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Til. S tu d e,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
W .27 UnionsgatanM27,

PROGRAM-BLAD.
Fredagen den 15 December 1882,

Bladetutkommer alla dagar. Lösnumrork10 ~fd. säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom i bladetsannons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfven prenu-

meration emettages till ett pris

N't\ RA. a' re^ r- Annonser \Å't\ QA.U OT. tillettpris af minstso fii.införas. li.UOTi

A.Parviainen &C:o
(Michoelagataa J/S 8)

försäljai parti
Petroleum, salt, kaffe,

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

Alla till en väl sorterad
jernhamlel hör. artiklar.

A. Parviainen & G:o,
Michaelsg. 8, telefon-n:r 221

Populär konsert Tapeter och rullåer
af nyast* slag i

fp Georg1 Rioks' tapetma^asln, 1 1
N. Esplanadgatan 27.

lördagenden IB december

gifves uti

Societetshus-salongen
■a

den

15:de populära
cd » =Konserten,

föranstaltad af K "5,1ÉLjlJ

Helsingfors orkesterförening.

hoB R. MeIIin,
N. Esplansdgatan 39. Konserten börjar kl. l/j 8e. ni.

it)

»-5
$jH>- Entrébiljetter a 1mlc säljas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget)o.Borffströmstobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid

Daniel Nyblins
Fotografiatelier, D. J. Wadéns

Elektriska affär,ingången.
Fabiansgatan yt? 31,

Vestra Henriksgatan ,M 12,
öppensöchnedagarkl. 9- 6, söndagarkl

10
—

2. Telefonnummer 2Ö4.
telefonnummer 200,L, Laurstein,

jjföTDyrk- & brandfria "9QHelsingfors,

Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget), Kassaskåp & Kistor,
Handsk- & Bandage-fabrik.

. Rich. Hindströms
§ Asfaltläggnings-kontor 5

tillbilliga priser, hos

iit*"';» !<läk K;"" " »» aar Albin Bad«,Försäljningaf gummivaror,hirur-

ffislca <& medicinskainstrumenter.af alla slag. 12 Vestra kajen 12.
Telefonnummer 106, Hnndskar tvättas och fiirgas.

£iV" Annonser till cii pris af minst 50 penni emottagas a bladets annonskontor' "^Kf
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X^redagen clen I£> December ISBS.
(13ide abaaineinent-spektaUlet.)

4~J

För 2:dra gången

Lustspel iiakter afMoser & Schönthan.— Öfrersßttning af F. Hedberg.—
♥
—

33

Persönerna:
Titus Willrich, fabrikant . . .
Charlotte, hans fru
Frida,! I
Hans, f deras barn\ . .
Pauline, Willriks brorsdotter. . .
Rosa Renhof, ung enka . . . .
Peter Paul Fredrik Muller . .
Mina, hans fru
Gottheff Knospe, hennes systerson
Max Schubert, } , f .
Richard KöhlerJun&e köpmän)
Dreese, skrifvare hos Muller. . .
Isabella Wendel
Dörthe, tjensteflicka hos Willrich .
Knapp, haudelsbetjent
Ett stadsbud
En brefbärare

(Scenen: IBerlin.)

Herr Hirsch.
Fru Skotte.
Fröken Ingman

Fröken Wessler.„ Eeis.
Herr Arppe.
Fru Agardh.
Herr Salzenstein.„ Wilhelmson„ Olsson.

Grevillius.
Fröken Stier.„ Wennerqvist.
Herr Frauck.„ Paulson.„ v. Holten.

03

rf

o

U? OS.. Teaterns biljettkontorär öppet representationsdagarna: söcknedagnrna från kl. 9f. m. till V«3 e. m.samt från kl.ie. ni.; sön- och helgdagar från kl. 9-10 f. ni. samt från kl.Be.in.,äfvensom de dagar, representationericke gi.vas, frånkl.12-V28. Vid förköpföre representationsda-gen erlägges for hvarje biljett 10 procent ntöfverpriset.

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

Priser
Svtf. Jii.k 5: —

4:
i'arturre n:ria 1

"> 11
'''*— "*^^B„ följande stolraaer7rrrisT3^Ts4^^^3r^

Parterre-galleri , 3: 50
Venstra Partorre-Avant scenen, hel loge 6 pl. „ 25: —

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

„ 4: 50„ 3: 50

na aro:
Andra radens högra avantseen,hel loge,6 pl.,„ „ fondloger, D:riB 7—13, pl. I—2„ 7-13, pl. 3-7

j>
„ sidologer, pl. I—21

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

å 20: —
„ 2: 50„ 2;„ 2:„ 1: 50
» 10:

—
„ 1:

—
j.

>)

Börjas kl. 7 och slutas omkring kl. 10 e. m.
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VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.

Föreställning hvarje afton frän kl.
VaB e. m., dervid följ. främ-

mande artister uppträda:
De amerikanska förvandlings-

dansöserna och sångerskor-
na, systrarna Josie o.Lillll
Richmonds, miss Ida
Morris, equilibristen Ga-
velli, svenske komikern
Sandelin, tyska chanso-
nettsångerskanAnna SullF
o. pianisten Pandrup.

Fredagenden 15 December*

PROGRAM
1.

Marsch för piano.
Uppträdande af herrGavelli.
Uppträdande af frökenSuhr.
Uppträdande af herr Sandelin.
Uppträdande ai miss Ida Morris,

(10 minuters paus.)

Konsertnummer utföres af Gardes
septetten.

(10 minuters paus.)

Musiknummer iörpiano.
Uppträdande af frökenSiihr.
Uppträdande af miss Ida Morris. °
Komiska sångföredrag,utförasaf hr
Sandelin.
Uppträdande af de amerikanska
förvandlings-dansöserna och sån-
gerskorna, systrarna Josieoch Lulu
Richmonds.

