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Til. Stude,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
JS 27 UnionsgatanM 27

PROGRAM-BLAD.
Söndagen den 22 Oktober 1882.

Bladet utkommeralla dagar. Lösnumrorå 10 71*.gäljas iNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshusetäfvensom ibladets annons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfvenprenu-

meration emottages till ett pris

N.n QO af 6 Zmf förhelt år. Annonser M-/\ QO.U OC, till ettpris afminst50 flinföras. II.UUCi

A.Parviainen&C:o
(Micbaelsgatan JS 8)

försäljaiparti:
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.

I.H. Wickel, Daniel Nyblins
Fotografiatelier,ffl 30 Alexandersgatan .^f 30,

rekommenderar sitt välsorterade Fabiansgatan Jtä 81,
öppensöclcnedagarkl. 9— G, söndagar kl,

10— 2. Telefonnummer 264.Viniäger.
Minutförsäljning för Spirituösa och Punsch

Alesiindersgntiin V>*2 (f. d. Stenbergs lokal). o. évKCMbMb
R. McIIin,

N. Kaplanadgatan 39,«— sa»»»»— c«»»Q
HJERPPIPOR

% hos J. B. Far/erroos, 9
JW 9 Alexandersgatan JHS 9. ®

t

jjMT* Rikaste urvai af vackra ochbil-
liga växter, blombuketter, som ex-
pedieras en half timme efter beställningen,
guldfiskar in. m.tt«9S«3«*0«««»«O«««*«tfi

6. TI. Stenlus,
Villan Alkärr, Glogatan Jtä 1,

telefon 241, telefon M 259.Vackra, moderna

Tapisseri-arbeten. Rich. Hindströms ,7
g Asfaltläggnings-kontor i

verkställer

O
nm l'nM1ak&-11i«i£ ar

O

T(tpisscri-liaiideli),
af alla slag.

'M 4 Södra EsplanadgatanMiTelefonnummer 106,
(invid Generalguvernörshuset!,
I tr. upp t. högerutiportgången itD. J. V^adéns

Elektriska affär, oo <J=Charl. Grönfors
SJ

SJ3Vtstra Henriksgatan J\ä 12,

telefonnumraer 200. HelsingforsNyaCigarrhandel CS 9

(Glogatan 1, Granqvists rya stenhus)
05

ao O"ml
OCÄ Mi-7»a»* eit välsorteradt lager af in- 60"-»

58ländslca cigarrer och papyrosser.
i Tapeter och rullåer \.. af nyaste slag i ?

" Georg Rleks' tapetmagasin, *

! N. Espiauadgatan 27. t Hos

FRITZ HJERTZELL t.
tocaAlbin Både,

Agentur- & Konimissionsaffäi*, porträtteras alia dagar från kl. 9 f. m
N. fiaplanadgatan 27 (telefonuummer 258).4 Helenegatan 4,

IH£" Annonser till ett pris af minst 50 penni emottugas å bladets annonskontor, "^WS



UlfHN:o 23.

HöiMlagen den 22 Oktober 1882.
För 16:de gången

"

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

53

Personerna:
Sir Marsland, godsegare spelas af Herr Åhman.Ldith, hans dotter „ |f Fröken GrahnHarry Marsland, hans nevö Herr Dahlström.Sir Macdonald

( AgardbLothair Macdonald, hans nevö
"

OlssonEva Webster, Ediths väninna och lekkamrat .... "
t

"
JYu Salzenstein.Sarah Gildern, guvernant hos Marsland }

"
Åhman.Leon Arraadale ) r ni" wiiiipim«cnn

Patrik Woodfordf «^« genttemän i » » Heir"^~
Master Gibson, skräddare

"
HirschMistress Dikson, Lothairs värdinna \ '.. )j )) Fröken Wennerqvist.Kobert, bibliotekarie f| ff Herr Salzenstein.John,kammartjenare hos Marsland ? SkotteTripp, kommissionär .' .' JJ ;

"
J Franck

S?«f Iexekntionsbeijenter !."""" Gl'evilli"s-
-",,'

j 'I » » » v- Holten.Ett stadsbud
|f m Paulgon.

(Scenen: l:sta akten i London, de öfrig-apå Sir Marslands landtgods. Tiden den närvarande.)

