
Th. Stu rf e,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
JU 27 Unionsgatan JW 27.

Torsdagen den 12 Oktober 1882.

Klädetutkommer alla dagar. Lösnumrora10 yil säljasiNya tea-tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom i bladetsannons-kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfven prenu-
meration emottages till ettpris

N-n 7"k at 6 ®nf förhelt år. Annonser [M.-, OQ.U £.U. till ettprisaf minst 50 jii. införas. Vt.V CO.

A. Parviainen &C:o
(Micbeelsgatan ,M 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 k C:o,
MichatHsjf. 8, telefon-mr 221

®
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Tapeter och rullåer
af nyaste slag i

Georg Ricks' tapetmagasin,
N. Esplanadgatan 27.

Emil
iyqvist,

Frö-
&

spanniåis-
/j

handel,
\|

Helsingfors,
<

S.

Esplanadgatac
./fö'

10.

;s
liiiska

och
utiäm jordbruksbehof.

KYPARE!
Kom och köpen fin frack med

sidenfoder för 30 mark och en
svart rock för 30 tnk, som äro
inlemnade till försäljning hos

E. Koponen,
midtcinot postkontoret.

D. J. Wadéns
Elektriska affär,

Vestra Henriksgatan J\i 12,

telefonnummer 200.

En amatör.*)
Dag-en derpå låg kammarherren il-

lo sjuk. Han hade haftett slaganfall
under na' ten, men var nu vid sans
och kiiiule sig bättre.

Läkaren skakade på hufvndet och
sade, att han ej kunde lefva öfver
middagen.

Kammarherren såg upp och brast
iskratt: „Omöjligt herr doktor. Jag
känner mig riktigt kry. Min mage

är jemförelsevislugn, och det är min
säkrastehelsobarometer. Nej, doktorn
ser allting isvart."

Doktorn hviskade några ord tillden
gamla hushållerskan, som stod der in-
ne, tog sin hatt och gick.

Den sjuke låg stilla och syntes för-
sänkt i tankar.

Der ute var detvar. Solen frossa-
de p:i leinningarna af en och annan
smältande isbit, och vattnet flödadei
rännstenarne långtuppifrånRegerings-
gatan ner utför backarna åt Eoslags-
torg till och dränkte de icke stenlagda

platserna iväta och smuts. De ned-
fälda gardinerna lyftes knappt märk-
bart för vinden genom springorna,och
en sparf hoppade med ett lätt prass-
lande fram och tillbaka på fönster-
brädet.

Det ringde på tamburklockan. Den
sjuke for upp.

Hvem är det, Anna Stina?"
Den gamla såg ut genom dörren,

och betjenten anmälde: Grefve X."

*) Forts, från n:o 20.

verkställer
» h faIiIiisg,;i» I«" Kar |

af alla slag,
Telefonnummer 10G.

Daniel Nyblins
Fotografiatelier,

Fhbiansgatan Jfå 3J,
öppensöclcncdagarkl.9-6, söndagarkl

10—2. Telefonnummer 2G4.

énaoöa-oia- o. csv\-vcc/ncz>
hos R. Me IIin,

N. EsplaDßdgatan 39.

Albin Både,
Agentur- & Komnmsionsaffär,

4 Helenegatau 4,

2PgP" Annonser till ett pris af minst 50 penni emottayas d bladets annonskontor.
"
!^Sf
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Fredagen den 13 Oktober 1882.
(4:de abomieiiieiit-ißipeUtaklet.)

För 1 :sla gången

Prinsessan af Bagdad.
Pjes i3 akter af A. Dumas d. y.

ti"1-4

Persönerna:
Jean de Hun spelas af Herr Bränder.
Nourrady „ „ Dahlström.
Godler „ „ Åhmau.
Richard „ „ Agardh.
Trevélé „ Salzensteia.
En poliskommissarie „ „ S. Malmgren.
Lionnette „ „ FrökenReis.
Raoul de Hun (G år) „ „
En kammarjungfru „ „ Fröken lugraan.
En engelsk guvernant „ „ Knrck.
Antoine „ „ Herr v. Holtcn.
En betjent „ „ „ Paulson.

