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Tli. Stu de,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
J627UnionsgatanJtä

O— - -

PROGRAM-BLAD.
Måndagen den 9 Oktober 1882.

Bladetutkommer alla dagar. Lösnumror;'i 10 ~/ilsäljas iNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshusetiifvensom iblaiiots annons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der ätven prenu-

meration eraottages till ett pris

N.n Of| at (i 3mf för helt år. Annonser |U.n Qfi
'

.U C.U. tillettprisafminst 50 yiL införas. II.U fcw.

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

försälja i parti:
Petroleum, salt, kaffe,

socker,viner,punscho.cog-
nac; s.-uut ipartio. minut:

Alla till en väl sorterad
jernhandel hor. artiklar.

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

®

o

D. J. Wadéns

Elektriska affär,
Vestra Benriksgatan JVs 12,

telefoDnuanner 200.

ÉfDngens nöj<>u: m'
JRepre,AT,-: \

-. Rich. Kintlströms T«o is»
a Asfaltiäggnings-kontor

verkställer
i« « T :» !4iii£K?> i sska >"

Möbler,
speglar,

gardiner
&
rar»lister
m.
ni.,
m.
n:.

Michaelsgatan
Jis
i),
telef

onnninmer
218.

Norskt
fiskmjöl,
i

pdket
a,
3

mark,

hvataf
fås
100
portioner
delikat
pudding,
hos Alexaudersgatan

.M
26.

af alla slag,
Telefonnummer 100.

Albin Både,
Agentur- & Kommissioitsaffä^

4 Helenegatan 4,

Eyska papyrosser,
Promenad"- och Fessalia"-, ytterst
billipa, hos TH. HOLMSTRÖM.

KYPARE!
Sfci^öaon- o. évxvctMzfo

R. Me IIin
Kom och köpen fin frack med

Sidenfoder för 30 mark och en
svart rock för 30 mk, som äro
inlemnndo till försäljning hos

X. EsplaDodgatan 39.

E. Koponen,
fl

niidtemot postkontoret. HelsingforsNyaCigarrhandel
CO to

(Glr)g;itnD 1, Grötiqviats nja stenhus)
A ~

>r> g» it j har ett välsorteradt lager af in- och ut-Tapeter och rullAcr
landska cigarrer och papyrosser.C 5 '~ .2^af nyaste slag i

Georg Rieks' tapctinagasin, ®<>o<><><><>oo<>c;>c>®
N. Eiplanadgatan 27.

t! C

'äö E. Fagerroos,
Daniel Nyb lins 6m!'c och §if £wz fa fuiha ut

Alesandersgatan d.Fotografiatelier,

M

Fubijinsgatan Jfå 31 ®O OOOOOOOcXXXS
öppensöclcnedagarkl.9-6, söndagarkl

10—2. Telefomiummer 2G4.

gf^T" Annonser till ett pris af minst 50 penni emottagas d bladets annonskontor. "TÄf



< -o.

Hf4

.
I

afton:
Om
O
n
s
dL
a
g:

Den.
nyebibliotekarien.

HHF*
Närmare
i

morgondagens
blad.
"*&§



< o

En amatör.*)

f\ Det var middaghos kammarherren,
eu trappa upp, Regeringsgatan etc,
en liten fin middag, endast åtta per-
soner. Kammarherren tyckte ej om,
att man var flere.

Sköldpaddsoppan hade gått. Det
första glaset rödvin hade druckits.
En och annan satt ännu och smackade
med läpparna för att justera sitt om-
döme om- varans beskaffenhet.

Det var ett halfstort rummedmöi*-
ka tapeter och tunga, långfransade
gardiner. Stolarna voro gammaldags
af snidad ek, och rnndt omkringväg-
garna hängde gamla pertratt ibreda,
förgjlda ramar. Bordet var dukadt
med yttersta omsorg. Enstor silfver-
skål med sydfrukter stod midt under
glaskronan, slipade vinkaraffer voro
placerade med lämpliga mellanrum,
servisen var äkta ostindisk och vid
hvarje kuvert stod ett litet saltkar
af kristall. Mellanrätternakringljars
munvatten.

Sällskapet bestod af idel förnämite-
ter, idel folk, somkunde ätamedsmak
och dricka ett glas vin utan att låta
det störta genom strupen, som vore
det vatten. Det var en hofmarskalk,
en hofstallmästare, tre grefvar, en
grosshandlare,en simpel adelsman, som
titulerades ..herr", och kammarherren.

Kammarherren var en liten tjock
gubbe, som hade svårt för att gå.
Ansigtet svalde af fin mat, ögonen
lyste af matlust,, käkaina voro på ett
frappant sätt utvecklade. Men han
talade med ledighet, till och med lif-
ligt, han var icke dum, kände hela
verlden och berättadefamösahistorier.
Ifruntimmerssällskap var det hans
styrka att intressera genom sin cy-
nism, hvilken han gerna ville låta
gälla för den länge sedan afsomnade,
charmanta frivolitén, som, hopkokad
iParis, liknar gammal buljong med
en bismak af ruttet, när den kommer
att användas på våranordiska midda-
gar eller supéer.

