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Th. Stu d e,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
JS 27 UuionsgatanM27

PROGRAM-BLAD.
Söndagen den 29 Oktober 1882

Bladetutkommer alladagar. Lösnumrorå 10yu.säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset ätvensom ibladets annons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfvenprenu-

meration emottages till ettpris

N.n QQ at 6 Smfi. förhelt år. Annonser fitn QQ.U OJ, tillettprisaf minst50 yåinföras. li.U O</.

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

försälja i parti:
Petroleum, salt. kaffe,

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

Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.

A. Parviainen k C:o,
Michuelsg. 8, telefonnrr 221

■-&■

HelsingforsNyaCigarrhande
(Glognlan 1, Grönqvists nya steuhna)

/tar e<( välsortcradt lager af in- och ut-
ländska cigarrer och papyroaser.
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ich. Hindströms

läggnings-kontor jj
verkställer .«

»Asfalt

agfaltliiggiiiiigar
af alla slag,

Telefonnummer 100,

D. J. Wadéns

Elektriska affär,
Vedträ Henriksgntan JW 12,

telefonnummer 200.

Aftonkurs
idubbla ital. bokfiållerietoch

kontorsgöromål.
På fleres begäran börjasendylik kurs

måndagen den 13 nästk. november kl. 7
e. m.

Kursens längd blir 200 a 300 t:r (eller
för grundligt inlärande af bursämnena
erforderlig tid) med minst 8 och högst
lf> timmar i veckan, fördeladepå 4 a 5
aftnar, och kan kursen efter önskan ut-
sträckas äuda till maj månad nästa år.

De herrar och fruutimmer, som redan
egnat eller tänka egna sig åt affärslif-
vet, böra ej försumma det nu erbjudna
tillfället att säkert tilleg-na sig de för
främstes; inom d^nna bracche oundvik-
liga insigter i bokförings- och kontors-
göromål,

Såväl till afton- som dagkurstimmarne
(du senare minst 2ochhögst 6 alla söck-
nedagar) emottagas elever, i mån af ut-
rymme, uti

Bfeauders liandelßiskola,
Alexandersgatan y4

i Tapeter och rullåer
"|^^^^^ af nyaste sia» i

N. Banlmißfirai.im '2~É

Albin Både,
Agentur- & KonimissionsalFär,

4 Ilelenegatan 4

o. $>vnchn&&
R. MeIIin,

N. Espliinadgntan 39,

jKP"* Rikaste urvsi af vackra och bil-
liga växter, blombuketter, «om ex-
pedieras en half timme efter beställningen,
guldfiskar ni. in.

f-. TI. Sf<-niiiH:
Villan Alkärr, Glogatan J/s 1,
telefon JS 241, telefon M 259.

Daniel Nyblins
Fotografiatelier,

Fabiansgatan J\S 3),

öppen söcknedagai^\^^^^öndaga^k]
10- :fl Telefonnummer 264,

äPP* Annonser till ett pris af minst 50 penni emottagas u bladets annonskontor, "^dj
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dLen SO Ol*tot>er IS&2.
För 29:de gången

BröllopetpåUlfåsa.
Skådespeli4 akter, svenskt original, af F. Hedberg.

iira
8

Personerna:
Birger Jarl till Bjelbo spelas af Herr Agardh.
Mechthild, hans gemål „ „ Fröken Kurk.
Bengt Lagman, hans broder „ Herr Bränder.
Härved Boson, Jarlens liöfvitsman Herr Wilhelmson.
Magnhild, hans hustru, Jarlens syster „ Fröken Reis.
Knut Algotson, riddare „ Herr S. Malmgren.
Ingrid, hans husfru „ Fru Skotte.
Sigrid, deras dotter „ )} Fröken Grahn.Botvid, prior iWreta )( „ Herr Skotte.
Kol Tynneson, Bengts stallare „ „Herr Grevillius.
Sune, Bengts skrifvare „ „ Herr Olsson.
Björn,Knuts gamle väpnare „ „ Herr Åhman.
Inga, hans dotter )t ;) Fröken Wessler.
Eiddare, Tärnor, Småsvenner, Knecktar.

(I Östergötland, dels på Bjelbo, dels på och omkring Ulfåsa. Tiden 1261.)

