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Tli. Stu d e,
Skrädderirörelse

Lördagen den 2 December 1882och

Klädeshandel, i;i;ulot utkommer alla dagar. Lösnumror ;i !()-fil eäljasiNya lea
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom ibladets annons

iM '27 UmonsgaTan M27. kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfven prenu[I rncration emottages till ett pris
0 ® R!.n "7O at G 3mf förhelt år. Annonser. ål.n "IQ11.U IC* till etturis af minst 50 »i. inUi^^^^JjLlL_l_£öras.

A.Parviainen & G:o

Petroleum, salt. kaffe,
i socker,viner,punscho.cog-
j nac;samtipartio.minut-

Alla till en väl sorterad
jernhanclel hör. artiklar.

A. Parviainen & C:o,
i MicUaelsg. 8, te!efon-n:r 221.
0

— «

|i||i|jBeprogi-ammen!lj|i||

Pojilir konsert.
Liirdajj;eii ilen '3 december

gifves den

12:te populära

KONSERTEN.

ITapeter och rullåer
M af nyaste slag i
|| daorg Rieks' tapetmagasin,

N. Esplaaarlgatau 27.

L. Laurstein,
Helsingfors,

Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget),

Handsk- & Bandage-fabrik.
Försäljning af gtimmivaror,kirur-

giska & medicinska instrumcnter.
Handskar tviittas och färg-as.

Program:
Förstaofdelningen:

Ouverture comique .Kéler Béla.
Lebende Blumen, vals Strauas.
Am Meer, selö för
Basun Schubert.

(Utföres af hr Sehulze.)
Erinnerung an Men-
delssoiin (Jurth.

,^^~ Rikaste urvui af vackra ochbil-
liga Växter, blombuketter, som ex-
pedieras en half timme efter beställningen,
guldflsfoar m. in.

fj. IH. fätoiiiuw,
Glogatan M 1.
telefon M 259.

Villan Alkärr,
telefon M 241,

hos R. Me 11in,
N. EsplanndgsUn 39.

Rich. Hindströms

1Asfaltläggnings-kontor s
,§ verkställer g.

ahi'» iIIäkKnB »i kar
af alla slag.

Telefonnummer 106,

Andra afdelningen:
Ouverture till Wil- -
he!m Tell" ....Rossini.
Träumerei....Sohumann,
Heimkahrder Soldaten Klicken.

jj\Ungerska danser<[ Brahms.

Tredje afdelningen:
9. Egyptisk marsch . .Strauss.

10- Skwal!er-po!ka. . . Schnevoigt,
11. Galopp,Eldoch gni-

stor" Hrimaly.

Konserten börjar kl. l/.Å8 e. ni.

U^~ Entrébiljetter a 1mit säljas
ihr llartwalls vattenbutik, (Se-
natstorget)o. Borr/ströms tobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid
ingången.

pK** Den ärade publiken oni-
bedes vänligenatt icke rökaun-
der första afdelningen.
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D^T Annonser till ett pris af minst 50 penni cmottagas d bladets annonskontor. "?Hg



IWFL Qvarglömej tidningeniteatern eller konsertsalongen! "^f>O<^
.»-<

J

UlfilN:o 41.

Söndagen den H December 1882.
För 2:dra gången

Helgon eller vansinnig?
Dram i3 akler af Don Jost? Echegaray. Öfvcrsättning från spanskan.

Personerna:
Don Lorenzo de Avendano Herr Agardh.
Angela, hans hustru Fra gkotte>
Inés, deras dotter Fröken Grahn.
Grefvinnan de Almonte Fm Åhman.Edvard, hennes son Herr Brander
Jllana Fröken Eeis.
Doa Tomas, läkare Herr Dahlström.
Doktor Bermudez, dårhusläkare Åhman
Braralio] ( rr. ,
R««itft vaktkarlar på ett dårhus

" U'Scn>
iJeDlto i I „ Grevillius.
Ea tJenare '„ v. Holten.

(Scenen: IMadrid ivåra dagar.)

Priserna äro:
„ Smf filParterre n:ns 1—32 å 5- —„ „ 33—72 '.'.'.„ 4: —„. följande stolrader, n:ria 73—154 .'

