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Th. Stu d e,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,

J\S 27 UnionsgatanM '27.

PROGRAM-BLAD.
Torsdagen den 23 November 1882,

Bladetutkommer alla dagar. Lösnumrork 10 ~fii.säljas iNya tea
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom ibladetsannonskontor, A. L. Hartwalls butik vidSenatstorget, der ätvenprenu

meration emottages till ett pris
N:o 63. af 6 Zfnf. förhelt år. Annonser |U"n RQtill ettprisaf minst50 yii. införas. l»« 0DOi

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

försälja i parti:
Petroleum, salt, kaffe,

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

Alla till en väl sorterad
jernhamlel hör.artiklar.

A. Parvlainen & C:o,
Miohselsp;. 8, telefon-mr 221

©
_

Poiir iiisßft. Den ti!i i
dag annonserade

liörjlajgosi tlen SS itovcmliei* populära konser-
tenlgifves uti inhiberas.

Dagens nöjen:l
ILst? Societetshus-salongen

den

10:de populära
I Tapeter och rullåer

af nyaste slag i
Georg1 Rieks' tapetmagrasin, |\

N. Esplanarlgatnn 27.
'^ii.V i*i'V \''\ V »"i "i" ■"li"ri"i'V i*i**r-"YT-i

'rj*i" i'i* V ■'""*KniiqpplpnU1113 01lU11,
föranstaltad af

.^""'~~' ĉ

Helsingfors orkesterförening.Ö faooci 0-11- o. Q)i\iccnez>
R. Me 1Iin,

N. Esplanadgnten 39
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ÜBT* 'Entrébiljetter u1i» k säljas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget) o. Borgströms tobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid
ingången.

of a;
C

>i £ -g M -2Edvard Eveiiscn, e« P

Agentur-^ *|M'<li<3u>iiN- A- kom- 1* s- ra

itil!)sioiiNitfl'är, g^* Rikaste urvai af vackra Odh bil-
lit/a växter, blombuketter, som ex-
pedieras en half timme efter bestiillniugcn,
guldfiskar ni. ni.

försäljer stad8- <e landtegendomar
samt obligationer <(i aktier

li. m. Stenius,
Villan Alkärr, Glogatan Jis 1,
telefon Jtä 241, telefon JS 259.Rich. Hindströms

IAsfaltiäggnings-kontor :
,§ verkställer

u
9
SI)

? awfal<las jgtiItigar C Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,af alla slag.

Telefonnummer 106, 4 Helcncgatan 4.

gj^P* Annonser till ett pris af minst 50 penni emottagas d bladet» annonskontor. "^HI
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spelas af Fru Skotte.„ Herr Dahlström„ Fröken Grahn.

Fröken Denten
Filip Wollert, hennes systerson
Nina, hans hustru
Fritz Wagner, Ninas kusin .
Per Erson, en bonde....
Erland Möller,disponent . .
En arbetare

„ Herr Olsson.„ Lindström.„ „ Arppe.
S. Malmgren

Derefter för 2:dra gången

Hata mig, herre!
Komedi i2 akter af Don Mariano Pina Domirguez. Öfvers. fr. spanskan.

Personerna:

]3>edag;eii den 24 November 18Ä3.
(9:de abomienient-speUtaklet.)

För 2:dra gången:

liilla Nina.
Skadespel i2 akter. Svenskt original.

Personerna:

Gertrud
Maria, hennes dotter .
Anatolio Ramirez .
Asnncion, lians hustru
Nicomedes . . . .
Mauritz
Eh kypare ....

spelas af Fm Åliman.
Fröken Wessler.„ Herr Wilhelmsson„ Fru Agardh.„ „ Herr Hirs.ch.

» v. Holten.
)> ii „ Franck

(Scenen: IAranjnez ivåra dagar.)

Parterre n:ris 1—32„ „ 33-72
följande stolrader, n:ris 73

JParterre-galleri " 3! 50Venstra Pai-terre-Avantaccnen, hel loge G pl,
"

25: —

Första radens fondloger, n:ris 9, 10 och 1
Första radens sidologer

Priser
Snif Ju.

