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Tti. S tu d e,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
M 27 Unionsgatan JW '27

Måndagen den 23 Oktober 1882.
Bladetutkommer alla dagar. Lösnumrora 10fii.säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom i bladetsannons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfvenprenu-

meration emottages till ett pris
N,n QQ at 6 Smf förhelt år. Annonser Min QQ.U 00. till ettprisaf minst50 fil införas. «»"" W-

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

försälja iparti:
Petroleum, salt, kaffe,

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

Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.

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

Q

. Kich. Hindströms T

s Asfaltläggnings-kontor f
agfaItläggiilngar

At alla slag.
Telefoiiuumrncr 100,
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R. MeIIin,

N. Esplanndgntan 39.

v. Wrlgtlis

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

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.
Reparationer utföras. Rottingsbottnar

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

p. p poff soun- och Delikatesshandel,
c Norra Eaplanadg. 27, AlexaDdersg.18, g

]S förtjenar att besökas at allmän- M
|fi heten. p

gAoU/öj.JUu)v. qKdöcxX waii
f£J. fca:aii?i!jsgataii 26J

-mineraf-
vatten oav »»owdMf,

foz-jäfict iia-hufiqci tnit\cza(val-
I i å

[cm, ."»aftct jäv Ga 3oefv öjViqt
iJetiita fctaitcficr

D. J. Wadéns

Elektriska affär, J— "

Vestra Henrikagatan JS 12,
$PF" Rikaste »irvai af vackra, och bil-
liga Växter, blombuketter, som ex-
pedieras en half timme efter beställningen,
guldfiskar ni.m.

Jofm
»■*"

telefonnummer 200.

o«-. JM. Stenlns,
Villan Alliärr, Glpgatan M 1,
telefon J\S 241, telefon M 259.1 Tapeter och rullåer !'

3p af nyaste slag i |é
m '■'--""—■ Kicks' '■""■'■"■' !" *

af Julius lililthner, Leipzig, Carl
Bechstein, Berlin, J. L,. Duysen,
Berlin, CarlMönisch,Dresden.

■ty.'Ji^S^^^A'■"l' j'l'«"'i'V 'i*"»' V 'i »■'■' '»Vi'»''l"i*i>iW^c'.i»*'L

Amerikanska Harmoniums
af Esteff & Co.Daniel Nyblins

Fotografiatelier, Joli. A. Inberg,
10 Södra Esplanadgatan 10

Fabiansgatan Jtä 31,Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär, öppensöcknedagarkl.9—6, söndagarkl.

10— 2. Telefonnummer 264.4 Helcnegatan 4,

iPff*" Annonser till ett pris af minst 50 penni emottagas å bladets annonskontor. "Tm
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Onsdagen den 25 Ol*tot>er 1882.
För s:te gången05

:© Prinsessan af Bagdad.
Pjes i3 akter af A. Dumas d. y.

33

Per'sönerna:
Jean de Hun spelas af Herr Bränder.
Nourvady „ „ Dahlström.
Godler „ „ „ Åhman.
Richard „ „ ,; Agardh.
Trevélé „ „ „ Salzenstein.
En poliskommissarie , „ „ s. Malmgren.
Lionnette „ „ Fröken Reis.
Raoul de Hun (6 år) „ n
Ea kammarjungfru „ „ Fröken Ingraan.
En engelsk guvernant „ „ „ Kurck.
Antoine „ „ Herr v. Holten.
En betjent , . . . . „ „ „ Paulson.

(Scenen: IParis.)

SB^- Mellan akterna sjunger fröken Elise Hellberg, "^f

eS

Priser
Parterre n:ris 1— 32 a 5: —

„ 35-72 „ 4: -„ följande stolrader, n:ris 73— 154 . „ 3: —
Parterre-galleri , 3: 50
Venstra Parterre-Avantscenen, hel loge 6 pl, „ 25: —

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

„ 4: 50„ 3: 50

a äro:
ZFnif. yti.

radens högra avantscen,helloge, 6pl., å 20: —
B:Hs 7 13, pl. I—2 2: 50
fcZ-Ji_pL_ö-'i 2: -„ sidologer, pl. I—2 .„ sidologer, pl. 3—7 .

Tredje radens avantscener, hel loge„ „ fond
i

„ „ sidologer„ gallerie

„ 1: 50„ 10: -
i.
\. ,—

50
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"WS.. Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna: söcknedaearnafrån kl. 9f. 111. till '23 e. m. samt från kl.4e. m.; sön- och helgdagar från kl. 9-10 f. m. samt från kl.Se.Nn,afvensoin de dagar, representationer icke girvas, från kl.12-V23. Vid förköp före representationsda-gen erlägges för lmuje biljett 10 procent ntöfrerpriset.

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

Börjas kl. 7 och slutas omkring kl. 10 e. m.



