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Til. Stud e,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
M27 UnionsgatanM27.

PROGRAM-BLAD.
Onsdagen den 11 Oktober 1882.

Bladetutkommer alla. dagar. Lösnumror;'i 10Ju.säljasiNyatea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom i bladetsannons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vidSenatstorget, der äfven prenu-

meration emottages till ett pris
N,n OO at 6 $infi förhelt år. Annonser Min 00,U CC till ettprisaf minst 50 JiL införas. n.M CC

A.Parviainen& C:o
(Michoelsgatan M 8)

försälja i parti:
Petroleum, salt, kaffe

socker,viner,punscho.coc
nac; samt iparti o.ruinu

Alla till en väl sortera
jernhandel hör. artiklar.

A. Parviainen & C:o,
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JDagensnöjen:!
iRepresentation j
! å Rya tea-\

tern.
\ Kepres.å Va-
rietéteatern,

I ;

Tapeter och rullåer

Lindroos & Flodström,
IIrnukarr.

M IS Älcxanäersgatan M 18,

Kyska papyrosser,
Promena<l"- och Fessalia"-, ytterst
billiga, hos Til. HOLMSTKÖM.
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. Rich. Hindströms T

g Asfaltläggnings-kontor!
verkställer

a*Ta IiInssr" "«*«»«■
af alla slag.

TelefoDsnmmer 10G,

Hos

FRITZ HJEEIZELL
porträtteras alia dagar från kl. 9 f. m.

N. Esplanadgatan 27 (tc-lefonunmmcr 258).

KYPARE!
Kom och köpen fin frack med

sidenfoder för 30 mark och en
svart rock för 30 mk, som äro
inloninade till försäljninghos

E.■Jtopone n,
Imateiriot postkyntorct.

D. J. Wadéns

Elektriska affär,
Vestra Henriksgalan J\S 12

telefonnummer 200,

!*J Ktseleff <C Hcikels

*JByggnads-kontor,h*
■ »'? AUxandersaatan 19, 5&2

uppgör ritningar och konstnadsför- vjj^
lr'*f *^öp /'7/ boningshus, kyrkor, skot-

Ätta Ärt;/^ ££/£ fabriks- och andra L^Rj"! ttidustrida inrättningar, drifna så- PUP^
fe'^j '-v^ me^ o"^" som vattenkraft. k;^

Ä eorteradtlageraf byggnads-
S*"Js artiklar oah materialicr.
ta rf

- ic^K-'^ Spccidlité: rappade tegelug-
ta;ii ttffr iCheminéform;plancher och w_y^
?j(3 prima referenser öfver en mängd r£
W.& uppförda sådana. S?S
"■^ ■«( ■J■ _^^^^^^^^^^^^^^^__ *f- ■

! jagtredskapshandeln,
(3 Glogafan 3;

st o rt urval

Jagtgevär
Skjuttillbehör.

Fritz Wiik.

af nyaste slag i
Georg Ricks' tapetutagasin,

A'. E&pl&o&dgat&D 27

Daniel Nybiins
Potografiatelier,

F&biiiDSgat&n Jfå 3),

öppensöchnedagarki.9 -6, söndagar kl
10— 2. Telefonnummer 2t>4.

5.
S-faoöq-014- o. c^ii-t-ce-ne^

R. Me! lin,
N. Esplanadgatan 39.

Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,

4 Helenegatan 4

MT" Annonser till ett pris afminst 50 penni emottagas å bladets annonskontor. ""VSf
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Onsdagen <ien 11 Olitol>ei« 1882.
För 15:de gångenti

:© Den nye bibliotekarien.
Lustspel i4 akter af G. yon Moser.

33

Personerna:
Sir Marsland, goäsegare spelas af Herr Åhman.Edith, hans dotter Fröken GralmHarry Marsland, hans nevö „ Herr Dahlström.Sir Macdonald

t t A-ardhLotbair Macdonald, hans nevö „",',', Olsson.Eva Webster, Ediths väninna och lekkamrat \ "Vm SalzensteinSarah (Jildern, guvernant hos Marsland ÅhmanLeon Armadale 1 ±
, I Herr Wilhelm^nnPatrik Woodfordf "** ***** H J HS~.Master Gibson, skräddare

" " "
HirschMistress Dikson, Lothairs värdinna ", "

Pröken Wennerqvist.Robert, bibliotekarie „ Herr Salzenstein.JOnn, kammartjenare hos Marsland ( Skotte

