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Skrädderirörels
Sondagen den 5 November 1882

och

Klädeshandel Kl.idet. utkommer alla dagar. Lösnmnror ;i10 ~/<i. säljasiNya tea-
lem, Brunnshuset och Societetsimset äfvensom i bladets annons-

W '27 Unionsgatan . !-' \'~i. \ Icontor, A- L. Hartwalls butik vid Senatstorget, der äfven prenu-
meration emottages till ett pris

H'.' Af" :ii '' förhelt år. Annonser fe1.,.. A C
ifllettprisafminstöO~/ti. införas. tt.U tö,

iflsssEssssra

A.Parviainen & C:o
(Michaelsgatan \i B)

iörsiilja i parti
Petroleum, salt, kaffe,

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

Jernhamlel iicr. artiklar.
A. Parviainen & C:o,

Michaelsg. 8, telefon n:r 221
q

\'"js§:ts'if 7
"

CO «

o. äi-ttcc-nc-o
hos R. 5V5 e t I in,

N. EsplanfttlgntaD S9

jgjSJT* liifcnstc urvin af Vdchra Oe7l bll-
lif/a växter, blombuketter, »om ex-
pedieras en h.!f timme eiter beställoiogen,
guldfiskar 111. in.

ti. 91. Sdcisiiiw,
GlogFitsif ./)? 1,Villan Alkiirr,

telefon JYt 241, tilefon ./¥ 259,

Rich. Hindströms

s Asfaltläggnings-kontor 1
_§ verkställer

as (S'a111äKK">"«» %ai*

af alla slag.
Telefonnummer 106,

■
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s

C?"
13"

Ur nia 7care,

icHS-ÄSSSSSS-**-^

ITapeter och rullAer 1
af nyaste slag i

Georg Rieks' tapetmagasin, id
N. Esplapadgatan 27. I

-!■' "-",,"■■>'i7-m;'iäi'i'l ViW-n"-'■"■"■■*i*.".'."-■V
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3>Ä£#nfit
ulföres af undertecknad till bil-
ligt pris.

IW. Paul,
13 Skarpakyttcgatan 13,

D. J. Wadéns

Elektriska affär,
Vf.stra [fewiksgatan <W 12

teleföttnumruct 2('O.

Ednard Eveiisen,
Asniliir, »pcdltioiiiit- «*" kom-

fltiissloißsafl^är,

försäljer stads- £ landtegendoniav
samt obligationer dt nlcti.er.

I.H. Wickel,
-W 30 Alexandersgatan JVS 30,

rekommenderarsitt välsorterade

Vinlager.
Mirmtföreäljnjjig for Spirituösa och Punsch

Alesanderagatan 32 (f- d. Stenbergs lokal)

Albin Både,
Ageulur- Är Kommissionsaffär,

4 Ilelefiegatfin 4,

Schildt & Hallberg,
Helsingfors, RficliaeUgatafl 5.

Brandredskap,mejeri-artiklar
af alla slag <£" bigödnitigsämnen
hos SCHILOT & HALLBERG.

L. Laurstein,
Helsingfors,

Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget),

Handsk- & Bandage-fabrik.
Försäljningaf aummivarov,Idrur-

f/islca <lé medicinskainstrnnieiiter.
Handskar tvättas ocli färgas.
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lP^j?~ Annonser till ett pris af minst 50 penni emottagas å bladets annonskontor, -^ff
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Uf4N:o 29.

Söndagen clen 4> November 188S.
För 3:dje gången+3

p*

:©

HÅUS LÅHGE
Skådespel i4 akter, 3:dje akten i2:ne tablåer, af Paul Heyse.

