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Tli. Stude,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
M 27 UnionsgatanJs 27.

PROGRAM-BLAD.
Tisdagen den 28 November 1882

Bladet utkommer alla dagar. Lösnumror å 10 '/ii. säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset älvensoin ibladetsannons-
kontor,A. L. Hartwalls butik vid Sonatstorget,der afven prenu-

meration emottages till ettpris

U:o 68. At 6 Zrrif. för helt år. Annonser ft|«n fifttill ettpris afminst f>o yii. införas.
'""" OOi

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

försäljai parti:
Petroleum, salt, kaffe,

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

Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.

Å. Paiviainen & C:o,
Michselsg. 8, tclefon-n:r 221

9
Dagens nöjen;ii1

P^"1 Rikaste nrvoi af vackra ochbil-
liga växter, blombuketter,»om ex-
pedieras en half timme efter bestilluingeß',
guldfiskar m.ml

<«. Ti. Sl«'l»iliM,
VUlhd Alkärr, Glogatnn M 1
telefon JW 241, telefon ,M 259

. Rich. Hindströtns T

IAsfaltläggnings-kontorI
verkställer

i^^t^^^^^^l^H^^^^^J
al alla slag.

TcOffonnnmmer !()(>.

Schildt & Hallberg,
Helsingfors, Michaelsgatao 5,

Brandredskap, mejeri-artiklar
af alla slag <& bigödningsä&anen
hos SCH ILUT & HALLBERG.

PoDUlär konsert.
Tisdagen Aen 38 november

gifves den

ll:te populära

KONSERTEN.
Program:

Förstaafdelningen:
Ouveiture till Marit-
ana" Wallace.
Telegrafische depe-
sclien", vals . . .Strånas.
Paraphrasöfver,,Lo-
reley" Neswabda.
a) Bajaderentanz
b) Bajaderentanz ||.|«<">mstein.

Andra afdelningen:
Ouverture till Elis-
ab«th" Kossini.
Turkisk marsch . Mozart.
Nocturno, solo f. vio-
lin, flöjt och violon-
cello Doppler.
Faust-polpourri . .Gounod.

Tredje afdelningem
Hymn till Finland. .Pacius
Finlands unga tärnor. Scheevoigt
Finnames marsch ur
30-åriga kriget

Konserten börjar kl. ]/.& e. m.

$J^"~ Entrébiljetter a 1mk säljas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget)o. Borgströms tobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid
ingången.

gjSIF"' I*1
'11 ärade publiken oni-

bedes Tänligen att icke rökaun-
der första afdelnlngen.

| Tapeter och rullåer
af nyaste slag i

Georg Rieks' tapelmngnsin, 11
N. EiplanaJgaUn 27.
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Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,
Vestra kajen 12, telefonnummer232,

Uegr Annonser till ett pri» af minut /»O penni emottagas cl bladets annonskontor. "^Bäg
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lstfs %s&tstt.N:o 39.

Onsdagen clen 2f> November 188S.
För 6:te gången:

:© Reif von Reiflingen.
Lustspel i5 akter af G. ron Moser.

"pH

Personerna:
Kurt von FolgeD, possessionat Herr Dahlström.lika, hans hustru PrökenReig_
.rrisca, hennes syster GrahnBaron Bernhard von Folgen, Kurts onkel ..'.,'.'.'. '. \ Hen- S. Malmgren.
Herr von Nensa, possessionat BränderT°ny» *"a h«stru .'.'.'..Fru Salzenstein.Sybilla Elmer ÅhmanPaul Hofmeister, apotekare . Herr Hirscli8aVh^S »f trU

"'"'"'
Fröken Nyman.lneobald Blum, povisor hos Hofmeister Herr Salzenstein.Jtartniann, jägmästare hos von Folgen ÅhmanBertha, hans dotter
'
pr'öken WesslerReif von Reiflingen, löjtnant ;Herr WilhelmssonFedor Below OlsgonLina, kammarjungfru ; ;Fl^ken WennerqvistFranz, betjent Herr GreviUillg-

H

l>ortne,itjenst hos Hofmeister Fru Wasenius.
(Scenen: Ä Kurt von Folgens gods samt ien närbelägen småstad.)

