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Th. Stu d e,
Skrädderirörefse

Kiädeshande!
-tf '27 I'nioDSfcatan JW 27

Söndagen den 3 December 1882

Bladetutkommeralla dagar. Lösmimrorå 10~/ii. säljasiNya tea-tsrn, Brunnshuset och Socictetshuset äfvensom i bladetsannons-kontor, A. L. Hartwaljs butik vid Senatstorget,der äfven prenu-
meration emottages till ett pris° &j-n 7Q at 6 Smf förhelt år. Annonser jM.~ 7Ql^s.U I<f, till ettprisaf minst50 yiS.införas. n.U 10.

A.Parviainen &C:o
(Michaelsgntan J\'2 8)

försälja, i parti:
Petroleum, salt, kaffe,

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

Alla till en vä! sorterad
jernhandel hör. artiklar.

A. Parviainen & C:o,
Michnelsg. 8, telefon-n:r 221.

® ©

Tisdag;e9t den 5 dvcejßgher

gifves uti

OsgODSllöjcn:j;
/ seprograiuinen! '

iIi

Societetshus-SEilongen
den

13:de populära

TT t I
föranstaltadaf

sw- Rikaste nrvSi af t,acÄr« o«ä &«- Helsingfors opkesterförenmg.
liga växter, blombuketten, wm «-
pedioras on half timme efter beställningen
guldfiskar m. i». £8^" Entrébiljetter a1mk säljas

ihr HartwalU vattenbutik (Se-d. .TB. S«e«^isiS,
Villan Alkär Gloffntan M 1

telefon J\§ 241 telefon .I natstorget)o. Borgströmstobaks-
handel (Unionsgatxin) samt vid

bugu ingången.

Albin Både,J
o. évwc&ne/ta

hos R. McIIin,
X. Ksphinml^ntan 30. Agentur- & Kommissionsaffär,

Vestra kajen 12, telefonnummer 232,

ich. Hindströms
läggnings-kontor ?"

R

1åsfaltl
»ig mnsmnféverkställer

? tiMfaiUäsKningiir C. ufföres af undertecknad till bil-
ligt pris.

At alla slag, IM. Paul,
TelcfonnuiniHcr 106. 13 Skarpskyttegatan 13,

S^~ Annonser till cii pris af minst 50 penni emottagas a bladets annonskontor

■. -v.■-..,'.■-■ ..-. ■ ■,.■.'■.■../1,:.'."..'.,--.■ ■'*i^*ii"il'^_-■■V--''n'w'i" jrir^V

Tapeter och rullåer |j
af nyaste slag i

[£ Georg Ilicks' tapetmagashi, ||
N. Esplanaclgatan 27.

L. Laurstein,
Helsingfors,

,Hik;ielsg. 11 (vid JernvKgstorget),

Handsk- & Bandage-fabrik.
Försäljningaf gummivaror,hirur-

giska & ■medicinskainstrumenter,
Handskar tvättas och färgas.

till I
II

. - £ *5 1
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I|4N:o 41.

J*»öiiclag£eii den c$ JDeeenitoei» 1882.
För 2:dra gången

:© Helgon eller vansinnig?
Dram i:{ akter af Don José Echegaray. Ofversättuing fråu spanskan.—

♥
— -

t-*

+3

e3
SSata
14

Jinf yu.
IFarterre n:ns 1 - .'W . . . . , , . . . , a„ 33-72 4:^„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 8: -?
Parterre-galleri „ 3: 5C

hel loge G pl, „ 25:
—

. „ 4:
—

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

i-„ 3: 50

Personerna:
Don Lorenzo de Aveudano Herr Agardh.
Angela, hans hustru Fru Skotte.
Ines, deras dotter Fröken Grahu.
Grefvinnan de Almonte Fru Åhman.
Edvard, hennes son Herr Bränder.
Jnana . . .* Fröken Ileis.
Don Tomas, läkare Herr Dahlström.
Doktor Berraudez, dårhusl&kare „ Åhman.
Branliol [/ Hirsch.
o / vaktkaiiar pa ett därhus {-Benito ] '

| » Grevillius.
Ea tjenare „ v. Holten.

(Scenen: 1Madrid ivåra dagar.)

Priserna är o:
Andra radens högra avantscßn, hel loge, fipl.,

turis Ti::, pi. 1-2
„ sinojogerTplTT-^I^B„ sidologer, pl. 3—7^Tredje radens avantscener, hel logt!„ „ fond

siilologer
gallerie

9fh/C ~/ii
å 20: —
„ 2: 50

o.
« i:„ 1„ 10:„ 1„ 1

reko
utföi
och
böc
ver
gar
gata
Fabii

w #JS.« Teaterns biljettkontor är öppet representationslagarna: söcknedagnrna frän kl. 9f. m. till V-8 e. in. samt från kl. 4 c. ni.; sön- och helgdagar från kl. Ö-10 f.m. samt från kl. Be.m.,afvensom de dagar, representationer icke gl.vas, från kl.12-'/23. Tid forköp före representationsda-g«n erlägges för hraije biljett10 procent utöfverpriset.

