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Til. Stu d e,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel
M27 UnionsgatanM Tt,

PROGRAM-BLAD.
Söndagen den 10 December 1882

Bladetirikommeralla dagar. Lösnumrorå 10 yil säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom i bladets antions-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfven prenu-

meration emottages till ett pris

N:o 79. At 6 ftnf förhelt år. Annonser Whn ?Qtill ettprisaf minst50 Jti. införas. l»iU Iv/.

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

försälja iparti:
Petroleum, salt, kaffe,

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

Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.

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

0 ■

Poplär konsert ITapeter och rullåer ||
af nyast» slag i

I Georg Rieks' tapetmagasin, 3s
N. Esplanadgatan 27.

|! " {
ly'»iV.W''fr*')'« ;''£-^i 7''i''aWN'-. **■t"1--'-- ■"-:'VwvTisdagen ilen 18 december

gifves uti

Societetshus-salongen
den

14:de populära

CO tö

X

il
u i»Kon q pptph0 ii13 ö1 luil, 2

3

=3- 1 ;̂

föranstaltadaf ■H^S "£ f
Helsingfors orkesterförening.

La-J » O
6D"-»
OS
02Qtasöao-w o. (Si-ncc-ncz,

R. MeIIin,
N. Esplaondgntan 39,

£ÄJT" Entrébiljetter a 1m/c .säljas
ihr Harttvalln vattenbutik (Se-
natstorget) o.Jiorffströms tobaks-
handel (Unionsgataii) samt vid
ingånget). Muoer

Daniel Nyblins
Fotografiatelier, D. J. Wadéns

Elektriska affär,
FabinnpgatftM J@ 31,

Vestra llenrihsgalan J@ 12,
tändstickshållare och ljusstakor. — Lam-
por, kupor och lyktor. —Brons-ljuskronor,
kandelabrar, glas och porsliner, blomva-
ser och krukor af majolika, hos

—6, söndagarkl,öppensvcktwdamu^il^}I telefonnummer 200,
Telefonnummer 264,

äJHF~ Dyrk- & brandfria ■"W3Thorn & Andersson,
J\f Zl Norra Esplanadgatan ,/W 37

Kassaskåp & Kistor,Rich. Hindströms

|Asfaltläggnings-kontor a
4 verkställer

rJC ."■T3 «CÄ 3EQ "M-*m

till billig-a priser, liosstörre och mindre partier, hos
anitt 111äKB,>>l<" f, >'■' E. Lnther, %!»»§"» Både,

af alla slag. Södra Esplanadgatan M i, 12 Vestra kajen 12,
Telefonnummer I(X>, telefon-nummer 227,

JWP" Annonser till dt pris af minst 50 penni emottagas d bladets annonskontor* ""^fg
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lUpN:o 44.

Nöndagen den 1O December I^®Ä.
För 3:dje gången"4-a

:© Helgon eller vansinnig?
Diam i3 akter af Don José' Echcgaray. Öfversftltning från spanskan.

t?
©

Per sönerna:
Don Lorenzo de Avendano Herr Ågardh.
Angola, lians hustru Fru Skotte.
Inés, deras dotter Fröken Grahn.
Grefvinnan de Almonte Fru Åhman.
Edvard, hennes son Herr Bränder.
Juana Fröken Reis.
Don Tomas, läkare Herr Dahlström.
Doktor Bermildez, dårhusläkare „ Åhman.
Braulio] I Hirsch.
D .. ( vaktkarlar på ett dårhus {BeiiltO J I „ Grevillius.
En tjenare „ v. Hultén.

(Scfiien: iMadrid i våra dagar.)

Priser
3mfflParterre n:ris 1—32„ :s;J-T2 „ i: —

följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3; —
Parterre-galleii „ 3: 50
Venstra Parteriu-Avantscenen, hel loge 6 pl. „ 25:

