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Til. Slude,
Skrädderirörelse

PROGRAM-BLAD.

Klädeshandel,
M 27 Unionsgatan JS 27,

(MichaelsgatiiD JW 8)
försälja i parti:
t

Bladet utkommer alla dagar. Lösnumrorå 10 fa. säljas iNya teatern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom i bladets annonskontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der ätven prenumeration emottages till ett pris
at G 3mfi förhelt år. Annonser
ål.n ftQ
n
CQ
iU Uv7.
till ett pris af minst 50 yii.införas. li.U U</ t

N.

Populär konsert.
Lördagen den 3 deeesuEier
gifves uti

Societetshus-salongen
den

12:te populära

Ii0 11 S 6 F l6 D,

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

A. Parviainen & C:o,
Michaelsg. 8, telefon-n:r 221
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nyaste slag i
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Tapeter och rullåer
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Georg Itieks' tapctmagasiii,
N. Esplannrlgataii 27.
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Nu inkommet:

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

H. Elimin.

föranstaltad af

g^~ Rikaste arvti af vackra och billiga, växter, blombuketter, «om expediera» en half timme efter beställningen,

fftilrtfiskar

Helsingfors orkesterförening.
jHF~ Entrébiljetter il 1 m,k silljas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-

in. m.

ti. TI. SteniiiM,
Villat) AlkÄrr,
Glogatan JIS 1,
telefon M 241,
M 859;

natstorget) o. Borgströms tobakshandel (Unionsgatait) samt vid

teiefon
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Rich. Hindströms
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Asfaltläggnings-kontor i
verkställer
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R. M e I Ii a,
N. Esphinvdgatnn 39.

At alla slag,
Telefonnummer 10G.

Schildt & Hallberg,
Helsingfors, Michaclsgatao S.

Albin Både,

S3

Brandredskap, mejeri-artiklar Agentnr- & Kommissionsaffär,
alla slag Jb biffödiiinosämnen
hos
SCHILDT & HALLBERG.
Vestra kajeß 12, telefonnummer 232,

af

jjo[ Annonser till ett pris

af minst SO penni

&

A. Parviainen &C:o

Onsdagen den 29 November 1882

och

—

""^Pf

emottagas d bladets annonskontor.
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N:o 39.

Onsdagen den SO November 1882.
För 6:te gången
:©

Reif von Reiflingen.
Lustspel i5 akter af G.

ron

Höger.

Per sönerna:

....

53

Knrt von Folgen, possessionat
lika, hans hustru
Prisca, hennes syster
Baron Bernhard von Folgen, Kurts onkel
Herr von Sensa, possessionat
Tony, hans hustru
Sybilla Elmer
Paul Hofmeister, apotekare
Elsa, hans hustru
Theobald Blum, provisor hos Hofmeister
Uartniann, jägmästare hos von Folgen
Bertha, hans dotter
Reif von Reiliingen, löjtnant
Fedor Below
Lina, kammarjungfru
Franz, betjent
Dörthe, itjenst hos Hofmeister
(Scenen: Å Kurt von Folgens gods

Herr Dahlström
Fröken Reis.
Grahn.
Herr S. Malmgren
Bränder.
Fru Salzenstein.

„
„
„ Åhman.

....

Herr Hirsch.
Fröken Nyman.

. ..

Herr Salzenstein

„

.........
....

Fru Wasenius.
samt ien närbelägen småstad.)

Priser a äro:
ifni/f. Jii,
—
Pnif
Parterre n:ris 1—32
å 5: _ Andra radens högra avantscen, hel loge, 6 pl., å 20: fil
„
„
33-72
4: —
fondloger,
„
»
n:ris
I—2
7—13,
2: 50
pl.
—
„
följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3:
»
n 7 13, pl. 3 'i „ 2:
Parterre-galleri
„ 3: 50
sidologer, pl. I—21 2 ....
Venstra Parterre-Avantscenen, hel loge G pl. „ 25: ——
sidologer, pl. 3—7 .... „ 1: 50
Tredje radens avantacener, hel loge . . .
I°= n

c3

Ähman.

Fröken Wessler.
Herr Wilhelmsson.
Olsson.
Fröken Wenneiqvist,
Herr Grevillius.

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

„
„

4: 50

3: 50

ii

ii

ii

ii

ii

„
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„
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fond

sidologer
gallerie
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* Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna:
söcknedagnrna frän kl. 9
»f. m. ♥
ifTl/23 e. ni. samt
till
frän kl. 4e. ni.; son- och helgdagar från kl. 9-10 f. m. samt från kl. 3e.ni.,
äfvensom de dagar, representationericke g;,vas, frän kl. 12-V.3. Vid förköp
före representationsda'
gen erlägges for hvarje biljett 10 procent ntöfver priset.'

