
Hf* Qvarglömej tidningen iteatern eller konsertsalongen! "Tp!
r \ml B f

Til. S t u d e,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
J\S 27 UnionsgatanM27,

PROGRAM-BLAD.
Fredagen den 3 November 1882,

Bladetutkommer alla dagar. Lösnumrora10Jii.säljasiNyatea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom i bladetsannons-
kontor, A. L. Hartwaljs butik vid Senatstorget,der äfven prenu-

meration emottages till ettpris

N'l\ A.A. At ö förhelt år. Annonser IU.n y|d
>U *T*T. till ettpris af minst50 yte införas. II.UTTi

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

försäljai parti:
Petroleum, salt, kaffe,

socker,viner,punsch o.cog-
nac; samtipartio.minut:

Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.

A. Parviainen & C:o,
Michaelsg. 8, telefon-ntr 221

CO «

-E?"3 5 "a
*" Is

Q-taoöaon o. §iivcc'M-2>
R. Mel Iin,

N. EsplanndgatsD 39,

HBP*" Rikaste urval af vackra, ochbil-
lif/a växter, blombuketter, «om ex-
pedieras en hulf titnme elter beställDingen,
guldfiskar in. m.

O. TB. StCllluS,
Villan Alkärr, Glogotan J/S 1,

telefoD JIS 241, telefon M 259.

. Kich. Hindströms Tco te;

iAsfaltläggnings-kontor !
verkställer

ag fa111a £ £,' it Ingar
af alla slag,

Telefonnummer 106,

■

3>

er
Urmakare,

t EK

Tapeter och rullåer
af nyaste slag i .t

Georg Rieks' tapetmagasin, jj|
N. Eaplanadgntan 27. '

-
1"-..-.: ■ ■-. ■ '"-' *'. '<'->",.','■.^.* V-i*'-.i*.*-'1.**-)' -V '■'.V-*v"l' *!*■'■"iV 'i'"?i

Daniel Nyblins
Fotografiatelier,

Fabiansgatan M 3J,

öppensöaknedaga^k}^^^i^öndaaa^\
10- U Telefonnummer 264.

D, J. Wadéns

Elektriska affär,
Vestra Henriksgatan JW 12,

telefonnummer 200.

fera %tt((hx
f

från 2 mk 50 penni paret till högrepriser,
F» A. Loström,

N. E3planadgatau JW 33.

I.H. Wickel,
Ifå 30 Alexandersgatan ,M 30,

rekommenderar sitt yiilsor terade

Vinlager.
Minutförsiiljmng för Spirituösa ochPunsch

Aleraodersgatan 32 (f. cl, Stenbergs lokal),

Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,

4 Helenegatan 4

Schildt & Hallberg,
Helsingfors, Michaelsgatan 5.

Vrandretlslcap, mejeri-artilclar
af alla slag & bigödningsämnen
hos SCHILUT & HALLBERG.

L. Laurstein,
Helsingfors,

Mikaclsg. 11 (vid Jernvägstorget),

Handsk- & Bandage-fabrik.
Försäljningaf gum,mivaror,Jcirur-

gislcn éi medicinska instrumenter.
Handskar tvättas och färgas.

£*
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v*

ca
er.-

u
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2J^P" Annonser till ett pris af minst KO penni ernottagas å bladets annonskontor. "^Wf
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Fredagen den 3 November 1882.
(«:<« aboiinement-iipektaklet.)

:© För 2:dra gången

Ak hå mn^AlU^
Skådespel i4 akter, B:dje akten i2:ne tablåer, af Paul Heyse.