3D

O

■ «£S@>—

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

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

Priser
Partcrre n:ris 1—32 a 5: —

„ 33-72 „ 4: -„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3: —
Parterre-galleri „ 3: 50Venstra Parterre-Åvantscenen, hel loge 6 pl, „ 25:. 4.- —
Första radens fondloger, n:ris i», 10 och 11
Första radens sidologer

4: 50
3: 50

a äro:
Andra radens högraavantseen,hel loge, 6pl. å 20: —„ „ iondloger, n:ris 7—13, pl. I—2 „ 2: 50„ 7-13, pl. 3-7 , -2: —„ sidologer, pl. I—2 „ 2: —,,

t
„ sidologer, pl. 3— 7 „ l-jjnTredje radens avantsoener, hel loge . !<H„ „ fond

" |l" >> sidologer ■....'.' l^B
H
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Bitar.

— Srart påhvitt. Tilluppbyg-
gelse för annonsörer berättar enChi-
cagotidning1 följande lärorika ameri-
kanska historia:En person,somhjert-
ligt hatar all annonseringitidningar,
gaf här om dagen sin vrede luft i
följande ord: ,,För envecka sedanstal
någon från mig mitt paraply,som stod
iväntsalen till jernvägsstationen. Jag
hade fått det till skänks, och somjag
satte högt värde derpå, har jagutbe-
talt dubbla dess kostnad endast ian-
nonsering; men jag fick det inte till-
baka." Hur löd eder annons?" frå-
gade en köpman. Här är den", sade
mannen och tog fram ett tidningsklipp.
Köpmannen tog det och läste. Förl-
oradt. Iväntsalen tilljernvägetatio-
nen förloradesilördagsqvällettsvart
sidenparaply. Den, som tillvaratogdet,
erhåller hederligvedergällning,om han
återleinnar det in:o gatan"
Jag gifver ut mycket penningar för
annonsering", sade köpmannen,och
jag har alltid funnit, att det betalar
sig. Låt oss göra ettnytt försökmed
edert paraply, och om nidä ickemed-
gifver, att det är fördelaktigtatt an-
nonsera, vill jag köpa eder ett nytt
paraply." Köpmannenskref derpå på
en papperslapp: Om, Om denperson,hvil-
ken ilördags afton sågs tillegna sig
ett paraply iväntsalen till jernvägs-
stationen, icke vill komma i obehag
och få en skugga kastad öfver sitt
ärliga namn, hvilket han håller iså
högt värde, torde han ofördröjligen
återbära paraply't till n:o —■

—
■
—

gatan. Han är noga känd." Detta
infördes itidningen,och hvembeskrif-
ver den bestulne mannens förvåning,
när han nästa morgonöppnadedörren
till sin bostad? På verandan låg ett
hälft dussin paraplyer af alla färger
och storlekar, och planen framför ve-
randan varbokstafligenöfvertäcktmed
paraplyer, hvilka blifvit kastade dit
öfver staketet. På många af demvo-

VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.

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

märkta främmande arti-
ster nppträda:

Möhrings Trio och Teater-
Tintamarresque, gymna-
stiska sällskapet Warten-
berg,tyroler-sällskapet Ho-
fer, kanondrottningen miss
Fatima, den lilla trapez-
konstnärinnan Victoria,
clownen Larsson och pia-
nisten Pandrup.

Söndagenden 22 Oktober»
PROGRAM

Uppträdande at fröken Joana.
Solo för stråkcittra utföres af hr
Max Hofer.
Sista uppträdandet af den lilla Vic-
toria.
Uppträdande af hr Larsson

(15 minuters paus.)

Bolero, spansk nationaldans,utfö-
res at fröknarna Angelina o. Fran-
ziska Wartenberg.
Uppträdande af tyroler-sällskapet
HÖfer.
Uppträdande af herr Möhring,
Uppträdande af hr Larsson.

(15 minuters paus).

9. Möh rings Teater-tintamarres-
que, komiska parodisceneriita-
blåer.

Stor kinesisk fest med dansevolu
tioner, utföres af hela sällskapet
Wartenberg. Original af hr War-
tenberg senior.
Uppträdande af tyroler^sällskapet
Hofer.
Sistauppträdandetafkanon-
drottningen miss Fatitna.

Obs.! Imorgon förändradt pro
gram!

ro papperslappar vidfästade,på hvilka
stod skrifvet, att paraplyetsborttagan-
de berodde endast på ett förbiseende,
hvarjemte egaren anmodades att icke
göra väsen af ett litet missförstånd.
Herrar annonsörer torde af denna lil-
la historia finna, huru fördelaktigtdet
är att annonsera, men påsammagång
huru vigtigt det är, för att annonse-
ring skall betala sig, att man annon-
serar på ett förståndigt sätt.

sufflörluckan.