"i-<

"pH
S-S

Per sonerna:
Sofia, hertiginna af Pommern spelas af Fröken Heis.
Bugslaff, hennes son Herr Pranck.
Ewald von MaSSOW, hennes hofmarskalk „ Bränder.
Jörgen von Krokow, j f ....„„„ Åhman.
Hans von Putkammer, pommerska ädlingar, .... Ek^son.
Jost von Dewitz, | ( ....,,„„ S. Malmgren.
Klans Barnim, borgmästare i Riigenwalde Salzenstein.
Achim, llassows tjenare Skotte.
Hans Lange, bonde ibyn Lanzke „ „ Agardh.
Gertrud, hans moder „ „ Fm Skotte.
DÖrte, hans dotter Fröken Wessler.
Henning, hans husbonddräng .. Herr Olsson.
Henoeh, en judisk boskapshandlare „ Hirsch.
Nils Eriksson, en svensk vapensmed „ Grevillius.
Veit Kiinker, fångvaktare „ Dahlström.

(Scenen:IIliigenvalde och ibyn Lanzke iHinterpommern. Tiden: är 147G.)

Priserna är o:
Imf. yii.

il 5: —Parterre n:ris I—B21 — 82
4

Andra radens högra avantscen,hel loge,6p1., ii 20: —
„ „ fondloger, n:ris 7— 13, pJ. I—21 — 2 „ 2: 50

,i 7—13, pl. 3—l „ 2: —„ 33 -72 _.
föli.indestolrader, n:ris 73 „ 3:

Parterre-galleri „ sidolöper, pl. I—21 — 2 .„ sidologer, \>\. ;i— 7 .
Tredje radens avantscener, hel loge

1: 50
„ 10: -Venstra Partcrre-Avaiitseeiiei), hel loge (i pl. 2öSS

fm

M
„ 1

n *i
Parterre-loger , . .
Första radens fondloger, n:ris 9, 10 och 11
Första radens sidologer

„ fond
sidologer
galleria

>. 1„ 3: 50

\JJJJj.» Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna:söeknedagarna från kl. 9
f. m. till V.,3 e. in. Sami från kl.4e. ni.) sön- och helgdagar från kl. !)— lO f. in. samt från kl. 3e. in.,
äfvensom de dagar, representationer icke gli vas, från kl.12— 728. Vid förköpföre representationsda-
gen erlägges för hvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

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

Börjaskl. 7 och slutas omkring kl. 10 e. m.
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I sufflörluckan.
— Öfverraskandc. Ett dumhuf-

vnd yttrade raidt under ett samtal:
»Jag får en idé.» En skämtare inföll:
»Jag är mycket öfvermskadderöfver.»— Näsyis anmäi 1.ning. Iett
sällskap talades om operan aFidelio»
och om mamsel H:s utförande af ti-
telrollen. Någon aiimiirkte, att herr— u isin recen ion af nämnda
opera berömt sångerskan bra mycket
och, bland annat, yfrat: att »hennes
högab var sublimt.»

—
»Äh ! det var

visst ett tryckfel!» anmärkte en an-
nan; »ordet skulle ha ståttipluralis.»

»Åh ! det var

— Oförmodad j>nus. 1 en viss
stad förekom vid en konsert en högst
bullrande ouverture, helt och hållet i
nya stilen, der alla möjligainstrumen-
ter skramlade om hvaraudra. Hvil-
ket ypperligt tillfälle för några fruar,

som lyckligtvis befunno sig placerade
jemte hvarandra! Snart voro deiden
lifligaste konversation,hvilken,likasom
ouverturen, gick ioupphörligtcrescen-
do och nu hunnit fortissimo, då —
hvilken gemen tillställning af den
skälmske kompositören! — en paus i
detsamma infaller; musiken tvärtyst-

nar och nu höres en gäll stämma,
som ljudeligen ropar: »Ne

—
ej,jagko-

kar dem alltid medpersilja!» Hankan
föreställa sig, hvilken munterhetdetta
så föga musikaliska meddelandeväck-
te ibland åhörarne.

Paul är inte Per. Under
representationen af »Orleanska jung-
frun» hade, vid kröningsscenenuti4:de
akten en af kungliga teaterns mera
framstående artister, tvärtemot förste
regissörens anordningar, kommit med
bland pairerna i processionen. För-
grymmad rusar då den regissörenfram
till en af sina underordnade och ut-
brister, idet han pekar på sin lista
och rifver sig ihåret: »Hvad in i
h

— — vill det här säga! Paul är

väl inte Pair!»

