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Til. Stolle,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,

J\s 27 UnionsgatanJW 27.
—O

PROGRAM-ILAD.
Fredagen den 20 Oktober 1882

Bladetutkommer alla dagar. Lösnumrora 10 Ju.säljas iNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensomibladets annons-
kontor,A. L. Hartwalls butik vidSenatstorget,der äfvenprenu-

meration emottajres till ett pris

N.A Qfl at 6 3rnf förhelt år. Annonser M.n Qfl.U OU. till ettprisaf minst 50p. införas. '*■" ****.

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

försälja iparti
Petroleum, salt, kaffe,

socker,viner,punscho.cog-
nac; samtipartio.minut:

Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.

A. Parviainen k C:o,
Michaelsg. 8, telefon-n:r 221

— -o

Daniel Nyblins
Fotografiatelier,

KubiatiBgatan y^ 3),

öppensvclcncdagar kl. 9— G, söndagarkl
10—2. Telefonnummer 264.
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04T* Rikast* iirrm of vackra och bil-
Ti-ga växter', blombuketter, »om ex-
pedieras en h'ilf timme efter beställningen,
(jitlOfishar in. w.

6. l»l. Stenlus,
Villan Alkärr, Glngntnn Jff 1

telefon ./JJ' 241, telefon Ji' '<J59

Eyska papyrosser,
Proinpiiii(l"- och Fess«lla"-, ytterst
billiK», hos TH. HOLMSTRÖM.. Kich. Hindströms

~
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a Asfaltlä^nin^s-kontor|

verkställer
sin !';" 5< Iiift'at»i iiica i- C. C. Alb. Grubb,

af alla slag. Urmakare,
I'clefonnurnnier 10*i. t/ 7 MichneNgntan JK'" 7,
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D. J. Wadéns

Elektriska affär,
Albin Både,

Agentnr- A; KonmiisKionsaffar,
4 ]!e!t-n<v/Ht>in 4Västra Henriksgatan Ja 12,

tfjefonituinnier 200. Billiard EvcHsen,l
;n4S?>;»-->-*r;<SKrr~%',iTrl->^>S»iHr"!r»i l*^-'"i

Tapeter och rtillacr i Aftoiilns--, t«iM'<illi»*tsi- «4- kwin-
af nyaste slag i ■ciiMH«»i)H;ifl'äi*,

(3<>org Kicks' tapetmagnsin, försäljer struts- <<" lanclleyendomar
samt obligationer cl; aktier.$ N. Espianodgatau 27.

IP^"* Annonser till ett pris af minst 50 penni emottagand bladets annonskontor» "^^
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Fredagen den 2O Oktober 1882.
För 4:de gången

:© Prinsessan af Bagdad.
Pjesi3 akter af A. Dumas d. jr.

Persönerna:
Jean de Hun spelas af Herr Bränder.

DahlströmXonrvady
Godler . Ähman.>> >)„ AgardhRichard
Trevélé „ „ Salzenstein,

S. MalmgrenEn poliskommissario
Lionnette .... „ Fröken Reis

„ Fröken Ingman
Raoul de Han (6 år) .
En kammarjungfru .
En engelsk guvernant
Antoine

„ Kurck
„ Herr v. Holten

En betjent „ „ Paulson,

(Scenen: IParis.)

c3a
J2

Priser
finf. yii.

a 5: —
» 4= —Parterren:ris 1—32„ 33-72„ följande stolrader, n:ris Tå

— 154 . „ '6: —
Parterre-galleri „ 3: 50
Venstra Parterre-Avantscenen, hel loge 6 pl, „ 25: —

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

„ 4: 50„ 3: 50

a äro:
zfhif. fii.Andra radens högra avantscen,hel loge, fipl., a 20: —

tondloger, mris 7—l.'!, pl. I—2 „ ■>: 50
pl. :;-7 „ ■>■. —

„ 1: 50„ 10:

7, » sidologer, pTl^^B„ sidologer, pl.y-^7^B
Tredje radens avantsoener, hel loge„ „ fond„ „ sidologer„ gallerie

"i 1
1

>>

*JJJS«» Teaterns biljettkontorär öppet representationsdagarna: söcknedägarna från kl.9f. m. till >/28 e.m. samt från kl.4e. ni.; sön- oeli helgdagar från kl. 9-10 f. ni. samt från kl. 3e.ni.,äfvensom de dagar, representationericke gifvas, från kl.12—7,8. Vid förköp förerepresentatiousda-gen erlägges för lrvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

Tobaksrökning iteaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden.O©

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

♥



liiirdagei! den *£l:sta oUtober

gifvev

undertecknad,med benäget bi-
träde af direktörFaltin o.

enmansqvartett,

KONSERT
Universitetets solennitetssa!.

