
Tli. S tu d e,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
27 UnionsgatanJS? 27

Lördagen den 21 Oktober 1882.
Bladetutkommer alladagar. Lösnumrorå 10 fiL säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom ibladetsannons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der ätven prenu-

meration emottages till ett pris

N«a Q 1at ö förhelt år. Annonser M.ft Q1.001. tillettprisaf minst50 Jii. införas. II.UOI.

försälja i parti:
Petroleum, salt. kaffe,

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

Alla till en väl sorterad
jernhandel hor. artiklar.

A. Parviäinen & C:o,
Michaelsg. 8, telefon-u:r221

Ryska papyrosser,
Promenad"- och Fessalia"-, ytterst
billiga, hos TH. HOLMSTRÖM.

£W* Rikaste nrrai af vackra och bil-
liga Växter, blombuketter, som ex-
pedieras en half timme efter beställningen,
guldfiskar ni. m.

G. 91. SlFlilllH,
Villan Alkärr,

telefon J& 241,
Glogatan Jl 1,
telefon J\S 259.

V. v. \Vrlatl»«
Vide- & Rottingsvarufabrik,
med egna snickeri- och jernarbetareverkstäder,

Helsingfors, Glogatan 1,
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

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

Daniel Nyblins
Fotografiatelier,

Fabiansgatan 31,
öppen söcknedagarkl. 9—6, söndagarkl

10— 2. Telefonnummer 2Ö4.

% ta&öoQM, o.
R. MeIIin,

N. Esplanadgatan 39

Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,

4 Helenegatan 4,

gadim.Jui<)v.o)Idcctlwöoll
(SLtixandevxj&tan 26)

imnctci/t-Ixltvetk-az a:Iificit fIc^^^^^^^H
föt^äfjet natwc-fioa <miwctatv<xi-

\~eu, nattet (oz- £>a 3 ocfv ö|tiijt
i 2c\\\\a viaiidic

Fortepiano-fabrik,
_*-«. tja^y i9Nikolaigatan 19.f

Ricli. Hindströms
g Asfaltläggnings-kontor 1
§* verkställer «.
? asfaltläggningar C,

c af alla slag.

Flyr/lar och Pianinos med jernram,
till billiga priser. — Obs.! Äldre pia-
nos tagasi utbyte. 08^" Reparationer
verkställas. Pianos uthyras.CO cö

Telefonnummcir lOfi.
I»

J. E. ENGSTRÖM.
="I- -2 a

S= « = .2 «
«8 J g

I.H. Wickel,D. J. Wadéns*
Elektriska affär,

JS 30 AlexandersgatanM 30,
Vestra Henrilcsgatan JG 12,

C 3PS

X O

»2
Lj_l

I'ckommenderar sitt välsorteradetelefonnummer 200,

Vinlager.11 Tapeter och rullåer i
af nyaste slag i *

Georg Rieks' tapetmagasin, É
N. Esplanadgatan 27. *

Minutförsäljning för Spirituösa ochPunsch
Alexandersgatan 32 (f. i. Stenbergs lokal).
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2MT" Annonser till ett pris af minst HO penni emottayas å bladets annonskontur, ~^s



t*
"31fdN:o 23.

Söndagen den 22 CMktot>er 1882.
För 16:de gången

:© Den nye bibliotekarien.
Lustspel iiakter af G. von Moser.

"F-H

Personerna:
Herr Åhman.
Fröken Grahn.
Herr Dahlström„ Agardh.„ Olsson.
Fru Salzenstein,

Åhman.
Herr Wilhelmsson.„ S. Malmgren.

Hirsch.
Fröken Wennerqvist.
Herr Salzenstein.„ Skotte.„ Franck.

Grevillius.
v. Holten.
Paulson.

l:sta akten iLondon, de öfrigapå Sir Marslands landtgods. Tiden den närvarande.)(Scenen

Sir Marsland, godsegare
Edith, hans dotter
Harry Marsland, hans nevö
Sir Macdonald
Lothair Macdonald, hans nevö
Eva Webster, Ediths väninna och lekkamrat
Sarah Gildern, guvernant hos Marsland . .
Leon Arraadale |
Patrik Woodfordf un^e gentlemän . . .
Master Gibson, skräddare
Mistress Diksun, Lothairs värdinna . . .
Eobert, bibliotekarie
John, kammartjenare hos Marsland . . . .
Tripp, kommissionär
Knox) , ..
Griff ( exekutionsbetjenter
Ett stadsbud

PQ
O

w JJS>* Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna: söcknedagarnafrån kl. 9f. m. till ',3 e. in. samt från kl. 4 e. ni.; sön- och helgdagar från kl. 9-10 f. m. samt från kl. 3e.ni.,afvensom de dagar, representationericke gifvas, från kl.12— V,8. Vid förköp före representationsda-gen erlägges för lrvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

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

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

Priser
$nijf. Jii.