4: 50
3: 50

a. är o:
\ndra radepå högra avantscen,hel loge,Gpl., å 20:

—
tondloger, turis 7—13, pi. 1-2 2; ö(

„ 1; 50
i, 10: -

>! „ siriologer,H-^||
>. sidologer, pl. ii^T^H

Tredje radens avantscener, hel loge„ „ fond
11 sidologer. .
» "> gallerie . . ,

>, 1

f%ItnI
——————

————^—
_

f m mif V Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna: söcknedamirna frän k] <)f.,m. tillS3e.m. samt frän kl. 4e. in.; sön- och helgdagar från kl. j)-io f.m. samt från feL 8e mäfvensom de dagar, representationericke gl.vas, från kl.12-V23. Tid /ö4öwföie reurésentlitionsda'gen erlägges för lnarje biljett 10 procent otöfrerpriset.i foricop loie representationsda-

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

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

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

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Tyska chansonette-sångerskan
Joana Reussner, Fransk-
Turkiska chansonett-sån-
gerskan Du Harry, sven-
ske komikern Saildclill,
dam-komikern Scharil-We-
ber, Möhrings Trio och
Teater- Tintamarresque,
den lilla Victoria samt
pianisten Paildrup.

Torsdagenden 23 November*

PROGRAM

Marsch ur op. Faust af Gounod.
Parterre-gymnastik utlöres af den
lilla Victoria.
Uppträdande af herr Möhring.
Uppträdande af fröken Du Harry.
Uppträdande af hr Scharn-Weber.

(la minuters paus.)

Uppträdaude af fröken Reussner.
Visor, sjungas af herr Sandelin.
Uppträdande af fröken Joana.
Uppträdande på trapez af denlilla
Victoria.
Uppträdande af frökenDu Harry.

(15 minuters paus.)

Uppträdande af herr Scharn-Weber.
Uppträdande af frökenReussner.
Skräddarens olyckliga ödeutföresaf
hr Sandelin.
Vom Rem zue Donau, vals at Ki-ler
Béla.
Muhrings Teater tintamarresque,
komiskaparodi-scener iitablåer.

Obs.! Imorgon föräadradtpro-
gram!

Bitar.
— Richard Waguer är, enligt

tyska tidningar, sysselsatt med utar-

betandet af en sjelfbiografi,som dock
uteslutande är afsedd för hans när-
maste och några fåmycket intimavän-
ner. Tre band af detta arbete äro
redan tryckta i10 exemplar.Wagner
dikterar biografien för sin maka, fru
Cosima Wagner, som nedskrifverhans
lefnadsintryck och åsigter påpapperet.

— (Jounods nya oratorium
Återlösningen", till hvars uppfö-
rande iTysklanddirektören förStadt-
teatern iHambnrg, Pollini,förvärfvat
sig uteslutande rättighet, kommer an-
tagligen att ibörjan af nästa febru-
ari månad utföras af Filharmoniska
sällskapet iBerlin.

— Operetten La Mascoite",
som under namn af »Rosenkind» upp-
förts på Nya teatern iStockholm har
sedan slutet af förra året fortfarande
statt pi Bouffes Parisiemies-teaterns
repertoar, och har nu tillsvidare blif-
vit nedlagd efter att ha lemnaten to-
talinkomst af 1,589,037 franc 10 cen-
timer.— Do sju dvergarnessällskap
började i lördag-s sina föreställningar
på nationalteaterniBerlin. Kritiken
finner dom allt, för obetyliga för att
kunna roa annat än barn, isynnerhet
som både organ och utseende hos de
flesta af de uppträdandeminiatyrkonst-
närerna äro allt utom behagliga.

— Rip-Van-Winkle, den nyao-
peretten af kompositören till »Corne-
villes klockor», RobertPlanqnette,som
nyligen med så afgjord framgångupp-
förts i London, har nu äfven gilvits
på Standard- teatern i Newyork och
framkallat liknande bifall.

! sufflörluckan.
— Man kan stundom längebi-

behålla sin skönhet. 18...
prestgård satt en vinterafton,iman-
naminne, komminister loci helt trankil
vid sals-spiseln,kläddisinenkla landt-
liga drägt, lutande hufvudet mothan-
den och funderade på kommandeSön-
dags predikan, på statens eller kyr-
kans bästa — eller

—
»livad vet jag?»

. . . Hans gumma, iungdomen vac-
ker, nu skrynklig, gråoch rynkig,var
sysselsatt med sin afton-toilett. Be-
traktande sig dervid i den framför
henne stäende spegeln,yttrade honun-
der en snck: »Ack, huru jag nu ser
ut! — Imin ungdom var jag vacker
som sjelfva f— n.» — Fermt genmäl-
de i anledning häraf, hennes vid spi-
seln sittande åldrige, men icke qvick-
het saknande kära hälft; »Ja, vid ha-
stigt påseende är du ej så olik honom
ännu.»

