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.3F. FORSSTRÖMS CAFÉ
Restaurant & Billards.16 Vettra Henriksgalan 10rekommenderas.

Dagligen stående frukostbordMIDDAG fp. 2-5 e. m. å l:5O15 biljetter 20 mkEnskilda rum. Soupirs dla carte
Beställnini å nmc it ivi agar & Soupéer émottagas.

10 penni.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och freda*.

Fredagen den 23 November.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Kjirl»g af fotograiier efter Ruska Wastnåreri arbeln=förlag aj fmska vysr.=—

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansyatan N:o 31. Telefon No 264

N:o 36.
1894.
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Från konstutställningen.
På bilden 67 se vi ett positiv. På positivet

sitter någonting som till sin art och beskaffenhet
är svårt att bestämma. På orginaltaflan, hvaraf
denna bild utgör en trogen kopia, är detta något
ännu svårare att bestämma. Det synes där endast
såsom en ljus fläck. Här kan man åtminstone se
att det är ett djur. Men om det är en apa eller
en mops kan ingen säga.

Taflan visar oss vidare en man som vefvar
på positivet. Denna del af framställningen är
rent symbolistisk. Den är det enklaste och popu-
läraste uttrycket för åstadkommande af musik.
Om artisten skulle ha målat dit en orkester och
en man som anför den med en taktpinne, så skulle

si

kanske en del af den stora publiken
icke fått klart lör sig att det ialla
fall just är mannen med taktpinnen
som åstadkommer musiken, oaktadt
icke han, utan orkestern spelar.

Detta sakförhållande blir här
fullt tydligt för enhvar.
Isin högra hand håller man-

nen en käpp med en klocka på.
Artistens mening med denna sym-
bolistiska allegori kan icke missför-
stås. Han vill säga: Kom ihåg
alltid att se på klockan och passa
på klockslaget. Det är ett diskret
och mycket snillrikt konstaterande
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Maskin- och Elektriska anläggningarCAFB D¥ IOID

samtw å miniffiåiåiiii Sofiegatan 2,

4 VILHELMSGATAN 4, Tekniska uppdrag af alla slag
utföras af

Serverar smörgåsbord,'/i& Viportioner,salta biten,
Varma & kalla sexor, till billiga priser.

Öl ;på. seicilar.Ledig annonsplats. rekommenderas.
Reqvirera per telefon 18 03. Tekniska Byrån SEPPO,Nyheklädd & Valjusteradbillard. Nya bollar. Goda köer,

G- W. Relander Gustaf j^lomqvist
— —

Kaserngatan 48,
Telef. 349.

K "FP Vi1hPrp"
***** atelleraa Är 1tr. vnpjp, FOTOGRAF °<L -^. Ej. OLdllllUClg Helsingfors, Alexandersgatan 17.
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N:o 118 Från Russalka forskningarna.

M$ iflllSltlilMil'ffllx IYIJtl u iffi UIIf EF W II\u11M

Lorens Malmströms
HERREKIPERINGSAFFÄR

(midl emot Kapellet)
rekommenderar sitt för saisonen moderna och nya
'»ger ien ärad allmänhets benägna hågkomst._ bpemalité: nyheter iCRAV^TTJiK.

SKRÄDDERIET
MATTI RINTALA

Alexandersgat. N:o 48.
»f sorteradt lager inhemska och utländska ty-

ger tillverkas vä/sittande kostymer.

iA H. WICKEL.
VINHANDEL.

dlrrafis cftunscß
irisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

-$Guldmedalj 1890.H*

Havtes Nouveautés i SIDEN &. YLLEVAROR y
äfvensom DAMKAPPOR. C§|

Damskrädderi under utmärkt ledning. /\

af det allom bekanta faktum, att de populärakon-
serterna i Societetshuset nästan alltid begynna
klockan åtta, eller till och med efter klockan åtta,
oaktadt de äro annonserade att begynna klockan
half åtta.