Personerna:
Sofia, hertiginna af Pommern
Bugslaff, hennes son
Ewald von Massow, hennes hofmarskalk . . .
Jörgenvon Krokow, I [Hans von Putkammer, pommerska ädlingar, -j
Jost von Dewitz, | i
Klans Barnim, borgmästareiEiigenwalde. . .Achim, Massows tjecare
Hans Lange, bonde ibyn Lanzke....
Gertrud, hans moder
Dörte,hans dotter
Henning, hans husbonddräng... ....Henoch, en judisk boskapshandlare
Nils Eriksson, en svensk vapensmed...
Teit Klinker, fångvaktare

(Scenen:IRiigenvalde ochibyn Lanzke iHinterpommern.

spelas af FrökenReis.„ „ Herr Franck.„ „ „ Bränder
„ „ „ Ahman.„ „ Ekfson.„ S. Malmgren.„ Salzeustein.„ Skotte.„ „ Agardh.„ Fru Skotte.„ Fröken Wessler.

Herr Olsson.„ „ Hirsch.
Grevillius.
Dahlström.

år 1470.)Tiden

Parterre n:ris 1—32„ 33-72„ följande stolrader, n:ris lo^An^^^^^MParterre-galleri
Venstra Parterre-Avantsoenep, hul loge G pl, „ 25
Parterre-loger . , , . .
Första radens fondloger, n:ris 9, 10 och 11
Första radens sidologer

Priser
3mf. yti.

k 5;

» 4: —
"

3: 50

„ '4: 50„ 3: 50

Andra radens högra avantscon,hel loge, f!plj^^H
ii » fondloger, mris 7—13, pi. I— 2^H„ 7—13, pi. 3-7".. !„ sidologer, pl. I—2 .■
,\ „ sidologer, pl. 3—7 .1

Tredje radens nvant.sceiuT, iu-1 l"g'B„ „ fond .
„ „ jrallrrii^H

na äro:
!fhif JU.ii—
■ 50

„ 2:„ 1: 50„ 10: —
„ 1:-

1: —

M
O

UUS.» Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna:söcknedägarna från kl. J)
f. m. till ',23 e. m. samt från kl.4e. m.j sön- och lielgtlagar från kl.9-10 f. in. samt från kl. 3cm.,
äfvensom de dagar, representationericke giivas, frän kl.12— */»8. Yld förköpföre representationsda-gen erlägges för Inarje biljett 10 procent utöfverpriset.

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

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

♥
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Popi konsert.
Lördagenden 4 novemher

gifves uti

Societetshussalongen
den

Sjett e populära

KONSERTEN,
föranstaltad at

Helsingfors orkester-förening.

|W* Entrébiljetter a 1m.h säljas
ihr Hartivalls vattenbuti/c (Se-
natstorget)o. Borgströmstobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid
ingången.

sufflörluckan.
— Det orginella skadespelet.

En dramatisk författare,som varsvårt
behäftad med lytet ait stamma, före-
läste en pjes för en teaterdirektör.
Efter slutad läsning- tryckte direktö-
ren författarens hand medförtjusning,
ropande: »Brafvo! det var då någon-
ting originelt, en pjes, ihvilken alla
personerna stamma.» — »Men dä ...
dä ... dä ... dä ...a intepc...
pe .. . pc . .. personerna,somst...
t ... t ... tamma... dä... dä...
dä ... dä a jag!» — »Jasä, ja, då
kan jag icke avtagaherms pjes. Det
var den der allmännastamningen,som
slog an på mig.»

Nog var den torr. Mamm-
a"yttrade en liten gosse, som blif-
vit tillsagd att torka enhandduk fram-
för eldbrasan, är den färdig när den
är brun."

VARIETE-TEATERN
Brunnshus-salongen.

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

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Trollkonstnären,prof.BenillS,
MöhringsTrio o. Teater-
Tintamarresque, den lilla
Victoria,clownenLarsson
och pianisten Pandrup.

Fredagenden 3 November*

PROGRAM:

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

(15 minuters paus.)

Uppträdande af professor Benius.
Trefaldig förvandling.
Den ärlige kassören.
Madam Tulitus magasin.
Hastigt försvinnande.
De framtrollade fiskarna.
Paradisträdet.

(15 minuters paus).

Uppträdande af hr Larsson.
Uppträdande på trapez af den lilla
Victoria.
La Straniera", ouverture af Bel-
liai.

