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Th. Stude,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
M 27 UnionsgatanM27

PROGRAM-BLAD.
Söndagen den 17 December 1882

Bladetutkommer alla dagar. Lösnumrorå, 10 fi.säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom i bladetsannoäs?
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der älven prenu-

meration emottagcs till ett pris
\å'i\ OR a* $">£ förhelt år. Annonser M'n 9£»I^.U OU. till ettpris af minst 50 p.införas. «"■" OU,

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

(örsiilja i parti:
Petroleum, salt, kaffe,

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

Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.

A. Parviainen & C:o,
Michaelsg. 8, telefon-n:r221

i V''»'*■« '»■'rp.iV V.«r i» W'l'■»'-W C '■V I []' o' |''liVrr *t Yl'IVVfV*

LL^Tancter och rullåer^aPojÉr konsert. a^nyäste slag i
M Georg Ilieks' tapetmakasin,

i\. Eaplaaadgatan 27.
L-
'

T "'.""'.*. ',",*,]*
'
na,''Vi'"-"-' -' -. '.M':'."."" '

W-^.'.'.V ■"'*■* "/^'fJ'
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Tisdagen den 19 deffinbcr

gifves uti

iDagens utfjcii Societetshus-saiongen

-.-■■"■■-■
- ■■v~;

den

16:de populära
CO t«

3^r— O
-Konserten, ■jz*~> |_'.g "£, :! 4. ac

föranstaltad af
X ©

05
Helsingfors orkesterförening

Öfaoöqoiv o. é-pnc&n&a
Konserten börjar kl. 1/i8 c. niR. Me!Iin,

N. Esphinii(lK»tau 89.

H

smJj^T" Entrébiljetter å 1mk säljas
ihr Jlartwalls vattenbutik (Se-
natstorget) o.Borgströmstobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid

Daniel Nyblins
Fotografiatelier, D. J. Wadéns

iiigatigen. Elektriska affär,
Fabinnsgatan JW 3!,

Vestra Uenriksgntan JW 12,OUS!Sista ktnmiJieii före
Jul

öppensöclincdagar kl. fl --fi, söndagarkl
10

—
"2. Telefonnummer 264. ttlcfonnuinmer 200.

£^~ Dyrfe- & l>raii(lfria -^p^|2

7 'r44 -i-S """" »rf -11-8-8 "81I4 -»t Kanadnp & Kistor,Rsch. Hindströmsse Sgj
IAsfaltiäggnings-kontor i
ii verkställer tillbilliga priser,hos

niföres af undertecknad Ull bil-? »NfalUäffgninsitr C A5l» in IS adv,
ligt pris.

Ai alla slag. 12 Vestra kajen 12,91. Paul,
13 Skarpskyttegatan 13,Telefonnummer 106,

4 __
W4F~ Annonser till cii pris af minst 50 penni emottogasd bladets annonsJeontor. "^f

;^2JS5=^»S>
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Söndagen den IT' December 188J3.
För 3:dje gången-i-2

:© gffjjlffogföirttc.
Lnstspel i4 afcter af Moser & Schönthan. Översättning af F. Hedberg.

"3

Persönerna:
Titns Willrich, fabrikant Herr Hirsch.
Charlotte, hans fru Fru Skotte.Frida,l ( Fröken Ingman.
Hans, } deras bara{
Panline, Willriks brorsdotter Fröken Wessler.
Rosa Renhof, ung enka „ JMs.
Peter Paul Fredrik Muller Herr Arppe.
Mina, hans fru Fru Agardh.
Gottheff Knospe, hennes systerson Herr Salzenstein.
Max Schubert, ) ,«-..! » Wilhelmson.
Richard KöhlerJnn^e k(iPmanj "

Olsson.Dreese, skrifvare hos Muller . . „ Grevillius.
Isabella Wendel Fröken Stier.
Dörthe, tjensteflicka hos Willrich „ Wennerqvist.
Knapp, haudelsbetjent . Herr Franck.
Ett stadsbud „ Panlson.
En brefbärare „ v. Holten.

(Scenen: IBer1 in.)

h

Priser
3>nf fil

Parterre n:ris 1—32 å 6,
» 4:„ följande stolrader, n:ris I'6—lM . „ 3: —

Parterre-galleri „ 3: 50
Venstra Parturre-Avantacenen, hel loge I! pl, „ 2f>: —

Första radens fondloger, n:ris !), 10 och 11
Första radens sidologer

4: 50
3: 50

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

Imillngei-, ii:ris 7 13, pl. I—s!
ia, pi. 3-7„ „ siilolo^er, j)l7l^^B„ sidologer, pl. 3-^T^BTredje radens avantscener, hel loge„ „ fond„ „ sidologer„ gallerie

k 20: —
„ 2: 50„ 2:

-
„ 1: 50„ 10: -

J)
~

PQ
o

w JJS.» Teaterns biljettkontorär öppet representationsdagarnas söcknedagarna frän kl 9f. m. till >,3 e. ni. samt frän kl. 4 e. ni.; sön- och helgdagar frän kl. 9-10 f. in. samt från kl. 3e.m.,äfvensom de dagar, representationer icke gi. vas, frän kl. 12— V,8. Vid förhop före representationsda-
gen erlilggcs förhTaije biljett 10 procent utöfverpriset.