Knoxl' kommissionär " » » II Franck.
flr/f^r exekiitionsbetjenter I " " " Grevillius."' '

v. a ''■''■{»»,, v- Holteu.Ett stadsbud
;j >: Panlson>

(Scenen: l:sta akten iLondon, de öfriga på Sir Marslands landtgods, Tiden den närvarande.)

sa

Priser
Mu~. ~fi(

Partcrre n:ris 1— 32 å 5: —
„ „ 33—72 H 4:_
„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3: —

Parterre-galleri „ 3: 5G
Venstra Parterre-Avantscenen, hel loge 6pl 25- —

Första radens fondloger, mris !», 10 och 11
Första radens sidologer

4:
—

„ 4: 50„ 3: 50

a äro:
Andra radens högra avantscen, hel loge, C pl., å 20: —

„ tondloger, B:ris 7—13, pl. I—2 2: 50
» " » » 7—13, pl. 3—l „ 2: —
ii „ sidologer, pl. I—2 „ 2:

—
,„ » >. sirtologer, pl. 3-7 1: fSOJredje radens avantscener, hel loge.... liflf„ „ fond .'.'!' :l„ „ sidologer I I I .' II iB

ii ii gallci^icH
J»

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

O
Börjas kl. 4å och slutas omkring kl. 10 e. m.



Från tonkonstens område.
— Serefina Tua, den unga itali-

enska fiolspelerskan, somefter att först
ha spelat på gatorna, sedermera blif-
vit uppmärksammad och omhandtagen
af personer, som intresserat sig för
hennes ovanliga talang,sattes derefter
under ledning af en bland de skickli-
gaste musiklärarne i Paris, der hon
sistliden vinter glänste med sin bril-
janta teknik och sittsjälfullaföredrag
i Bidrottningens af Spanien salonger
och hos andra framstående notabilite-
ter inom den tongifvande Paris-verl-
den. Nu liar hon begifvit sig ut på
konstresor och uppträdde här om af-
tonen för första gängen på en konsert
iKrolls etablissementiBerlin,hvar-
vid bland andra äfven tenoristenTheo-
dor Wachtelmedverkade. En entusia-
stisk bedömare skildrar hennes första
framträdande iföljande ordalag:

Theodor Wachtel förde sjelf inden
unga främmande konstnärirman. Vid
sångarens sida fladdrade der fram på
scenen någonting som liknade ett lätt
snömoln. Men betraktade man mol-
net närmare, så antog den bländande
synen bestämda, graciösaformer. En
hvit klädning smög sig imjuka veck
kring den nyknoppadc och dock fint
rundade figuren, en späd hand af så
tadelfri form och färg, som hade Ca-
nova sjelf mejslat henne ipariskmar-
mor, fattade stråken. Man skulle nä-
stan ha trott att ocksådet lillaförtju-
sande hufvndet med den fina profilen
tillhört en marmorstaty, ty så blekt
var det, ifall icke den renapananva-
rit omsvallad af kastanjebrunalockar
och om icke under de fint penslade
mörka ögonbrynen ett parklara, glän-
sande och säkert blickande ögon tin-
drat fram. Hon börjarmed enballad
af Vreuxtemps och man blir genast

öfverraskad af tonens skönhetoch väl-
ljud. Under hennes fasta, säkrasträk-
tag glida melodierna fram som de sor-

VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.

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

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Gymnastiska sällskapet War-
tenberg, tyroler-sällskapet
HO fe T, instrumentalisten
Sidney Terry, kanondrott-
ningen miss Fatinia och
den lilla trapez-konstnärin-
nan Victoria.

Onsdagen den 11Oktober:
PROGRAM

Musiknummer.
Steiersk nationaldans utföres af
Maria o. Margareta Wartenberg.
Solo för stråkcittra utföres af hr
Max Hofer.
Uppträdande af den lilla Victoria

{15 minuters paus)

Musik-nummer.
Uppträdande af tyroler-sällskapet
Hofer.
På rullande klot, utföres af frök-
narna Angelina och FranziskaWar-
tenberg.

8. Buffetmusicai utföres af hr Terry.I
(15 minuters paus.)

Musik-nummer.
Stor kinesisk fest med dansevolu-
tioner, utföres af hela sällskapet
Wartenberg
Uppträdande af tyroler-sällskapet
Hofer.
Uppträdande af kanondrottningen,
miss Fatima.

Obs.! Imorgon föråndiadtpro-
gram!

lande böljornaiden silfverklara bäc-
ken(!). Under spelet vaggar hon lätt
på öfre delen af kroppen, hennes ö-
gon stråla, hennes lilla mun öppnar
sig till hälften, liksom villehon stäm-
ma i- milodien,lmfvudetföljermedtak-
ten i de energiska stråkdragen och
hela hennes själ gjuter sig idet hän-
förande föredraget.