"
3- _

Parterre-galleri 3-50Venstra Parterre-Avantscenen, hel loge 6 pl.
"

25:
—

„ , » stycketals . „ 4: —
rarterre-loger 4.Första radens fondloger, n:ris 9, 10 och 111 "

4: 50Första radens sidologer 3-50

Andra radens högraavantsce», hel logo,6pl., å 20:
—

„ „ fondloger, n:iis 7—13, pl. I—2 „ 2: 50„ 7—13, pl. 3— .1 2: --
» „ sidologer, pl. .I—2 „ 2:

—
„ sidologer, pl. 3—7 i:50Iredje radens avantscener, hel loge.... 10: —„ „ fond i-

_
„ sidologer ].
v galleric "__ 50

«i@®>-
— — —

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

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



r
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VARIETE-TEATERN
Brunnshus-salongen.

Föreställning hvarje afton från kl.
7,8 e. m., dervid följande ut-

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Equilibristen Gayelli, tyska
chansonette-sångerskan Jo-
ana Reussner, Fransk-
Turkiska cliansonette-sån-
gerskan Du Harry, sveu-
ske komikern Saildelill,
dam-komikern Scharn-We-
ber, Mölirings Trio och
Teater- Tiutarnarresque
samt pianisten Paildrup.

Lördagen den 2 December.

PROGRAM

Marsch,

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

(15 minuters paus.)

Musiknummer.
Komisk duett, utföres af herr Möh-
ring och frökonReussncr.
Romanser och visor, utförasaf herr
Sandelin
Uppträdande af fröken Du Harry.
Uppträdande af herrScharn-Weber.

(15 minuters paus.)

Musiknummer.
Uppträdande af fröken Reussner.
Nattväktarens afsked, utföres af hr
Sandelin.
Musiknummer
Möhrings Teater tiniamarresque,
komiska parodi-scener i 4 tablåer.

Obs.! Imorgon förändrad!pro-
gram!

X>oiol

Balett-representationen
gifves i

Alexanders-Teatern
Lördagen den 2 December

af artister vid polska balett-truppen från Warschau

PMOGRAM:

Bondbröllopet.
Balett i en akt af Moritz Musiken af Stefani

Pcrgoneriin:
Orgintstcn . .
Paul, hans son.
Stanislaw, bonde

hr Pahulsty,„ Sawitzky,„ Lisetsky.

Kathariua,hanshustru, fr.Maltschewsky.
Soiia, deras dotter. . „ Lentschewsky
Anders, hans granne .hr Aposnansky.

Bönder,bondqvinnor m. m
Danser: 1) Krakowjak." 2) Mazurka" af frr. Meljanowsky, Danele-

witz, Krysinsky, Le.ntschewsky, Jerschtnanowsky och Kylikowsky; hrr Aposnan-
sky, Schabtscbinsky, Nischensky, Bonislawsky och Butschinsky. H) Pas de deux"
af fr. Lentschewsky och hr Sawitsky. 4) Soio-Mazurka af fr. Meljanowsky. 5)
Pas de trois" af fr. Krysinskj'; hrr Aposnansky och Schabtschinsky. 6) iinal."

ii.

M a z nr k a" natioualkostym
ur operan Lifvet för Zaren/'

Personer: Frr Jorschmanowsky, Krysinsky, Meljanowsky och Lentschewaky; hrr
Schabtschinsky, Åposnanskj^, Bonislaweky och Nischiusky

in.

TVJCaziirlia-O l>ei"eli
dansas af frr. Boguschewsky, Lentschewsky, Krysinsky, Jersohmanowsky,Kuli-
kowsky och Danelewitz; hrr Aposnansky, Sawitsky, Bonislawsky Butschinsky
och Lisetsky n:o 2. Mazurka-Schopena" af fr. jMeljanowsky o.hr Sohabtschinsky.