—
Första radens fondloger, D:ris 9, 10 och 11
Första radens sidologer

„ 4: 50„ 3: 50

a är o:
Znifi fliAndra radens högra avantscen,hel loge,Gpl., å 20: —

ii:ris 7 13, pi. I—2 „ 2: 00
■■^Hi-i:!,[.I. 3-7 „ 2: —

|_ ' 2: —
1: 50,i

_ „ sidologer, pl. 3-^7^BTredje radens avantscener, hel loge
,i „ rond

„10:
—

„ 1:
—

j.„ sidologer
gallerie „ —

50

JVJJS.» Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna:söcknedagarnafrån kl. 9f. m. tin '8 e. ni. samt frän kl.ie. m.; sön- och helgdagar från kl. 9-10 f. in. samt från kl. 8e.r0..äfvensom de dagar, representationer icke gl.vas, från kl.12-V»3. Vid förköpföre reprcsentationsda'gen erlägges fbr hvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

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

Börjaskl. 7 och slutas omkring kl. 10 e. m.
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VARIETE-TEATERN

Brunnshus-salongen.

Föreställning hvarje afton från kl
7SB e. m., dervid följande ut-

märkta främmande arti-
ster uppträda:

De amerikanska förvandlings-
dansöserna och sångerskor-
na, systrarna Josie o.Lulll
Richmonds, miss Ida
Morris, equilibristen Ga-
velli, sviiiiske komikern
Sandelln, dam-komikern
Scharn - Weber, tyska
chansonettsångerskanAlilia
Suhr och pianisten Pan-
drup.

Söndagen den10 December*

PROGRAM

Marsch
Uppträdande af herr Gavelli.
Uppträdande af frökenSuhr.
Uppträdande af herr Scharn-Weber,

(.!"> minuters paus.)

Musiknumraer.
Uppradande af herr Sandelin.
Uppträdande af miss Ida Morris,
Musiknummer,

Uppträdande af systrarna Josieoch
Luln Richmonds,

(15 minuters paus.)

Musiknummer.
Uppträdande af herrScharn-Weber.
Upptr.idaiide af miss Ida Morris.
Uppträdande af fröken Suhr.
Komiska sångföredrag, utförasaf hr
Sandelin.

Obs.! Imorgon förändradtpro-
gram!

Också ett reseäfyentyr.

En kall men vackerJanuarimorgon
följde, jag med den brusande ånghä-
sten, som likt en lavin drogfram, för-
bi de snöhöljdaåkerfälten, igenom de
med alnshöga drifvor betäckta skogar-
ne,hvilkasgrenar nästan dignadeaf de
väldiga snömassor,hvilka somdiaman-
ter glänste iden uppgående morgon-
solen. De ur skorstenarne mot den
molnfria himmelen uppstigande rök-
hvirflarne, der ifjerran ett och an-
nat bjellerklang, — allt var denna
morgonstund en tilltalande tafla.

Iden kupé, der jag blifvit instuf-
vad, fans endast en enda resande ut-

om mig. Af hans fysionomi märkte
jag genast att han tillhörde samma
»slägteo som jag, hvarföre jag tillta-
lade honom, då jag erhöll ett svar på
tyska, i hvilket han sade sig ej för-
stå ett enda ord svenska.

Nåväl, tänkte jag, »lasse lieim die
Sorgen» och latom oss då resonerapå
tyska. Visserligen var jag ej särde-
les hemmastaddispråkets talande,aber
Muth gibt allés, heter det ju. Sam-
talet kom igång, vi förstodohvaran-
dra ganz gut, blefvo alltmer och mer j
bekanta. Men dessa små, mörkaögon,
som nästan ständigt kastade oroligai
blickar omkring sig, det kolsvartahå-
ret, hvilket växte långt ner ipannan,
denna lilla spensliga figur, bestämdt
hade jag sett honom förr,men hvar —
det var för mig en olöslig gåta.

Jag väcktes just ur dessa funde-
ringar då tåget stannade.

Här skulle jag stiga utaf. Jag tog
farväl af min reskamrat, som härvid
lemnade sitt visitkort. Fritz Alizar,
Oedenburg, stod det. Mina funderin-
gar gingo nu öfver bord. Med tågets
afgång glömde jag tillika min res-
kamrat.

Kallt var det äfven här, marken
var hård tillfrusen, men snö kunde ej
skönjas hvavken när eller fjerran.

Mitt besök gälde en, blott några få

bösshåll från stationen belägen plats.

Efter många besvärligheter och
sträfvanden var jag framme.

Här var s. k. torgdag,enhel mängd

menniskor hade infunnit sig. Imark-
nadsstånden och bodarna tyoktes affä-
rerna gå raskt. Mot eftermiddagen
blef det lif i lägret.