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

Börjas kl. a och slutas omkring kl. 10 e. tu.
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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:

Equilibristen Gavelli, tyska
ehansonette-sångerskan Jo-
aiia IteUSSlier, Fransk-
Turkiska chansonette-sån-
gerskan Du Harry, sven-
ske komikern Sandelin,
dam-koraikern ScliarnWe-
ber, Möhrings Trio och
Teater-Tintaraarresque
samt pianisten Pandrup.

Söndagen den 3 December.

PROGRAM

Marsch,

Uppträdande af herr Gavelli.
Uppträdandeaf fröken Du Harry.
Uppträdande af herr Scharn-Weber
Uppträdande af fröken Joana.

(15 minuters paus.)

Musiknummer.
Komisk duett, utföres af herr Möh-
ring och fröken Reussner.
Romanser och visor, utförasaf herr

Sandelin.
Uppträdande af frökenDu Harry.
Uppträdande af herr Scharn-Weber.

(15 minuters paus.)

Musiknummer,

Uppträdande af fröken Reussner.
Mattväktarens afsked, utföres af hr
Sandell
Musiknummer,

Möhrings Teater tintamarresque,

komiska parodi-scener i 4 tablåer.

Obs.! Imorgon förändradtpro-
gram!

Sista

Balett-representationen
gifves i

Alexanders-Teatern
Söndagen den 3 December

af artister vid polska balett-truppen från Warschau

Benefice för tasöEen fr. Helianollrty
och fcalettmåstaren lir F, SchaltscMßSky.

PBOGBAM:

Stach och Soska."
Musiken arrangerad af M. Tschehoffgky,Balett i 3 akter ai F. Schabtachiusky.

Kostymerna af G Jonoffsky,

Personernas
Grofelja,boude . .Hr Pahulsky. Soska, hans dotter.Fr.Lentscheffsky.

BMÄ«o?ei]a«8
MÄ«o?ei]a« " APOSMnSky- S^ "Hr Bogusky.granne . Januschefsky. Fritz, skrifvare . .Hr Lisetsky.

Inta akten: 1) Krakorjak dansas af tröknmaLentscheffsky, Jerschmanoffsky,
■~***__Kulikoffijky och Danelewitsch samt hrr Aposnansky, Savitsky.

och Nischensky; 2; Grands pas de deux af Irok.
■Mclianoifsky ocb hr Schabtschinsky; 3) Solo-mazurka af fr.
■Krysiuski; och 4) Wiljanoff-inazurka af fr. Lentscheffsky,Jorsch-
■manetfsky, Kulikoffsky, Krysinsky, Boguscheffsky och Danele-
■witsch, hrr Aposnansky, Savitsky, Bonislaffsky, iNischensky Bu-
Btsohinsky och Barbo11 Oberek, nas de trois dansas af frökenLentscheffsky,hrr Apos-
Hnansky och Schabtsehinsky, samt 2) Polka at frökenDanelewiti,
BKitli!ton'sky och hr Lisetsky. . , ,
lliKrakOTiak dansas af fr. Meljanoffsky, Krysmski, Jerschma-■noffskv och Danelevitz, hr Schabtschinsky, Bntschinsky, Boni-■slaffaky och Nischensky; 2) Maznrka, pas de deux af (r. Len-■tschewsky och hr Aposnansky, 3) Oberek at fr. Kuhkoftsky och■hr Lisetsky; 4) Kujavjak at fr. Meljanoffsky, Lentscheffsky, Kry-■sinsky, Jersohmanottsky ocb Danelewitz samt hrr Aposnansky,■Schabtschinsky, Savitsky,Bouislaffsky,Nischensky o.Butschinsky.

2:dra akten

3:dje akten

Grand Divertissement.
Q UOD-LIBB T."

1) Pierroternes dans: hrr Aposnansky, Savitzky, Bonisiawsky,Nischensky,
Bueinsky och Lisetsky. 2) Ballad: frökn:na Lentschewsky, K^äinski Jersch-
manoweky och Daneiewitsch 3) Pas de deux, spansk: irojj.Meljanowakyochhr
Schabtschinsky. 4) Final-galopud.

HÖrjan »ker Ul. i e. m.

gp(f Biljetter erhållas hvarje dag uti teaterns biljettkontor kl.11— 2
n. d. och 4—6 o. w^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HA. Lukowitz.
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sufflörluckan.
— Kallt blod. I en tysk tid-

ning lästes följande, för hvars tillför-
litlighet vi dock icke knnna gåibor-
gen: »Elden kom lösiprofessorHem
qvists livs i Skara. Han skyndade
till sitt bibliotek för att om möjligt
rädda någon af dessa skatter. Till-
fälligtvis föllhonom ihänderna ettpar
gamla verk. livilka han ej sett pålän-
ge. Återseende af de gamla vänner-
na fängslade honom så, att han bör-
jade bläddra och läsa. Eldsvådankom
alldeles i glömska. Slutligen kunde
han sjelf medmödaundanryckas elden.
Biblioteket är utanräddning förloradt.
Professorn sätter sig midt emot bran-
den, som förtär alla hans skatter och
arbeten, och stoppar sin pipa. Då in-
gen har eld att tända henne, försöker
han det vid en brinnande stock, men
hettan hindrar honom. Då vänderhan
sig till siaa vänner, Bom beklagahans
olycka, visar sin pipa och säger: »Är
det icke löjligt, der brinner hela mia
egendom, och jag skall dera? ej få en
gång så mycket eld, att jag kan tän-
da min pipa.»