VÅRIETE-TEATERN
Brunnshus-salongen.

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

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Dam-komik. Scharn-Weber,
MöhringsTrio o. Teater-
Tintarnarresque, den lilla
Victoria,clownenLarsson
och pianisten Paildnip.

Söndagen den 5 November.

PROGRAM

Musik-nummer.
Uppträdande af fröken Joana.
Parterre-gymnastik utföres af den
lilla Victoria.
Uppträdande af hr Scharn-Weber.

(15 minuters paus.)

Musik-nummer.
Uppträdande af hr Larsson.
Uppträdande af herr Möhring.
Uppträdande på trapez af den lilla

Victoria.
(15 minuters paus).

Uppträdande af hr Larsson
Uppträdande af hr Scharn-Weber
La Straniera", ouverture at Bel-
)ini.

12. Möh rings Teater-tintamarres
que, komiska parodisceneri4 ta
blåer.

Obs.! Imorgon förändradtpro
gram!

Osvikligt skyddsvärn. Kot-
zébue!s Gustaf Wasa gafs för flera
år sedan under en marknad af enre-
sande trupp. Istaden fans då ännu
intet teaterhus, utan truppen begag-
nade istället en för tillfället till tea-
ter inredd större lada. Vid det stäl-
le isista akten, då det förChristiern
rapporteras, att Svenskame storma,
och berättaren utbrister: »hur skola
vi hindra äem att komma in» (eller
något dylikt), ljöden röst från par-
terren: »åta, jo: tag bort stegen från
ladudörrn, så kominer ingen käft in!»

— Otidig onitsinksamhet. Nå-
gra af orkestern klagade öfver attså
mänga stämnior komma bort,hvarige-
noin man hade både besvär ock kost-
nad att skrifva om dem flera gånger.
Den välvise direktören lät då binda
alla stämmorna till hvarje pjes iett
band, och presenterade dem åtkapell-
mästaren, med förklaringatt han nu
sökt förekomma deras förskingring.

— Recett-anmälan. AktörenR.
skulle en gång efter enrepresentations
slut på en småstadsteater anmäla för
publiken sin recett, men fastän han
alltid väl kunde sina inlästa roller,
var han deremot särdeles olycklig då
han nödgades sxtempoera, hvarföre
hans anmälan blef sålunda: »Jag får
för den respektiva publiken tillkänna-
gifva, att nästkommande tisdaggifves
till förmån för mig »Gubben ibergs-
bygden», skådespel i, nej komedi

—
eller — hvad fan det är förnågot

—
■

och derefter gifves — blifver ta' vi
oss: »En glad a/tona, komedi— eller
något täke der,» hvarefter han buga-
de s-ig och ridån föll under publikens
högljudda applåder.

— Häktad för lögn. En person
frågade en sin viin hvarfor han satt
häktad. »För det jag ljugit», svarade
denne. »Ljugit? Hur så? inte plär
man bli häktad för det!» — »Jo, jag
liar lofvat att betala min skräddare,
men inte hållit ord.»
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■ Bombartletnentet. Enlands-
ortstrupp gaf en melodram, nti hvil-
ken förekom ett bombardement af en
stad. Förladdningen till en fyrverke-
risol träffade eniorkestern sittande
pepon, men livilken lyckligtvis icke
blef sårad. Som direktörenemeller-
tid fruktade att gårdagens missöde
skulle skada dagens recett, lät han
följande morgon med stora boksäfver
sätta på affischen: »De personer, som
denna afton hedra oss med sittbesök,
underrättas att bombardementetaf sta-

den endast sker med blanka vapen,»— Det fulla huset. Vid en te-

aterföreställning i Dublin hade en
mängd folk begifvit sig in genombak-
vägar för att skaffa sig goda platser
innan föreställningenbörjade. Enper-
son, som efteråt kom in på sin biljett,
uttalade sin förargelse öfver att »hu-
set var fullt med folk, innan någon
var kommen.»

