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Til. Stude,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
Jff 27 Unionsgatnn 27

PROGRAM-BLAD.
Torssdagen den 9 November 1882

Bladetutkommer alla dapar. Lösnumrorå10 714. säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset afvensom ibladets annons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfvenprenu-

meration emottages till ett pris

N't\ 4.Q a* *"r 'ie't r- Annonser Min AQ.U *Tv7. till ettprisaf minst50 7)4.införas. «">« T"*/«

A.Parviainen &C:o
(Michachgatan J\§ 8)

försäljai parti
Petroleum, salt, kaffe,

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

Alla till en väl sorterad
jernhanclel hör. artiklar.

A. Farviainen & C:o,
Michaelsg.8, telefon-u:r 2^l

Friska Ostron,
å 4 mk per dussin, i

Wgm H«ellet f
Glogatan N:o 14,

Tapeter och rullåer |
[*: af nyaste slag i
I^l Kicks' (iMtclniiiirnsiiL.Geon

N. Jjspianadgatan "Sm

P^jgä^Mft^XVr-y^f y-yy»v^vjp 4
"'^■»■»'VrV'*' v.i» V'vtt'"ti

Willißlm Sörensen,
iii
-^^--r' r;}

a, T g Xi"^ ort
-

B

1= » S-i-1
Tandläkare,

JV? 23 Uuionsgatan JVf 23

o. Si-wcene-z? Edvard Evensen,R. Mc I I i 11,

N. Kspliinndgntftn 39
itfiidir-, spedltlong-«fe kom-

■lilctsioiiMaiTär,

försäljer stads- J5landteyendomar
samt obligationer <£ aktier.IJ^T* Rikaste urvai «f vnrliru ochbil-

lif/a växter, blombuketter,som ex-
pedieras en hfilf timme efter beställuingeu,
guldfiskar m. m. ®<>t>c><><>O-<><><>C><>®

<-. TI. MonidM. Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,Villan Alkärr, Glogntan M 1,

telefon JK 241, telefon .As 259. 4 Helenegntmi 4
J. E, Fagerroos,

Ale.tandersgatan 9.
AtiKUSta FalilHlriWiiM

Hindströms K>-C>OOOOOOOOO®MODEMAGASIN,
Lindroos „ Flodström,Mariegatan 12,

s Asfaltläggnings-kontor 1
,§ verkställer 5_

> asraUläsKiilngar 5.
z af alla slag. ;

Urmakare,rekommenderar sitt lager af fransyska
mode-artiklar för kläder och hattar till M IS Alexandersgatan JS 18,

Telefonnummer 10(>, moderata pris,

jjfUP" Annonser till ett pris afminst 50 penni emottagas a bladets annonskontor- *^jf
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Fredagen den 1O November 1882.
(>:de aboniiement-speUtaklet.)

För 1:sta gången

Reif von Reiflingen.
Lustspel i5 akter af G. ron Moser.

Personerna:
Kurt von Folgen, possessionat Herr Dahlström.lika, hans hustru Fröken Reis.Prisca, hennes syster ; GrahnBaron Bernhard Ton Folgen, Kurts onkel Herr S. Malmgren.Herr von Sensa, possessionat

); Bränder.Tony, hans hustru Fru Salzenstein.Sybilla Elmer „ Åhman.
Paul Hoimeister, apotekare Herr HirschEls», lians hustru

"
Fröken jjymajo.

lheobaid lJlum, provisor hos Hofmeister Herr Salzenstein.HioliriHiii), jägmästare hos von Folgen
|( ÅhmanBctha, hans dotter Fröken Wessler.

Beif TOn Keiflingen, löjtnant Herr Wilhelmsson.Fedor Below
n Olsson.Lina, kammarjungfru Fröken WennerqvistFranz, betjent Herr Grevilliiis.Dorthe, i tjenst hos Hofmeister Fru Wasenius.

