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Tli. Stude,
Skrädderiröreise

och

Klädeshandel
M27 Unionsgatan M!27

Måndagen den 30 Oktober 1882.

lil.-ulot. utkommer alla dagar. Lösimmror ;"i 10Jit.säljasiNya le?.
tern, Brunnshuset och Societetshuset Slvensom ibladets annons
kontor,A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget, dorjifveiujreiiii

meratioii emottages till ett H
N'o A.f\ '"' '* 'T7"/'

''"' '''"^ '"'■
'''''"' '■' 'I,U TU! t'll '-it pris af minst ."ill ;/■''. iii!ii,-:!sH N:o40

A.Parviainen &C:o
(Michaelsgatmi Jtä b)

försälja i parti:
Petroleum, salt, kaffe,

socker,viner, punscho.cog- jnas;samt ipartio.minut:
Alla till en väl sorterad

jernhamlel hör. artiklar.
Å. Parviainen & C:o,

|Mi,ttiielsg. 8, telefon n:r22l.

'»33SS30EIV SK . Rich. Hindströms
~

<% fe
IAsfaltläggnings-kontorI

verkställer
asfaltlSJKKßiiiiarar^^j

iif alla slag.
l'('U'f()niHnnmer 10(>,

CO «5
K .^^^^jj^H I jagtredskapshandeln,

(3 Glogatan 3j

stort urval—-
1
" G «—

-
s £

=» tc^-8 Jagtgevär

y".y■.

Skjuttillbehör.
Fritz Wiik.

hos R. MeIIin,
N. EapianndgntaD 39.

Tapeter och rullåer
af nyaste slag i

Georg llieks' tapetmngasin,

fea

N. Esplanadgatan 27

&*»:*:"»»>«■*!»«»:«">?:'!!

fe /gj&- Rikaste urv», af Vackra och, bil-
liya vtixtcr, blombuJa-ctter, som ex-
pedieras en half timme efter beställuingen,
guldfiskar m. »t.

Albin Både,
Agentur- & Konmiissionsaffär,

af Julius Blilthner, Leipzig, Carl
Bechstein, Berlin, J. Tj Buysen,
Berlin, Carl liiinisch, Dresden.4 HeleDegat»n 4O. Ti. Stciiius,

Glogntan M 1 Amerikanska Harmoniums
af Kstetj & C:o.HosVillan Alkärr,

telefon M 241, telefon M 259,

FRITZ H3IRTZELL "Sol». A. Inberff,
10 Södra Esplanadgatan 10

porträtteras alla dagar från kl. 9 f. re

N. Ksplnnndgatan 27 (telcfonnuinincr 2o8), Pergaments-spelkortDaniel Nyb lins
Fotografiatelier, säljas hos hrr Luther & Rudolph, P.Po-

pofF och Th. Stiido samt uti stadens
större cigarr-butiker.

D. J. Wadéns

Elektriska affär,I'abiausgatim J\S 3)

C, söndagarkl Vcstra Henriksgntan J\s 12,öppen sucknedagu^k^^
in fl Telefonnummer 264, tclufoiiuuminer 200,

2HP" Annonser till ett pris af minst 50 penni emottayas a bladets annonskontor. ""^J
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UlffiN:o 27.

Onsdagen <len 1November INBÄ.
För l:sta gången

"W

Skådespel iiak<er, 3:rije akten i2:ne tablåer, »f Paul Ueyse.

-C3
"3
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-t— i

©
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Per s oiier tia:
Sofia, hertiginna af Pommern spelas af FrökenÉeis.
Bngslaff, hennes son Herr Pranck.
Ewald von Massew, hennes hofmarskalk „ .. Bränder.
Jiirgen von Krokow, ] [....„„ „ Åhman.
Hiiiis von Pntkammer, pommerska ädlingar, .... „ „ Ek«son.
Jost von Dewitz, | |....„„„ S. Malmgren.
Klans Barnim, borgmästareiIltigenwalde Balzenstein.Achim, Massows tjenare „ „ Skotte.
Hans Lange, bonde ibyn Lanzke „ Agardh.
Gertrud, lians moder „ Fru Skotte.DörfP, hans dotter „ „ Friiken Wessler.
Henning, hans lmsbonddräng. . - „ Herr Olsson.Honoch, en judisk boskapshandlare „ Hirsch.
Nils Eriksson, en svensk vapensmfd „ Grevillius.
Yeit Klinker, fångvaktare „ „ „ Dahlström.