(Scenen:IParis.)

Priser a äro:
9mf Jti.å ö:

—
„ 4: —Parterre n:ris 1— 32

„33-72
SmffkAndni radens högra avantscen,hel loge, 6pl., å 20: —

' ■■: n:ris 7 13, pl. 1— 2 „ 2: '■*
följande stolrader, n:ris 73—154

H 50
Venstra Parterrc-Avantsccnen, hel loge (! pl. „ 25 „ 1: 50„ 10:

» » sidologer, pl. I^^H„ sidologer, pl. iS^T^B
Tredje radens avantscener, hel loge„ „ fond„ „ sidologer„ gallerie

c3 .. 1
Första radens tönolöger^!n^»^(nicl^n
Förstaradens sidologer

1„ 4: 50„ 3: 50

"
JIS.. Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna: söeknedagarnafrån kl. 9f. m. till VJS e. ni. samt från kl.ie. ni.; sön- och helgdagar från kl. 9-10 f. m. samt från kl.3e.ni.,

äfvensom de dagar, representationer icke girvas, från kl.12— 723. Vid förköp före representationsda-gen erlägges för hvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

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

Börjas kl. 7 och slutas omkring kl. 10 e. m.



Kammarherren gjorde &n rörelse
med handen åt hushållerskan: Låt
honom komma."

Den gamla gick och grefven träd-
de in.

Ah min unga vän", sade kammar-
herren, ni kommer för frukosten.
Den måste inställas. Hen jaghoppas,
att vi råkas hos excellensenimorgon."

Det gläder mig att sekammarher-
ren så rask. Jag möttedoktorn. Han
skrämde mig."

Bah! Doktorn är en pratinakare.
Ondt krut etc", sade kammarherren
med ett kort skratt. >,Om jag kom-
mer opp till imorgon, är välosäkert,
men opp kommer jag."

Grefven tyckte emellertid,attsitua-
tionen var allvarsammare, än livadhan
fannbehagligt,ochgjorde min af attgå.

Sitt qvar, sitt qvar. Nilifvar upp
mig", sade kammarherren och gjorde
ett försök att resa sig upp i sängen.
M>n han föll genast tillbaka igen.

Det skulle i alla fall förargamig",
fortfor han, om jag ej fick varamed
imorgon. Mins ni excellensensgam-
la madera? Den är gudomlig1."

Kammarherren' flämtade tungt, han
fick en häftig slemhosta, ögonenblef-
vo blodsprängda och ansigtet starkt
rödt.

Grefven ville ringa, men gubben
höllhonom tillbaka.

Det är ingenting", sade han an-
strängt och med små pauser, alldel-
es ingenting. Det går snart öfver.
För Guds skull inga scener."

Kammarherren,Kammarherren borde inte tala sa
mycket", sade grefven med en viss
ängslan.

Det har ingen fara", sade densju-
ke med någon hetta!

Men a propos!Skulle inte grefven
vilja göra mig en tjenst.

Allt för gerna."
Om grefven kunde skaffa migmat-

sedeln till imorgon?"
Med nöje! Det skall vara gjordt

inom en timme."

VÄRIETÉ-TEåTEEN
Brunnshus-salongen.

Föreställning hvarje afton från fel
7*B e. m., dervid följande ut-

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Gymnastiska sällskapet War-
tenberg, tyroler-sällskapet
IIO fCr, instrumentalisten
Sidney Terry, kanondrott-
ningen iLiiss Falintii och
den lilla hapez-konstnärin-
nan Victoria.

Torsdagen den 12 Oktober
PROGRAM

Konsertnummer af Gardes-
septetten,
Steiersk naticnaldans utföres af
Maria o. Margareta Wartenberg.
Solo för stråkcittra utföres af hr
Max Hofer.
Uppträdande af den lilla Victoria

Konsert-nummer of Gardes-
septettetu
Uppträdande af tyroler-sällekapet
Hofer.
På rullande klot, utföres af frök-
narna Angelina och Franziska War-
tenberg.