— «—
PROGRAM

Aria, Jerusalem,
fragmentur,,Gal-
lia" Gounod.
Qvartettsång.
a) Dors mon en-

fant. ... . Warner.
b) Sehnsncht. . Rnbinstein.
TyHKii Heoec-

hi>ih" ....Dargomijsky

Ariaur Ernani" Verdi.
Qvartettsång.
'<) Italiensk folk-

visa....Maichesi.
b) Finsk folkvisa.
c) Fjorton år."

Konserten börjar kl. '/.S e. m.

SNT" Entré-biljetter a 3 mk samt
å 1mk för lirr studerandeorh
skolungdom finnas att tillgå ihr
Edlunds bokhandel och vid in-
gängen.

Einina EnkdaIii.

Herrskapet Anelins som-
marnöje.

(Forts. fr. n:r 26.)

Det var svårt att sofva den natt,
dä Sara hade fått löfte af gubben att
skaffa sommarnöje. Ändtligen randa-
des morgonen, och den som var ti-
digt ute istaden, det var fru Anelin.

Åtskilliga dagar gingo om, innan det
lyckades att få några rum på landet.
En afton fick frun se istadens afton-
tidning följande annons med kursiv
stil: Att hyra: 2:ne rum, 2mil från
staden, naturskönt läge; badhus och
en stor trädgård medfölja. Hyran
mycket billig."

Nu har jag det", triumferade fru
Sara. Ett naturskönt läge, badhus,
trädgård

—
hvad vill man merbegä-

ra. Se så, gubben min, se glad ut."
Men gnbben såg just ej så särdeles

glad ut. Han tänkte på den magni-
fika trädgård han hade hemma, och
hvad badvingen beträffade, fanns ett

mycket bra badhus istaden. ,,Hyran
är också billigare här", tänkte han,
men han aktade att säga något ditåt.

Det är bäst att du imorgon far dit
och ser på lägenheten, om den kan
passa för oss."

Hvad tjenar det till, det får man
ju reda på här i sta'n", svaradefrun
mycket tvärsäkert.

Styr du och ställ som du bäst vill
och tycker",inföllgubbenganskamed-
görligt.

Följden blef att herrskapet Anelin
på middagen efter föregåendeaftonens
samspråk hade fiyrt lägenhetenEoUi-
und'' mot en öfverenskommen liyra
af 200 kronor tor sommarn. Frun och
barnen jublade. Pappa såg icke så
särdeles nöjd ut, dä han pungade ut

med sina 200 kronor. Pigorna voro
ej heller fullt belåtna, utom. köksan,

som skulle vara qvar istaden för att

sköta hushållet åt patron och bodher-
rarne.

Den händelserika dagenkom, då ut-

flyttningen skulle ske. Som Eolslund
ej låg vid jernväg eller sjö,måste åk-
don anlitas. Diverse möblerstaplades
upp i tvänne höskrindor. Naturligt-
vis skulle endast det allra nödvändi-
gaste husgerädet tagns med, ty, som
frun uttryckte sig: Pa landetbehöf-
ver man så litet, der kan man ha så
enkelt och vara nöjdmedlite." Icke

VÅRIETE-TEATERN
Brunnshus-salongen.

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

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Möhrings Trio och Teater-
Tintauiarresque, gymna-
stiska sällskapet Warten-
berg,tyroler-sällskapetHo-
fer,kanondrottningen Uliss
FatirilJi, den lilla trapez-
konstnärinnan Victoriaoch
pianisten Pandrup.

Fredagenden 20 Oktober.
PROGRAM

Herr och fru Sorensen, komiskpol-
ka, danaas af Marie och Margareta
Wartenberg.
Solo för stråkcittra utföres af hr
Max Hofer.
Uppträdande at den lilla Victoria
Uppträdande at fröken joana.

(lä minuters paus.)

Bolero, spansk nationaldans, utfö-
res af fröknarna Angelinao. Frän-
ziska Wartenberg.
Uppträdande al tyroler-sällskapet
Hofer.
Uppträdande af herr Möhring.
Skridsko-carnaval, komiskt inter-
mezzo, införes af Angelina,Fran-
ziska, Carl, Paul och Willi Warten-
tenberg.

(1(3 minuters paus)

i). Möhrin gs Teater-tintamarres
que, komiska parodisceneri4 ta-
blåer.

10. ikariska lekar utlöias af hela säll-
skap** Wartenberg.

