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Til. Stud e,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
JS 27 UnionsgataöJS 27

PROGRAM-BLAD.
Lördagen den 18 November 1882

Bladetutkommeralla dagar. Lösnnmrora 10 Ju. säljasiNya tea-
tern, Brunnsiiuset och Societetshuset älvonsom i bladets annons-
kontor,A. L. Haitwa!!s butik vid Senatstorget,der Sfven prenu-

meration emottages till ett pris

N.n CO at 6 -Tmf- förheltår. Annonser fy.- CO
"Uv/Oi till olt prisafnririBl.r>(> yti. införas. """« vJO.

A.Parviainen& C:o
(Michaehgatan J& 8)

försäljai parti:
Petroleum, salt, kaffe,

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

Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.

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

gj

öfeu-öac-n- o. cH4ice/M-e2>
R. Me IIin

N. Esplanadfiatan 39

IJS&1"* Rikaste nrval af vackra Och bil-
liga växter, blombuketter, som ex-
pedieras co half timme efter beställningen,
guldfiskar m. m.

(i. IS. &it*nium,
ViIlali Alkärr, Cjlogatiin ,M' 1.

telefon J8241, telefon M 259,

8 Asfaltla Inm or 3gg
verkställer

asfaiiI;» «;g;niiajsar a.
SSut alla. slag

Xelefoauninmer lOö,

Poplär Konsert. ~^ tO

Ijiirilagen den 18 november

gifves den

(/D «9:de populära
B i.

KONSERTEN. = s,
■ 1 a

—
2 Ä

ProKram: mls
l_i_l v. C

feJD «-t
Första afdelningen:

1. Räkoczy-ouverture. .Kéler-Béla
i. ..Solilesische Lieder^^^^^^^B

Uungl
*. Antlante ur Clarinett-

konserten op. 73 . . Webei
(Föredragea af lir Joi^nß

fatt"". —I Rubiostein tå

2

Andra afdelningen

Tfmotor och rulifter
af nyaste slag i

5. Ouverture till Wilhelm
Tell ,Rossini.

6. Serenad, solo förVio-
toncelle Härtek.

(Föredrsgea af hr Staarck.)
7. Menuett Bocclierini.

aA\ Ungerska danser ."Brahms.

Georg Hieks' tapetmagasin,
N.E*planadgat»D 27,

Tredje a/delningen:
9, Boccaccio-potpourri .Meissner

lv. Med full kraft, galopp.Faust. DAHSSKOLA.
Konserten börjar kl. ' ,8 e. m. I Att min danskurs tager sin

lördagen d. Hi decemberBvarder liftrmed tillkiinnagifvct,

llilrna JSllm.in,
Adr.: Glogatan JU' -2

PF~ Entrébiljetter a 1mk säljas
ihr Hartwatts vattenbutik (Sc-
natstorgetjo. Borgströms tobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid
ingången. Albin Både,

Aeentnr- & Konmiissionsaffär,'éfåf l)(V" ärade publiken om-
bedes vänligen att icke rökaun-
der första afdeluingen.

4 Ilelenegalitn 4

U^T" Annonser till ett pris af minst ~»(> penni einottagas dbladets annonskontor'
"rs^f
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lft|.<lN:o 35.

geti <len 19 November 18^3.
För s;te gången4«̂

Sk
9*

:©

P9? ¥00 np t nnpnull iun 11v 1111 is y y iii
Lustspel i 5 akter af G. von Moser.

Personerna:
Herr Dahlström.
Fröken Reis.„ Grahn.
Herr S. Malmgren.

Bränder.
Fru Salzenstein.

Åhman.
Herr Hirsch.
Fröken Nyman.
Herr Salzenstein.„ Ahman.
Fröken Wessler.
Herr Wilhelmsson.

Olsson.
Fröken Wennerqvist
Herr Grevillius.
Fru Wasenius.

