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Til. Sturte,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
JS 27 UnionsgatanM27.|

PROGRAM-BLAD
Söndagen den 19 November 1882

Bladet utkommer afragagar. Lösnumrorå 10 yu.säljasiNya tea<
tern, Brunnshuset och Jiocietetshuset ätvensom ibladets annons
kontor,A. L. Hartwall^ butik vid Senatstorget,der Stvenprenu

N:059.
meratlOn emottages till ett, pris
at 6 Jmf förhelt år. Annonser jM.r, KQt»1%tprisaf nkist50 7^. införaß. "*"« "':?"

A.Parviainen &C:o
(Michaelsgatan 8)

försälja i parti
Petroleum, salt, kaffe,

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

Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.

A. Parviainen & C:o,
Michaelsg. 8, te]efon-n:r 221

Populär konsert.
Tisdagen den 31 november

Cogifves uti

Societetshus-salongen
SS

teden
K a.

10:de populära

KniHPrtpni\uuo uilo ii, I L
Ec
GSföranstaltad af

ho» R. KeIIin,
N. Espliinndgntan 30.

Helsingfors orkesterförening.
■i 'i 2

Tapeter och rullåer
;«; af nyaste slag i

GeorgRieks' tapetmagasin,
N. Esplnnadgiitim 27.
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&ljg> Entrébiljetter (1 Imk säljas
ihr Hartwalla vattenbutlk (Se-
tiatstorgetjo. Borgströms tobaks-
handel (Unionsfiatan) samt vidL. Laurstein,
ingången..

Helsingfors,

Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget),

Handsk- & Bandage-fabrik. $\oMmkIPF* Kikoste urva/ af vackva och bil-
liga växter, blombuketter, »om ei-
pedieras en half timme efter beställningen,
guldfiskar m.ni.

Försäljningaf grimmivttror, Jcimr-
gislca & medicinskainstrumenter. tändstickshållare och ljusstakor. — Lam-

por, kupor och lyktor. — Brons-ljuskronor,
kandelabrar, glas och porsliner, blomva-
ser och krukor at majolika, hos

Handskar ttiittas och färg-as. O. 91. Steniun,
Villan Alkärr,

telefon Jtä 241,
Glogatan 1,
telefon M 259.Ricii. Hindströms

|Asfaltläggnings-kontor !
verkställer jj,

Thorn & Andersson,
M 37 Norra Esplanadgatan JS 37,

Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,

agfa141ägg-iii it gar
At alla »lag.

Telefonnummer 10G, iHelenegatan 4,

2HF* Annonser till ett prin af minst 50 penni emottagas d bladets annonskontor. "TW
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Persönerna;

Knrt von Folgen, possessionat . .
lika, hans hustru
Prisca, hennes syster....
Baron Bernhard von Folgen
Herr von Sensa, possessionat.
Tony, hans hustru
Sybilla Elmer „ Åhman.
Paul Hofmeister, apotekare Herr Hirsch.
Elsa, hans hustru Fröken Nyman.
Theobald Blum, provisor hos Hofmeister Herr Salzenstein.
Hartmann, jägmästare hos von Folgen „ Åhman.
Bertba, hans dotter Fröken Wessler.
Reif von Reiflingen, löjtnant Herr Wilhelmsson.
Fedor Below „ Olsson.
Lina, kammarjungfru Fröken Wennerqvist.
Franz, betjent Herr Grevillius.
Dörthe,ifjenst hos Hofmeister Fru Wasenius.

(Scenen: Å Kurt von Folgens gods samt ien närbelägen småstad.)
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Priser
3mf. yii.

Partcrre n:ris 1— 32 å o: —
„ 33-72 , 4: —

„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ B: —
Parterre-galleri „ 3: 50
VenBtra Parterre-Avantsccnen, hel loge 6 pl. „ 25:

—
„ stycketals . „ 4: —

Parterre loger . , , . . . „ 4: —
Förstaradens fondloger, n:ris 9, 10 och 11. „ 4: 50
Förstaradens sidologer „ 3: 50

a ar o:
.Thif. Ju.Andra radens högni avantscfin, hel loge,6p1., å 20: —

„ „ fondloger, n:ris 7—13, pl. I—21 — 2 „ 2: f>o„ 7—13, pl. 3-7 „ 2:
—

„ sidologer, pl. 1— 2 „ 2:
—

„ sidologer, pl. 3—7 , 1: 50
Tredje radens avantscener, hel loge ....,,10: —

„ „ fond „ 1:
—

„ „ sidologer 1: —
„ gallerie ,— 50

pq
o

\Jf JJS.. Teaterns biljettkontor är fippet representationsdagarna:söcknedagarna frän kl. 9
f. m. till VsfJ e.ni. samt från kl. 4 e. ni.; sön- ocli helgdagar från kl. 9—lo f. ni. samt från kl.Be.m.,
äfvensom de dagar, representationer icke gli vas, från kl.12— '/»8. Vid förköjjföre representationsda-
gen erlägges för hvarjebiljett 10 jtrocent iitöfverpriset.