Poplär konsert.
Tlsmlasfii den 24 oktober

gifves uti

Societetshussalongen
den

tredje populära

KONSERTEN,
föranstaltad af

Helsingfors orkester-förening.

g^"* Entrébiljetter a 1tnk säljas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget)o. Borgströmstobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid
ingången.

Herrskapet Anelins som-
marnoje.

(("'orts. fr. n:r 3f>.)

Flyttlassen vorobehörigeniordning;
pappa Petrus stod å förstugutrappan
och vinkade med siv randiga näsduk
till pojkarne, som i förjusninghade
klättrat högtupp på det sista lasset.
Den lille bleklagdeHans, som ipa-
rentes sagdt var en af de mest osty-
riga bland pojkarne. hade svingat sig
upp på en stol, men ej berUknat att
han iatagit en allt för upphöjd ställ-
ning; ty då de kommit tillporten,var
densamma olyckligtvis för lag,hvadan
Hans fick sig en stjeinsmällmotbräd-
listen, så att han tog öfverbalansen
och gjorde ett saltomortaliluftenmed
den påföljd, att han kom hufvudstupa
ibacken.

,,Stanna! Håll!" skreks ikorns.
Mamma var nära att falla ivan-

makt vid åsynen af Hans'kullerbytta.
Pojken slapp emellertid undan med

VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.

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

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Möhrings Trio och Tealer-
Tintamarresque, gymna-
stiska sällskapet Warten-
Jberg, tyroler-sällskapetHo-
fer, clownen Larsson och
pianisten Pandmp.

Måndagen den 23 Oktober.

PROGRAM

Clownernas entrée utföreaaf Carl.
Paul och Willi Wartenberg.
Uppträdande at fröken ioana.
Solo för sfråkcittra utföres af hr
Max Hofer.
Uppträdande af hr Larsson.

(15 minuters paus.)

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

(15 minuters paus)

Musik-nummer,

10. Möhrings Teater-tintamarres-
que, komiska parodisceneri4 ta-
blåer.

11. Uppträdande af tyroler-sällskapet
Hofer.

12. Ikariska lekar utföras af hela säll-
skapet Wartenberg.

Obs.! Imorgon förändradt pro-
gram!

ObS.! Tyroler-sälltikapet Hofer
och familjen Wartenberg komma
blott att uppträda ännu några
dagar.

ett par skråmor och en väldig kulai
pannan. Pappa Petrus, som alltidvar
framme med en strof både iväl och
ve, gnolade: Till Österland vill jag
fara", Sara interfolierade: Tyst Pe-
trus, du har inte en smulredapådig;
inte ligger Eolslund österut. Det lig-
ger utom Söder tull."

Hur det nu var, kom familjenefter
mycket bestyr iväg,utom pappa sjelf,
som skulle komma ut om Lördagaf-
ton för att stanna öfver på landet
hela påföljande vecka. Då skullehan
derjemte hafva med sig både mat och
dryckesvaror. Ty Sara hade nogsamt
satt upp på en lista livad som behöf-
des till hushållet.

Petrus' innerligt dyra maka hade
ej satt upp på listan, att några be-
kanta till gubben skulle följamed till
Eolslund; men icke förty stötte Pe-
trus på fyra af sina gamlaumgänges-
vänner att följa med ut till landetför
att njuta landtluftens uppfriskandebe-
hag. De fyra vännerna mottogo med
glädje anbudet. De skulleifulla drag
njuta af den beqvämlighet, som å
landsbygden kunde stå dem till buds,
och Petrus gjorde sitt till att prisa
den villa lian hyrt för sommaren.

Tänk blott", utropade han förtjust,

om ni endast fästen eder vid namnet
Eolslund! Låter det ej skönt? Påden
beskrifning som jag fått af notarien,
som hyrde ut det, skall villan hafva
ett i högsta grad romantiskt läge, så
påstår åtminstone min hustru."

Helt naturligt blefvo vännerna ändå
mer lifvade för utfärden, då dehörde
Petrus i så vackra ordalagbeprisa
sitt nya sommarnöje.

Lördagseftermiddagenkom. Petrus
Anelin jemte hans fyra vänner stuf-
vade så godt sig göralät in sig ien
droska för att begifva sig ut till det
omtalade skönt belägnaEolslund. Di-
verse korgar stoppades under sätena.

