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Til. S tu jd e.
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
MTi Unionsgatan M 27

PROGRAM-BLAD.
Torsdagen den 30 November 1882,

Bladet utkommer alla dagar. Lösnumrora 10 Jii.säljasiNya tea
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom ibladets annons
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der ätven prenu

meration emottages till ett pris

N:o70. af 6 &mf förhelt år. Annonser
tillettprisafminst 50 ~fii. införas. N:o 70.

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

fdrsälja i parti
Petroleum, salt, kaffe,

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

Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.

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

® 1

P^~ Rikaste urval af vackra ochbil-
liga växter, blombuketter, som ex-
pedieras en half timme efter beställuingen,
guldfiskar in. m.

ti. M. SteniuH,
Villan Alkärr, Glogatan JfS 1,

telefon M 241, telefon M 259.

fillielffl SOrensen,
Tandläkare,

M 23 Unionsgatan M 23

. Rich. Kindströms .
IAsfaltläggnings-kontor i
5 verkställer >

B*
asfaltlägKiiiiigar

af alla alwg.
Telefonnummer 106,

Grieg.

Början sker precis kl. ljs e.m

g^~ Biljetter a 3 mkerhållasuti

hrr Edlunds och Wasenii bokhan-
del ilfvensom,ihr Lindgrens tnu-

sikhandel, hos hvilkaäfven abon-
nements-listor finnas framlagda,
samt vid ingången. — Förherrar
studenter a 1mk hos vaktmästar
Palenius.

Torsdagen den 30 november
gifves i

Universitetets Solennitetssal
ined benägen medverkan af

SångarkörenM, M."
den tredje

Sinfoiiikonserten,
föraDStaltad af

Helsingfors orkesterförening.

PROGRA M:
1. Ouverture till Shake-

Volkmann.speares Kichard III"
%. Konsert förviolin(l:a

satsen) MendelssohD.
(Utföres af hr kensertmästaren Sattler.)
3. JLa Jeunesited'Her-

cule, sinfoniak dikt .Samt Sae'as.

Ilaydn

i Tapeter och rullåer

N. K*planadga t an ii7.;^^B Bl
Augusta liiliSml rilms

MODEMAGASIN,
Mariegatan 12,

rekommenderar siti lager af fransyska
moile-artiklar för kläder och hattar till
modprata pris

Lindroos & Flodström,
lirmakarr,

As 18 Alexandersgatan Jff 18.

Gcor

4. Slnfoni (C-dur) , .
Adagio-allegro.
Adagio ma non troppo
Menuetto.
Allegro vivace.

5. Landkjending, för
kör, barytonsolo och
orkester

CO

i ii

U^" Annonser till ett pris af minst 50 penni emottagas cl bladets annonskontor. *%
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HM S|#(;#tt.N:o 40.

UVedageii den 1December 1882.

»4
:©

(10:de abonnement-ipektaklet.)

För l:sta gången

TTPIflilil pllpf V9nvinniii9nciyuii ghgi titil £iiil iy f
Drani i-i akter af Don José Echegaray. Öfversättuing från spanskan.

Persönerna:
Don lorenzo de Arendano Herr Ag-ardh.
Angela, hans hustru Fm Skotte>
Ines, deras dotter Fr;jken Q^Grefrinnan de Almonte Fru Å hman
Edvard, hennes son Herr Brander
Juana Fröken Eds.
DOB Tomas, läkare Hen. Dahlström
Doktor Bermudez, dårhusläkare Åhman
Branlio] ( Tr ,
n.Bixn } vaktkarlar på ett dårhus ... ) " nFsm-
Oemto > ' ' '

I „ Grevillins.
E" fJ°narc „ v. Holten.

(Scenen: IMadrid i våra dagar.)

Priserna äro:
3m£ yii

Partcrre n:ris 1— 32 å 5: —
33-72 .'..'.„ 4:' —„ följande stolrader, n:ris 73—154 . &Parterre-fralleri 3: 50Venstra Parterro-Avantscenen, hel loge 6 pl.