JP

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

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

r
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VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.
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Balett-representationen
gifves i

Föreställning hvarje afton från kl.
7SB e. m., dervid följande utmärkta främmande artister uppträda:

Alexanders-Teatern

Tordagen den 30 November
Equilibristen Gavelli, tyska af artister från Warschau, under ledning af hr A. Lllkowitz.
ehansonette-sångerskan Joana Reussner, FranskTurkiska chansonette-sånPBOGRA3I:
gerskan Du Harry, svenI.
ske komikern Sandelin,
dam-komikern Scharn Wefoer, Möhrings Trio och
Teater Tintamarresque
samt pianisten Pandrup.. Balett i 3 akter at F. Schabtschiusky. Musiken arrangerad af M. Tsohehoffiky.

-

Stach och Soska."
Kostymerna

Onsdagen den 29 November.

ill
itt

PROGRAM

Stacb, lians son

granne

Personerna :
Soska, hans dotter
Groskop, egendoms-

. Fr.Lentscheffsky.
inspektor ...
, Januschefsky. Fritz, skrifvare . .Hr Lisetsky.
Bönder, bondqvinnor

.. „ Pahulsky.
Aposnansky.
.
Grofeljas

Grofelja, boude .

Mikoseh,

at G. Jonoffsky,

Hr

ra.

m.

Marsch,

fröknma Lentscheffsky, Jerschmanoffsky,
Knlikoffsky, Savitsky, Bonislaffsky och Nischensky; 2) Grands
pas de deux af frök. Meljanoffsky och hr Schabtschinsky; 3)
Solo inazurka at fr. Krysiuaki; ooh 4) Wiljanoff-mazurfca af fr.
Meljanoffsky, Lentscheffsky, Jerschmanelfsky, Kulikolfsky, Krysinsky och Danelewitz, hrr Schabtschinsky, Aposnansky, Savitsky, Bonislatfsky, Nischensky och Butschinsky.
2:<ira akten I) 'Oberek, pas de trois dansas af trökcnLentschoffsky, hrr Aposnansky och Schabtschinsky, samt 2) Polka at frökenDanelewitz,
Kulikoffsky och hr Lisctsky.
3:dje akten 1) Krakovjak dansas af fr. Meljanoffsky, Krysinski, Jerschmanoffsky och Danelevitz, hr Schabtschinsky, Butschinsky, Bonislaffsky och Nischensky; 2) Mazurka, pas de deux af ir. Boguschewsky och hr Aposnansky; 3) Oberek at fr. Kulikoftsky och
hr Lisetsky; 4) Kujavjak at tr. Meijanoffsky, Lentscheffsky, Krysinsky, Jerschmanoffsky och Danelewitz samt hrr Aposnansky,
Schabtschinsky, Savitsky, Bonislaffsky, Nischensky o Butschinsky.

Uppträdande af herr Scharn-Weber l:sta akten
Uppträdande af fröken Du Harry.
Uppträdande af herr Möhring.
Uppträdande af fröken Joana.
(15 minuters paus.)

Musiknummer,

Uppträdande af fröken Reussner.
Visor, sjungas af herr Sandelin.
Uppträdande af fröken Du Harry.

1) Krakovjak dansas af

Uppträdande af herr Scharn-Weher
(15 minuters paus.)

HIg.© m %l t « f © s t«
Balett,

i

akt,

1
Uppträdande af herr Gavelli.
Personerna
Uppträdande af fröken Reussner.
Fr. Kulikoffsky.
Hr Butschinsky,
En blomsterflicka
Komiska sångföredrag, utföras af hr En krögare
En gammal zigenare Hr Lisetsky.
En uppassare
Barbo.
Sandelin.
1) Polka dansas af fr. Kulikoffsky och hr Butschinsky; och 2) Czardas
Musiknummer
meljusina af fr. Meljanoffsky, Lentscheffsby, Danelewitz, Krysinsky och JerschmaMöhrings Teatertintamarresque, noffsky samt hrr Schabtschinsky, Aposnansky, Bonislaffsky, Nischensky och Sa-

.

komiska parodi-scener i4 tablåer.

vitsky.

Början sker kl. 7 e. m.

Obs.! Imorgon föråndradtprogram!

—

jfly Biljetter erhållas hvarje dag uti teaterns biljettkontor kl. 11 2
p. d. och 4—6 e. uil

A. Lukowitz.

%M$F (Jvarylöm ej tidningen iteatern eller konsertset (ortgen! ""^Wf

I sufflörluckan.

