a) Marsch.
b) Musikmiinmer.

2. Uppträdande af frökenIda Morris

3. Stella confidente, romans af Ro- Ibaudi, utföres af signora Galli.
4. Uppträdande at herr Sandelin,

(15 minuters paus.)

5. Musiknummer

6. Barcarol-duett: de italienska fisk
rarne af (xabussi, utföresafsigno-
ra Galli ooh signor Pelucchi.
Den talande dockan, utföresafherr
Bouchotty.
Uppträdande af fröken Ida Morris.

(15 minuters paus.)

Musiknummer.
Uppträdande af herr Sandelin.
Uppträdande af systrarna Josieoch
Liiiii Riehmonds.
Santa Lucia, populär neapolitansk
säng, uttöres af signora Galli ocu
signor Pelucchi.

Obs.! Imorgon förändradtpro-
gram!

{JOS.. Af förakommen anledningnöd-
gas jag hos den äradepubliken vänligen
anhålla att icke störa de uppträdande
under deras prestationer.

Carl Kamp

Från tonkonstens område.

Ont Christina Nilssons an-
|dra konsert iBoston den 4 nov.

J skrifver »The Boston Herald» bl. a.
följande:

Christina Nilsson formligen elektri-
serade sina åhöraregenom den dra-
matik, som hon förstodatt nedlägga
iutförande af »Ave Maria», och, efter
de applåder, som nualdrig tycktes vil-
ja sluta, hänryekie hon sittauditorium
än ytterligare, genom att, såsom ex-
tranummer, sjunga »The Ängels Sere-
nade» af Braga. Men «Miserere« öf-
verträffade likväl alla de öfriga num-
ren och tenoren, hr Theodor Björk-
stea, sjöng i denna scen nr »Truba-
duren» så som om han bokstafligen
varit Inspirerad af Christina Nilssons

, brilianta utförande af sopranpartiet.
|Dä tonerna af hr Björkstens så rena

loch verkligt sanna tenorröstidetta
nummerklingandebörjadegenomström-
ma salongen, var man nästan frestad
tro, att man här åter hade att iiöra
signor Brignoli, men när scenens Man-
rico till sist under ett lätt motstånd
blifvit återförd på estraden af Clui-
|stina Nilsson sjelf, för att, jeiatehea-
jne, tacka för den stormande hyllnm-

* gen, var det till fullo bevisadt,att in-
tet substitut varit för TheodorBjörk-
sten reserverad* bakom scenen, och

j hans framgång rättfärdigade fullstän-
digt allt livad Christina Nilsson förut
yttrat om de förhoppningar,hon fästat
vid honom. Den stora qvartettenur
Kigoletto afslutade pä ett lysande sätt
konsertens program.

Christina Nilsson kommer, enHgt
livad utländska blad med bestämdhet
vilja veta, att efter slutade triumfer
i Amerika gifta sig med grefve Än-
gel de Ilirada, enbekant skriftställare
och ända till för kort tid sedan se-
kreterare vid spanska beskickningeni
Paris.
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— Tid fru Hedvig Eeicher-
Kindermanns recett om tisdag å

Viktoriateatern i Berlin uppfördes
Beethovéns »Fidelio.» Albert Nie-
mann har med hofoperans generalin-
tendent v. Hulsens begifvande lofvat
medverka såsom Florestan. Ett sär-

skildt intresse vinner föreställningen
ytterligare derigenom, att den firade
sångerskans fader,Mtinclien operansbe-
römde basist August Kindermann,fått
permission för detta tillfälle ochkom
mer att sjunga Pizarro.

Mellan akterna.
_ Två teaterförfattare. Ale-

xandra Duma pére var en afton på
Théätre franijais, der lian fick sigte
på en åskådare, som satt och sof i
sin stol under det man gaf en pjesaf
Suomet.

—
»Se bara», sade Dumas

till sin medbroder, åder ser du effek-
ten af dina pjeser!» Dagen derpäspe-
lades en komedi af Dumas; författa-
ren stod vid ingången till orkestern.
Plötligt klappar Suomet honom på
axeln och pekar åt en herre, som satt

och sof. »Min bästa Dumasi, sade
Suomet, »du ser att man somnar vid
dina pjeser också.» — »Hvad säger
du? Den der herrn? Det är juhan,
som satt här i gar och icke vaknat
ännu!» svarade Dumas.

— Melodramatiskt. En skåde-
spelare hade i ett större sensations-
drama fått sig- anförtrodden litenbi-
roll. Iförlitande pa rollens obetyd-
lighet hade lian före spektaklets bör-
jan i Baeclii tempel totalt glömt bort
Tlialia,hvilket åter hade till följdatt

han vid sitt inträde i »ett ödsligt
kvalt'» istället för atthögtidligtorda:
»Hvad här är blifvet förämlradt-, med
stapplande röst utbrast: "Uselt då!
Sa .. . så här ser ut!»
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Brand- och ftftörsHkvißgsaktiebolnget

meddelar försäkringar genom
N. J. C AKLANDE R,

genoralagonf,
[JuioDPgaten '27, t«icfoDTinmmer 110,

Brandförsiikrings-aktiebol

i Northern Åssuranscompany
afslutar brand- och liflfrtrsäkringar genom

E. L CT IIE I!/' general-agent
SL Esplansdg. 4 (lelefornommer 100)- * -. *

För 8akrm<jsakticbola(je t
Försäkringsbolaget KILEYA

JRI -O ,Sj :Sji'1- $t) meddelarförsäkriDgafålif,lifrantorm.nl

Hl:1.- i'<>liIIIIIiI111t* r 11/'.meddelar brand- och livförsäkringarge-
Stude <(■ €:o.1)011]

Telsingfors, H-.iors Dagblads tryckeri, 1882,