.Parterre n:ris 1— 32 . . . . . . . . . . a
33-72 „ 4:^l„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3: -5

Parterre-galleri „ 3: 5C
j^enstraParterre-AvantsceneD, hel loge 6 pl, „ 25: —

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

» 4:„ 3: 50

a aro:
$mf. yii.

Andra radens högra avantsoen,helloge, 6pl., å 20:
—

B^^^^^^^umllo«cr, n:ris 7— l:i, p). I—2 .. 2: ")Q■■ „ 7— i:s, pl. :i-7 % A
sidologer, „ 1: 50„ 10: -

u 1:
i.

Tredje radens avantscener, hel loge
ii „ fond„ „ sidologer„ „ gallerie -

50
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Populär konsert.
litfrdaffen den Ct oktober

gifves uti

Societetshussalongen
den

andra populära

KONSERTEN,
föranstaltad af

Helsingfors orkester-förening.

Prugranii

Förstaafdelningen:
Ruköczy,Qnverture.Kéier-Béla.
Katharinen-vals. . Labitzky.
Konsert för Basun .David.

(Utföres af hr Schulze.)
Final ur MoseB" . .Kossini.

Andra afdelningen:
Rny-Blas,Ouverture.Mendelssohn
Flottes lians, val^^FahrbaohH
o)Isländsk| . il

melodie|
bi Saster-i -g |l

jentcns| :^^^^^^^^Hsöniliitcj £ IH

Svendsen

Boccaccio,potpourri Meissner,

Tredje afdelningen:
Humoristiskavaria-
tioner Reinhold.
Pizzicato-polka. .Strauss.
Finnames marschi
30-åriga kriget.

Konserten börjar kl. '/2 8 e. m.

g^"Entrébiljetter a1mk säljas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget)o. Borgströms tobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid
ingången.

U^T" Den iinule publiken 0111-
-bedes vänligen att ickerökaun-
der första afdelningen.

Lördagenden°Sl:«ita oktober

gifver

undertecknad,medbenäget bi-
trildeaffröknarna Jteis o.

Hellberg samt dir.
Faltin,

KONSERT
Universitetets solennitetssal.

PROGRAM
Aria, Jerusalem,
fragmenturGall-
la" Gounod.
Deklamation.

(Fröken Ida Reis.)
a) Dors mon en-

fant. . . . Wagner.
b) Selmsuclit. . Rubinstein.
TyiKH ne6ec-
hliji" ....Dargomijsky.

AriaurErnani" Verdi.
a) Allelnja d'a-

mour". . . Faure.
b) Längtan . . Arlberg.

(Fröken Elise Hellberg.)

a) Italiensk folk-
visa....Maxchesi.

b) Finsk folkvisa.
c) »Fjorton år."

Konserten börjar kl. 728 e. m.

JP^* Entré-biljetter å 3 mk samt
a 1mk för hrr studerande och
skolungdom finnas att tillgå ihr
Edlunds bokhandel och vid in-
gängen.

I' in in a Engdah1.

Näpst näsvishet. Se här
tittar visheten uti" yttrade en ung
sprätt till en professor, som hade ett
hål i armbågen. Och dumhetenin!"
svarade professorn

VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.

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

märkta främmande arti-
ster uppträda:

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

Lördagenden 21 Oktober*
PROGRAM

Uppträdande af hrlarsson.
Solo för stråkcittra utföres hr
Max Hofer.
Uppträdande af den lilla Victoria.
Uppträdande at fröken Joana.

(15 minuters paus.)

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

(15 minuters paus)

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

Stor kinesisk fest med dansevolu-
tioner, utföres af hela sällskapet
Wartenberg. Original at hr War-
tenberg senior.
Uppträdande af tyroler-sällskapet
Hofer.
Uppträdande af kanondrottningen,
miss Fatima.