— Mirakulöst. LektorE-dytt-
rade uti en s. k. missionsböniBeth-
lehemskyrkan: »Älskade åhörare, jag
kan berätta för er om en svensk mis-
sionär, som helt nyligen och påen en-
da dag omvändt icke mindre är 500
hedningar på en af Söderhafvets vilda
och — obebodda öar.»

SmL Personer ihufvnd-
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L. Laurstein,
Helsingfors,

Mikaelsg. 11 (vid Jernviigstorget),

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

giska c€ medicinskainstrumenter.
Handskar tvättas och färg-as.
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HÅ P;K.U!?
juf-ferierna.

Början sker Söndagen den 17 Dcc
per kura endast 25 tnk, per timiue 1
tnk. Axelina Apclbo m,

Högbergsgatan 32

Schildt & Hallberg,
Helsingfors, Michaelagatnn 5,

Brandredskap,mejeri-artiklar
af alla slag <$; blyödningsämnen
ho» SCHILDT & HALLBEIiG.

Guld-, silfver- & alfenid-
arbeten

hos J. W. Talé n,
N. Esplanadgatan 29.

p. p pof fs

i lim- ocli Delikatesshandel, i
= Norra Esplanadg. 27, Alexandersg. 18, 3
o -t
_a förtjonar att besökas af allmän- M
h heten. 5

DASSSEOLJL
Att min danskurs tager sin

början lördagen d. 16 december
varder härmed tillkännagivet.

Hilma Mllmin,
Adr.: Glogatan M 2.

Willielm Sörensen,
Tandläkare,

M 23 Unionsgatan M 23

större och mindre partier, hos
E. Luthe r,

Södra EsplaöadgataD .Af 4
telefon-nummer 227.

■
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Ifrmnk are,

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

rekommenderar sitt välsorterade

Vinlager.
Minutförsäljning för Spirituösa och Pnoacb

Aleiandersgatan 32 (f. d Stenbergs Inkall

@«8««e««»«£«»eo©©®»o«r.^
mHJERFPIPOR

S hos J. E.Fagerroos,
JW 9 Aleianderagatan JSs 9.

"
m

Aos£*se«9So*c »«"""« 9«A

$'arma Cflfflj&r,
rån 2 mk 50 penni paret tillhögrepriser,

F. A. Loström,
N. Esplanaclgatan JYs 33.

Ny inkommet:
Ryscber samt broderade kragar

och manschetter, till ytterst billiga
priser, uti magasinet för artificiella
blommor, Glogatan N:o 2.

H. Ellmin.
iSOO^p-OOOOOcx;^»g

J. E. Fagerroos,
Sufc1-" ocfw SiffivtfaCuifiaut,

Aleianderagotan 9

®<>OOOc>Oc>OcX>^>i»

Fortepiano-fabrik,
«-«Lfeg^ff xg Nikolaigatan 19.

Flygicr och Pianinos med iernram,
till billiga priser. — Obs.! Äldre pia-
nos tagas i utbyte. $/&~Reparationer
verkställas Pianos uthyras. "^Q

J, E. ENGSTRÖM

Obs.!
rapjroiii- o. f/lgarrliaiidelii,

Glögntan M 2
Jt. MmTiiionfmi

gad11q.X-i1c)c.cl(.0ax\walL
( £l-fi!xa.n3«»g ala 11

I'i f fivsliaz; aill(-'icieffa iniiietcif-
vatten ocfi ta-svävuxSizz

föwafjet naluriicia m1ncic\ fva I'-
tcn-, sattei fot Ga? ec^i öftiqt
1 i?«*I111d [\"il \\<Å\

Brandförsäkringsbolaget

PHCENIX
meddelar försäkringar genom

A. A. F. Lindberg,
generalagent

SkilimdiMi 6 (telefonnummer 130)

lirandförsäkrings-aktiuboiaget

Northern Assuranscompany
afslutar brand- och lifförääkringar genom

E. LUTHER,
general-agent,

S. Esplanailg. 4 (lelcfounummer 100)

Pris

Helsingfors, II:iors Dagblad» tryckeri, 1882,
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