"
25:

—
» stycketals . „ 4: —

Part erre loger 4. _
Första radens fondloger, n:ris 9, 10 och 11 '. "„ i- 50Förstaradens sidologer 3-50

Andra radens högraavantscen,helloge, G pl., ;i 20:" » fondloger, n:ris 7—13, p). I—2 „ '2:" » » » 7— 13, pl. 3-7 „ 2:
n „ sidologer, pl. I—2 '2:
n „ Bidologer, pl. 3—7

'
1-Tredje radens avantscener, hel loge

"
10:„ „ fond .' \.

n sidologer \.„ gallerie
'"

"3

JA

f „,«nyÄ: JÄ\i" iTÄ 15^; 1̂!?».£"

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

Börjas kl. 5F och slutas omkring kl. 10 e. m.
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VARIETE-TEATERN
Brunnshus-salongen.

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

märkta främmande arti-
ster nppträda:

Equilibristen GavelH, tyska
ehansonette-sångerskan Jo-
ana Iteussner, Fransk-
Turkiska chansonette-sån-
gerskan Du Harry, sven-
ske komikern Sandelin,
dam-komikern Scharn-We-
foer, Möhrings Trio och
Teater -Tintamarresque
samt pianisten P&ndrup.

Torsdagenden 30November*

PROGRAM

Marsch,
Uppträdande af herr Scharn-Weber
Uppträdande af fröken Du Harry.
Uppträdande af herr Möhring
Uppträdande af fröken Joana.

(15 minuters paus.)

Musiknummer,

Uppträdande af fröken Reussner.
Romanser och visor, sjungas afherr
Sandelin.
Uppträdande af frökenDu Harry,
Uppträdande af herr Scharn-Weber,

(15 minuters paus.)

Uppträdande af herr Gavelli.
Uppträdande af hökenReussner
Komiska sångföredrag, bland annat
Mordet i Amerika, utföras af herr
Sandelin
Musiknummer.
Möhring3 Teatertintamarresque,
komiska parodi-scener i 4 tablåer.

Obs.! Imorgon förändradtpro-
gram!

Den SsdLjo

Balett-representationen
gifves i

Alexanders-Teatern
Tordagen den 30 November

af artister från Warschau, under ledning af hr A. Lllkowitz.

PROGRAM:
I.

Stach och Soska."
Balett i 3 akter af F. Sohabtschiusky, Musiken arrangerad af M. Tsohehoffsky,

Kostymerna af G. Jonoffsky,

Personerna t
Grofelj.i,boude. .Hr Pahulsky. Soska, hans dotter .Fr.Lentscheffaky,
Stachj håna son . . „ Aposnansky. Groskop, egendoms-

GrofeljaaWlikosch,
granne

inspektor ... — — —
■„ Januschefsky. Fritz, skrifvarc . .Hr Lisetsky.

Bönder,bondqvinnor in. in.

l:sta akten \) Krakovjak dansas af fröknma Lentscheffsky, Jerschmanoffsky,
Knlikoffsky, Savitsky, Bonislaffsky och Nischensky; 2) Grands
pas de deux af frök. Meljanoffsky och hr Schabtschinsky; 3)
Solo-mazurka af fr. Krysinski; och 4) Wiljauoff-mazurka af fr.
Meijanoffaky, Lentscheffsky, Jerschmanetfaky, Kulikoffsky, Kry-
Binsky och Danelewitz, hrr Schabtschinsky, Aposnansky, Savit-
sky, Bonislaffsky, Nischsnsky och Butschinsky.

2:dra akten 1) Öberek, pas de trois dansas af frökenLentscheffsky,hrr Apos-
nansky och Schabtschinaky, samt 2) Polka af frökenDanelewitz,
Kulikoffsky och hr Lisetsky.

3:clje ahteii 1) Krakovjak dansas af fr. Meljanoffsky, Krysinski, Jerschiaa-
noffsky och Danelevitz, hr Schabtschinsky, Butsehinsky, Boni-
slaffsky och Nischensky; 2) Mazurka, pas de deux af ir. Bogu-
schewBky och hr Aposnansky; 3) Obcrek af fr. Kulikoftsky och
hr Lisetsky; 4) Kujavjak af fr. Meljanoffsky, Lentscheffsky,Kry-
sinsky, Jerschmanoffsky och Danelewitz samt hrr Aposnansky,
Schabtschinsky, Savitsky, Bonislaffsky,Nischenskyo. Butschinsky.

l©atr«fi§i
Balett i 1 akt

Personerna:
En krögare
En uppassare

Hr Butschinsky. En blomsterflicka .
Barbo. En gammal zigenare

Vt. Kulikoffsky,
Hr Lisetsky.