— Krig vid ljus. Då man år
1802 berättade för en fru, att talgen
skulle blifya mycket dyr, medan kri-
get mot Rysslandvarade, frågade hon:
»Herre Gud, skall man då slåss vid
ljus?»

— En ung löjtnant^ som hade
väldigamustascher, menalls inga ögon-
bryn, gick häromdagen förbi tvenne
bönder. »Titta på'n», sade den ene
bonden, oögonbryna ha ramlat ner
under näsan.»

Lamtänristickshällare och Ijtisst: ;o^J^^H
por, kupor och lyktor.

— Brons-ijusKrono»
kandelabrar, glas och porsliner, blomva-
ser och krukor af majolika, hos

Thorn & Andersson,
37 Norra Esplanadgatan M 37,

G/tanq. JviuW. (yCocctXwrtii
(61(coca■nedtogai'a\i 20 }

l'i tivetftaz azbvticictla niiucEcil-
vakten oefv -l'ä jf;3^tjcf:cj;

iSösäliez natuz/fiqa >\n\nctatvat-j ö 6

Xcn, iatict, -lov 6a3 ocfi Sitiat
idenna kvandbc

I.H. Wickel,Guld-, silfver- & alfenid-
M 30 Alexandersgatan ,M 30,arbeten rekommenderar sitt välsorterade

hos J. IV. Talen, Vinlager.N. Esplanadgatan 29,

Miriutförsaljning för Spirituösa of.h Punsch
Alexandersgatnn 32 (f. (1 Stenbergs loknl)

19 Nikolaigatan 19.

lä 1̂ si*z färs jhi3 :m:^
-

större och mindre partier, hos

Flyglar och IHaninoHmed jernram,
till billiga priser. — Obs.! Äldre pia-
nos tagas i utbyte. jps~ Reparationer
verkställas. Pianos uthyras. "<§S!2

.T. E. ENGSTRÖM.

E. Luther,
Södra EsplaDadgataD JS 4,

telefonnummer

k US Schildt & Hallberg,ii Helsingfors, MicbaclsgnUi)

konkursmassa Brandredskap,mejeri-artiklar
af alla slag & bigödningsämnen
bos SCHILOT & HALLBERG.

realiserar fortfarande sitt lager till
betydligt nedsatta prisor.

i\ ropoffs

—
e»»g«»»®®— g—^

HJEEIFPSFOR

1 lin- och DeltoliaÉl, |® hos69
J. 25. Bagerroos,

Norra Esplanatlg 1ir 9 AlexKndersgat:>n J$ Ö. g27, Alexanders^. 18, 3ro
-i © ©

2 förtjonar att bosökas ai allmän- fo

H heten. 3

Braml- och LifförsäkringsaktiebolagetAflosikurs SKANDIA
meddnr försäkringar genom

Schildt i£ Hallberg,

general-agenter,

Micbaelagfttan 5 (telefonnummer 220),

Ryska Brandförsäkringsbolaget
ar iw jse;

idubbla ital.bohhålleriet och
kontorsfföromåL

På fleres begänm börjasen dylik kurs
måndagey den 13 nästk. november kl. 7
e. m.

Kursens längd blir 200 a 300 t:r (eller
för grundligt inlärande af kursämnena
erforderlig tid) med minst 8 och högst
lf> timmar i v<ekan, fördelade pä 4 k b
aftnar, och kan kursen elter önskanut-
sträckas ända till maj mSuad nästa år.

De herrar och fruntimmer, so.!> redan
egnat eller tänka egna sig ftt affårslif-
vet, böra ej försumma det mi erbjudna
tillfället att säkert tillegna sig de för
framsteg inom denna bra«che oundvik-
liga insigter i bokförings- och kontors-
göromål,

Såväl till afton- som (li!gkuratitr,marne
(de senare minst 2 och högst G alla söck-
nedagar) emottagas elever, imån af ut-
rymme, uti

IVranilcrM hanilclsskola,
Alexandersgatan 24.

meddelar försäkringar genom

Gustav Patiiig
gencral-iigent

N. EsplanndeMHtelefonnummer III)

Brandförsftkringsbolaget

r» iiosnix
mcdtJular försäkringar geuura

A. A. F. Iindberg,

■
generalagent

Skilnaden 6 (telefonnummer 130)

C3"

JJrtnakure,

Helsingfors, H:tors Dagblads tryckeri, 1882

h"""-1—a


