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QvargWm, ej tidningen iteatern eller konsertsalon gen!
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Tli. Stucl e,
Skrädderirörelse

Fredagen den 21 Oktober 1882.

och

Klädeshandel,

m 27 Unionsgatan M 27. !

Bladet iitkommfiralla dagar. Löataumrora 10 yti. säljas i Nya teatern, Brunnshuset och Societetshuset ätvensotn i bladets annonskontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget, der ätven prenu-

.

meration emottages till ett pris
At G Smf förhelt år. Annonser
till ett pris af minst50 p.införas.
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A. Parviainen &C:o
(Michaelsgatan JS 8)
försälja i parti

Petroleum, salt, kaffe,
socker,viner,punsch o. cognac; samt iparti o. minut:
Alla till en väl sorterad
jernhamlel hör. artiklar.

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

p. p pof f s

ill- octi De katesshande^,p iif/a
■pTÖSS*

Rikaste

tu-va/

af VflCkVfl O(lll bil-

viixter, blombuketter, som ex-

pedienci en half timrnu efter bestiillmogcu,
i
i Norra Eäplanädg! 27, Alcxaudersg. 18, 3 j f/aldfiskar in. ni.
jE förfjenar att besökas af allmän- M i
Villan Alkiirr,
(ilogatiin J\2 1,
p
iS heten.
tdKfon .-fl 241, tulefon M 259.

iJMj Dugciis nöjen

Ednard Evensen,

'

Agentur-, Hgicdltio»»- A- kom■ttigsioiigaifär,
försäljer stads- rf landtegendomar
samt obligationer & aktier.

CO
19 Nikolaigatan 19.
Flyglar och Pia/iiinos ined jernram,
till liilliga priser.
0 b s.! Äldre pianos taj^as i utbyte. £J^' Rsparationer
verkatällas Pianos uthyras. <sBg
J. E. ENGSTRÖM

n
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D. J. Wadéns

Elektriska affär,

'g'
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i Tapeter och rulläcr |
af nyaste slag i
Georg Rieks' tapctinagasiii,
N. Esplanodgaton 27.

2 hos

J.

E, Faf/erroos,

Agentur- & Kommissionsaffär,

Fabiansgiitnn Jtä 3!,

4 Hälenegatan 4

öppen söcknedaga^k^^^^^öndaaai^]

<

«

H I";» I Ia

K ii Ii» K a r
af alla slag.
Telefonnummer 106.

a.

®

Fotografiatelier,
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Rich. Hindströms

-

m ©

M 9 AlexandersgataD J\i 9. "!
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Albin Både,

IAsfaltläggnings-kontor

H
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e

Daniel Nyblins

.
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Vestra Uenriksgaian .M' 12
telefonnummer 20(1,
-"*','-, |Jj V"W «% 'ijn'-
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NU INKOMMET:
Eleganta balgarnityrer i magasinet för artificiella blommor,
2 Glogatan 2,
11. Elimin.

TelefonnumTTier 204,
Hos

i
J

R. Mel lin,
N. Esplanadgatan 39.

IHP*" Annonser till ett pris af minst 50 penni

FRITZ HJERTZELL
porträtteras alla dagar från kl. 9 f. m.
N. EsplanudgiitaD 27 (telefonnummer 258),

emottagas a bladets annonskontor. *1&$

>

:
I

uUt%

Ulfll

Inredagen den 2^ Ol*tot>ei' 188S.
(S:te abotißsenifiit-spektaklet.)

För o:te gången

De små fåglarne.
Komedi i3 akter af Eugene Labiche och Delacour.

I*er sönerna:
BSandinet
Henriette, hans hustru
Leonce, hans son
Fran^ois, Blandinets bror
Tiburco, hans son
Aubertiu
Laura, hans dotter
Mlzabran, skomakare
En annan skomakare
' , _.
Joseph, i,
l
hos Blandinet
Prudeuce,

f

spelas af Herr Hirsch.

.

f

|

„
„
„
„
„
„
„
„
„»

„ Fröken Wessler.
„ Herr Olsson.
„ „ Agardh.
„
„ „ Wilhelmsson.
Åhm.an.
Fröken Gralin.

Herr Salzenstein.
Paulson.

„
„ „

Grevillius.

FrBkpu Xyman

Mellan akterna sjunger fröken Elise Hellberg:
Jionianser
Aria ur »Faiist" (i kostym)

.... af Gounod. .

„

2:dra „ 3:dje „
mellan l:sta o. 2;dra akten.