Kurt von Folgon, possosiouatM
lika, hans hustru .... H
Prisen, hennes syster . . .
Baron Bernhard von Folien, Kun- .mi, ■
Herr von Scnsa, possessionat
TOll.V, hans hustru
Sybilla £lmér
I'iuil Hofmeistor, apotekare
Elsa, hans hustru
Theobald Ulum, provisor hos Hofmeister .
Hartinann, jägmästare hos von Folgen. .
Bertha, hans dotter
Heif Ton Beiflingen, löjtnant ....
Fedor Below
Lina, kammarjungfru I
Franz, betjent
Dörtht», itjenst hos Hofmeister ....

(S^Mirii. A Kurt von Folgens gods samt ien närbolagen småstad.)

Priser a ar o:
3hlf. "/ti

k 5: —
4..
Q.o.

Vndra raclena högra avantscen,hel loge,(ipl., å 20: —
iolllllo^Cl-, Ii::]-:7 l'i. ))1. I—2 .. 2: 50

Parterren:ris 1— 32„ 33-72
iöliandestolrader, n:ris 73

}1 -■■ii » sidologer, i;i- lH„ sidologer, pl. ;s^(^B
Tredje radens avantscener, hel loare

Part.erre-galleii. . . . . . . . . . . . 3: 50
Venstra Parterre-Avantßcenen, hel loge G pl, „ 25: — „ 1: ,r)0

» 10:
—

Parterre loger , . .
Första radens fondloger, ntris 9, 10 och 11
Första radens sidologer

„ fond
sidologer
gallerie

v 14: 50„ 3: 50

3Q

©

%J »JSf Teaterns biljettkontor iir iippct representationsdagarna: söcknedagarna från kl. 9
f. ni. till V 23 e. in. snmt frfin kl. 4e. ni.; »ön- och lieljrdngar från kl. 9—lo f. in. siimt från hl. 3e.m.,
äfvensom de da^ar, representationer icke giivas, frånkl. 12— J/23. Yld förköpföre representatiousda-
gen erlägges för hyarje biljett 10 procent ntöfverpriset.

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

Börjaskl. 7 och slutas omkring kl. 11 e. m.

♥
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VARIETE-TEATERN
Brunnshus-salongen.

Föreställning hvarje afton från kl
7aB e. m., dervid följande ut-

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Tyska ehansonette-sångerskan
Joana lleiissner, Fransk-
Turkiska chansonette-sån-
gerskan I)uHarry, sven-
ske komikern Sandelin,
dam-komikern Scliaril-We-
ber, Möhrings Trio och
Teater- Tinlaiiiarresque,
den lilla Victoria,clownen
Larsson o. pianisten Pan-
drup.

Lördagenden 18 November.

PROGRAM

Uppträdande af hr Scharn-Weber.
Parterre-gymnastik utföres af den
lilla Victoria.
Uppträdaude af fr. Reussner.
Uppträdande af herr Larsson.
Uppträdande af fr. Du Harry.

(15 minuters paus.)

Uppträdande af herr Möhring.
Uppträdande af fr. Reussner,
Visor sjungas af herr Sanclelin.
Uppträdande af hr Scharn-Weber.
Uppträdande af hr Larsson.

(15 minuters paus.)

Uppträdande af fr. Du Harry,
Uppträdande på trapez af den lilla
Victoria.
Vega-färden, monolog med kuplet-
ter. Person: Kalle Petterson hr
Sandelin.
Potpourri ur Boccacio af Suppé.
Möhrings Teatertintamarresque,
komiska parodi-scener i 4 tablåer.

Obs.! Imorgon förändradt pro
gram!

sufflörluckan.
— ISiindags-Nisse förekom en

gång följandepolisreferat:

Han fann sig

Domaren: Hör nu,medger Jansson,
att han i måndags slagit Pettersson
ihnfvudet med en helbutej, så att ett
kross-sår uppstått ipannan?