■ Giltig ursäkt. Ett fruntim-
mer bivistade en representation af
»Fostersonen» ocli gret icke under det
allas ögon badade itårar;ochhennes
bekanta, som satt i nästa loge,yttra-
de sin förvåning deröfver.

»Jag skulle hor- gråta», .sade hon,
»men" jag skall efter spektaklet bort
på supé.»

V iis Fagerroos,
ocfi Sirfowj^aéiifiaiil

A Aloxanch isgatan 9. Å

p. p<) 1» o ff s

1- octi De katesshande!,
= Norra Esplanadg. 27, Alexandersg. 18, 3

5 förtjenar att besökas af allmän-
H heteD. 5

rar m-z «a .m*z «^_,

större och mindre partier, hos
E. Lutlier,

Södra Esplanadgatan Jtä 4,
telefon-nummer 227.

Daniel Nyblins
Fotografiatelier,

FabiansgatiiD 31

öppen söcknedagarkl.0-6, söndagarkl
10—2. Telefonnummer 2Ö4.
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Fortepiano-fabrik,
v^^ iq Nikolaigatan 19.

Flyglar och I'ianinosmed jernram,
till billiga, priser — Obs.! Äldre pia-
nos tagas iutbyte. £JV R»parationer
verkställas. Pianos uthyras, "^H

J. E. ENGSTRÖM

*
t*i* i* i*' iS-iAI4- 1 ii4 /ir 4# X A

tämlstickshåtlare och ijusst^kor. - Lam-
por, kupor och lyktor.

-Brons-ljuskroner,
kandelabrar, gias och porsliner, blomva-
ser och krukor af majolika, hod

Thorn & Andersson,
./W 37 Norra Esplanatlgntm ,M 37.

HJERPPIFOEI
J. li. Fagerrooa,

J\s 9 AlexaudersgHtau AS i).

O l>,^.!
Papyrosa- o. d&arrliisnrielii,

Glogatan yjj* 2.

7i. Mtv.r.moiitnn

Vackra, moderna* "

£3 TaDisseri-arbeteii
o

O

1a|»i-.si-i-i-ii;irid«-lt- .
M 4 Södra Espianadgatan ffli
(invid Goneralguvernörsliusef,
l tr. upp t.högerutiportgången

Charl. Grönfors

0.4 £ jä9** 4Lj) rmJJii " 4SM f\ Hot 7tt p«« 4V / ymå É'K\mk Pe^onerihufvud- y
É^wMMi ? stadeno.landsorten,|
'4m^^^mt hvilka vore hugade a
i&W&^l* att

-
mot högprovi'imMä? ''

sion
- öfvertagaför-|

i' säljningen af en öf-|
iSm®'!"* verallt gångbar va-|

ffljfls'§ ra, uppmanas attI
tjiIfordersammast an-1- ,">? || § malasig under adr.:|! '""TrVf IUtmärkt fiirtjensti|'- f^wl *Programbl:skontor. §

iflOilktlFS
idubblaHal.bokhållerietoch

Icontorsfföromäl.
På fleres begäran börjasen dylik kurs

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

Kursens längd blir 200 a 300 t:r (eller
för grundligt inlärande af kursämnona
erforderlig tid) med minst 8 och högst
lf> timmar iveckan, fördeladepå 4 a 5
aftnar, och kan kursen etter önskan ut-
sträcka» ända till maj mftnad nästa år.

De herrar och fruntimmer, so " redan
ogint eiler tänka egna si;; åt affärslif-
vet, böra ej försumma det nu erbjudna
tillfället att säkert tillegna sig de för
fram bteg inom d«-nna bmuclitt oundvik-
liga iusigler i bokförings- och kootors-
göroraål,

Såväl till afton- siira dagkurstitsmarne
(d« senare tt,inst 2och högst (j:d!asöck-
nedagar) i>tnottagus elever, i c\Sn af ut-
rymme, uti

,\i-»hili-i-K liatidels^kola,
Alexaudfrsaatun 24

Helsingfors, ILfors Dagblads tryckeri, 1882.