Teresina Tua är också för ögon-
blicket hjeltinnan inom den musikali-
ska verlden ikejsarstaden vid Spree.

I sufflörluckan.
— Ömtålighet. Skådespelaren

Uuzelmaßn iBerlin var mycket tank-
spridd. Då skräddaren tog mått till
en ny bonjour åt honom, yttrade lian
mycket eftertryckligt: Gör den för
all del icke för trång, annars fårjag
liktornar."

— Förstårdu piken? Vid en
representation af operan Mignon" i
H:fors satt enung man och gnolade
en aria så högt, att lian besvärade
sina grannar. Che bestia!" ropade
en af dem förtretad till honom.

—
Menar ni mig?" frågade den unge

mannen. — No Signore", svarade
den förre, ,-jag menar Thomas, som
hindrar mig att höra er."

jlilit\Éii»?} mera anordnad i1
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I.H. Wickel,
Ja 30 Alexandersgatan M 30,

rekommenderar sitt välsorterade

Vinlager.
MinutfSrsäljning för Spirituösa ochPunsch

Alexandersgatan 32 (f. å, Stenbergs lokal).

Obs.!
Papyross- o. Cigarrliandeln,

GlogaUn M 2,

K. Mwxmontan.

Fortepiano-fabrik,
10 Nilwlaigatan 19,

Flyglar och IHaninos med jernram,
till billiga priser — Obs.! Äldre pia-
nos tagasi utbyte. fjSp" Reparationer
verkställas, Pianos uthyras. "^H

J. E. ENGSTRÖM.

Schildt & Hallberg,
Helsingfors, Miebaelsgataa 5,

Brandredskap,mejeri-artiklar
af alla slag & bigödningsämnen
hos SCHILDT & HALLBERG.

HelsingforsNyaCigarrhandel
(Glogatan 1, GrÖDqvists nj

-
a stenhus)

OC/i Mt-liar ett vMsortcradt lagernfrn^^^t
landska cigarrer och papiirosser.

rKT" 1H52 YLA 38E3 XL.,
i större och mindre partier, hos

E. Luther,
Södra Esplanadgatan JS 4,

telefon-nummer 227.

p. p pof fs

Kin- och DelikatesÉÉl,
3 3

i Norra Esplanadg. 27, Alexandersg. 18, 3
,o -i
£ förtjenar att besökas af allmän-
H heten. 3

Pergaments-spelkort
säljas hos hrr Luther & Rudolph, P.Po-
poff och Th. Stude samt uti stadens
större cigarr-butiker.

Augntta Falilgtriintg

MODEMAGASIN,
Mariegatan 12,

rekommenderar sitt lager af fransyska
mode-artiklar för kläder och hattar till
moderata pris.

L. Laurstein,
Helsingfors,

Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget),

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

giska & medicinska Instrumenter.
Handskar tvättas och färgas.

B<><><^<><><><><><><><>g)

J. E. Fagerroos,

Alesandersgatun 9.i®<>Oi^>OO<>c;><><><X>iB

C. Alb. Grubb,
Urmakare,

Jtä 7 MichaeUgatun Jfå 7,

Eiuard Erenson,
Agentur-,g]iedllioiiß- »V koni-

försäljer stads- & landtcyendoniar
samt obligationer <& aktier.
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Helsingfors, H:iors Dagblads tryckeri, 1882.
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Brandförsäkringsbolaget

PHOENIX
meddelar försäkringar genom

A. A. F. Lindberg,
ge neralagen t,

Skilnaden 6 (telefonnummer 139)

Brandförsäkrings-aktiebolaget

SVERIGE
meddelar fijisäiiririgingar genom

Knut Kjellin. Karl Könlg,
Vestra kajen MG. Ö. Ilenriksg. ,/)/ 9,

F
'
iirs äkr:i

'ngsalttiebolaget

KALE¥A
meddelar försäkringarå lif, lifräntorm. ra

Hufvndkontor: Norrti Esfiläoadg 27,
tfl^founurntner 147.

Försäkringsbolaget

Itiilfm
meddelar brand- och lifförsäkringar re-
nom

Ryska Brandfölsäkringsbolaget
af år 1867

meddelar fÖrsäk ringar genom
Gustav Paulig,

genernl-as;ent,
N.Enplnnndg. T) (telefonnnmmcr 11 t)

Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget

SVEA.
meddelar försäkringar genom

N. J. CARL ANDEK,
generalagent,

Uiuonagateu 27, telefonnummer 110.
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