14. Möh ring a Teater-tintamarres-
que, komiska parodisceneri4 ta-
blåer.

fJuS.'Idag sista uppträdan-
det afhrBeniusochlilla Victoria.
Imorgon ingenföreställning.I

nästa vecka uppträda nya arti-
ster.

Presentationen. En herre
med hvita lockar presenterade sig för
en af de qvickasteaktriserna vidThé-
atre frangais.

»Jag har ej den äran», sade han,i
det han steg öfver tröskeln, »att vara
känd af er, men jag har varitmycket
bekant med er mor.»

x>Ah!» inföll skådespelerskan,»skul-
le ni händelsevis vara min far?»

— Den stora tragedien. Eu
ung engelsk dramatisk författare er-
bjöd en tragedi ifem akter åt en te-
aterdirektör.

»Min tragedi», sade han, »är ett
mästerstycke, och jag svarar för att
den skall erhålla den mest lysande
framgång, ty jag har sökt skrifva i
min nations smak, och min pjes är så
tragisk, att alla mina skådespelaredö
itredje akten.»

»Och hvilka äro då skådespelare i
de begge sista akterna?» frågade ho-
nom direktören.

»Vålnaderna af dem som jag dödat
iden tredje.»

— Musikaliskt geni. »Kära Lot-
ta, min son är en riktig Beethoven.
Han hamrar hela dagen päpianot.. .
och så är han döf.«

På jernväSStatlOll. En re-

sande (som harmycketbrådtorn):»När
går sista tåget till Södetelje?» — En
stationsbetjent: »Åh, det får väl hvar-
ken ni eller jag upplefva.»

Åndå en tröst. Direktören
för en amerikansk konstberidartrupp
var nog välvillig att trycka på sina
affiicher: »Skulle någon af minakonst-
närer eller konstnärinnor falla af hä-
sten och bryta af sig halsen ellernå-
gon trapez-artist slå ned ihufvudet
på någon af åskådarne, så fins en
prest alltid till hands förattgifva ho-
nom sista smörjeisen.»
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— Det kära huset. X.,sköplig
af ålderdom, upprättade sitt testamen-
te. Jag gifver och testamenterar",
yttrade han med en suck, mina lös-
ören åt Per."

—
och edra pennin-

gar, min herre?"
—

llinapsnningar?
Hvad för slag? alltsammans?. ..
Ack, efter som det måste så vara",
tillade han gråtande, så ger jagdem
åt Pål." — Och ert hus, min her-
re?"

—
Håll! Mitt hus? Hvad det

angår, så säger jagnej .. . Jagkan
icke skilja mig dervid. . ." och han
uppgaf andan.

— Stamfader. En ungadelsman
skröt i ett sällskap öfver att hans
stamfar var af den alsta kändafamilj
på jorden.

En infallsmakare yttradedå att, en-
ligt Darwins teori, apornas familjvar
den äldsta kända.

— Sorgensbeklagandenndan-
bedeB. En äkta man, som beklaga-
des af sina vänner öfver hustruns
plötsliga försvinnande, utbrast ifrigt:
,,Beklaga mig icke, förr än hon åter-
kommer."— Den frivillige. Pat! Hvad
är det för väsen nere pågatan?"frå-
gade en engelsman sin irländska be-
tjent. — Äh, just ingentiDg-, herre",
svarade denne, man tvingar endast
en ung man att inträda som frivillig
iarmén."

Lång väntan. En gift man,
som förgäfves väntade sin man med
ångbåten, tillkännagaf sin stora leds-
nad öfver att han (\j var med. En
ogift väninna menade, att det var då
ingenting att vara ledsen öfver. -
»Åh, du vet inte du, livad det villsä-
ga att gå ocli vänta förgäfves.» —
»Vet jag icke, jag, som har gatt och
väntat förgäfves iså många år!»— De skönaste ögonen. En
spektatör yttrade under en mellanakt
på operakällaren sin förtjusningöfver
den lofvande debutanten fröken X:s
skönhet. En af lians bekanta drista-

de sig dervid anmärka, att fröken X.
visserligen vore en vacker flicka,men
att hennes ena öga var mindreän det
andra.