Taflan N:o 118 framställer för oss en scen
från Russalka-forskningarna isomras. Det är det
med spänning motsedda ögonblick,då den beryk-
tade salen medels dykare upphemtas ur djupet.
Dykaren står i aktern af ekstocken till höger.
Att det är dykaren ser man däraf, ett han ännu
har sin fotsida dykardräkt på sig. De mångom-
ordade och påsnusade fettfläckarna äro också fullt
synliga på bilden.

Man fäster sig vid salens ansigtsuttryck. Man
ser genast att den salen är en glad sal och en
spjufver. Den fröjdas tydligen i sin svarta själ
öfver att så länge ha kunnat ligga på sjöbotten

och stjäla oskäligt mycket tid och
Iarbete af kronans folk förmedels
Butsläppande af fettfläckar, som de
Btyckte sig ha skäl att anse härröra
B från Russalka. Ett skäligen själ-
B fullt skälmstycke af en själlös sal.

Bovlotte.

Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta rOd-viner, enligt kemisk analysäkta,rena naturviner, hvilka såsom bekant använ-das vid utländska kurorter såsom synnerligen hal-sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-ras numera å alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrala hus.

AXEL PALMROOS
TTi2aa.£Tax.

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.
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Ledig annonsplats.
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Varietén på dekadans
(Bref från Stockholm.)

Egentligen tycker man, att varietén
är en sak, som icke bör tagas au se-
rieux, men vissa förhållanden här i
Stockholm föranleda mig att iall öd-
mjukhet tillåta mig några betrak-telser.

Det är ett faktum att varietépresta-
tionerna på de senare åren ha ingått i
det allmänna medvetandet här som en
särskild konstart och äfven vunnitbur-
skap som sådan, Vi ha ju ofta åter-
kommande exempel på, huru våra för-
nämsta tidningar på fult allvar taga
itu med recensioner öfver varietéernas
premiérer och förnöjaallmänheten med
små välvilliga notiser om det viktigaste,
som försiggår på det ifrågavarande om-
rådet. Med all aktning för individuel
smak är jag dock fördomsfri nog att
anse dessa prestationer som mycket
tvifvelaktiga i fråga om konstnärligt
värde, men då man nu en gång måste
taga det onda, som det är, så börman
försöka göra det så drägligt som det
möjligtviskan bli.

Nu frågas:ihvad afseende kan va-
rietén få betraktas som berättigad? —
och svaret blir, att den skall utgöra
en förströelse och en portion lättsmält
fröjd efter dagens tunga och arbete.
Man känner ett behof af att utan an-

strängning förskaffa sig en distraktion
efter fullbordadt dagsvärke, få sig ett
hälsosamt, godt skratt och en oförarg-
lig uppiggning" utan att på minsta
vis behöfva anlita sina själsförmögen-
heter. Hur uppfyllas nu dessa för-
väntningar på våraresp. varietélokaler?

Jo, man bjudes hufvudsakligen på
akrobatik i de mest skilda former —
akrobatik på räck, på lina, på trapez,
på matta, på styltor, på stegar, på
glaspyramider o. s, v. i oändlighet.
Nog är alt detta konstbesynnerligt",
men inte blir man glad däraf. Denna
välfägnad erbjuder ungefär samma va-
riation som inlagd sill och stekt sill
och rökt sill och delikatessill och sill
i papper. Det är ett evinnerligt ha-
lande ilinor och skramlande af block,
och skulle man blunda... hvilkec man
saklöst kan göra ... kunde man tro
sig förflyttad till ett gammalt segel-
fartyg under kryssning i smalt far-
vatten.

Och så ha vi den oundviklige jonglö-
ren, häl3t med lampa. Det fins visst
ingen statistik öfver antalet jonglörer
med lampa, men jag är nästan säker
på, att alla, som kunnat uthärda kli-
matet, ha varit här. Direktionen an-
ser sig begå en orättvisa mot allmän-
heten, om den icke engagerar en jong-
lör med lampa, direktionen skulle få
samvetskval och skulle inte få sofva

om nätterna. Orkestern tordenog vägra
spela, om den ej hvarje kväll som gud
ger finge ackompagnera en jonglöroch
jag tror min själ, att vaktmästarne
skulle strejka, om de ej finge strutta
omkring en jonglör och plocka upp
metallkulor och träklossar.