LAGER

STÄNDIGT

—

af Skjortor, Kragar, Manschetter, Linneveck,Fruiitimmerslinnen,Natt-tröjor
Otur. Herr X. blef af en,vän
m. m. Linne-näsdukar, LBrfter och Madapolam,till moderata priser, hos
presenterad i en landskapsmålares hus,
G. A. PETRELIUS,
för att formera bekantskap medmålaAlexandersgatan 32,
rens vackra fru. Efter åtta dagar
förnyade han visitea och fann mannen
Lux)v. cjQ^ccthwodx
hemma, och efter ännu en förfluten
vecka återkom han för tredje gången,
säljas hos hrr Luther & Rudolph, P. Po(€L{cx-an2ezsyatan 26^
poff och Th. Stude samt uti stadens
men mannen var äfven då hemma.
större cigarr-butiker.
»För fan!» utropade den förre, »för att Vitt-vczkat atti iic\Ma- vninizal-uciltctt. och tä&kdtAU&ei-;
vara landskapsmålare är ni bra litet
O
h3
på landet!»
■föziäIjez- natw&tiaa tnine-tafoat-

Pergaments-spelkort

WDiicf.

— Snillrikt förordnande. Uti

len, saltcz fö*

(iad

octv öitiqt

{■"zawdic.

i 2c n11a
en af våra småstäder var man som
bäst sysselsatt att å torget profva stajaoo<>H^>ooooooois
dens sprutor, då en resande närmade
sig en af herrar slangförareoch mycket oskyldigt frågade: »Väntas här
eldsvåda snart?»
»Hur så? ljödsva—
»Jo»,
ret.
inföll den resande, »jag
vill minnas, att det var här istaden
som magistraten förordnade, att sprutorna skulle profvas minst 8 dagar
före hvarje eldsvåda.» (Att ett sådant
förordnande utgick från magistraten i
en af Sveriges småstäder, och det endast för få år sedan, är ett faktum.)

J, E, Fagerroos,

—

Jrjs

Kiseleff <C Beikels

WByggnads-kontor,
~:M$

Jöj

§u(3-

ock $Ufveifa(>;ikant,

Berlin, Carl liöniscJi,Dresden

Alexnndersgatao 9

A merifea,n s Jc a
af Esteg & C:o

L. Laurstein, I:sta Ryska Brandförsäkringsbolaget
Helsingfors,

ftf ar

l^^r

Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget).

Handsk- & Bandage-fabrik.

N. Magstinsg 1 (tslcfcumummcr ?31)

Brandförsäkringsbolaget

PHCENIX
ineddnlar försäkringar grnom

3>

5éJ7

,

A. A. F. Lindberg

1

genernlngent,
.Skilr.ailen 6 (teletonnommer 139)

C
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er

Brandförsäkrings aktiebolaget

Northern Assuranscompany

Ur m altare,

jj)A

J. W. Talen,
N. Esplanadgatan 29.

meddelar Wrsakringar genom
Th. Tollander,

Försäljningaf giimmivaror, kirurffiska <£ medicinska instrumenter.
Handskar tviittas och färgras.

Alexandersgatan 19,

Guld-, silfver- & alfenidarbeten

Ha,rnionium s

Joii. A. Inlis-rjf,
10 Södra Esplanadgatan 10

uppgör ritningar och konstnadsför- ?jijf?
till boningshus, kyrkor, skol- jf-^
$Jjj s/a# Ä«m(
SIS /tu*
fabriks- och andra wpji
induslriela inrättningar, drifna taWfy
o^j #«2 wi«rf «7i^- sf*m vattenkraft.
i*y Vrä/ sorteradt lager af byggnads- ijfåi
artiklar oah materialier.

bos

af Julius lililthner, Leipzig-, Carl
Bechstein, Berlin, J. Tj. Dmjsen,

M

Spedalité: rappade tegelugVy^ na»* i Cheminéform; planchw och ÄY«
EäÉg prima referenser öfver en mängd ?Wj
Jmj
&3 uppförda sådana.

OJ

afslutar brand- och livförsäkringar genom
«RjÄ
B3

E*C2 W^.-,

E. LUTHER,
general-agent,
S. Esplanndg. 4 (lelrfonunmmer 190)

större och mindre partier, hos
H, Luthe r,
Södra Esplanadgatan ..)/ 1,
telefon-nummer 227.

P. P

1) O

SVEA

ff 8

meddelar försäkringar genom
N. J. CARL AN DER,

n- é Deiikatesshanclel,
°H IvorniEspTänndg^JYTÄTexiiiiclersg.
a*

Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget

18, 3
~i

förtjenar att besökas af allmän- M

£. beten.

5

Helsingfors, H:fors Dagblads tryckeri, 1882,

generalagent,
Uuionsgatcn 27, telefonnummer

110.

>