IV.
yÄOv mm jm*. mm, m ma ra» «bb o*

""
WQ7 OD-.L,18E T.

t) Perotisk dans: hrr Aposnansky, Savitzky, Bonislawsky, Nischinsky, Bu-
ginsky, Lisetsky och Barbo. 2) Ballad: frökn:naLentschewsky,Krysinski,Jersoh-
manowaky och Danelewitscb 3) Pas de deux, spansk: frök.Meljanowsky och hr
Schabtschinsky. 4) Final-galopad

BSrjan sker kl. "i c ni.

äP^F" Biljetter erhållas hvarje dag uti teaterns biljettkontor kl.11
—

2
p. d. och 4—6 e. m.

K^P" Sista representationen gifvesimorgon Söndag.
A. Lukowitz.
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Guld-, silfver- & alfenid-
arbeten

hos J. tV. Talen,
N. Esplanadgatan 29.

Albin Både,
I^^

Agentur- & Kommissioiisaffär,
Vestra kajen 12, te■lefonnumnier 232

I.H. Wickel,
\i 30 Alexandorsgatan M 80,

rekommenderar sitt TUlsor terade

Vinlager.
Miuutförsäljßing för Spirituösa och Punst-h

""-* g m
-
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S il ||

W .| £

S 2 3 os:

Alexandersgatan 32 (f. cl Stenbergs lokal)

J. E. Fagerroos,

Alcxandersgatnu 9

®^?><isß?<><><s<§K<3P>i

Brand- och Lifförsäkiingsaktiebolaget

SKANDIA
niedclnr försalringar genom

3>
■ Schifdt db Hallberg,

general-agenter,

s=erer
Micbaelagatan 5 (telefooDummer 220),

Ryska Brandförsäkringsbolaget17?"ma7c are,
al' år t««?

IBT1 MS 4ES- MS :HL._, meddelar försältringar genom
större och mindre portier, hos Gustav Paulig,

JS. Liuther, general-agent,
N. Esplanadir.5 (telefonnummer111)Södra Esplanadgatan JS 4,

telefon-nummer 227.

Försäkringsbolaget
Helsingfors Nya Itsiljm

meddelar brand- och lifförsäkringar goCIGARR-HANDEL nom Stude di C:o,
(Glogatnn 1, Grönqvists nya stenhus)

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

Helsingfors, IMors Dagblads tryckeri, 1882,

I sufflörluckan.
—

Sarkastisk jemförelse. En
person fick en gång en något sötsur
påminnelse att uppfylla ett gifvet löf-
te att författa ett och annat. Han
hade föreburit såsom skäl försittman-
quement, att han vore plågad af en
svår lmfvudvärk, som ej tillät honom
arbeta. Nu frågade han bland annat,
om den olycklig-a hufvudvärken ej gif-
vit med sig, så att han vore istånd
att uppfylla sin förbindelse. Iden
biljett han sände såsom svar härpå,
yttrade han bland annat: »Om min
hufvudvärk är ej värdt att här Däm-
na. Det lönar lika litet mödan att,

tala med Tit. om hufvudvärk, somatt.
tala om liktornar med en som har
träben.»—

■ Upprigtig bekännelse. En
kapten framkallade en gång nr ledet
en af soldaterna och röt till honom:

»Jo, du ser vacker ut iansigtet,
livad är det du fått der?»

»En skråma, herr kapten.»
»Ja, det måtte jag- vill se<>, inföll

kaptenen, »men livar har du fattden?»
»I ansigtet», svarade den oefterrätt-

lige soldaten.—
Juridik imagen. Istaden

G. fans för några Av sedan tvemie
rådmän, af livilka den ene, 0., varo-
ansenlig- till växten, men hade ettbril-
jant liufvud och var oftamycket skarp
i siua repliker. Hans kamrat återi-
gen, en verklig herkulesfigur, påstods
vara teinligen klent möbleradiöfre
våningen. En dag hade de båda ju-
risterna råkatinågonordvexling,hvar-
vid vår Herkules, som fann sigbeseg-
rad i ordstriden, förgrymmadröt till
sin småvuxne kamrat:»Tyst, dittlilla
kräk, annars lägger jag dig på en
smörgås och äter upp dig som enan-
jovis!» — »Ja, då minkära bror», in-
föll 0., »får du, min själ, mera juri-
dik imagen, än du någonsinharhaft
ihufvudet!»

"— "o