Do annars så lugna skogsbönderna
böljadeatt isina fårskinnspelsar ut-
föra en grotesk dans, som man gerna
kunde likna vid en björndans. Verk-
ningarne af piccardon och bier, som
ersätter bränvinet, hvilket här ej får
säljas, gjorde sig märkbara.

(Forts.)

sufflörluckan.
— Treflig julafton. »Hör, Jo-

hanna, nu ska' du skynda dig och
göra upp eld ikakelugnen och se'n
ska' du kasta in paketerna,somligga

här ikorgen», sade en fru julaftonen
till sin tjensteflicka.

Elden gjordes uppikakelugnenoch
då frun en halftimine derefter kom in

i rummet, gick flickan emot henne,

sägande: »Frun lilla! Här är ett pa-
ket, som det är hål på, det är ett
klädningstyg, ser jag — skall jag
kasta in det medikakelugnen? Det
är ju synd det.» — Flickanhade, som

läsaren inser, bränt upp alla julklapps-
paketen utom detta enda. Fruns be-
störtning kan inses,men ej beskrifvas.— Satirisk tiggare. En jern-
kramhandlare iW-- a, hvilken alltid
visat sig morsk, gjorde konkurs. Nå-

gra dagar efter auktionen på hans
varulager och öfriga effekter blefhan
anropad af en tiggare, som bad ho-
nom om en slant.— Nej, men stryk ska' du få!

—
hotade f. d. jernkrämaren.— Ån, det menar herrn nog inte!— genmälde tiggaren

—
de ha ju

tagit ifrån herrn alla strykjernen.
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och 10-thalers premie-
obligationer till seriedrag
ningen den l:sta februari 1883, för
säljas hos

E. Kjöllerfeldt å C:o,
Yexelkontorct, Unionsgatan 82,

Fortepiano-fabrik,
Flyglar och Fianinos med jernram,

till billiga priser. — Obs.! Äldre pia-
nos tagas i utbyte. |ffF" Reparationer
verkställas. Pianos uthyras.

J. E. ENGSTRÖM.

&dO>~ Rikaste nrvn] af vackra, oeJl bil-

liga växter, blombuketter, som ex-
pediernB en timme efter beställningen, gultl-

fiskar m.m

M. fi. Steniiis,
Villan Alkiirr, Glogatän JW 1,

telefon JS 241, telefon M 259,

,}*"**" f v

-
I-V4-Ull*

PrisBärjan sker Söndagen den ITSt^H
per kurs endast 25 W7.fr, per timme 1
mit. Axelina Ai>elboin,

Högbergsgatan 82

m Stort lager af Amerikanska cch andra sorters <m
w %

f*i jotj «»» ra» kbbsw 4i^ mm» mpmn #&

# &j|Skridskoremnutr, barnkälkar, allt till betyd- #
ligt nedsatta priser, hos

Osberg & Bades konkursmassas
försHIJiiIngamagasi»,T 6 #

a, snedt emot postkontoret.

J1i 1» 11 '

Helsingfors af lina leksaker hos

A. 8. Sandell^Xylografiska Glogatan 2.

Ateiier P. P pOf f g

rekommenderar sig till
in n>

:Norra Enplnnadg. 27, Alexandcng. 18, 3utförande af träsnitt
och illustrationer tiil 2 förtjänar att besökas af allmän- 2>

h heten. S

Wödiex,
Rich, Heimbergeh,Planschverk

och
Möbler, speglar, gardiner &

ramlister m. in., m. m.
Tidningar m.m. MicliaelsgatanM 9, telefon JW 218,

Parkgatan N.o 4;
kontor: Fabiansg. 27. 3»

cerer
Urmakare,

L. Laurstein,
Helsingfors, J)<tlts-fitfftf

Mikaclsg. 11 (vid Jernvägstorget),

Kandsk- & Bandage-fabrik. utfaren af undertecknad tillbil-
Hot pris.

IW. Paul,
13 Skarpskyttegatan 13.

Försäljningaf gummivaror,kirur-
giska tC medicinskainstrumenter.

Handskar trättas och färgas.

"— <

Helsingfors, ITrfors Dagblads tryckeri, 1882.
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