Till helsosam omvexling med dessa
idrotts- och lamplekar får man skåda
några betrykta engelskor, som se magra
och nödlidandeut och äro ifördarufsi-
ga och mindre propra kostymer, men
detta oaktadt — med suveränt förakt
för sanning och rättvisa

—
kallas för„Londons stjärnor" eller något iden

stilen.
Sedan kommer den lille fransmannen

med sin embonpointerade fru, hvilken
nog skulle kunna vara „moder åt oss
alla".

Nu tror, föratås, publiken, att den
skall få riktigt roligt... det är ju
fransmän, vet jag, och di a ju alltid
roliga". Men mina vänner — den
komiken skänker jag eder! Dylika„artister" skulle icke en gång tolere-
ras på ett café chantant iutkanterna
af Montmartre, men hos oss upphöjas
de till Premier Duettist francais co-
purchio" eller några liknande, mera
klingande än korrekturlasta hederstitlar.
Och vi som äro så snälla och besked-
liga och äro nordens fransmän —

vi
höra andäktigt på och skratta så hjärt-

ligt, när vi uppsnappa ord som BouPv-
ard" eller cocodette", ty det är det
enda vi begripa, och man måste ju
visa, att man fått uppfostran.
Isjäl och hjärta ha vi ledsamt och

misstänka, att det ej är, som det bör
vara, men hvarför skall man bråka,
när alla andra låtsas vara nöjda! I
Stockholm får manrysligt gärna applå-
dera åt allting, men gud nåde den,
som önskar uttrycka sitt misshag —
den betraktas af hotfulla ansikten med
vidöppna munnar som ett underdjur,
hvilket börur salongen utledas.

IParis har café chantant-genren re-
dan för länge sedan uppryckts och för-
ädlats genom sina utöfvare.

Här ha vi den noble, ridderlige och
eleganta Kam-Hill, som med öfverläg-
sen esprit sjunger sina chansoner, an-
tingen de gå iden seriösa eller frivola
stilen, den charmante Libert med sin
oefterhärmliga komik och den lille
Plébins, som ej her ett spår till röst,
men som med oupphunnen bonhommie
och med afvändande af den genialiske
och erfarne komikerns raffinerande språk-
behandling samt små finter igest och
mimik, föredrager sina visor fördagen.
Vidare Paulus, hvars komik är mer
chargerad, men som dock har en egen-
domlig förmåga att rycka sin publik
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JULIUS SJÖGREN
MikaiilxgataH4 Centrals hus.

% Ylle- och frikofvaruaffär. «*
Välsorteradt lagrer. Billigfapriser. *

j%%>%

Ic£i//örsäl^ringsaktiebolagel !
Eillfi.

JSifförsafiringar iJSifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.
>igß»

Höstlektyr.
Med anledning af ingående förfrågningaroch rekvisitioner af

kataloger öfver skönliteratur få visåsom lämplig höstlektyr,un-
der väntan på julnyheterna, rekommendera bl. a. följande under
året utkomna, välrecenserade arbeten:
Helena Westcrmarck,Fram \ Felix Dahn, Julianus Affäl-

-4:15. lingen,historisk roman 6:75.
2:—. Luis Coloma, Bagateller,ro-

! man 4:50.
iStanley J^ Weyman, En

6^75. j fransk ädling, historisk
roman

li\:iin. [' .in .-a-.vi

at. Berattelsc^^^H
Juhnni Aho.Fredlö^^^^B
K. A. 'J'iiViislst.icrna,Kvi^Hnoregemente.Koman frär^Hfinska landsbygden— Kapten Tärnberg m.I:^H

berättelser Ti^|
Sigurd, Patron Jönssons f^på resi^^^^^^^^^BMemoirer 4:90. iFran^ois Coppéc. NovelW
Martha Bolie, Fru Strähle 4:50. novellett
GustafSchröder,Frånpojk- Hector Balot, Ändtligei

och gubbaren. Jakt- o. hemma
fiskehistorier 5:25. Emile Zola, Lourdes, ro
Hue^ < man

> H^inz ToTOte, Hemlig kär
lek.