(Scenen:IRugenvalde och ibyn Lanzke i Hintevpomiuern. Tiden: är 147(i.)

et

Parterre n:ris 1— 32
33-72„ följande stolrader, n:ris 73

hel loge (! pl. „ 2.1

Parterrc-loger , . .
Första radens fondloger, n:ris f», 10 och It
Första radens sidologer

Priser
3mf -ju,

;l 5: —
„ 4:

„ 3: 50

„ 4: 50„ 3: Ii)

na äro:
■imf'. yti.

Andra radens högni avantscp.n,hel loge,(ipl., å 20:
':■:■],.■.: n:rl-- , i:i, pl. I—21 — 2 „ 2: 50

11 u aidolojrer, pl. I—2 ._ „ sidologer, |>I. >i- 7 .
Tredje radens avantscener, hel K>u;e

fond
ii ,i sidoiojfor. ....„ gallerie

„ K):

1

"■»

00

O

%3 JOS.. Teaterns biljettkontor är öppet representationsdngarna:sScknedagarna från kl. 9f. m. till l/j8e. ni. siuni från kl. 4e. m.j sön- och helgdagar från kl. i)— 10 f. ni. ssnnt från kl. Be. niäfvensom de dagar, representationer icke glivas, från kl.12-7,8. Vid förköp före representationsda'
gen erlägges för Inaije biljett 10 procent otöfrerpriset.

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

Börjas kl. *i och slutas omkring kl. 10 e. m.

♥
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Popår konsert.
TifulagKen ilen 31 oktober

gifves uti

Societetshussalongen
den

femte populära

KONSERTER,
föranstaltad af

Helsingfors <u kcster-föreniög.

Per telefon
Nutidsromantik. 1Bkeffild

liölls den 11 d:s ett-egendomligtbröl-
lop, som väckt ett utomordentligtupp-
seende. En enkefru Milne önskade
att ånyo inträda i det lyckliga äkta
ståndet och infördemed anledninghår-
at' i MalrimoritaX Neioz en annons,
hvari hon redogjorde för sina olika
företräden och dygder, bland hvilka]
märktes en förmögenhet på 18,000
pund st. Mr Binus, en bekant pro-
kurator i SheffiW, medlem af muni-
cipalrådet m. m., fick lust att reflek-
tera pä anbudet och inlät sig i kor-
respondens med frun, som bodde i
Turnbridgewells. Ett möte aftalades
inärheten af hennes bostad, men det [

afbröts på ett mycket obehagligt sätt
i det fruns bror, som fått hum om sa-
ken, infann sia; och visade mr Binns
vintervägen. Då dennesedermerasök-
te frun ihennes hem, lät brodernka-
sta honom på dörren; han öppnade
hans bref och återsände dem, alltun-
der förevändning, att systern var sin-
nessvag. Fru M. lemnade emellertid
sitt hem och inlogerade sig under ett
diktadt namn å ett af stadens hotell.
Brodern, som efter detta, reste lika-
ledes till Sheffild och satte himmel
och jord irörelse för att hindra gif-

VåRIETE-lEATERN
Brunnshus-salongen.

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

märkta främmande arti-
ster uppträda:

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

Måndagen den 30 Oktober.

PROGRAM

Parterre-gymnastik utföres af den
lillaVictoria.
Uppträdandeaf herr Möliring.
Uppträdande af hr Larsson.
Uppträdande at fröken Joana.

(15 minuters paus.)

Uppträdande af professor Benius.
Den osynliga transporten.
Den nödsiäldeskräddaren.
Troll ljuset.
Det lyckade fisket.
Dcv falske urmakaren.
De lustiga talhickarna och faten.

(15 minuters paus).

Uppträdande af hr Larsson.
Uppträdande på trapez at donlilla
Victoria.
Kalifen i Bagdad, ouverture af
Boieldieu.