(Scenen: A Kurt von Folgens gods samt ien närbelägen småstad.)

en Priserna aro:
3mf yU

Parterre n:ris 1—32 å 5-
—

„ 33-72 4: -„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3: —
Parterre-galleri „ 3: 50Venstra Parterre-Avantscenen, hel loge G pl, „ 25:

3Tnf JU.Andra radens högraavantscen,hel loge,G pl., a 20:
—

„ „ tondloger, n:ris 7— 13, pl. I—2 „ 2: 50
» » „ 7—13, pl. 3—7 „ 2:

—
„ sidologer, pl. I—2 „ 2: —

e3aas
,i „ sidologer, pl. 3—7 .Tredje radens avantscener, hel loge„ „ fcrnd

sidologer
"i gallerie

„ 1: 50„ 10: —
1: —
i.Första radens fondloger, n:ris 0, 10 och 11

Första radens sidologer
„ 4: 50„ 3: 50

g©

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

Börjaskl. och slutas omkring kl. 721le. m.
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Populär tant
JLiirdagen den 11 november

gifves uti

Societetshussalongen
den

sjunde populära

KONSERTEN,
föranstaltadaf

HelisingforB orkester-förening.

gtF~Entrébiljetter å 1mk säljas
ihr llartwalls vattenbutik (Se-
natstorget)o. Borgströms tobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid
ingången.

suffiörluckan.

Svarjar-predikan. Kyrko-
herden Eebrén iFilms socken afUp-
laad hade en predikan om eder och
svordomar, af bönderna kallad »svär-
jar-predikan», hvilken lian årligen på
bestämd söndagplägadeföredraga,och
dervid han då slutligen yttrade: »Om
jag skulle vara så olycklig, att vara

hos er iännu 20 år, så skalljagdock
aldrig förgäta att årligen på denna
dag för eder hålla denna predikan.»
Bönderna hade ock hunnit lära sig
den styckevis utantill, och plägadepå
sina kalaser, då Rebrén afrest och de
fått något till bästa, recitera långa

kärnbitar derur.— Hvilken lycka. Excellensen
Rame och hans friherrinna bevistade
predikan i en landskyrka, på ett af
familjens arfgods. Predikantentalade
om himmelriket och huru jordisk makt

VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.

Föreställning hvarje afton från kl
7Ä B 6. m., dervid följande ut-

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Dam-komikern Scharn-We-
ber, Möhrings Trio och
Teater-Tintarnarresque,
den lilla Victoria, clow-
nen Larsson och pianisten
Pandrup.

Torsdagen den 9 November.

PROGRAM

a) Carmen-marsch af Sjöberg.
b) Vom Rhein zurDonau, vals afKé-

ler Béla.
Uppträdande af hr Scharn-Weber.
Uppträdande af hr Larsson.
Parterre-gymnastik utföres af den
lilla Victoria.

(15 minuters paus.)

Clara Hoppés-quadrille af Ringvall.
Uppträdande af herr Möhring.
Uppträdande på trapez af den lilla

Victoria.
Uppträdande at fröken Joana.

(15 minuters paus).

Uppträdandeaf hr Scharn-Weber
Uppträdande af hr Larsson.
Fria fantatiser för piano

12. Möhrings Teater-tintamarres
que, komiskaparodisceneri4 ta-
blåer.

01)8.! Imorgon förändradtpro
gram!

och rikedom icke gällde något der,
utan den fattige kom lika långt in,
som äfven den rikaste och förnämste.
Efter gudstjenstens slut var han, som
vanligt vid sådanatillfällen,bjudenpå
middag hos Ramel. När han inkom
och bockade sig för friherrinnan,sade
hon, hotaude med fingret:»Huru kun-
de pastorn predika på detta sättidag
och inbilla folket, att den fattige vo-
re lika god iGuds ögonsomdenrike,

och att han skulle få lika rangihim-
melriket!Det var en lycka attRamel
sof; hvilkeu opiuiom skulle han eljest
fatt om vår herre!»

— Varma vantar. Tvenne bön-
der, underhafvande på en störreegen-
dom, hvars egare var ytterst girig
och känd som bondplågare, möttes en

gång under en sträng vinter. »Ser
du, Nils Person», sade den ena, »nå-
dig lagman, han fryser inte om fing-
rarne, ty han går utanhandskar, han
har ju alltid händerna ivåra fickor.»