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

Börjas kl. 7 och slutas omkring kl. 11 e. m.+
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Uppträdande ai hr Scharn-Weber.
Uppträdande af herr Larsson.
Uppträdande af fröken Reussner.
Uppträdande af herr Sandelin.
Uppträdande af fröken Du Harry.

(lö minuters paus.)

Uppträdande af herr Möhring
Uppträdande af fröken Reussner
Vega-färden, monolog med sång,
B.tfört'B at herr Sandelin.
Uppträdande af herr Scharn-Weber.
Uppträdande af hr Larsson.

(15 minuters paus.)

Uppträdande af fröken Du Harry.
Uppträdande på trapez af den lilla

Victoria.
Komiska sång-föredrag, utföras af
herr Sandelin.
Potpourri ur Boccacio af Suppé,
Möhrings Teatertintamarresque,
komiska parodi-scener i 4 tablåer.

Obs.! Imorgon sista uppträ-
dandet af herrLarsson!

—
Hur» mycket Tager tobaks-

röken?Drottning Elisabeth af Eng-
ar mycket tillfreds med de

sträckta länder, som den djerfvo sjö-
fa; irea och ridderlige lärde sir Wal-

ilaleigh upptäckt och till hi
äia döpt till Vlrginien. Långt min-
dre kon sig tilltalad af ettna-

Lsn från dessa i:
bruket deraf, som ha»

■>p*
—

af tobaket
tobaki lade in-

■

jiipa och g iom en dag en
<*Käs. af innehåll,att

det 'lock vore blott ett stort slösande
med . iiängifva nig åt ensys-

i

jrag

gång kuude mäta och väga.

»Det beror dock på ett försök», för-
svarade sig skämtande sir Walter.

»Nå, gör då försöket!» utropade
drottningen. »Kaa ni väga röken af
ett skalpund toback? Jag håller vad
med eder om tusen guiuéer mot hun-
dra, att ni ej kan det.»

Sir Raleigh gick in på vadet och
utbad sig några dagars besinningstid,
för att hitta på ett medel att lösasia
för den tiden visserligen oerhördaupp-
gift.

När den beviljade fristen lupit till
ända, lät sjöhjelten anmäla sig hos
drottningen. Med pipan - visserli-
gen icke imunnen, men dock ihan-
den

—
beträdde han salen, ihvilken

drottningen, omgifven af hela sin hof-
stat, mottog honom.

»Ers majestät, jag har rökt det fö-
reskrifna skålpundet tobak», sade han,
djupt bugande.

»Det är bra, sir Walter, väg nu
också röken!» svarade honom Elisa-
beth.

Meden förnyadbugningdrog sir Ra-

wtsaionyeiti*"%»ii

ur sin ficka en liten vågskål
Ifenben, vid hvars åsyn drottnin-

i utbrast i högljudt skratt.
den der lilla vågskålen vill ni

pressa in hela rökmängden?» frågade
»Och huru har ni tagit varapå

imma, hvar förvararniden?Med-
att ni förlorat ert vad!»

»Tvärtom, ers majestät, jaghar vnn-
sade sir Walter lugnt. Hansat-
iden ena af vågskålarna enliten

skakadeiden andra askan efter
rökta tobaken och vägde den.

»Tobaken har förvandlat sig till aska
>ch rök», förklarade han med stort

,r; »så mycket som askan väger
re, än ett skålpund, så mycket
r röken; det är ganska noga be-

räknadt.»
isalifith gladde, sighjertligt åtden-
lika skarpsinniga som enkla lös-

ning, förklarade sig ögonblickligenbe-
redd att betala det förloradevadetoch
lät hemta penningarna.

»Tag vinsten», sade hon, »ni har
ärligt förtjent den och är sannolikt
den förste, som kan skryta med att
hafva förvandlatrök och aska iguld,
under det att så mångens guld gått
upp irök.»