Orkestern utförs
l:o) Potpourri öfver Svenska folkvisor.
2:o) Kröniugsmarsch
3:ö) Aria ur Fidelio"

af Kretscliiner
Beethoven.

c3

a
Ö

©

wJJo». Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna: söcknedagarna från kl 9f. m. till 1/23 e.ni. samt från kl.4e. ni.; sön- och helgdagar från kl. 9-10 f. in. samt från kl 3e inäfvensom de dagar, representationer icke gifvas, från kl.12->/s3. Vid förköp före representationsdå-gen erlägges for h\arje biljett 10 procent ntöfver priset.

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

Börjas kl. * och slutas omkring kl.11 e. m.

Parterre mris 1—32
„ 33-72„ följande stolratier, n:ris i I1 I^^^^WParterre-galleri

Venstra Parterre-Avantacenen, hel loge G pl. „ 25

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

Priser
SOy: yii.

å 5: —
„ 4:
„ 3:

3: 50

„ 4: 50„ 3: 50

na äro:
Andra radens högra avantsoen,hel loge,Gpl.,

i, „ tondloger, n:ris 7—13, pi. I—2
» » » u 7—13, pl. 3—7
ii i, sidologer, pl. I—2 ....„ sidologer, pl. 3—7 ....

Tredje radens avantscener, hel loge .„ „ fond„ „ sidologer„ gallerie

3mf. fti.k 20: —
„ 2: 50„ 2:

„ 1: 50„ 10:
_

J.
» 1: -
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Kärlekstvisten.

Komedi i tre akter.

Första akten—
Laura du!—
Hva' a' det?—
Var snäll emot mig igen?— Jag kan inte.—
Hvarför kan du inte?— För jag inte vill.—
Hvaför vill du inte?— För jag inte kan lida dig.— Jaså, a' de' på de' vise'?

Andra akten—
Palle du!—
Hva' a' det?— Jag ska' varasväll mot dig- igen.— Det bryr jag mig inte om.— Hvarför bryr du dig inteom'et?—
För jag inte vill brymigom'et.— Hvarför vill du inte bry dig

om'et?— För jag inte kan lida dig.— Jaså, a' de' på de' vise?
Tredje akten— Palle du!— Hva' a' de'?— Om ja' skulle bli lite snäll mot

dig igen?— Jag vill inte.- Hvarför vill du inte?— För jag kan inte vara belåten
med lite.— Hvarför kan du inte varabelå-
ten med lite?

- För jag kan äta opp dig af re-
na, rama kärleken.— Jaså, a' de' på de' vise?

I sufflörluckan.
— Håna inte. Däskådespelaren*** en dag promenerade öfversenats-

torget möttes han af ett parsotarpoj-
kar, hvarvid den ene utbrast: Ser
du, Janne . .. der går enkom'iaut";
■
—

Håna inte du" — svarade den
andre

—
du vet inte hvad du sjelf

kan bli med tiden."

VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.

Föreställning hvarje afton från kl
l/28 e. m., dervid följande ut-

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Trollkonstnären, prof.Benius,
Möhrings Trio o. Teater-
Tintamarresque, den lilla
Victoria,clownenLarsson
och pianisten Paildrup.

Söndagenden 29 Oktober.

PROGRAM

Uppträdande at fröken Joana.
Parterre-gymnastik utföres af den
lilla Victoria.
Uppträdande at herr Möhring.
Uppträdande af hr Larsson.

(15 minuters paus.)

Uppträdande af professor Benius.
Trefaldig förvandling.
Troll-korten.
Den falske kassören.
Den outtömliga hatten.
Mormors skänker.
Troll-lådan.

(15 minuters paus).

Uppträdande af hr Larsson.
Uppträdande på trapez af den lilla
Victoria.
Jagten, karakterstycke för piano.

li. Möh rings Teater-tintamarres-
que, komiska parodisceneri4 ta-
blåer.

Obs.! Imorgon iörändradtpro
gram!

— Bara hotelser. En ung flic-
ka iMinneapolis sågs en dag göra
min af att vilja kasta sig i floden;
då skyndade en ung man fram till
henne, friar, får ja och bröllop firas.
Nu, säger Minneapolis Gazette, kan
man hvarje dag räkna fyra eller fem
flickor, som spatsera vid flodstranden
och göra samma min som den först-
nämda.— Den bestraffade inbilskhe-
ten. En inbilsk person, som hade
något att föredraga inför den store
Condé, talade oupphörligtom sin herr
far och sin fru mor. Prinsen förlo-
rade slutligen tålamodet, och kallade
en af sitt folk, till hvilken han sade:
Min herr lakej, säg till min herr
kusk att han spänner minaherrar hä-
star för min herr vagn."
-Telegraf-korrespondens. En

gift amerikanare telegraferade till sin
hustru: Hvad har du till frukost?
Hur mår pojken?" Hon svarade:
,,Kroppkakor och messling."—

Jordisk ståt och herrlig-
het. Mayorn uti en stad ivestra
England frågade gossarna ien fattig-
skola: Hvad är ståt ocli herrlighet
i denna usla verld?"