*) Ur ett i dagarne utkommet häfte
noveller med titeln: Gräkallt. Teck-
ningar och utkast af Gustaf af Geijer-
stam", Stockholm 1882, A W. Bjöcrks
förlag. 13!) sid. Pris 1kr. 50 öre.

VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.

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

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Den amerikanska truppenDel-
mars, gymnastiska sällska-
pet Wartenfterg, tyroler-
sällskapet Kofer, instru-
mentalisten Sidney Terry,
kanondrottningen miss Fa-
(inia och den lilla trapez-
konstnärinnan Victoria.

Måndagen den 9 Oktober
PROGRAM

Musiknummer.
Clownernas entrée utföres af Carl,
Paul och Willi Wartenberg.
Uppträdande af tyroler-sällskapet
Hofer.
Uppträdande af den lilla Victoria.

(15 minuters paus)

Musik-nummer
Solo för xylofon (halm och trä-m
strument) utföres af hr Max Hofer
Japancsiskt jongleri,ntföres af tro
ken Angelina Wartenberg.
Uppträdande af instrumentalisten
hr Terry.

(15 minuters paus.)

Tbe four American Devils", utf
af truppen Delmars.
Marmor-tablåer utföres atbelasäll
skåpet Wartenberg.
Uppträdande af tyroler-aällskapet
Hofer.
Uppträdande af kanondrottningen,
miss Fatima.

Obs.! Imorgon förändrad!pro
gram!

AL.|Sistaupptr.af denameri-
Vlldt. jiansha truppen Delmars.

Det är just ett sådant här vin,
som sätter färg på en middag", sade
hofstallmästaren och drack långsamt
det andra glaset. Godt rödvin är
svårast att få af all ting, ty det är
så få, som begripa det."

,,Dåligt rödvin ligger som ättika i
magen", sade en af grefvarna, som
var känd för att låta pumpa sig efter
Iivarje större middag,hanvarmed om.

Samtalet vände sig hufvudsakligen
kring den kulinariska vetenskapen.
Politik var bannlyst, ty dispyter störa
matsmältningen. Deremot var en god
historia välkommen, ty att skratta
hjelper under ity hänseende.

Kammarherrens kock hade idag
gjordt underverk. Rätterna voroblott
åtta och vinerna ej flereän sex. Jag
tycker om att ej ha förmycket", sade
kammarherren, men det jaghar,skall
vara godt. Non multa sed multum."
KammarheiTen hade ej många latin-
ska citat till sitt förfogande, och man
fick derföi- öfverse med, om de ej all-
tid kommo fullt å propos. Voro så-
ledes rätterna få, så voro de så myc-
ket bättre. En sådan rostbiff fanns ej
på Eydberg, rapphönsen voro öfver
all kritik, portvinet och sherryn, som
druckos till desserten, voro hufvud-
stadsberömda och qvarhölloherrarne
nära en timme vid bordet. Ty kam-
marherren hade harit en veckaiLon-
don och der ätit två luknlliska mid-
dagar, som försett honom med rika
samtalsämnen, vigtiga iakttagelseroch
minnen, som till och med efter hans
egna middagar voro tillräckliga att
öfver hela hans anlete framlocka ett
liknande leende, som vid minnetaf en
ljuf musik

Slutligen drack man dock för vär-
den, stolarna skötosbullrande tillbaka
från bordet, tandpetarna togos fram,
och man vandrade långsamt och för-
hoppningsfullt in irökrummet. Der
väntade kokhett mocka ismå kine-
siska koppar samt ett helt batteri
flaskor, korta, långa, tjocka, smala,
låughalsade, korthalsade, fyrkantiga,
ovala, medkorgflätningochutankorg-
flätning, men alla med oförfalskade
etiketter. Sans peur et sans repro-
che", som den simple adelsmannen, så
ofta han fick vara med, aldrigunder-
lät att med en aristokratisk skorr-
ning på r anmärka,



När det första likörglaset var druc-
ket, vinkade kammarherren den yng-
ste af sällskapet, en af de tre grcfvar-
ne, ung attaché, nyligen hemkommen
frånBryssel, till sig ien fönstermyg,
lade armen om hans hals och hviska-
de hemlighetsfullt: Hör herr grefve!
grefven, som nu inte äter somen van-
lig torpare bara för att nära sig, säg
mig uppriktigt, kan man äta påHas-
selbacken?"

Grefven var en litenrörligkarl om
några och tjugo. Hans välbildade an-
sigte pryddes af små, delikata lim-
staclier, näsan var förnämt bugtad,
munnen exerceradialla slags leenden,
och ögonen spelade på allt. sågo allt
och noterade allt. Han hade enmed
veten raskhetisitt sätt. som han få-
fängt sökte göranaturlig. Håret var
lätt benadt, slätkammadt, med ondast
en liten, liksom försummad buckta
raid ipannan. Genom att umgås med
många menniskor hade han förskaffat
sig en otrolig färdighet attkunna gis-
sa sig till deras smak, och det hände
sällan, atthan öfverskredden gränsen,
när han öppnade sin speldosa,derhan
inrymt motiven till alla dagens favo-
ritnnmmer, och der han efter behag
kunde förändrarepertoiren. Till följd
af denna sin egenskap åtnjöthan kam-
marherrens odelade förtroende, ty gent
emot grefven kände sig denne nästan
intelligent, och det var ej alltid-, kam-
marherren hade skäl att vara säker
på <liii saken.