—
Fallfrukt, tvåno

och jägarlif
Selma Lagerlöf, Osynliga

länkar vellserior
GustaWroding^ya^Jikter 4:50. \ —

IKärleksyra
Ernst Ijuiidqvist,Nisse m. < Hj. ('assel, Bland svenskar

330 s o. yankees 2i65
Marie Corclli, Barabbas, en

drömom verldstragedien 4:50

11..berättélser^HPehr llallst riim^usmnrij^H
lar '

Tor Hedberg, Farbror AgaH
tbon m. fl noveller W^^romaiß

Ola Hansson,Amora Haevn. > Juan Talera, Pepita Jome
Forgiftermaalet,noveller 3:40. ) nez

B]. Björnson, Nye fortsel- > Hcrmann Sudermann,Skym
ningspratlinger

HcrmannSiulcrinann, Felici

Vaseniuska bokhandeln.
Obs! Rekvisitioner från landsorten expedieras

pr omgående.

<

■
—

-4- Kontor FabiansgatanN:o 8. Tel. 916
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Pietro Mascagni

Denne unga italienska musiker är på god väg
att bli en af nutidens populäraste operakompositö-
rer. Det var med sin enakts opera Cavalleria
rusticana" han, efter tidigare motgångar, förnågra
år sedan slog sig fullständigt igenom. De opera-
scener torde vara snart räknade, som ej upptagit
nämda operapåsinrepertoar. Cavalleria rusticanaef-
terföljdes snart af andra värk — „Vännen Fritz",

Bantzau", Batcliff" och Romano a —
hvilka alla emottagits med enhälligt bifall

ff=%a>_s)

%4jpf

Undervisning i pianospel mseiZ%anus,° f r St. Kobertsgatan n:o 39.
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Franska
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meddelar fö:

jLifförsäkringsbolaget ig

Maine|
Irdelaktigaste lif- och kapital- »dlaf olika slag. Särskildt må, W
Ee sä eftersöktabarnförsäk- W>pUrbaine är fortfarande det i
rsommeddelaruppskjutna lif- i||
r att vid 21 års ålder träda i M>
lalla förbehållredan åt barn <|Uta lefnadsåret. igy

V von cfänorring.

MS lorsakring!nM
MJ framhållas JH

I'ör.säkrinirii^Bkraft utan

>> J. E. Lundqvists £j
K Pälsmagasin. Jj
yfl Största lager af färdiga pälsvaror.
t|i Herrpälsar af bästa material. gft
VS| Erkänd specialitet: Moderna Roton-r« der. Lagret af Pälsfoder och tyger för Jjv
fj utförande af beställningar särdeles rik- J^7& haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, Muf- %ft
fjl far, Boa's, Mössor, Baretter, Vinterhand-
yjl skar, Sportvantar (Zintar) m. ni. allti i-i
Mk största urval. j»^
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BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
WIN E R &

SPIRITUÖSA.

cJCagetsfams Boßßanået-
Nya böcker.

Gustaf IIAdolf, minnesblad (med vackra illustrationer).
Gustaf IIAdolf af Martin Wcibull (med 158 afbildningar).
Gamla minnen af Gustaf Schröder.
lircii. en berättelse från det stora olycksträsket af Harriet Bcechcr