11. Uppträdande »t tyiolcr-sällskapet
Hofer.

I_'. Upptisdandt) ;it kaiiondrottDingen,
miss Fatima

Obs.! Imorgon förändradt pro-
gram!



förty tyckte frun att det nog skulle
behöfvas en större spegel medpålas-
set, ocli den kunde mycket väl få rum
bredvid jungfruJohanna,somsattupp-
krupen på en soffa, hvilken var pla-
cerad högst upp å det öfrigabagaget.
Spegeln upphalades till Johanna,men
Johanna, som sjelf hade ett dåligt
stöd för sina ben, snafvade, och till
all olycka släppte hon sinanförtrodda
skatt, så att densamma gick ikras,
och af det hela bildadeshundradetals
små speglar. All vår börjanblifver
svår", gnolade farsgnbben vid åsynen
af den sönderslagna spegeln. Förar-
gad instämde Sara: Bättre går det
år från år." Strofen var hemtad ur
Nordbloms sångskola och dervidlag
passade den särdeles in. Om möjligt-
vis en liten olycka skulle inträffat i
början, så betydde det helt obetyd-
ligt", påstod fru Sara, mot den ve-
derqvickelse de skulle komma iåtnju-
tande af iGuds fria, härliganatur.

(Forts.)

I sufflörluckan,
—

Visitkort. En skådespelare,
som fann sig förfördeladien recen-
sion, skref på en papperslapp:Duml-
mfvud", och klistrade fast den vid
recensentens dörr. Följande dagen
kom recensenten till den öfver detta
besök icke litet förvånadeskådespela-
ren och yttrade, idet han inträdde i
rummet: M har i går, under min
bortvaro, skänkt mig äran af ert be-
sök och lemnat ert visitkort vid min
dörr; jag ansåg det derföre vara min
skyldighet, att göraer enkontravisit!"— Förloradt." len småstads-
tidning lästes följande:En guldklocka
borttappades häromdagenaf en matros,
som går på 4 rubiner och är rikligen
emaljerad emellanStortorgetochBön"

gatan. Den rättsinnige upphittaren
torde återlemna den i brödbodenhos
madam Janson, som hålles öppenända
till klockan 9."

- Tydlig order. I morgonkl.
10 skall soldaten N:o 14 af lifkompa-
niet begrafvas med åtta man och un-
derofficer, alla klädda iundergevär,
hvarvid kårens befälhafvare blir följ-
aktig, som genast bortbäres och ned-
gräfves."

Schlldt & Hallberg,
Helsingfors, Michaelsgatan 5.

lirandretlskap,mejeri-artiklar
af alla slag db bigödniuf/sämnen
hos SCHILBT & HALLBERG.

Vackra, moderna

53 Tapissdri-arlietffli
O
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Tapieserl-handeln,

Jti 4 SödraEsplanadgatan 4
(invid Generalguvernörshuset\
I tr. upp t.högeruti portgången

Charl. Grönfors

HelsingforsNya Cigarrhandel
(Glogatan 1, Grönqvists Dya stenhus)

har ett välsorteradt lager of in- och nt-
landska cigarrer och papyrosser.

L. Laurstein,
Helsingfors,

Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget),

Handsk- & Bandage-fabrik.
Försäljningaf f/ummivaror,kirur-

giska & medicinska instrumentet:
Handskar tvättas och förgås.

M

af Julius liluthner, Leipzig, Carl
liechstein, Berlin, J. L. Duyseti,
Berlin, Carl liönisch,Dresden.
Amerikanska llarmoniums

af Esteg & C:o.
Joli. A. Inberg,

10 Södra Esplanadgatan 10,
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iHJERPPIPOR
g hos «7. £. Fagerroos,
'■ M 9 AlexaDdersgatan JI2 9. J*

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

Braadförßäfcringsbolaget

JPHLCENIX
meddelar försäkringar Krnnro

A. A. F. Lindberg,
geueriiingen t

Skili.nden 6 (telefonnummer 139)

Northern Assuranscompany
afslutar brand- och lifförsäkringargenom

E. LUTHER,
general-agent,

S. Ksplaiindg 4 (telefonnummer 190).

Brandförsäkrings-aktiebolaget

SVERIGE
meddelnr föisHkriimingnr genom

Knut Ejellin, Karl König:,
Vcstra k»jeu Ji 6. (). Henriksg. M9,

Försiikringsbolaifet

H#bmiIm
meddelar brand och livförsäkringarge-
nom Stude <& C:o,

Helsingfors, H:fors Dagblads tryckeri, 1882,