14. Möbrin ga Teater-tintamarres
que, komiska parodisceneri4 ta
blåer

Obs.! Imorgon förändradt pro
gram!

termålet. Detta var bestämdt tillden
11 och vid utsatt tid uppträdde bro-
dern vid Ingången till kyrkan med en
skara handfasta karlar för att bortfö-
ra systern. M. Binns, som öfvervnn-
nit alla andra hinder hos prest och
klockare samt skaffat sig attester af
tre bland Shefnlds läkare om, att det
ej fattades mrs Milne något infann sig
emellertid, eskorterad af poliskonstap-
lar, och dessa rensade platsen, sä att
brudparet kunde obehindradt komma
fram till altaret. Här gjordebrodern
det sista försöketatt afstyra vigseln
genom att vid behörigt ställeiformu-
läret protestera mot förbindelson,eme-
dan bruden var sinnesrubbad, men pre-
sten tog ingen notis härom, utan stöd-
de sig pä de tre läkareattesterna,och
vigseln försiggick. Brodern bevittna-
de gråtande ceremoaien, och mrBinns
hemförde itriumf sin maka och hen-
nes 18,000 pund st.

I sufflörluckan.

■Nej,

- Virtuoser iatt ljuga. Två
personer slogo vad om, hvilken af dem
som kunde ljuga bäst. Tänk dig",
sade den tjne, jag drack nyligen ett
gins vin, som var så surt, att narman
öfversprutade en omnibus dermed, så
krympte den ihop tiil en vanlg en-
Bpännardrcska." -- ,.Det är ingenting
att tala om", svarade den andre;käni-
i'r du icke till fanvinet?1

' — ..Nej»
livad är det för slag?' -- Det iii-

så surt, alt ett kompani som stälts
npp på liuie, äter drager sig tillsam-
mans ien kolonn, om bara en droppe
af det vinet gjntes på fanan." —
Jag är slagen, återtog den förste;

män säg mig, liar du nSgonsin druc-
kit ett slags kaffe, som är så svagt,

att det ej orkar rinna genom pipen
pa kannan?" - Nej, men jag har
kändt. en engelsman, som rökteså star-

ka cigarrer, att man alltid måste ha
två lokomotiv för de bantåg,medhvil-
ka han reste."

s

"o-V



MF" QvargWm ej tidningen iteatern eller konseri'salongen!"^Wf
fr— .— i t

— På liden. Tyst idomstolen!"
röt eH amerikansk domare, här ha vi
nu suttit och afkunnat domar iett
dussin mål, ocli jag har icke hörtett
enda ord af livad det varit frfiga om!"— Frågvishet. En mansperson
sågs komma ut från en tidningsbyrå
i Texas med krossad näsa, bara ett
öga och ett öra,och han förklarade
för en polisman, att han hade gåttin
på byrån bara för att fråga om re-
daktören var inne, och h;»n var in-
ne", tillade offret isorglig ton.

— Du skall icke stjäla. En
ung odåga stod anklagad för att ha
stulit en ofantlig mängdmatvarorfrån
en handlande.

Poliifdoniartn: Hvad gjorde du då
med alla dessa varor?

Den tilltalade: Jag gaf dem åten
af mina kamrater för att han skulle
lära mig tio Guds bud.

Polisdomaren: Men sjunde budet
säger dock: Du skall icke stjäla.

Den tilltalade: Ja, herr polisdoma-
re, så långt hade jag ännu icke kom-
mit.— Hedersförklaring. Ensådan
lästes en gång iAltonaer Nachrich-
ten" af följande lydelse: Den miss-
handling jag tillät mig mot fröken
Catharina Hutsfeld i Ottensen skedde
ifullständigt berusadt tillstånd, hvar-
förutan jag lefde idenvillfarelsenatt
jag träffat på min egen hustru."

Den dubbla bördan. En
eldsvåda utbröt; det gälde att ur lå-
gorna rädda ett ungt frutimmer. Det-
ta unga fruntimmer befanns vara af
en ovanlig korpulens.