Stowe
Grefrinnan Kotlm, historisk roman från trettioåriga krigets tid af

Stanley J.Weyman.
Förbarnets skull af flcorges Ohnct
Förbjudenkärlek, En katolsk prästa lefnadssaga af Emil Marriot,
Sven Vingedalaf Mark Stern.
Silkcskanincn af Georg Nordensvan.
Sällsamma händelser ur en läkares lif af O. S.
HYarifriin och hvarthänS af prof. G. Weitbrecbt.
Upptagen eller kmrliimnad afO. P. Walton.
Kordisk revy för litératur o.konst, politik o. sociala ämnen, utgif-

ven af Erik Thyselius.
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i,,,,,„ ,iM11H, jk IJR T . ¥^ KMT är odisPutabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Atelier. För endasi F|»0(
P rim. Mlå SLÅ M MIÅ MM) lm Santa o°h omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:- roK\\\M^ Ett tfälgjordt arbete behöfver icke vara förenadt med höga pris. Al 11
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Renault & Gol
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KCOGNAC Kfei K

Verldsberömda Meter. i

gsilfver |Meaaljerna^B
1BRONS I H
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Stor nyhet.
Genom ett

PATENT
tillhörigt~denaf oss representerade firman

BayliSS Thomas & C:0 (Coventry,England)
är numera

!!1 V efoeipedens. sförsfa fiende — !!!
!!! — sfifningen — oskaafiggjopa !!!

å våra

Excelsior maskiner för 1895.
Om utställning af profmaskinerna när-

mare framdeles.
_-5_ Axel Wiklund Hjalmar Fellman^H■■K 0Alexanders^. 21 Wladimirsg. lt^H■J telefonN:o 1232. telefon To■

r
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Original Singer Symaskiner *

äro de enklaste,mångsidigaste, varakti-
gaste och således äfven de ändamålsen-
ligaste af alla symaskiner, hvilket bäst
bevisas genom fabrikens kolossalafram-
gång och styrkes ytterligare derigenom
att OriginalSinger symaskiner alltidvun-
nit en afgjord seger vid alla offentliga
täflingar.

Original Singer symaskiner säljas i
Helsingfors endast hos

V. Grashoff
älsta symaskinaffär iFinland.
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med sig. Kam-Hills motsvarighet pä
spinnsidan är M:lle Yvette Guilbert,
hvars exlusiva talang torde vara allom
bekant. Vidare den strålande och älsk-
liga Valti och den épatanta" Paula
Brébion, Alla dessa äro värkliga ar-
tister och ha tagit sin konst på allvar—

de tillhöra icke den hos oss flore-
rande kategori, som anser, att det en-
dast är ett tuppfjät från kaserneneller
köket till varietétribunen. De ha måst
studera och arbeta fult ut lika oförtru-
tet och energiskt som en framstående
skådespelare eller sångare, och deras
sätt att använda rösten, deras föredrag
och fraseringäromonstergilla^^^outsimplomentßH
PGruilbei% Bormaire, Kanjarowa, -fa-

faerette och alla dessa andra genialiska
ohanteuser vid ,,Ambassadeurs", Al--
cazar", Casino de Paris" eller »Eldo-
rado" sjunga med en elegans, raffine-
ment och — om det så behöfves

—
med en så innerlig känsla, som vi en-
dast äro vana att påträffa hos turne-

rande operastjärnor, Den sublima öf-
verlägsenhet och den flärdfrihet, som
känneteckna aH äkta sångkonst, hvila
öfver deras föredrag, och de medel,

hvaraf be begagna sig för att åstad-
komma önskad effekt, äro små och^be-herrskade, men konstnärliga "jusqu au

bout de I'ongle", d. v. s. ända utinn-
gerspetsarne.

Friedrich Smétana
Friedrich Smetana, hvarsoperaBrudk-

öpet"idessa dagar, tio år efter hans
död, å K. Operan iStockholm introdu-
cerats skulle själf kunna lämna ämne,
om icke till en opera, så åtminstone
till en tragedi. Smetanas lif är tra-

giskt från hans födelse till hans graf.
Det är historien om en begåfvad ande
och en ädel karakter, som pinas af
materiella umbäranden, som kämparmot
sin samtids kallsinnighet och förbise-

ende som af kroppsliga lidanden ser
sinlifsgerningkringskurenochinskränkt
och som till sist genom döden befrias
från den vansinniges dystra tillvaro.