I sufflörluckan.
— Rekommenderande. IKö-

penhamn annonseras om ett råttgift,
hvarom försäljarenmeddelar, att det-
samma är und"rsökt af stadsfysikus,
som intygat, att det ej innehåller nå-
gra som helst förmenmskor eller djur
skadliga beståndsdelar.

— Missförstånd. En flicka blef
skickad af sitt husbondsfolk att ien

viuhandel köpa några flaskor likörer.
»Hvad för sort», frågade herrnibo-
den,»superfina?»

— »Ali skäms, detkan
herrn göra sjelf!» svarade flickan och
gick sin väg.

~?
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Lindroos & Flodström,
Urmakarr,

J\S IS Alexandersgatan J\S IS.

Augusta FaliIströms

MODEMAGASIN,
MariegaUn 12,

rekommenderar sitt lager af fransyska
mode-artiklar för kläder och hattar till
moderata pris
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Wilhelm Sörensen,
Tandläkare,

JV« 23 Unionsgatan JVf 23

X J. E. Fagerroos, X
fl §utd- ocfi $>Ufvezfat>zikant, A
A Alexandersgatan 0 A

DABSSKOLJL
Att min danskurs tager sin

början lördagend. 16 deiember
varder härmed tillkännagifvct.

Hilma JEllvnin,
Adr.: Glogatan Jfs 2.

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

rekommenderar sitt yälsorteratle

VinSäger.
MinutförsiilJßing för Spirituösa ochPunsch

Al«andersgntnn 32 (f. d Stenberg" lokal)

@e« ©s® ® m® a ©@9»ea® s®©s^|
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i
I*7. li. Fagerroos, 2
W 9 Alexandcrsgntan Jtä 9. W

Schildt & Hallberg,
Helsingfors, Micbaelsgatnn b.

Brandredskap,mejeri-artHelar
af alla slag <€" Ingiidnliigsiimneu
hos SCniLDT & HALLBERG.

G/ioti/öj.hiidv.ojvxx.xhxxx.it
26J
mlnetat-Vvlivc-zkat a1.1"ii\cici-Ta^B

fotjci I'jVt natutilqa wiineialvat-
l'uI'l'l'c -föt -GaJ ocfv cft-ig!ten,

i et' 1111a btdnéhe

Undervisning

DANS
k 1ntU per timme

meddelas af
Axelina Apelbom,

Högbergsgatan 32,

Fortepiano-fabrik,
v-

tjiW ■*» 2g Nikolaigatan 19.
Flyglar och Pianinos med jernr.im,

till billiga priser — Obs.! Äldre pia-
nos tagasi utbyte. {jMF~ Reparationer
verkställas. Pianos uthyras. "TK2

J. E. ENGSTRÖM.

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

Guld-, silfver- & u.

arbeten
hos J. \\\ Talen,

N. Esplanadgatan 29,

[\ Popo f f s

fl-OCHel
c Norra E*pl:ina<l2. 27, Al^xandere ff. 18, 3c: e e cd
O -1

2 förtjenar att besökas af allmän-
i^ heten. c:

tsk^ is^z ®s- ura :w^i _,
större och mindre hos

E. Lu ther,

ttlefon-nummer i27.

ero-
Urinakare,

*
r4% -Si *-■«<■' -8-11II11 -f%

vtföres af undertecknad till bif-
ilf/t pris.

7». Pa ii!,
13 Skarpskyttegatan 13,

Mosikiirs
idubbla ital.bokhållerietoch

kontorsgöroviål.
På fleres begäran börjasni dylik kurs

måndagen den Vå uästk. november kl. 7
e. m.

Kursens längd h'ir 200 å 300 fer (eller
för grundligt inlärande af kursämnena
erforderlig tid) n;ed minst 8 och högst
lf> timmar i vtekan, fördeladep44 a f>
aftnar, nch kan kursen efter önskan ut-
sträckas ända till maj manad nästa Sr.

De herrar och fruntimmer, som redan
pgnat e:ler tanka egna sig ät affarslif-
vet, böraej försumma det nu erbjudna
tillfället att säkert tillegna sig du för
framsteg inom d>>nna brui>che oundvik-
liga insigter i bokförings- och kontors-
görornål,

Såväl till afton- som dagkurstimmarne
(de senare minst 2 ochhögst t> alla söck-
nedagar) emottagas elever, i män af ut-
rymme, uti

IVeaiiders liandelMMkola,
Alexandersgatan 24.

Helsingfors, ILfors Dagbladi tryckeri, 1882.