Jansson: Bestrider på de' allvarli-
gaste; si, förhållande va' de', att ja'
mötte Pett'sou iJeppes trappor — do-
maren vet, på Kungsholmen. Så sä-
jer ja': niorjens Petfson, å då iiickar
han åt mej, men så värdslöst atthan
slår planeten i ena butellhalsen— för
si, han hade två buteller öl, som han
bar framför sig mot bröste' - å do'
sii butelln. gick sönder.

I'ttternson: Jo den der a' redi',
han! . . . Om han bara ville erkän-
naTt å betala butelln, så skulle ja' inte
yrka ansvar, ätter ja' inga vittnenhar!

Domaren: Nå, hvad säger Jansson
om det beskedliga yrkandet?

Jansson: Ja, ja' vill intevarasäm-
re, än Pett'son; då erkänner ja'!

Åklagaren :Jag yrkar ansvar!
Jansson: (förbluffad): Jasaå .. .

(Lifligt). Kan man inte få tala te'
punkt! . .. Hva ja' tänkte säja, va':
då erkänner ja' (i/vigt nickande) —
inte ändå!

— Ueteckntinde skylt. En garf-
vare lät måla på sin skylt ett ofant-
ligt oxhufvud och satte derunder sitt
eget namn med stora förgyldaboksäf-
ver: »Johan Fredrik Backman.»

— God affär. En herr X. bekla-
gade sig för herr N. öfver de dåliga
tiderna. »Ah», sade N., »jag håller för
närvarande på med en affär, som ger
mig jemnt 100 procent!» — »Ah kors,
hvad^gör dn då?», sporde X. »Jo, jag
klyfver färdiggjora tändstickor», sva-
rade N.

— Ur inorgontidmngarne."
a) *En madam, som är vanatt skö-

ta sjuka, men fått afsked pågrund af
dödsfall, önskar något dylikt», etc.

b) »Några nya möbler önskas emot
att leverera mat åt en snickare, som
är proper och välsmakande», etc.

c) Hos perukmakaren vid hörnetaf
- torget säljes af en händelse en pe-
ruk, som tillhört en afiideninågra år.

Fahlcranizlad. Pl en bal i
U säg F. huruledes en mamsell X-
som var nyförlofvad mod en magister
Wärn, det oaktadt koketterade för
alla sina kavaljerer. Vid ett uppehåll
i en franeaise närmade sigF. tillhen-
ne och yttrade: »Akta er!» -- »För
hvad?« frågade hon. »Jo», återtog
F., ifoitiar vi så der, kan ni lätt bli
Wärnlös!»

»För

Obostämdt. Ett störrehan-
delshus har från en sinkorrespondent
i landsorten i dagarne fått emottaga
följande telegram: »Blir det krig?Be-
stämdt svar genast med telegraf!» —
En half timme derefter ingick till
landsortskorrespondentenföljandesvar:
»Ingen af herrarna a' på kontoret,
hvarför bestämdt svar ej kan erhål-
las förr än på eftermiddagen.»

- På expositionen. En engels-
man (yttrade vid åsynen af ett vac-
kert fruntimmersporträtt, till en när-
stående herr V.): »What a handsome
face?» Herr Y. (som, förlåtligt nog,
tycker, att engelsmannen sade något

helt annat): All hut förb— de Engels-
man!

— Ståtliga titlar. IJönkö-
piogs postkontors förteckning öfver
qvarliggande bref finnes: ett till»f. d.
Bmnnspatienten C. Ekstrand» och 2
till »fi d, Brokikareenkan M. Petters-
son.»

— MAngsidigt bruk. Herr S.
hade skaffat sig en ny soffa, lmlken
han visade för en af sina vänner,un-
der yttrande: >Den här kan man be-
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gagna med fördel.» — »Man kan nog
begagna den med bakdelen också»,
svarade vännen.—

Omvändt. En student före-
bråddes af en poliskonstapelföroskick-
ligt uppförande. »Är det då icke til-
låtet att kalla en konstapel svin?» —
»Nej!» — »Kan man dåfå lofatt kal-
la ett svin konstapel?»