Priser
3fnf. ~fiiParterren:ris 1—32 å 5- —

„ 33-72 ; ; ; „ 4;_„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3; —
Parterre galleri 3: 50Venstra Parterre-Avantscenen, bel loge 6 pl

"
25-

—
. „ 4:

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

„ 4: 50„ 3: 50

na äro:
Andra radens högra avantacen,helloge, 6pl.,

Ininlloger, n:riß 7- l.'j, pl I—2
å 20:

—
„ 2: 50„ 2:„ 2:„ 1: 50„ 10: —

1: —
JJ

7, 7, sido!oger, pTTI^M„ sidologer, pl. 3— ?■Predje radens avantscener, hel loge„ „ fond
» sidologer
» ", gallerie ....

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

Börjaskl. 7 och slutas omkring kl. 10 e. m.



ÜBP QvargWm ej tidningeniteatern eller konsertsalongen! *^fA

ö

VARIETE-TEATERN
Brunnshus-salongen.

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

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Jonglören GaV e11i, tyska
chanSonette-sångerskan Jo-
ana Reussner, Fransk-
Turkiska chansonette-sån-
gerskan Du Harry, sven-
ske komikern SandeliD,
dam-komikern Scharn-We-
ber, Möhrings Trio och
Teater

- Tintamarresque
samt pianisten Pandmp.

Tisdagen den 28 November-

PROGRAM

Marsch.
Uppträdande af hr Scharn-Weber.
Uppträdande af fröken Du Harry.
Uppträdande af herr Möhring,
Uppträdande af fröken Joana.

(15 minuters paus.)

Uppträdande af herr Gavelli
Uppträdande af fröken Reussner.
Visor, sjungas af herr Sandelin.
Uppträdande af fröken Du Harry.
Uppträdande af herr Scharn-Weber.

(15 minuters paus.)

Uppträdande af hrr Gavelli
Uppträdande af fröken Reussner,
Komiska sångföredrag,utförasaf hr
Sandelin.
Musiknummer,

Möhrings Teatertintamarresque,
komiskaparodi-scener i 4 tablåer.

Obs.! Imorgon förändradtpro-
gram!

IDon 2:dra

Balett-representationen
gifves i

Alexanders-Teatern
Tisdagen den 28 November

af artister från Warschau, under ledning af hr A.Lllkowitz.

PROGRAM:
I.

?9"W ilna-bönderne."
Balett i en akt, Musiken af Tschehoffskij

Personerna:

Herr Butsehinski.
FrökenKrisinski.
Herr Aposnanski,

„ Bonislavski.

Byfogden . . . .
Katja, hans dotter .
En bonde . . . .
Mikaelj hans granne

1) Krakovjak dansas af fröken Lentscheftski, Jermanoffski, Danilewitsch
och Kalikoffski; 2) Pas de deux, vals: frökenMelanoffski ech hr Schabtschinski;
3) Solo-mazurka: frökenKrisiaski; 4) Wilmi-inaznrka af hela balettkåren.

11.

Kaukasisk dans.
Dansas af hela balettkåren

in.

DITBBTISSBMBWT.
1) Pas de denx dansas af frökn:na Melanoffs!(i ochKrisinski; 2)Krakorjak

dansas af tröken Danilewitsch och hrr Bonislawski och Nishinski; 3) Pas de deux
dansas at frökenLentscheffski och hr Aposnanski; och 4) Pas de deux dansa»
at IrökenMelanoffski och hr Schabtschinski.

iy.

Dausörernes Qsod libet."
1) Pcroternes dans, utföres af hrr Aposnanski, Savitzki, Bonislawski,Ni

shinski Botschinski och Lisezki; 2) Ballabile, utföres at frökn:na Letscheffski,
Krisinski, Jermanoffski och Daniiewitsch; 3) Pus de deux Espagnole,dansas at
frök.Melanoffski och hr Schabtschinski; 4) Slut-galopp,utföresalhelabalettkåren.

Biirjßii iker kl. 3' e. m.

gJ(§P" Biljetter erhållas hvarje dag uti teaternsbiljettkontor kl.11—2
p. d. och 4—6 e. m.

iPIT Nästa representationgifves Torsdagen den SO (18)
November med nytt program.

A. Lukowitz.
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I sufflörluckan.
— Sällsynt handelsvara. På

jernvägen frågade en handelsresande
en annan af samma yrke:»Hvad hand-
lar ni med?» — »Med förstånd!» sva-
rade den tillfrågade. — »Då har ni
väl inga profver med er?»— Jag eller min bror. Prin-
cipalen till sin bokhållare: »Jag1 tillå-
ter mig fästa er uppmärsamliet på,
att höfligheten fordrar att man helsar
på sin principal när man möterho-
nom.»