1) Polka dansas af fr. Kulikoffsky och hr Butschinsky; och 2) Czardas
meljusina af fr. Meljanoffsky, Lentscheffsky,Danelewitz, Krysinsky ochJerschma-
notfsky samt hrr Schabtschiusky, Aposnansky, Bonislaftsky, Niscnensky och Sa-
vitsky.

ltiirjnn sker kl. 1 e. m.

JJH^"" Biljetter erhållas hvarje dag uti teaterns biljettkontor kl.11— 2
p. d. och 4— 6 e. m.

A. Lukowitz.

"o-A
o
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I sufflörluckan.

— Tröstligtsvar. LagmanSan-
delin iVermland skulle iembetsären-
den göra en resa uppåt Finnskogarne,
för att anställa enqvarnundersökning.
Dervid passerades en af Fianarnes
gräsliga getstigar, der hästar mera
styres medeltskjutsbondens handisvan-
sen än af ryttarens betsel. Helt för-
färad utbrast då den åldrige embets-
mannen: »Men här för ni ju en men-
niska till vägar på hvilka man kan
bryta halsen af sig.» — »Ja visst —
svarade qvarnegaren — »men derför
är du också betald.»

— Olyckligräknemästare. En
skomakarepojke satt en qväll lugnt i
en vrå, åt sin qvällsvard och räknade
på fingrarne. Hans mästare märkte
detta och sade: »Hvad räknar du?»
Pojken svarade: »Jag1 räknar huru
många elaka käringar finnas ihuset.»—

»Nå, hur många äro de?»
—

»Med
matmor är det 7.»

—
»Din spetsbof»,

utropade den förargade mästaren, tog
sin spannrem och piskade upp gossen.
»Säg nu också, hur många elaka kä-
ringar det fins ihuset!»

— Tjutande
svarade pojken: »Sex utom matmor.»

ÄMpln p«rsoner ihufvud-
»| stadeno.landsorten,

|1ra, uppmanas attBiilf° rdeTsammas^ a°'

Ol>s.!
Pnprrotet- o. < igarrhaitflelii,

Glogatan JS 2.
JR. Mcexmontan,

Helsingfors Nya

CIGARR-HANDEL
(Glogatan 1, Grönqvists nya stenhue)

har ett välsortcradt
landska cigarrer o<

lager af in- och ut-
"hpapyrosser.
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episno-fabrik,
"fikolaigatan 10,

Flyglar och IHaninos med jernram,
till billiga priser. — Obs.! Äldre pia-
nos tagasi utbyte, g^Reparationer
verkställas. Pianos uthyras. "^^2

J. E. ENGSTRÖM

Edvard Evensen,
Agentur-, spedlttons-.V kom-

mls«)lomgairär,

försäljer stads- <& landtegeiMlomar
s.amt obligationer <& aMier.

IfatfmS Cnfflor,
från 2 mk 50 penni paret tillhögrepriser,
ho« F.A. Loströrn,

N. Esplanadgalun JM? 33.

DAIJSSKOLI
Att min danskurs tager sin

början lördagen d. 16 december
varder härmed tillkännagifrct.

Hilma JSltmin,
Adr.: G-logatan .M 2.

©
@
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HJERPPIPOR
19 hos J. IS. Fagerroos, 2
I M 9 Alexandersgatiin J89.g

O*rj & Bades
konkursmassa

realiserar fortfarande sitt Inger till
betydligt nedsatta prisor.

I.H. Wickel,
J)f 30 Alexandersgatan Jf 30,

rekommenderar sitt yiilsor terade

Vinlager.
Mhintförsäljiiing för Spirituösa ochPunsch

Alciander?g;itnn 32 (f. A Stenbergs lokal)

Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget

SKANDIA
medelår försäkringar geoom

Schildt it Hallberg,
general-agenter

MichaeNgntnn 5 (telefonnummer 220).

Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år 1867

meddelar fiirsäliringar genom

Gustav Paulig,
general-agent,

N E.«planadir. 5 (telefonnummer 1 11)

Försäkringsbolaget

Bcissl|i
meddelar brand och livförsäkringar ge-

Stude & C:o,nom

Helsingfors, U-Aoia Dagblads tryckeri, 1882.