— ».Ta, detkan
ingen neka.» — »Tjenare, herr kon-
stapel!».

— Ännu ett stilprof. En be-
skrifning öfver skalbaggarne börjades
af en skolpojke sålunda: »Om manbe-
traktar en skalbagge underifrån, sön-
derfaller den i 4 delar», etc.

Dito. En annan skolfux, hvil-
ken till kria skulle skrifva en liten
berättelse, började sålunda: »Man kan
ej vara nog försigtig i valet af sina
föräldrar; detta ses af följandeberät-
telse», etc.

Från en högre pensions-
anstalt. Läraren: »Får jag fråga,
livad fröken känner tillom färgerna?»
Fröken-. »Den svarta färgen färgar af
sig, om det är en bränd kork.» Lär.:
»Hur menar ni, min fröken?» Frfik.:
»Jo, på sista balenkysste don älskvär-
da löjtnant N., som svärtar sina mu-
stascher, en af mina bekanta, och jag
blef alldeles svart om munnen.» Lär :
»Det påminner mig om en rikDelsbo-
nämndeman, som på tal om tjufvar
kom att yttra:Jeg vet en jeg, som
stal, tills han blef rik, och se!n så
slutte' jag.»

L. Laurstein,
Helsingfors,

Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget),

Handsk- å Bandage-fabrik.
Försäljningaf gunnnivaror,hirur-

glslca <H medicinsko, instrtttnenter:
Handskar tvllttus och färgas.

HelsingforsNyaCigarrhandel
(Glogatnn 1, Grönqvists nya stenhus)

har ett välsorteradt lager af in- och ut-
ländska cigarrer och papyrosser.

Till

ejÖ T-T?■
■WST?

Kikt urval fransyska blom-garnityrer till
billiga priser i magasinet för artificiella
blommor, Glogatan N:o 2.

//. Elimin

m

/JVä i^JOEr t-—

—i

Ur ma käre,

Obs.!
Pap)ro*i- o. ClKarrhaiitleln,

Glognlan .M 2
It. Mtexmottian

fleli Sörensen,
Tandläkare,

M 23 Unionsgatan M 23

J, E. Fagerroos,
§11 fe- ock Siffivtfcitrifianf,

Alexanderagafan 9

& utÖstern
konkursmassa

realiserar fortfarande sitt lager till
betydligt nedsatta prisor.

Schildt & Hallberg,
Helsingfors, Micbnclsgatna B.

"brandredskap, mejeri-armklar
af alla slag <6 bigö<liiinf/sUmnen
hos SCHILDT & HALLBERG.

Vackra, moderna

Taflisseri-arlieti t-"

pr
o

O

Taplsnerl-haitdeln,

M 4 Södra Esplanadgntan J\S 4
(invid Generalguvernörshuset,

1 tr. upp t. högerutiportgången.

Charl. Grönfors

Guld-, silfver- & alfenid-
arbeten

,7. W 7. Tal é ii.

N. Esplanadgatan 2it.

p. ro pofrs

Kin- octi De
c Norra Esplatoadg. 27, Alexandersg, 18, 3
3 -i
]S förtjenar att besökas af allmän- M

£ heten. p

'-JL- m^z mia- .m^z .«■_-.

större och mindre partier, hos

E. Lu ther,

Södra EsplanadgaUD JS i,
tclefon-niiniincr 227

Brandförisäkringsbolaget
jp11cih:rvix:

A. A. F. Lindberg-,
genera1ageu t

Skilriftden *> (teletonnummer 13!')

Ryska Brandförsäkringsbolaget
»får IMU

incililel., r försäkringar genoni

Gustav Paulig,
general-Hgent

N.Efcpldnadff. 5 (telefonnummer111)

V.sta Ryska Brandförsäkringsbolaget
af är

1827
meddelar försäkringar ge nota

Th. To 11ander,
N. Magasiusg. 1 (telefuiiuumnier 23 1),

Helsingfors, ILiors Dagblads tryckeri, 1882,