Obs.! Imorgon förändradtpro-
gram!

\JÖSu Af förekommenanledningnöd-
gas jag hos ärade publiken vänligen an-
hålla att ej under de uppträdandes pre-
stationer deltaga i refränger eller genom
andra högljudda afbrott störa föreställ-
ningen. Carl Kamp.

Teaternytt från Stockholm.
—

Mindre teatern gifver folk-
skådespelet »Grefven af Montechri-
sto», som ivåras gafs öfver 20 gän-
ger och med mycken framgångå den-
na scen. Rollfördelningen blir idet
närmaste densamma som förut.

Från tonkonstens område.

Den Köpenhamska musik-
säsongen är i full gång. Neruda-
matinéerna, som höra till säsongens
allra finaste njutningar och samlar en
publik, hvilken såväl i socialt som i
musikaliskt hänseende — med h. m:t
drottningen ispetsen — kan beteck-
nas som la créme de la créme. Det
är egentligen»endast Beethovens qvar-
tetter, qvintetter och septetter», som
skulle utgöra programmet för dessa
matiuéer, nio till antalet; men tillom-
vexling ha arrangerats någranummer
för cello och piano; detta sistnämnda
instrument skötes då af fröken Fer-
dafida Henriques, en yngre, dam —
dotter till vexelmäklaren Martin och
syster till kompositörenRobert Hen-
riques — som besitter mycken fär-
dighet och ett väl utveckladt före-
drag. Violoncellen är naturligtvis
Frans Neruda sjelf; både som solist
och måhända iännu högre grad i
qvartettspel är han en kapacitet af
första rangen, och han har obestrid-
ligt de största förtjenster af kammar-
musikens utvecklingiKöpenhamnbå-
de kvantitativt, livad gammal och ny
repertoir angår, och qvalitativt,ihän-
seende till ett utsökt konstnärligt fö-
redrag. Som förste violiner fungera
skiftevis den utomordentligt fine och
elegante Anton Svendsen, den tek-
niskt knappast mindre duglige och i
stråkföringen nog så karaktersfulle
Hilmer samt den lika grundlige som
smakfulle Schjörring.
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DåP-KUD«Ä under « $
juf-ferierna.

Ryska BrandförsåkringsbolagetI.H. Wickel,
M 30 AlexandersgatanM SO, af år 1861

rekommenderar sitt rftlsorterade meddelar försäkringar genom

Gustav Paulig,Vinlager. general-agent,
N- Esplanadg. 5 (telefonnummer111)Början sker Söndagen den 17 Dec. Prii

per kurs endast 25 tnk, per timme /
ml: Axelina Apelbom,

FörsäkringsbolagetMinntförsäljning för Spirituös» ochPunsch
Aleiatu!er»gatnn 32 (f. a Stenbergs lokal).

Hbgbergsgatan SS. B « s> s-ija
p. p po11g ineddelar brand- och lifiorsäkringar ge-

nom Stude <& C:o,octi De ikatesshandeJilllrtUÉl c Norra Esplanädg^jY^leiandersg. 18, 3
o -i
v förtjenar att besökas af allmän- k,

h heten. 5

Brandförsäkringsaktiebolaget

SVERIGE
meddelar förääkringingar genom

Knut Kjellin. Karl König,
Vestra kajen J\§ 6. Ö. lleuriksg. As 9.

HMm Sdrensen, Brand- och LifförsäkringsaktiebolagetA. A. F. Lindbergs Cigarr-
butiker, SKANDIATandläkare,

M 23 Unionsgatan M 23
Unionsgatan 23 & N. Esplanadg. 33 medelår försäkringar genom

Schildt& Hallberg,
general-agenter,

MichneUgatan 5 (telefonnummer 220),
33- Nu inkommet: För8 ilkringsaktiebolaget

KILEII—ic
o-

Ryscher samt broderade kragar
meddelarförsäkringark lif, lifräntor m.m,

HufTlldkoutor: Norra EspUuadg 27,
telefonnummer 147.

Urmakare, och manschetter, till ytterst billiga
priser, utimagasinet för artificiella
blommor, Glogatan N:o 2.Righ. Heimberger, Brandförsäkrings-aktiebolaget

H. Ellmin.Möbler, speglar, gardiner &
Northern Assuranscompany

afslutar brand- och lifförsäkringar genom
E. LUTHER,ramlister ra. ni., ni. ni. general-agent,

S. Kspianadg. 4 (velefoniiummer 190)Fortepiano-fabrik,
19 Nikolaigatan 19.

Michaelsgatan M 9, telefon JS 218.

I:sta Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år

Flyglar och JPianinos med jernram,
till billiga priser — Obs.! Äldre pia-
nos tagasi utbyte. ${&~ Reparationer
verkställa». Pianos uthyras. *^g

J. E. ENGSTRÖM.

1827
meddelar försäkringar genom

37*. Toll ander,
N. Magasiusg. 1 (telefonnummer 231)

rar1 e m^t jkbz m^.^ Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget"torre och mindre partier, ho» SVEAjE. Luther,

Södra Esplanadgatan Ji 4, meddelar försäkringar genom
N. J. CARL ÄNDER,

generalagent,
Unionsgaten 27, telefounuturuer 110.

telefon-nummer 227,

Helsingfors Nya Brandförsäkringsbolaget

CIGARR-HANDEL wcildiilar försäkringar genom
A. A. F. Lindberg,(Glogntfiri 1,Grönqrists Dya stenhus)

geueraUgeut,
Skilnadcu (> (teletounummer 139).har ett välsorteradt lager af in- och ut-

ländska cigarrer och papyrosser.

Helsingfors, ILfor» Dagblads tryckeri, 1882.

fr