Den person, som skulle bära bort
henne, försöktedet förgäfves. Då ut-
brast en muntergök:

Tag henne itvå bördor!"
- En sällsynt ovation. Ame-

rikanska tidningar berätta följande
missöde, hvilket drabbade fru Etelka
Gerster, hustru till den bekante im-
pressarion. Hon ville följa Sarah

Bernhardts exempel, och för attblän-
da nmerikanarnes ögon på sin konst-
resa medtaga egna hästar och ekipa-
ge. Vid hennes första debut öfver-
steg framgången all förväntan, det
regnade blommor och utanför teatern
mottogs hon af en jublandemennisko-
massa, som hastigt frånspnnde hennes
fullblodsspann och drog hennes vagn
till hotellet. När fru Gerster följande
dag ville ut och åka samt befallde
kusken spänna för,inträddedenne med
förtviflad min och förklarade,att går-
dagens entusiaster ej hade fört spän-

net tillbaka till stallet.
— Envis patient. Herr dok-

tor, livar gång jag skakar på hufvu-
det sä gör det ondt." — Men kan
ni då icke låt.i bli att skaka på huf-
vudet?" — Jo . .. men .. . hur
skall jag dä kunna veta om d°t gör
ondt eller ickeV"— Skrattar biUtsom skrattar
Sist. Ludvig XIII samtalade en dag
med Bassorapierre, hans sändebud vid
spanska hofvet, och anmärkte: Ni
kan icke föreställa er hur mycket jag
skrattade när jagfick höra,att nigjor-
de ert intåg iParis pä en åsna

—
den enaåsnanpå denandra!" — All--
deles riktikt, sire, men ni mins väl,
att jagvidtillfälletrepresenteradeer!"

,All

J. E. Fagerroos,
9Hi3- och öi{?oezta(?zifia \\{f

Alesitndersgatai» 9

q)\dtia.Ludv.cJisccdAVcdl
( iSUVxeiwdezsqaXan 2G)

tiixvetna t azti■(idet-ta- ■vniiictat-
vatte-n ocfi- lä^hdz-iichez;

föwcifjc-t \ia\\itt\qa ininczalval-
tcn-, sattez- fö-t -&a 3o<sv öii\al

Förs älcrings aktiebolaget

KALMI
meddelar försäkringarå lif, lifräntorm. m.

HllfvildkOlltor:Norra Eaplanndg. 27,
telefonnummer 147.

Bran;'- och Lifförsäkringsaktiebolaget

SKAMÖIA
medelår foreäfcringfrr genom

Schildt <f- Hallberg,
general-agenter,

MichuelsfCHtan 5 (teJftOtn imniirr 220)

Brandförsäkrings-aktiebolaget

SVERIGE
rrifi!Jcliir misskrinfNDgar genom

Knut Kjellin, Karl Ktfnig1,
Vefrtrn kitjen ./fy (j, O. Henriks);. JM 0

lista Ryska Brandförsäkringsbolaget
af Sr

1827
meddelar lör.sjikiin^ar genom

Th. ToIIauder,
N. M;'^-*sins^ 1 (telefnnnrimnier V3l).

Brandr och iiftorßäferißg&aktiebulaget

SVEA
meddelar försäkringar genom

N. .!. CARLAND EK,
generalagent,

UnioDftguten 27, telefobDuromer 110.

Ryska Brandföisäkringsbolaget
af ur a* « J

nieduclir försHkringiir genom

Gustav Paiilig,
geutirul-ögetit,

N E)-p)aniid^. & (telefoniiQramer lil)

Northern Åssuranscompany
afslutar brand- och liffftrsäkringar genom

E. LUTHER.
genercil-ageiit

S. E«plaoa.dg 4 (iclefunaumßier 19(1)

Försiikriiig-sboliiget

H® m b11'm
meddelar brand- och litförsäkringarge-
nom Stilde <P C:o,

Branxlförsäkjingflbolaget
PHGENIX

meddelar försäkringar
A. A. F.iindberg,

generalagent,
Skilnudeu 6 (telefonnummer 139)

Helsingfors, ILfors Dagblads tryckeri, 1882,