\JuS.I J morgon sista uppträ-
dandet af tni,is Fatima uch den
lilla Victoria.

o- >



Bitar.
— Sättet att förekomma re-

TOlYerdramer. (Amerikansk histo-
ria). En ung maniNelson County,
Jowa, tog för några dagar sedanmed
lig en revolver för att skjnta ihjälen
ung flicka, som hade vägrat honom
sin hand. Men hon var honom för
slug. Hon var ifrig lidningsläserska
och hade ofta läst om dylika histo-
rier och föresatte sig nu att ingenför-
smådd älskare någonsin skulle göra
henne till offer. Då den unge man-
nen anlände till skådeplatsen för sin
dödliga mission, fann han den grym-
ma skönheten ensam iköket, syssel
satt med strykning. Hon syntes icke
misstänka det ringaste och han vän-
tade att det skulle bli honomheltlätt
att bereda henne för likbesigtningen.
Men då han tog fram revolvern och
anmärkte, att hennes tid vore ute,
ropade hon: Nej, det tar ni allt
miste om!" och slog med strykjernet
honom till golfvet, näsan in och fram-
tänderna ut. Sedan gaf honhonom ett
hett bad med innehålletiden stora
familje-tekitteln,och då familjen kom
hem, var hon just ifarten att torka
köksgolfvet med den försmåddeälska-
ren såsom skurtrasa. Sedan kastade
hon honom på dörren. Nästa gång
han friar och får korg-en, skall han
då högst sannolikt anse saken afgjord
med detsamma.

- Ännu ett kärleksdrama, åt-
följd af ett mordförsök,liar förliden
vecka inträffat iBerlin. En nitton-
årig köpman vid namn Rudolf Bahn
var förlofvadmed enmuraredotter,men
då det var långa utsigter med bröl-
lopet, tvang flickans fader henne att
afbryta förbindelsen. Häröfver blef
Bahn ytterst uppbragt; han skaffade
sig tillträde till sin fästmös hem, och
då han träffade henne, sökte han fle-
ra gånger att sticka henne ihalsen
med en knif. Flickan gjorde ener-

giskt motstånd, och ehuru hon erhöll
flera allvarsamma Bår, lyckades det
henne att hindra Bahn att utförasin
afsigt. Bahn flydde derpå, vandrade
omkring istaden, och på aftonenupp-
sökte han ett ensamt ställe, der han
gjorde ett försök tillsjelfmord. Det-
ta misslyckades emellertid, och han
angaf sig derpå sjelf för polisen.

I sufflörluckan.
—

■ Då ett teatersällskap en afton
för många år sedan spelade operan
Lucrezia Borgia, inkom en hund på
scenen och störde med sitt skällande
primadonnan midt ihennes bravour-
ariail:sta akten, derhändelsen,som
bekant, är förlagd till Venedig. En
åskådare hviskade då till en annan:

Det der måste bestämdt varaDogen
iVenedig!"

— Dyrbar bröllopsgåfva. Då
Offenbach gifte bort sin dotter, skall
han bland andra presenter äfven haf-
va gifvit bruden följande tillstånds-
bref: Min älskade dotter:Idag gif-
ter du dig. Från ocli med imorgon
tillåter jag dig att gå och se på mi-
na operetter."

— ExemplariBkt straff. En
medarbetare ien viss tidning bekla-
gade sig nyligen för en af sina vän-
ner ocli yttrade blandannat:Redakt-
örenär så snål, att lianickeen gång
ger mig ett friexemplaraf tidningen."— Nå", svarade vännen, lian vill
visst icke straffa dig exemplariskt."

— På en bänk iCarl XIII:s
torg. En herre: Nej, nu går det
för långt; nu liar jag väntat iStim-
mar på den otackan! Väntar du ock-
så på någon, min gosse, efter du su-
tit här lika länge som jag?" Gossen:
Ja, mamsell Charlotte bad mig vän-
ta på en herre för att säga, att hon
inte kan råka honom idag!"

DiUSSKOLJL
Lektionerna tiro började och

elever mottagas fortfarande per
kurs eller timvis.Imazurka
med turer gifves äfven undervis-
ning. Priset billigt.

Axelina Apelbom,
Högbergsgatan 32, midtför nya folk-

biblioteket.

I jagtredskapshandeln,
(3 Glogatan 3)

stort urval

Jagtgevär
&

Skjuttillbehör.
Fritz Wiik.

Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget

SKANDIA
medelår försäkringar geDom

Schildt d: Hallberg,
general-agenter,

Michaelsgntan 5 (telefonnummer 220),

Försäkringsalctiebolaget

KILEVA
meddelarförsäkringarå lif, lifräntorm. m.

Hufvudkontor:Norra Esplanadg 27,
telefonnummer 147.

Brandförsäkrings-aktiebolaget

SVERIGE
meddelar föisälringingar genom

Knut Kjellin. KarlKönig,
Vestra kajeu JW 6. Ö. Heuriksg. J\s 9,

I:sta Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år

1827
meddelar försäkringar genom

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

Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år iki:

meddelar försäkringar genom

Gustav Paulig,
geDeral-agent,

N. Esplanadg. 5 (telefonnummer 111)

Helsingfors, H:tors Dagbladg tryckeri, 1882.