Bokhållaren (förbluffad): »Det . ..
det har jag alltid gjort .. .»

Principalen: »Nej, igår mötte jag
er, ocli ni helsade icke.«

Bokhållaren:»Ah, jagförstår. Det
var min bror ... viäroså likahvar-
andra . . . Var så god ochkom ihog,
att om herr grosshandlarenmötermig
och jag icke helsar, så är det min
bror.»— Oväntad språkkunskap. En
resande engelsman anlände tillStock-
holm ocli tog in på HotelGarni. Se-
dan han intagit sina rum, föll lustan
på vår gode Britt att få sig ett glas
ur en medhafd butelj. Han började
söka efter sin patonterade korkskruf
från Sheffield; men hur han vände
upp och ned på sitt bagage, stod det
icke till att finnna den: antingen var
den förlagd eller bortkommen. Isitt
betryck ringde han, för att få låna
en annan. Ilen nu uppstod nyttbry-
deri. Engelsmannen kunde icke ett
ord svenska och visste således ickehu-
ru korkskruf hette. Han gaf sig så-
ledes till att teckna för den uppkom-
ne gossen. Dock, vare sig nu att
gossen var dum af naturen, eller att
Engelsmannen icke tecknade nog be-
gripligt, gossen förstod ej livad som
åstundades. En Engelsk-Svensk par-
lör framlades, men han kunde ändåej
få tag idet rätta uttrycket. Slutli-
gen var herms tålamod alldeles slut

»Herre
och han utropade på ren engelska!
vGive my a corhscrew !» —

■ »Herre
Gud, det kunde ju herrn sagt strax»,

svarade gossen och ilade nedefterdet
begärda.

DAISSKOLI
Att min danskurs tager sin

början lördagen d. 16 december
varder härmed tillit ännagifvet.

Hilma Milmin,
Adr.: Glogatan Jts 2.

Willielm Sörensen,
Tandläkare,

M 23 Unionsgatan M 23

3>#t£-Éttfifi
ulföres af undertecknad till bil-
ligt pris.

m. Paul,
13 Skarpsky ttega tan 13,

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

ÖW g'

af Julius BlUthner, Leipzig1,Carl
liechstein, Berlin, J. L. Duysen,
Berlin, Carl llönisch,Dresden.

Amerikanska Harmonlums
af Estéff & C:o.

Joll. A. liilm-i-j;.
10 Södra Esplanadgatan 10

Helsingfors Nya

CIGARR-HANDEL
(Glogatan 1, Granqvists nya stenhus)

har ett välsorteradt Inger af in- och ut-
ländska cigarrer och papyrosser.

X J. E. Fagerroos, js
S §vid- ock Si■('fvctfa.&ii-hant, A
A Alexiindersgatan 9 A

Bsteii k Bades
konkursmassa

realiserar fortfarande sitt lager till
betydligt nedsattaprisor.

I:sta Ryska Brandförsäkringsbolaget
ftf 8r

i^^r
meddelar försäkringar genom

Th. Tollander,
N. Mafjasimg. 1 (telefonnummer ?31).

I»randförsäkringsbolaget

PHCENIX
meddelar försäkringar fjenom

A. A. F. Lindberg,
generalagent

Skiliiitdeii B (telefonnummer 13!*)

Bramlförsiikrings aktiebolaget

Northern Assuranscompany
afslutar lirand- och lifförsäkringar genom

E. LUTHER,
geneval-agtnt.

S. Esplauadg. 4 (telefonnummer 190)

Brandförsäkrings-aktiebolaget

SVERIGE
meddelar fö[SflkriiiKingar genom

Knut Kjellin." Karl König,
Vestra kajen J\'s 6. Ö. Heoriksg. M' 9,

Försäkringsaktiebolaget

KILEII
meddelar försäkringarå lif,lifiäntor m.ra

HufYlldkOntor:Norra Espl«Dndg 27,
telefonnummer 147.

Brand- och Uftorsäkringsaktiebolaget

§VEA
meddelar försäkringar genom

N. J. CARL ÄNDER,
generalagent,

Uuionsgaten 27, telefonnummer 110,

Helsingfors, H:fors Dagblad» tryckeri, 1882,


