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Til. Stude,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,

JS 27 linionsgatanJ8il.

Torsdagen den 16 November 1882
Bladet utkommer alla dagar. Lösnumrora10 JU.gäljas iNya tea^
tern, Brunnshuset och Societetshuset ätvensom ibladetsannons
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der ätvenprenu

meration emottages till ett pris

N:o 56. N:o 56.At 6 3>nf förhelt år. Annonser
tillettprisaf minst50 yii. införas.

A.Parviainen & C:o
(Michuelsgatjin J\@ 8)

i försälja i parti:
Petroleum, salt. kaffe,

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

Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar

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

0—

Dagens nöjen

QtaiöqoMo. cSi-viccncz>
hos R. MeIIin,

N. Eeplaondgntön 39

jjPV* Eikißte nrvsl «f viickva ochbil-
lign v<iorter, blombuketter,xoni ei-
peflicras eti half timme efter beställningen,
guldfiskar m. ni.

(a. M. HtrniuH,
Villan Alkärr, Glogatan JUS 1,

telefoo W 241, telefon Jtä 259.

. Kicli. Hintlströms T

IAsfaltläggnings-kontor i
verkslitller

S Hlt':\MlälCfclllllftlH'
af alla slag,

Telefonnummer ]()(>.

Populär konsert
liör(l»xen den 18 november

gifves uti

Societetshus-saiongen
den

9:de populära

Konserten,
föranstaltadaf

Helsingfors orkester förening

£|^~ Entrébiljetter a t mk säljas
ihr Hartivalls vattenbutik (Se-
natstorget)o. Borgströms tobaks-
handel (Unionngatan) samt vid
inaången.

Ostej k Bés
konkursmassa

realiserar fortfnrnndc sitt Inger till
betydligt nedsattu pri^or.

Lindroos & Flodström,
Irni»harr,

Jtä iR Alexandersgatan W IS

08-2 3 i
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»sin
N. E^platmditfttan 27.

Albin Både,
Agentur- & KoiimtiHsionsnttar,

4 Ilelenegatnn 4

Ediiard Evensen,
lar«-iiinr-, M|i<><lllionm- «*" kom-

iiil.vHioiiKii(l°är,

försäljer stads- <P landtegendomar

»amt obligationer <E aktier.

2JBHT" Annonser filt ett pris af minst 50 penni emottagas å bladets annonskontor. "^fg

iyapeter och rullfter
af nyaste slag i

tieor
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fH %UUt%N:o 34.

Fredagen den 17" November 1882.
(8:il« abomieiiieiit-B]tel4t»klet.)

:o För 4:de gången

Lustspel i5 akter af G. yon Moser.

is"pH

Persönerna:
Kurt von Folgen, possessionat Herr Dahlström.
Ilba, lians hustru Fröken Reis. .
Prisea, hennes syster .... Grahn.
Baron Bernhard von Folgen, Kurts onkel Herr S. Malmgren.
Herr von Sensa, possessionat „ Bränder.
Tony, hans hustru Fru Salzenstein.
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.
Bortha, hans dotter Fröken Wessler
Reif von Reiflingen, löjtnant Herr Wilhelnisson.
Fedor Below , Olsson.
Linn, kammarjungfru Fröken Wennerqvist.
Franz, betjent Herr Grevillius.
DÖrthe, itjenst hos Hofmeister Fru Wasenius.

(Scenen: Å Kurt von Foliens gods samt i en närbelägen småstad.)

Priser iia äro:
Jinf. ~fifin/," fil.a 5: —Parterre n:ris 1—32

„33-72 „ 4:
„ 3:

iVndra radens liögra avantscen,hel loge,G pl., a2Ö^B
)oii!l!'i;.f ''. ii'!.' 'i -IM, ))l. I—21 — 2 '2: f>o

]:!. ])1. 3— "i „ 2: —e3

p „ {oljande stolrader, n:ris '< :fl^^^^^^HParterre-palleri „ oVenstrai^arterre-Avantscenen, hel loge 6 pl. „ 2fi 1: 50„ stfloleger, pl. y^7^|
I'redje radens aviuitacencr, iie.l lo^i „ 10:

„ 1:„ fond„ sidologer
gallerie

Parterrologer
Första radens fondloger, n:ris 0, 10 och 11
Första radens sidologer

i:50
3: 50

O

\9DS** Teaterns biljettkontor iir öppet representatioiisdagarna: söcknedägarna från kl. 9
f. in. till '|.8 e.ni. samt från kl. 4 c. in.; sön- ocli lielgdagrar från kl. 9—lo f. in. samt frän kl. '5 e.m.,
äfvensom de dagar, representationericke gl.vns, från kl.12— 723. *V\& förköp före representationsda-
gen erlägges för hTiirje biljett 10 procent utöfverpriset.