Priser na äro:

„ A: ——

Smf fii.
—

Parterre n:ris 1—32
88 -72

„

å 5:

. „ S:ö: 50—
Partérre-galleri
Venstra Parterre-Avantsccnen, hel loge pl. „ 25: —
stycketals .
, . . . „ 4: —
Parterre-loger
. „ 4:
fondloger,
9,
Första
„

följande stolrader, n:ris 70—154

6

4:

nulens
n:ris
Första radens sidologer

10 och 11

„

50
8: 50

Zmf.yii.
—
Andra radens högra avantscen, hel loge, 6pJ., å 20:
„
„ fondloger, n:ris 7—13, pi. I—2
2: 50
„ 7-13, pl. 3-1 2: ——

„

„
„

sidologer, pl. I—2
sidologer, pl. 3—7
Tredje radens avantscener, hel loge
„
fond
„
sidologer
gallerie

„

„„

„„
„

2:
1: 50
10:
1:
» 1:
„— 50

. . . . „„

—
—
—

%M JJ §»"" Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna:söcknedagarna från kl. 9
f. m. till 7jB e. in. samt från kl. 4 e. ni.; sön- och helgdagar från kl. 9—lo f. in. samt från kl. 3e.nu,
äfvensom de dagar, representationer icke gilvas, från kl. 12— V»8. Vid förköp före repi (sentutiOßgdagen erlägges för hvarje biljett 10 procent utölver priset.

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

7 och slutas omkring kl. 11 e. m.

Övarglöm, ej tidningen

SMT*

Poiir tert
liördagf» den 38 oktober
gifves

uti

Societetshussalongen
den

fjerele populära

Ik UIIuulillä1$ j
föranstaltad af

Helsingfors orkester-förening.

SEP" Entrébiljetter a 1tnk säljas
i hr Hattwalls vattenbutik (Senatstorget) o. Borgströms tobakshandel (Unionsgata?!) samt vid
tnr/ångeit.

SöudaKcas

(Sen

gifver

Sl»:«!<- »Utolter

undertecknad

Populär

KOIäfSERT

iteatern eller konsertsalongen! "^^K

I sufflörluckan.

VÄRIETÉ-TEåTERN

—

Sinnesnärvaro hos en tankspridd. Franske skådespelaren Go-

Brunnshus-salongen.

bert, livars specialitet var att fram-

Föreställning hvarje afton från kl ställa kejsar Napoleon Iså väl, att he728 e. m., dervid följande ut- la huset utbröt ien bifallsstorm, när
märkta främmande artisig i den historiskt grå
han
visade

ster uppträda:

ytterrocken, ledaf minnessvaghet,hvarTrollkonBtnären, prof. BenillS, för man, när han på scenen skulle läMöhrings Trio o. Teater- sa ett bref, måste gifva honom ett
Tintamarresque, den lilla ark p;i]>p°r, pä hvilket brefyet verkliVictoria, tyroler-sällskapet gen var skrifvet. Ien scen skulle
Hofer, clownen Larsson kejsaren mottaga ett bref af sin adju-

och pianisten PilMrup.

lade officerarne. Gautier, teaterns speFredagen den 27 Oktober. fågel, som spelade adjutantens roll,
fick en gång det infallet, att istället
PROG R A M
för det af regissören skrifna brefvet
gifva Gobert ett stycke oskrifvetpapper. Gobert mottog och öppnadedet,
Uppträdande af hr Larsson.
Uppträdande at fröken Joana.
och da han märkte det puts, som speParterre-gymnastik utföres af den
lats honom, gaf han med största alllilla Victoria.
Uppträdande af herr Mbhring.
var brefvet tillbaka till Gautier och
sade till honom: Läs sjelf, herr ge(15 minuters paus.)
neral!" Gautier kunde ej ett ord af

brefvet, och isin förlägenhet hittade
han ej heller på något att SSga. Man
kan lätt tänka sig hur han blef till
mods, och det dröjde ej heller länge
innan äfven publiken kom underfund

Uppträdande af professor Benius,
Skyndsamhotens triumf.
Vetenskap iör alla.
Ett löjligt misstag.
En oväntad vinst.
Brudames skänker.
Skyndsamhot är intet trolleri.

med alt något var på tok.

— Ordination mot sömnlöshet.

(15 minuters paus)

Studenthuset'.
$j£~

Närmare framdeles.

E

it: ts»

a Khk

tant och läsa det högt för de försam-

Fröken X. låg till sängs ocli bekla-

""^Bff

ti ali I.