Är det mina va-

— Misstag. En dansösmed myc-
ket smala ben yttrade förtretad till
en bredvidstående manligkamrat, som
högljudt skrattade: Är det mina vå-
dor herrn gör spektakel af?"

— Nej
för all del! De absentibus nilnisibe-
ne" (man bör icke tala illa om de
frånvarande).

-Nej

— Modigt djur. En karl, som
skulle köpa en häst af en bonde, frå-
gade säljaren, om hästen var mycket
rädd af sig. Nej bevars", blef sva-
ret, — lian står ensam istallet he-
la natten igenom!"

-♥Underbart. Nog är det un-
derbart", sade en man, min hustru
och jag ha endast döttrar, och allaa'
dom flickor!"

Nöjd med sin lott. Till en
kung;, som mästerligt spelade fiol, ut-
ropade en virtuos med förtjusning:
Ers majestät hade kunnat bli en för-
träfflig tonkonstnär!" —

K anhända",
svarade kungen, men jaghar detallt
bätt te som jag har det." —

— Edgång införrätta. Doma-
ren (puekelryggig):Jag StephanSta-
ke." Den svärjande: (döf): Jag stac-
kars sate." D: lofvar och svär." S.:
Knogar, ,Knogar och bär." D.: Säg eftersom
jag säger!" S.: Sex före och sex ef-
ter." D.\ Vräk \\t karlen, han är
tokig!" 8.: Sträck ut karlen,han är
krokig!"

,0-t



— Blygsamhet. Till ett döende
fruntimmer yttrade en af hennes vän-
ner: ,,Lycklig du; du står redan med
ena foten i himmelenj och blott den
andra ännu qvar på jorden!" — Fi
donc!" utbrast den döende, det var
en högst ful ställning!"—

Annons. I —bladet lästes
under rubriken vtbjudes hyra följande:
En hög och ljus sal uti huset N:o 7
Gr

—
gatan, passande för en målare af

28 fots längd och IG fots breddsamt
med 2:ne ingångar."

— Afbruten dans. En hasvär-
dinna anhöllhos ett med dans sigro-
ande sällskap, att de måtte upphöra
dermed, emedan ivåningen denmder
en person liöllpå att dö. Dansenupp-
hörde. Efter ett par timmarkomvär-
dinnan åter upp och sade med ett sött
leende: Nu g-år det an attbörjaig-en,
för nu a' han dö!"

Dansennpp-

— Genialisk uppfattning. En
aktör, som skulle debutera i en be-
tjentrol, sade på scenen: en betjent
kommer in, tag-er ett bord och g-år."
Såsom det ock riktigt ståttihans rol.

rar ae: «-i- k: jl*,
i större och mindre partier, hos

E. Iiutlie r,
Södra Esplanadgatan Jis 4,

telefon-nummer 227.

J, E. Fagerroos,

Aleianderagatan 9.

C. Alb. Grubb,
Urmakare,

JW 7 Michsehgatan Jtä 7.

Helsingfors, Michaelsgataa 5,

Brandredskap,mejeri-artiklar
af alla slaf/ <& bigödnittgsämnen
hos SCHII,,UT & HALLBERG.

p. p

lin- ocfi De
= Norra Esplanadg. 27, Alexandersg. 18, 3
o
2 förtjenar att besökas af allmän- M
H heten. o

Helsingfor», H:iore Dagblads tryckeri, 1882,

Ot>s.!
■"»pyrowM- o. Cigarrliandelii,

Glogatan JW 2.
M. Mcexmontan,

L Laurstein,
Helsingfors,

Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget),

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

ffisfca &medicinska instrtimenter.
Handskar tvättas och färgas.

Brandförsäkringsbolaget

PHGENIX
meddelar försäkringar genom

A. A. F. Lindberg:,
generalagent,

Skilnaden 6 (teletonnummer 139)

Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget

SVEA
meddelar försäkringar genom

N. J. C AKLANDER,
generalagent,

Unionsgaten 27, telefonnummer 110,

Northern Assuranscompany
afslutar brand- och lifförsäkringar genom

E. LUTHER,
general-agent,

S. Espianiulg 4 (leltfonnummer 190).

Försäkringsbolaget

meddelar brand och lifförsäkringar ge-
nom Stnde <f C:o,

Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget

SKANDIA
medelår försäkringar genom

Schildt <£ Hallberg,
general-agenier,

MichneUgatan 5 (telefonnummer 220),

I:sta Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år

1827
meddelar försäkringar genom

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

Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år 1807

meddelar försäkringar genom
Gustav Paulig,

general-agent,
N.Esplaoadg. 5 (telefoDunmmer111)
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