»Hennes ena öga mindre än detan-
dra», utbrastentusiasten. »Du har sett
galet; det är tvärtom större.»

— Svågerskapet. En dam gifte
sig efter sin första mansdödmed den-
nes broder. Hon lät dock den dödes
porträtt hänga qvar på väggen. En
person frågade henne en dag, idet
han pekade på porträttet: »Är det der
någon af er familj, min fru?» — »Ja,
det är min salig svåger.»

— Dödsnotisen. Enamerikansk
tidningsredaktör erfor en så stor gläd-
je öfyer en rivalds dödsfall, att lian
notificerade detsamma under rubriken
nöjen."

— Jemföreisenslog ej in. En libe-
ral publicist hade af en skräddare be-
stalt sig ett par byxor; men närhan fick
dem, voro de alltför trånga, hvarför de
af honom kasserades. Ah, herre Gud"—

utropade skräddaren
—

de äro all-
deles efter nyaite pariser-modet, och
herrn har ju alltid arbetat för framåt-
skridandet." — l)eri har ni fullkomligt
rätt" — svarade publicisten — "mm nu

är saken den, att jag ide här byxorna
hvarken kan komma frameller tillbaka."

Ä§JL Fortepiano-fabrik,— — _3^^_T i3Nikolaigatan 10.
Flyglar och PianinOS med jernram,

till billiga priser. — Obs.! Äldre pia-
nos tagas iutbyte. jfl^P Reparationer
verkställas. Pianos uthyras. ""^Bd

J. E. ENGSTRÖM

TB- 38-S «Ä- E«^,

större och mindre partier, hos
E. Luther,

Södra Esplanadgatan Jfå 4,
telefon-nummer 227.

P. Popof f s

Kin- och Delikatesshandel,
Norra Esplanadg. 27, Alexandersg. 18,
förtjenar att besökas af allmän-
heten.

Aftonkurs
idubblaital.boldiållerietoch

kontorsgöromål.
På fieres begäran börjasendylikkurs

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

Kursens längd blir 200 a 300 t:r (eller
för grundligt inlärande af kursämnena
erforderlig tid) med minst 8 och högst
15 timmar i veckan, fördeladepä 4 a 5
aftnar, och kan kursen efter önskan ut-
sträckas ända tillmaj månad nästa år.

De herrar och fruntimmer, soi;i redan
egnat eller tänka egna sig åt affärslif-
vet, böra ej försumma Jet nu erbjudna
tillfället att säkert tillegna sig de lör
framsteg inom denna branche oundvik-
jiga insigter ibokförings- och kontors-
göromål,

Såväl till afton- som dagkurstimmarne
(de senare minst 2 och högst G allasöck-
nedagar) emottagns elever, i mån af ut-
rymme, uti

Neattderg liaiidelagkoln,
Alexandersgatan H4

Helsingfors Nya Cigarrhandel
(Glogatan 1, Grönqvists nya stenhus)

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

©e«s® »»a® »""»"♥»"*""*@
S HJERPPIPOR "
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J. E.Fagcrroos, JJhos
9 Alexandersgatan JU 9."

f|oe£ «3 »"""a«»oeee«9«e ©
civ?nq.JvLiDv. (JwwzbwowL

o
(^ oLfjxaH^^rsqala-i-v 2(51

tiilvctfxixt atNftcicf Ca mi\\cia l-
vattcn och ■täz&Stiiéici;

föz-säljcz nakvwliqa rnineiatvat-
tcn, sattet- jöt -6a3 ocfv äfoiat
"i denna -Geancfvc.

Vackra, moderna

Tapisseri-arlJßten
Taptsseri-handeln,

M 4 SödraEsplanadgatanMi
(invid Generalguvernörshusetj,

1 tr. upp t. högerutiportgången.

Charl. Grönfors.

Helsingfors, II:fors Dagblads tryckeri, 1882.