— Långsamma tidningsläsare.
På ett mycket besökt kafé i Ncw-Or-

leans finnes följande, för långsamma
tidningsläsareafsedda anslag:De ärade herrar, som först skola lära sig
stafva, uppmanas att hålla sig tillgårdagens tidningar.
Flere gamla kunder.''

gade sig för d:r Y. öfver sömnlöshet.
— llör nu pä, min fröken", sade
doktorn, tag in i natt två droppar
12. Möh rings Teater-tintamarresaf de här dropparna livar femte mique, komiska parudisconeri4 tanut, så skall r.i få se att ni får sofblåer.
godt."
va
13. Uppträdande af hr Larsson.
Uppträdande
—
pä trapez af den lilla
14.
Fin prenuni'oratioiiBkrok.
Victoria.
Ett skandinaviskt blad, som utkommer
i Omaha i Amerika, meddelar sina
Obs.! Imorgon förändradt pro- prenumeranter, att annonser om dödsgram!
fall, som tima irespektive prenumeranters familjer, bli gratis infördai
tidningen.
Boccacio, potpourri ut Suppé,
af hr Pamirup.

utf,

$8F QvargWm ej tidningen iteatern eller konsertsalongen!
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Vackra, moderna

V. v. Wrlgtlig
3=ö

Vide- & Rottingsvarufabrik,
med egna suickeri- och jernurbetarcverkstäder,

Helsingfors, Glogatan 1,
tillerkänd konstindustriutstäliningens

ät 8

.

te

£3

O

högstapris.

Videmöbler, soffor, stolar, bord, hyllor,

«
<=?

sängar, skärmar, m. m.
Barnvagnar, rullstolar, galanterivaror af

vide, rotting och esparto.
Hushållsartiklar:korgar,ieskoffertar, o s.v.
Reparationer utföras Rottingsbottnar
nätas och amerikanska furusitsar insättas, Wienerstolar o. råmaterial försäljas.
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Vinlager.

!>4
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o

g

M 4 Södra Esplanadgatan JiS i
(invid Gerieralguveroörshuset, p
tr. upp t.höger utiportgången Öl

Charl. Grönfors

SS)

rekommenderar sitt välsorterade

T tiplNiweri-iioml«'l«i,

a

gI111

I. H. Wickel,
30 Alexandersgatau JS 30,

Tapisseri-arlieten

Bran:!- ocii Lifförsäkringsaktiebolaget

SKANDIA
försäkringar

°

"■ii 2
:c

ine delar

genom

Schildt ti'- Hallberg,

<=?>
■>

general-agenter,
Michaehgatan 5 (telefonnummer 220),

<_>

«i

Minutförsäljning för Spirituösa och Punsch
Alexandersgatan 32 (f. d. Stenbergä lokal).

I:sta Ryska Brandförsäkringsbolaget
af ar

IJ^^r

Schildt k Hallberg,
Helsingfors, MiohaeUgataa fi.
Brandredskap, mejeri-artiklar
af alla slag & THgödningsämnen
SCHILUT & HALLBERG,

meddelar försäkringar genom

»—

Th. Tall ander,
'
N. M&gasinsg 1 (telefonnura mer 53 )

I

:©

Brand- och livförsäkringsaktiebolaget

SVEA

L. Laurstein, g

meddelar försäkringar genom
N. J. (.' AULAN DER,
generalagent,
telefooDiirujuer 110,
TJuionsgHten

Helsingfors,

Kl

Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget),

Handsk- å Bandage-fabrik.
Försäljning af gummivaror, kirurgiska «:15 medicinskainstrumenter.
Handskar tvättas och färgas.

Cm

Ryska Brandförsäkringsbolaget

■■a

«

LIJ
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af nr 1» J
medilcW försSk lingar genom
Gustav Paulig,

6J3

HelsingforsNyaCigarrhandel
(Glogatun 1, Grönyvists nya stenhus)

m *I
SI

«

"*—

SS

har ett välsorteradt lager of in- och utländska cigarrer och payyrosser.

general-jieeut,
N Esplanndtt. f) (telefonnummer 111)

Northern Assuranscompany
afslutar brand- och lifförsäkringargenom

s

Axelina Apelboms

DiSJSSKOLJL

E. LUTHER,
general~agent,
S. EspKnadg. 4 (iflffunnumiTier 190).
FÖrsäkring-sbola^ot

Forna elever, som vilja genomgå en
repetitionskurs, kunna anmäla sig imitt
logis, Högbergsgatan 32.
Obs.! Priset är 13 mark.

H ® s s l-f m

J. E. Fagerroos,

meddelar brand- och lifförsäkringar genom
Sturle S C:o,

Alexnndursgatan 9

lärandförsäkringsbolaget

PHCENIX

■

3>

TJrm åkare,

-Tt^1 JO-3 «i 3E3 38L.8.
större och mindre partier, hos
E. Luther,
Södra Esplnnadgatan JW 4,
telefon-nummer 227.

Helsingfors, H:fors Dagblads tryckeri, 1882

meddelar försäkringar gi:nom
A. A. P. Lindberg,
generalagent,
Skilnaden (> (teletontiummer 139)
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