Friedrich Smetana (namnet betyder
grädde") var född 1825 iden lilla

staden Leitomischl iBöhmen,studerade
musik ända från barndomen och upp-

trädde offentligt som 6-årig gosse. Sina

studier gjorde han iPrag, där Josef
Proksch mycket intresserade sig tor

Smetanas „vilda talang", såsom han

benämde honom. Den „vilda talangen

som senare, mera mogen, gaf Smetanas
diktning dess starkt nationella pregel
samt hans studium af klassikens ma

stare utgöra de viktigaste och mest

kännetecknande faktorerna for hans
tonsättarevärksamhet.

Så fölide år af sträfvan för sm egen

och sin familjs utkomst. Smetana grun

ade ett musikinstitut, tog anställning
om musiklärare vid hofvet iWien,

men måste 1856 söka sig till Göte-
jorg, där han under fem års tid var

bosatt och ledde det fllharmoniska säll-
kapets konserter och där han såsom
nusiklärare och pianist var högt vär-
derad. Sedan han lämnat Göteborg

uppehöll han sig någon tid iStock-
holm. Å en af K. Stora teatern i
Stockholm gifven konsert producerade
han sig såsom både kompositör och pia-
nist. Han återvände till Prag för att
antaga kapellmästareplatsen vid czeehi-
ska teatern, som dock gafs honom först
sedan hans första operaDie Branden-
burger in Böhmen" gått öfver scenen.
På 1860-talet skrefvos äfven de båda
iBöhmensynnerligenpopuläraoperorna
nDer Kuss'' och Die verkaufte Braut"

Förut hade S. mest eg-
nat sig åt komposition af orkestersa
ker, däribland en symfonisk diktning
med titeln ,,Hakon Jarl", diktad under
vistelsen iGöteborg.

1874 bröt olyckan lös öfver den
älskvärde, anspråkslöse komponisten
hufvud. På en natt förloradehan hör
seln, och hans döfhet visade sig obot
lig. Han måste nu lemna sin anställ
ning och därmed följdenya försakelse
och umbäranden.

Han talade själf utan svårighet; re
signeradt bar han sin olycka att ick

öra. Enligt egen utsago kunde han
nder sin döfhetsperiod komponera en-
ast i stunder af högsta inspiration;
ljest föreföllhonomkomponerandet en-
ast som ett tort räkneexempel. Un-
er denna tid tillkommo dock bland

annat sex symfoniska dikter af starkt
nationel färg med ämnen från Böhniens
historia och natur, hvilka dikter sedan
under den gemensamma titeln Mein
Vaterland" blifvit kända och högt
skattade.

Mycket omtalad är också hans stråk-
kvartett ie-moll med titeln Avs mei-
nem Leben", ihvilkenkomponisten en-
igt egen utsago skildrar sitt sorgliga
öde. Särskildt är detta förhållandet
med finalen, där första violiners vit-

hållande höga e betecknar den enda
ton, som Smetana, sedan hans döfhet
inträdt, oupphörligt trodde sig höra.
Dessa hörselhallucinationer tilltogo och
öfvade den sorgliga värkan, att Sme-
tana iapril 1884 måste föras till ett
dårhus iPrag, där han månaden där-
efter afled. Den fysiska döden blef
för honom en förlossare och befriare,
som borttog dödens bannlysning ifrån
hans ande", säger en tysk författare,
därmed åsyftande såväl hans sorgliga
belägenhet som det ringa erkännande,
som Smetana, så länge han var ilif-
vet, rönte från sin samtid.
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J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,
utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.=

Te/e/oM Ji9^.

Öarcxtorixi-l restaurant
relaLoaaa.aaa.eaa.ciera-s.

HOTEX- :E£ -£>- 2>v£^
6 t eTa b I e d
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K DU BOUZET. COGNAC.

Besär/sQ .