Ja", sade grefven, idet han tog
ett tag om sju handlofve och gjorde
en lätt bugning, härifrån går .man
inte dit.'-

,,Jaja Det förstås. Men cljes?'1
Eljes kan man äta godt der. Be-

ställer man på förhand, lilir det till
och med charmant."

Och vinerna?"
Med samma undantag gäller det-

samma."
Kammarherren smålog- belåtet och

klappade sin gunstlingpa axeln: ..Kom
till mig imorgon. Jag tänkerarran-
gera en liten frukost ute en af da-
garna, bara föroinvexlingsskull. Och
jag behöfver en förståndig person att
tala med. Vill grefven göra migden
tjensten?"

Grefven bugade sig förbindligtmed
ett par underliga knyckar iunderlif-

vet. Hvad gör man inte för en god
frukost?

Hur står det till i dag? Kam-
marherren ser tröttut", fortsattegref-
ven, för att säga något.,;Min mage liar varit litet på obe-
stånd. Jag är rädd, jag åt förmyc-
ket hummerpastej. Det blir väl min
lott att resa till Karlsbadisommar.1'

Mm far ämnar sig också dit. Alla
nienniskor resa dit iår.",.Vintern i Stockholm, sommarn i
Karlsbad."

Kammarherren skrattade, och gref
ven smålog diskret.

Emellertid drack man likör och be-
rättade skandalhistorier, som allt mer
gingo öfver på det skabrösas område.
lian blef allt mindre städad och allt
mera öppenlijertig. Det sjöuk ifla-
skorna, anletena skeno och cigarrerna
blossade.

Men äfven detta tog slut, och ute
p.t gatan väntade en hel rad ekipager
för att föra herrarne hem ellerannor-
städes. (Poits.)

I suffiörluckan.
En brännande skägefrAsja

har uppstått iBerlin. Kestaurations-
lokalernas innehafvare derstädes bör-
bjudo för nägon tid sedan, efter ge-
mensam öfverenskommelse, gam'liga
sina kypare, att bära lmmstaeher, så
att man nu öfver allt iBerlin ser en-
dast slätrakade ganymeder. Vid en
sammankomst för ett par dagarbeslö-
to principalerna att denna bestämmel-
se från den 1 oktober skulle gälla iif-
ven tor den öfriga manliga betjenin-
g-en pä hotellen med undantag a,f koc-
karne. Med anledning häraf har stor
oro uppstått blandbetjening-en. Hvar-
för fordrar man ej samma offer af

,kockarne? En kock med mnStalcher
iär dock, i betraktande af att han
skall smaka på maten, att anse som
långt skadligare än en karl som en-
!dast bär koffertar eller borstar stijf-
lar är det med samma prydnad.

Kockerne taga nu saken pa fullt
1 allvar hafva låtit sina principaler ve-
ta att, om förbudet utsträckes äfven
till dem, komma de att mangrant lem-
na sinakök. Medanledninghäraf hafva
alla kockfruar och förnämligare kök-

Brand- och livförsäkringsaktiebolaget

SVEA
meddelar försäkringar genom

N. J. C AKLANDER,
generalagent,

UnioD.=gaten 27, ttleloLuummer 110,

Northern Åssuranscompany
afslutar brand- och lffförsakringargenom

E. LUTHER,
getteral-agent,

S.7'j^plarjadg 4 (lelefonriummer 190).

Brandförsäkringsbobiget

PHGBNIX
muddciai' försäkringar genom

A. A. F. Lindberg:,
generalagent,

Skilnadeo 6 (teletonuummcr 139).

Försäkringsbolaget

Hmm & !];@
meddelar brand- och liilörsäkringar ge-
nom Htude «£" C:o,

lista Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år

1827
meddelar försäkringar genom

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

soi' iBerlin utlyst ett sammanträde
för att öfverlägga om och underhvil-
ka vilkor de i så fall kunna finnas
benägna att intaga de isina dyrba-
raste rättigheter kränkta kockames
platser.

7 Obs.! I"
Ltisuuunner.fö.

-
B

säljiiing- af jjPro-1
grambladet"ärnu-1
|mera anordnad iIfur A. A. F. Lind-1
bergs cigarr-butl-I
kit, UnionsgatanI
n:o 2!> och NorraI
Esplunadgatau 33, B
i Helsingfors nyaI
dgarrbandel,Glo I,ratanl(Grön(ivistsI
aya stenhus), af- B
venson å Teater-I
kafféet samt hos ■
portiern å Socie- B
(etsliuset. ffi

Helsingfors, lMors Dagblads tryckeri, 1882.