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

Börjas kl. * och slutas omkring kl. ,11 e. m.
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VARIETE-TEÄTERN

Brunnshus-salongen.

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

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Dam-komikern Sch am-We-
ber, Möhrings Trio och
Teater- Tlntatoarresque,
den lilla Yidoria,clownen
Larsson O. pianisten Pail-
drup. —

«■
—

Torsdagenden 16November.

PROGRAM

a) Ulfåsa-marsch.
b) Kalifen i Bagdad, ouverture af

Boieldieu.
Parterre-gymnastik utföres af den
lilla Victoria.
Uppträdande af herr Möhring.
Uppträdande af hr Larsson.
På skridskor, poika-inazurka af

Placet.
(15 minuters paus.)

Die Tiirkische Scharwache af Mi-
chaelis.
Uppträdande af fröken ioana.
Uppträdande på trapez af den lilla
Victoria.
Uppträdande af hr Scharn-Weber.
Potpourri på Bellmans-melodier.

(15 minuters paus.)

Nordische klänge, vals af Zikoff.
Uppträdande af hr Larsson.
Uppträdande af hr Scharn-Weber.
I'otpourri ur op. Traviata.
Möhrings Teatertintamarresque,
komiska parodiscener iitablåer.

Obs.! Imorgon förändradt pro
gram!

Bitar.
Franz Grillparzer (1791—

1872), en af de bekantaste tyska dra-
matikerna, författaren af bland andra
dramer den på poetiska skönheter ri-
ka, men likväl af den nyare kritiken
såsom »ödestragedio utdömda, »Stam-
frun» (Die Ahnfräu), enman, somun-
der sin krafts och sin verksamhetstid
fann föga erkännande, i sin ålders
höst öfverhopades med ärebetygelser
och vid sin dödhedrades på ett sätt,
som säkerligen ej kommitmänga öster-
rikare till del, hade ett skyggt, in-
bundet väsen, hvilkf-t följandeur hans
lifs historia hemtade episod starkt be-
lyser.

Efter att förut hafva bott iWien
Dorotheenstrasse 118, bytte G. om \
början af 1840-talet och hyrdeen an-
språkslös kammare af en skiäddarhn-
stru. Den goda frun lagade matenåt
sin tystlåtne hyresgäst till dennes ful-
la belåtenhet. En dag, då hon sku-
rade, bad hon honom dock iita mid-
dag idet närbelägna värdshuset. G-
lydde. Stilla och ljudlö.-tsattehan sig
i ett hörnaf matsalen,begärde ett glas
vin och genom att peka med fingret
på matsedeln risgrynsvälling, oxkött
med sås och kalfstek. Det begärda
serverades. Men gästen satt utan att
röra vid anrättningarna och stirrade
stum upp mot taket. Efter en stund
var han försvunnen, utan att någon
gifvit akt på hans bor'gång. Då ky-
paren såg, att en gäst aflägsnat sig,
utan att hafva betalt, sloghan allann
och ville sätta efter tiygtingen. Var
den frågade dock: »Hvem är det, som
gått?»

'Han der borta i hörnet!»
har lian förtärt?»

»Ingenting! Han har ju låtit all-
ting stå.»

»Nå, har han ingenting förtärt, så
lider ni ju ingen skada. Portionerna
skrifvas af - - och dermed punkt!»

Nästa morgon kom skräddarhustrun
och bad att få tala med värden.

»Nå, det är en helhistoria,men gör
nu bara ingenskandal!Herr vonGrill-
parzer har skickat mig för attbe' om
ursäkt, för att han glömde bort att
betala igår middag. Jag skall be-
tala kalaset.»

Jaså, men den herrn
—

om det
var herr von Grillparzer — har in-
genting älit och är ingentingskyldig!»

»Hvad? — ingenting ätit? Heliga
jungfrun, den stackars karlen! Och
inte, ett ord har han sagt!Påhelada-
gen inte, en bit ikroppen!Ja, jagsä-
ger då det, poeter — vet ni,minhy-
resgäst är poet — lefver af baraluft!
Nå, jag- tackar på hans vägnar; han
skall titta något, när han får igen
penningarna! Men gör inte på sam-
ma sätt en annan gSng. om han kom-
mer in; han tal inte, att vi tala om
hans egenheter, inte heller skola vi
sprida ut, hans namn. Så räddär han!
Voro han fruntimmer, skulle jagsäga,
att han vore blyg!»

Och pratmakerskansprang fnittran-
de derifrån, ihemmet troligen mera
tystlåten, ty eljest skulle hennes »be
synnerliga hyresgäst' ej kunna uthär-
da hos henne en half dag.