8. Buffetmusical utföres af hr Terry.i

Konsertnummer af Gardes
septetten.
Stor kinesisk fest med dansevolu-
tioner, utföres af hela sällskapet
Wartenberg.
Uppträdande af tyroler-sällskapet
Hofer.
Uppträdande af kanondrottningen,
miss Fatima.

Obs.! Imorgon förändradtpro-
gram!

,,Grefven görmigenverklig tjenst",
sade kammarherren lifligt. Det blir
alltid en omvexling, när jag måste
ligga så här. Ty — entré nous

—
tills imorgon blir jagknappt färdig."

Grefven tog sin hatt och bugade
sig: Som sagt, inom en timme."

;,Au revoir."
Grefven skyndade ut, förtjust att

slippa närvara vid endödsbädd— man
kan ju aldrig veta — och kammar-
herren försjönkien dödslik dåsighet.

Om en stund vaknade han igenoch
ringde. Den gamla kom in.

Hvad är klockan?"
Tre qvart på elfva."
En halftimme till innan grefven

kommer. Jaghar en såunderligtryck-
ning åt hjertat."

Kammarherren reste sig på armbå-
garne och stirrade förvirradtomkring
sig:

Hör, Anna Stina, är du rädd för
att dö?'

6ud, så kammarherren talar",ut-

brast gumman. Får jag inte gå ef-
ter en prest?"

Nej, nej. Det skulle blameramig.

Nej mea oss emellan, jag har ju all-
tid varit en god husbonde."

Ja, det vet Gud", sade gumman
och torkade sitt skinande anlete med
förklädssnibben.

Kammarherren lade sig till rätta

igen i bädden: Jaja, när man har
godt samvete, godmage ochgoda affä-
rer, då hjelper man sig här ilifvet.
Det har alltid varit mitt valspråk.

Men nu är magen dålig, ser du, för-
bannadt dålig. — Det käns så kallt
här isängen. Hvad säger termome-
tern?"

Här är 20 grader."
Hm! Är du säker på, att den vi-

sar rätt?"
Ja här är mycket varmt."
„Varmt när jag fryser. Tyst och

afbryt mig inte
—

och grefven, som
inte kommer med matsedeln."

Kammarherren vände sig tungt i



fl

sängen och fäste ögonensteltpå gum-
man.

Hon försökteatt tala till honom:

Vill kammarherrea något?"
Han makade sig tillrättaisängen,

lade sig på ryggen och skakade på
hufvudet.

Allt mer tog oron honom, Han
vred sig i bädden och mumlade för
sig sjelf obegripliga ord. Den ena
handen hängde slappt ned utförsäng-
kanten, täcket var upprifvet, hufvud-
kudden i oordning, och allt emellanåt
flögo hans ögonmot dörren.

Gumman försökte att tala till ho-
nom, men han svarade intet, hörde
knappt. Då sprang hon ut efter sin
gamla bibelmedmessingsspännena och
skinnpermarna. Hon lyfte på gardinen,
så att en liten strimma ljus föll in i
rummet. Der satte hon sig och läste
med sträf, entonig, stapplande röst,
trefvande sig fram emellan raderna.
Icke ett drag ihennes anlete förän-
drades.

Detta är boken af Jesu Kristi
börd, hvilken är Davids son, Abra-
hams son."

Kammarherren stönade tungt. En
darrning skakadehonom, benen sträck-
tes ut, hufvndet föll åt sidan, under-
käken hängde ned Han var död.

Men gumman såg intet. Hon fort-
satte att Läsa för den döde, entonigt,
sträft, stapplande, vers för vers: Zor-
obabel födde Abiud; Abiud födde
Eliakim; Eliakim födde Ajor."