— En af gos-
sarna svarade: ,,Hayorn och kommu-
nalrådet, då de gå i procession ikyr-
kan."— Fruktan försjelfmord. En
borgare iDelägare blef så rädd för
den alltmera tilltagande böjelsen för
sjelfmord, att han hängde sig af fruk-
tan för att sjef falla ett offer for den-
samma, berättar enamerikansktidning.—

Fördelenaf att ega snille.
Det är angenämt att egasnille",ytt-
rade en naiv person;man har då all-
tid någon dumhet att säga."

ulföres af undertecknad till bil-
ligt pris.

M. Paul,
13 Skarpskyttegatan 13.
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L. Laurstein,

Hels ingfor s,
Mikaetsg. 11 (vid Jernviigstorget),

Handsk- & Bandage-fabrik.
Försäljning af fjummivaror,kirur-

ffisJca & medicinska instnmicnter.
Handskar tvättas och färgas.

C.
Å.

Grubb,
jjsE£<2^& f-

Urnialenre,

\. v. Wrlgtlis

Vide- & Rottingsvarufabrik,
med egna snickeri- och jernarbetarcveristäder,

Helsingfors, Glogatan1,
tillerkänd konstindustriutställningens

högstapris.
Videmöbler, soffor, stolar, bord, hyllor,

sängar, skärmar, m. m.
Barnvagnar, rullstolar, galanterivaror af

vide, rotting och esparto.
Hushållsartiklar:korgar,reskoffertar,o s.v.
Reparationerutföras. Rottingsbottnar

flätas och amerikanska furusitsar insät-
tas,Wienerstolar o. råmaterial försäljas.

Hos

FRITZ HJERTZELL
porträtteras alla dagar från kl. 9 f. m.

N. Esplanadgatan 27 (telefonnummer 258).

Fortepiano-fabrik,— H^^y jgNikolaigatan 19.
Flyglar och Pianinos med. jernram,

till billiga priser. — Obs.! Äldre pia-
nos tagasi utbyte. fPF~ Reparationer
verkställas. Pianos uthyras. "SPEJ

J. E. ENGSTRÖM.
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J. E. Fagerroos,
Öu-f3- ocfo Svf £o£t fctGEvficmt,

Alexandersgatan 9 0$

I.H. Wickel,
J\£ 30 Alexandersgatan Jfå 30,

rekommenderar sitt tälsorterade

Viniäger.
Minutförsäljning för Spirituösa ochPunsch

Alexandersgatan 32 (f. å. Stenbergs lokal).

Vackra, moderna

Tapisseri-arljeten
O
x

Taplggerl-liandelii,

M 4 SödraEsplanadgatanM 4
(invid Generalguvernörshuset1,
I tr. upp t.högerutiportgången.

Charl. Grönfors

Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget

SKANDIA
medelår försälcringer genom

Schildt <$> Hallberg,

Michßefagntnn 5 (telefonnummer 220),

I:sta Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år

JL&&T
meddelar försäkringar genom

Th. Tollander,
N. Magasinsg. 1 (telefonnummer 231)

Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget

SVEA
meddelar försHkringar genom

N. J. CAR LANDER,
generalagent,

Unionpgaten 27, tclefopnummer 110,

Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år 1867

meddelar försäkringar genom
Gustav Paulig,

geueral-agent,
N. Esp'nrBdg. 5 (telefonnummer 111)

Northern Assuranscompany
afsllitårbrand- och lifförsäkringar genom

E. LUTHER,
general-agent,

S. Esplaoadg. 4 (lelefounuminer 190),

Försäkringsbolaget

HT® m mi|a
meddelar brand- ocli lifförsäkringar ge

Brandförsäkringsbolaget
PHCENIX

meddelar försäkringar genom
A. A. F. Lindberg,

generalngeut,
SkilDadcD 6 (telefonnummer 139)

Helsingfors, ILfors Dagblads tryckeri, 1882,

nom