Värdens taktfulla uppförande gaf
den folkskygge diktaren anledningatt
oftare besöka hans lokal. Då kom en
dag skriftställaren Schlögl, ännu en
ung spoling, inigästrummet, derhans
anhöriga voro församlade. Hans sy-
ster skyndade emot honom meddeor-
den: »Ack, min broder!» och Schlögl
lät som svar ett bekant citatur Grill-
parzers arbeten undfalla sig:

»Jag det är. du olyckliga, jag df t
Hr, som du har nämndt.»

»Ta:* betalt!» ljöddet ur Grillpar-
zers hörn. Poeten kunde ej finna sig
i, att den dikt som låg honom mest
om hjertat, hade blifvit folkets egen-
dom och att den dåvarande teaterpu-
bliken i Wien kunde utantill denme-
lodiskt klingande monologen och an-
dra rhytmiska praktstycken. Hvad
skulle ej mången modern versmakare
vilja gifva, om blott nägot enda af
hans förmenta effekt- och kraftställen
kunde uppnå äran att blifva »ett be-
vingadt ord?» Men Grillparzer kände
sig nu en gång störd af intermezzon
och - - hans dittills varande aftonasyl
såg honom aldrig åter.
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g hos J. E.Faf/erroos,
-Ii7 9 Alexandersgatiui ./W 9."

HelsingforsNya Cigarrhande $)"3e"$*""s«e»eaae ®9 »s$
(filogiitnii 1, Grönqvists nya stenhus)

och uthar ett välsorteraät lager af in- Augusta iiililM»i-ouiH
landska cigarrer och papi/rosser. MODEMAGASIN,
®<><><><>OOOOOcX>®

Manegsttn 12,

rekommenderar sitt lager af fransyska
mode-artiklar för klätler och hattar till

J. E. Fagerroos,
Stift?- cax SitSvtzta&zihänt,

Alexandersgntan 0 moderata pris,

Brand- och liftorsäkringsakticbolagct
®<>o<><><><><><X>c:>c;>®

SVEATill
meddelar förankringar genom

N. J. C AKLANDER,SOIBEEK. generalagent,
I'nion^gitrrp £̂7, tcEffoiiiiii rnrntr 1 Hl

Rikt urval fransyska blom-garnityrer till
billiga priser i magasinet för artificiella Brandförsäkrings-aktiebolaget
blommor, Glogatan N:o 2,

H. Elimiit,
Northern Assuranscompany

afslutar brand- och livförsäkringar genom
E. LUTHER,

general-agent,
S. Esplanadg. 4 (iclfftinnuirjiiier 19")

Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget

SKANDIA
medelår färsäliringnr genom

Schildt <£ Hallberg,
general-agenter,

Mieliaelngntan 5 (telefonnummer 220)

Försäkringsbolaget

B,1.i.iif m
meddelar brand- och lifförsäkringar ge

Htude <£" C:<>,

Helsingfors, II:fors Dagblads tryckeri,.1882,

4 5—

I sufflörluckan.
—

Sin egen morfar." Bland
en afliden fransmans papper fanns föl-
jande:

»Jag gifte mig med en enka, som
isitt första äktenskap hade en full-
vuxen dotter;min far besökteoss ofta,
blef kär i min styfdotter och gifte sig
med henne. Min far blef således min
måg och min styfdotter blef min mor,
emedan hon var min farshustru. Ef-
ter någon tid fick min hustru en son,
som blef min fars svåger och på sam-
ma gång min onkel, emedan han var
bror till min styfmor Min fars hu-
stru (min styfdotter) födde äfven en
son, som blef min bror och min dot-
terson, såsom varande son tillmindot-
ter. Min hustru var min mormor, så-
som varande mor till min styfmor.
Jag var på samma gång min mormors
man och hennes dotterson och iegen-
skap af min mormors man »miv egen
morfar.-»—

Trassel. Ett fruntimmer, livars
barn hade messlingen, skief till en
väninna efter ett bra botemedel. Vä-
ninnan hade just fått bref från en an-
nan fru, som bad om recept på att
lägga in gurkor och afskickadeibråd-
skan orätta bref, så att den för sina
barn oroliga modrev med fasa läste
följande: »Lägg in demiättika och
låt dem koka väl i3 timmar, lägg
bra med salt på dem och om några
dagar äro de färdiga!»

— Slåendebevis. En irländare,
som nyss anländt till Newyork, sade
till en person: »Den förstabit mat
jag åt här i landet var en potatis,
kokt igår. Tror ni mig icke, såkan
jag visa er den, för jag har'n inån
ficka!»

nom

t