På kuskbocken hade Petrus sjelf tagit
plats. Det var en tryckande hetta,
solen baddade på och dammet stodi



rikliga moln å landsvägen. Den för-
sta milen gick väl för sig, men sedan
började lite livar blifva otålig. Den
som mest våndades var hrBrylå, sta-
dens källarmästare. Man må ej un-
dra deröfver, då han satt inklämd och
ej kunde rörasigur stället. Medlian-
syn till hans digra lekamen hade ett
helt säte idroskan varit behöfligtför
honom ensam. Hans granne,herrTi-
moteus Knapp, skräddare till profe-
sionen, var deremot helt spenslig.
Knapp, som var en god och välvillig
person, gjorde allt livadliankunde för
att krympa" samman. Det hjelpte
ej. Brylå svor på, atthan hellre gick
resten af vägen än att sitta inklämd
som en packa sill. Deandraherrarne
togo saken lugnt och Petrus tröstade
sin hederbror Biylå med, att då de
kommo fram, så skulle en livar afdem
komma iåtnjutande af ett friskt bad
och desslikes en svalkandedryck. Pe-
trus var den som förstodatt hållamo-
det uppe, så att sällskapet ickeskulle
blifva misslynt på vägen. Sjelf var
han ej så särdeles förnöjd;han kunde
ej låla bli att se sig kring: ju läng-
re bort de åkte, började omgifnin-
garna se alltklarare och skogfattigare
ut, tills de kommo till en trakt, der
man endast såg några magra tallar
och för öfrigtblottenvidsträcktljung-
bevuxen mark.

Nu äro vi irykande rappet vid
Eolslund", sade pojken, somskjutsade
herrarne, idet han gaf kamparneett
rapp med piskan, så att det bar af
i ilande fart till målet för resan

—
det vidt omtalade sommarnöjetEols-
lund.

(Forts.)

I sufflörluckan.

Omtanka. Ett konfektätandesäll-
skap satt en gång nere iStrönparter-
ren, då ett fruntimmerkastadeen med
punsch fylld chokladpralintillensparf.

Det var dumt!" utropade herr X.
Inte dör han af det", invärde frun-
timret. Nej", svarade X., men nu
kommer han tillbaka om en stund och
då är han full och sjunger bara fula
visor!"

— Annons. Den herre, som
måndagen den 9:de dennes å restau-

rationen vid — gatan för intagen för-
täring lemnade en guldring ipant,
torde återlösadensamma, emedanguld-
ringen är af messiDg. Påsammastäl-
le finnes till salu en rappliönsliundhos
öfverkyparen, som nyligen genomgått
valpsjukan och är vackert tecknad.

— SvAr replik. En yngre aktör
i S— m skulle en gång för några år
sedan framsäga följandereplik: ,,Sto-
ra trädstammar ligga söndersplittrade
som svafvelstickor med rötterna mot
skyn", men sade till publikens stora

munterhet: S tora svafvelstickorligga
söndersplittrade som rötter med träd-
stammarne mot skyn."

■
—

■ Tyska. En skolgosse öfversat-
te livad som följer:Die Quelle der
Schwermuth war ihmvorlierbekannt"
= Den qvällen blef svarmoder med
fåraherdenbekant;Em Schauer iiber-
fiel ilm im Funsternisse" = En sjå-
are öfverföll honom ifönsternischen;— Schmerzvolle Thränenrolltenihm
auf den Wanger"=Smäckfulladrän-
gar rullade in på vagnarne; — och
Als er fortging, begegaetenilm die
Armen" = Då han gick fort, begag-
nade han ena armen.

— Tjenstaktighet. Ien tid-
ning annonserades föjande:Till rök
ning" emottages alla sorters finacigar-
rer, om adress iulemnasiMatvaruhan-
deln vid — gatan N:o 11."

— Två lnifviiden. En gångkom
skämtaren Kull på klubben iSkara
ock satte sig på en stol och började
gapskratta. Hvad iHerrans namn
har du så roligt åt?'' frågade manho-
nom. Jo jag ser någonting så ro-
ligt, jag ser två trähufvuden på ett

skaft", sade han pekande på en be-
skedlig rådman, som gick på golfvet,
rökande pipa.

I jagtredskapshandeln,
(3 Glogatan 3)

stort urval

Jagtgevär
&

Skjuttillbehör.
Fritz Wiik.

Lindroos & Flodström,
Urmakare,

,M' i<S Alexandersgatan M 18.

Augusta Falilströms

MODEMAGASIN,
Maricgatnn 12,

rekommenderar sitt lager af fransyska
mode-artiklar för kläder och hattar till
moderata pris.

Pergaments-spelkort
säljas hoa hrr Luther & Kudolph, P.Po-
poff och Th. Stude samt uti stadens
större cigarr-butiker.

DÅUSSKOLA.
Lelttionema äro började och

elever mottagas fortfarandeper
kurs eller timvis. Imaxurka
med turer gifves äfven undervis-
ning. l'riset billigt.

Axelina Apelbom,
Högbergsgatan 32, midtföf nya folk-

biblioteket.

Försäkringsaktiebolaget

KitLEVA
meddelarförsäkringarå lif, lifräntorm.m

HufvudkOtttor: Norra Esplanadg 27,
telefonnummer 147.

Brandförsäkrings-aktiebolaget

SVERIGE
meddelnr föisäkringingar genom

Knut Kjellin, Karl Köiiip,
Vestra kajen Jtä 6. O. Henriksg. J@ 9,

Helsingfors, ILfors Dagblads tryckeri, 1882,