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

Börjas kl. 5T 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 följ. främ-

mande artister uppträda:
De amerikanska förvandlings-

dansöserna och sångerskor-
na, systrarna Josie o.Lulll
IMc limonds, miss Ida
Morris, equilibristen Ga-
Velli, svenske komikern
Sandeiiil, tyska chanso-
nettsångerskanAnna JSnhr
o. pianisten Pandnip.

Söndagenden 17December.
PROGRAM

1. Marsch för piano.
2. Uppträdande af herr Gavelli.
3. Uppträdande af frökenSuhr.
4. Uppträdande af herr Sandelin.
5. Uppträdande af miss Ida Morris

(10 minuters paus.)

Konsertnummer nt föres af Gardes-
septetten.

6. Boccaccio-marsch af Suppé.
7. Potpourri ur Oornevillesklockoraf

Planquet.
8.
9.

10.
11.

Espagnola-vals af Mctra.
HeimlicheLiebe af Reseh.
Les cent vierges,polka af Graziani
Fatinitzamarsch af Suppé.

(10 minuters paus.)

Musiknummer för piano.
Uppträdande af frökenSuhr.
Upptr daude af miss Ida Morris.
Komiska sängföredrag,utförasafhr
Sandelin.
Uppträdande af de amerikansk*
förvandlings-dansöserna och sån-
gerskorna, systrarna Josie ochLulu
Richmonds.

Obs.! Imorgon förändradtpro-
gram!

FJÖS i Af förekommenanledningnöd-
jras jag hos ärade publiken vänligen an-
hålla att ej under de uppträdandes pre-
stationer deltaga i refränger ellergenom
andra högljudda afbrott störa föreställ-
ningen. Carl Kätnp.

Från tonkonstens område.
— Fröken Louise Pyks upp-

trädande på Köpenhamns kung-1. tea-
ter som Leonora i»Trubaduren» var
en lysande början på den cykel af
gästroller, som den svenska sånger-
skan är engagerad att gifva. Vac-
ker och stark röst, ett själfullt och i
hög grad dramatiskt föredrag,ypper-
lig teknik och nobelt spel äro de
egenskaper, som karakterisera den
främmande konstnärinnan, hvilken vid
föreställningens slut under enhälligt
bifall framkallades. Huset var nä-
stan utsåldt, och föreställningenbevi-
stades af den kungliga familjen.

Bitar.
— Student-spektaklet Vor

Ungdom" uppfördesigår vecka för
sista gången på Folkteatern iKö-
penhamn. Studentföreningenssenoriat
har inbjudit som gäster 10 universi-
tetslärare och studenter från Lund,
nemligen professorerna Ask, Odhner
ocli Weibull, registrator von Sydow,
docenten K. Geijer, sångföreningens
dirigent H. Möller samt kandidaterna
Brandel, Bååth, baron JoachimBeck-
Friis och Lysander. Efter komediens
slut var anordnad en festlig kollation
på föreningens stora sal förgästerna.

— Tirolitcatern iKristiania.
Herr Tivander ärnar å denna teater

iuom kort låtauppföraoperorna»Nor-
ma» och »Hordens stjerDa.»

— Operapopnlaire iParis.
Municipalradet iFrankrikes hufvud-
stad har beviljat en subvention af
300,000 francs för grundandetiParis
af ett njrtt operahusmedofvanstående
namn.
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Helsingfors Nya

CIGARR-HANDEL
(Glogiitnn 1, Grönqvists nya stenhus)

har ett välsorteradt lager af in- och ut
ländsTca cigarrer och papyrosaer.

Fortepiano-fabrik,
19 Nilwlaigatan 19,

Flyglar och Pianinos med jernram,
till billiga priser. — Obs.! Äldre pia-
nos tagas i utbyte. gjSP"" Reparationer
verkställas. Pianos uthyras. *^^g

J. E. ENGSTRÖM.

I.H. Wickel,
V 30 Alexandersgatan ,M 30,

rekommenderar sitt välsorterade

Vinlager.
Minutförsäljning för Spirituösa ochPunsch

Alexandersgatap 32 (f. d Stenbergs lokat)

Wilhelm Sörensen,
Tandläkare,

M 23 Uuionsgatan 3W 23

juf-ferierna.
Början sker Söndagen den 17 Beo Pris

per kurs endast 25 mk, per timme 1
HV xclina Ape1bo in,tnk

Högbergsgatnn32,

A. A. F. Lindbergs Cigarr-
butiker,

Unionsg-aian 23 & N. Esplanaclg. 33,

C3

O
■"5
Sier

Ur inakar e,

Helsingfors, TLfors Dagblads tryekcri, 1882

tändstickshållare och ljusstakor.
—

Lam-
por, kupor och lyktor.

—
Brons-ljuskronor,

kandelabrar, glas och porsliner. blomva-
ser och krukor af majolika, hos

Thorn & Andersson,
JK 37 Norra Esplanafljjatan Jtä 37

Righ. Heimbergbr.
illöbler, speglar, gardiner &

ramlister m. ra., ra. i».

Michaelsgatan M 9, telefon Jf 218,
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