— Presterligt ofog. En sön-
dag, då Rebréns adjunkt stod för al-
taret och sången var slut samt tid
var att börja med allokutionen, och
adjunkten derföre redan vändt sig om

till församlingen, steg Rebrén ut i
sakristidörrern och ropade till orga-
nisten:

»Da capo, Liljefors, spela om den
der sista versen en gång till för min
räkning», då .Liljefors måste lyda be-
fallningen och adjunkten å nyo vände
sig till altaret. — En annan söndag,
då han efter slutad predikan skulle
hålla predikoförhör, började han med
dessa ord till kyrkofolket: »Ni tror

kanske, ni, att den predikan, som jag
idag hållit för er, är skrifven förer
räkning; men då bedragenIer, ty

den der predikan skref jag,då jag var
prest vid artilleriet. Men jag tycker
som så, att ni någon gång kunde be-
höfva något godt, ni också; och fånu
se, bvad gagn ochuppbyggelsenihaft
deraf.» Derpå börjarlian förhöret.
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— En téte-å-téte. En ungman
besökte en af sina anförvandter och
träffade honom just vidmiddagsbordet,
der han med stor aptit var sysselsatt
med ett kalfhufvud. Då han kom in
och varsnade detta, yttradehan:»Ur-
säkta att jag afbryter er téte-å-téte.»— Schack. »Spelar ni Schack?»
frågade Georg 111 af England denbe-

kante demagogen Home Tooke. —
»Sir», svarade den tillfrågande, »jag
känner så litet till pjeserna, att jag
inte kan skilja kungen frän bonden.»— Kommerserådet. En gross-
handlare och kommerseråd, som ger-
na ville skämta och var föga vän af
prester, yttrade en gång till biskop
T., att presterskapet ialla tider haft
mindre värdiga ledamöterbland sig.

»Till ochmedibland apostlarne», fortfor
han, »furmos ju en klentrogenThomas
och en förrädisk Judas.» — »Det är gan.
ska sannt, herr kommerseråd», svara-

de T., »men så måste ni ocksåmedge,
att Judas, som förut var en ganska
ärlig karl, först blef en skälm, då han
slog sig på kommersen."— Tankspriddhet. Hofkanslern
baron v. Nolcken var utomordentligt
tankspridd. Biksrådet grefve C. G.
Tessin berättar derom följande:

»När Nolcken en gång varuppsänd
till dåvarande kronprinsen, sedermera
Konung Gustaf 111, att läsa för ho-
nom en irådet uppsatt expedition,lä-
ste haniställetköpekontraktetpåsitt
hus, nästan tillslut, innanhan af kron-
prinsens inkast märkte sitt misstag.

En annan gång kom Nolcken in i
H. K. H:s förmak, der Tessin med
flere voro tillstädes, och frågade efter
grefve Tessin. Denne svarade sjelf:
"Han gick nyss ut.» Nolcken skynda-
de efter, men kom strax igenochytt-

rade: »Vaktmästaren försäkrar att

Tessin är här irummen.» Tessinsva-

rade åter: »Herr hofkanslem må ju
tro mig bättre, som sjelf sett honom
gå bort.» Nolcken gick åter ut; men

kom strax in igen, med en ny vakt-

mästares försäkran, då ettallmäntlöje
hjelpte honom ur drömmen.

— Fordringsegare. Ea for-
dringsegare träffade sin gäldenär på
gatan ocli bad honom mycket enträ-
get att snart få betalt sin fordran.
Men gäldenären utropadeförtretadoch
röt åt honom:»Hvad f-n nu, får man

inte vara i fred; tror ni att jag är
skyldig er ensam?»

Ol>s.!
Papyross- o. Clgrarrliandeln,

Clogatan JS 2,
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Försakri» {/saIitiebolaget

KILEYA
meddelar försäkringarå lif, lifräntor ra.m

Hufvndkontor: Norra Esplonndg 27,
telefonmlmmer 147.

I:sta Ryska Brandförsäkringsbolaget
af Sr

1827
meddelar fih-säkrinpar genom

Tht Tq11ancler,
N. £ (telefonnummer 231).

Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget

SVEA
meddelar försäkringar genom

N. J. CARL ANDER,
generalagent,

l.nion^giten telefonnummer 110,
Brandförsäkrings-aktiebolaget

SVERIGE
meddelar försäkrineingnr genom

Knut Kjclliii, Karl Königv,
Veatra kajen M. (>. Ö. Henriksg. As 9,

Northern Assuranscompany
afslutar brand- och lifförsäkringar genom

E. LUTHER,
general-ageni,

S. Esplanailg. 4 (lelefonnummcr 19'1).

Brandförsäkringsbolaget

PHOENIX
meddelar försäkringar genom

A. A. F. Lindberg,
generalagent,

Skilnadeo 6 (teletonnummer 139)

t

Helsingfors, H-.fors Dagblads tryckeri, 1882,