Det ringde på klockan, och ett ö-
gonblick efter visade sig grefven på
tröskeln med ett papper ihanden.
Gumman tystnade tvärt och såg mot
sängen. Kammarherrens hufvudhäng-
de ned öfver sängkanten. Honsprang
fram och lyfte upp det: ,,Herre Jös-
sus, han är ju död."

Grefven kastade ännu en blick på
rummet, stoppade pappretiflickanoch
gick.

En vecka senare öppadeskammar-
herrens testamente.

Hans cfterlåtenskap var ej stor, ty

sina egendomar hade han såltmotår-
lig lifränta. Det öfriga varbestämdt
åt olika personer, men kammarherren
hade öfverlefvat dem. De hade alla
dött, och han hade glömtattändra te-
stamentet. Den endelefvande,somblif-
vit nämd, hade fått boksamlingen,be-
stående af franska memoirer och tju-
goåtta kokböcker, jemte kammarher-
rens ekipage, hvilket han vägrat att
mottaga. Hästarne voro gamla och
vagnen urmodig.

Från teatrarne i Sverige.
— Göteborgs Nya teater har

upptagit Haillarts operaVil!ars' dra-
goner", med en ung debutante, fröken
"Selma Jonson, såsom Rose Friquet.
Fröken Jonson, elev af Musikaliska
akademien, mottogs på det allra var-
maste af publiken. Hennes röst be-
sitter en behaglig och fin timbre, men
är icke stor, och iensemblenumren
har den svårt att görasig gällande;
emellertid sjunger fröken Jonson på
ett sätt, som vittnar om den bästa
skola, rent, fint, uttrycksfullt ochmu-
sikaliskt. Ivissa solonummer, isyn-
nerhet den stora arianisista akten,
gjorde fröken Jonsons sång ett ut-
märkt melodiskt intryck, ochdetnämn-
da numret framkallande också skal-
lande applåder. Idramatiskt afseen-
de rörde sig frökenJ. rätt ledigt,till
att vara en debutant, och sade sina
repliker med förstånd. Men det trot-
siga, vilda draget iRose Friquets roll
kom icke tillräckligt fram i fröken
J:s framställning; man såg för myc-
ket af det i grunden godmodig-a, som
ju skall vara doldt bakom den sträf-
va ytan.

Obs.!
Papjfosg- o. Cigarrliandeln,

Glogatan JYs %
li. Maixmontan

mm \Mml gramblådefäriiiij
litwlslIUl<!l'il anor(lna<l 'I

jfffflHiitnulfGrönqvists

p |venson i\ Teater-
&'lWSi

*' S kafféet samt hos
iitlSfö"!portiern å Socie-P>fM^F;11ctshuset. J

Eyska papyrosser,
»Promenad"- och Fessalia"-, ytterst
billiga, hos Til. HOLMSTRÖM.

v. Wrl£tlis

Vide- & Rottingsvarufabrik,
med egna snickeri- oth jernarbetareverkstäder,

Helsingfors, Glogatan 1,
tillerkänd konstiiidußtriutställningenß

högniapris.
Videmöbler, soffor, stolar, bord, hyllor,

sängar, skärmar, m. m.
Barnvagnar, rullstolar,» gafanterivaror af

vide, rotting och esparto.
Hushållsartiklar:korgar,leskoffertsr. o s.v.
Reparationer utforas Rottingsbottnar

nitas och amerikanskafurusitsar insat-
tes, Wienerstolar o. råmaterial försäljas.

ciio11oi.Xv()v. 'ybcctbwcdio

li-tlvcvhav aillficiella -miuecal-
vattcn oai ■iaihdziichcz.;

föt^älgct nalutfiga vnuiezalvat-
icn, oaitci 'föi vad ocfv örtiat
i?citiia -fvtaticfvc.

Northern Assuranscompany
afslutar brand- och lifförsäkringar genom

E. LUTHER,
rjeneral-agent,

S. Eaplanadg 4 (lelvfonnnmmer 190),

lista Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år

1827
meddelar försäkringar genom

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

Helsingfors, II:iors Dagblads tryckeri, 1882.