Oskar/ /
Levins'J^iy

Rekommenderas

Fr>°fkort a 1: 50 däri lnber»Slfo "p ett dussin vackra, el-

A°|lliilnüberäknadt) fås ett dussin kabin
H Jmint oris Vänd Eder då tilli.a ha e« godt kort i förening med billigt pns.

ATELIKR^ -^B
Glogatan 3



Från uilandefs feafrar.

Evas systrar

Göteborgs Teater: En treflig betjent. Kiobe
Kristiania Teater: Jeppe paa Bjerget.
Köpenhamn:

K. Theatern. Tannhäuser.
Dagmar Th. HenningTorndorf.
Folk Th. Den lykkeligste Dag. De rödadominoer
Casino. Robinson Crusoe.

Paris
Operan. Othello.
Öp. Com. Mignon.
Com. Franc. Vers la Joie.
Gymnase. Pension de Famille.
Vaudeville. Madame Sans-G-éne.
Odéon. Bertrande.Fiancée.
Renaissance. Gismonda.
Varietes. Mam'zelleNitouche.
Palats Hoyal. Un Coup de Tete.
Chatelet. Les pirates de la Savane.
Bouffes-Parisienne. L'Enlévement de la Toledad,

Annonsera

<3rocjram~ésladet"
Annonserna j-tterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid.

/7Ac / HvarJe annonsör får S 'S /7AO /l/c/d.. tidningen hemsand uuo..—
~§- G-ratiS! -s-

—
Annonser och prenumeration emottagas å tid-

ningens kontor Mikaelsgatan1, 1tr. upp

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.

Daglisia.
Museer.

Athenaeum alla dagar finska konstnärers utställning.
Kl. 12—1,4 e. ni.

Konstflitföreningens museum iAteneum onsdag, lördag
och söndag 12—3.

Konstföreningenssamlingar iAteneum alla dagar 12— 3,

StudentafcWningarnas etnografiska museum (Unionsg.
20), onsdag och fredag I—3, söndag 12—3,

Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och.
lördag I—2.

Cygnaei galleri iBrunnsparken alla dagar 9 f. m.
7 e. m,

~*T!S\f§g|PfiKr =r*~

Veckansprogram
Stocliholm

K. Operan. Ernani. — Mignon.
K.Dram. T. Lek ej med kärleken.

(Sally — fru Helfrid Kinmansson).
Wasa T. Lilla mamma.
Södra T. Den nye bibliotekarien.
Folk T. Det hemlighetsfullamordet,

Herlin:
K. Opernh. Freund Fritz.
K. Schauspielh. Das Leben em Traum.
Lessing Th. Madame Sans Géne.
Deutsches Th. Hamlet. — Die "Weber.
Berliner Ih. Zwei gliickliche Tage.
Besidenz 27». Der Unter prefekt.
Friedr. Wilh. Th. Jabuka.

Wien
K.Hof-Opera: Tristan und isoide.
K. Hof-Burg Th.: Minna von Barnhelm.
Deutsches Volk Th- .' Der MtUlei^un^seinTnnd

Carl Theater: Dio KönijrinvoHGamara.

W. AHLFORS
Kjrkogatan 12. Telefon 1001,

Lager af gamla, goda,bevisligen
verkligt äkta viner, direkt

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtra/in /\rral^s punsd\.
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.

Skrifmaskiner
TelnMa Byrån

Seppo,I
Kaserngatan48. |Kj^B

B!|w 5i 5j Hl: vm) vm *M.t
FörentaStaternas

Lifförsäkring-sbolag

NEW-YORK.

"Ernst Collander
Generalagent för Finland.

Mikaelsgaian19. Telefon 1843
JOUVIN & C:o's

världsberömdafranska

HAO§EAS
säljas endast hos

2^. Esplanar/ff. 37
Göhlps qflrd.

Ledig annonsplats

rt COIa w > =

■o;

Rumtelefoner
och

Elektriska ringledningar
uppsättas och underhållas
billigast af

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,
l^aserngatan 48

Telef. 349.

c fl

K. A. DAHLIH.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

af
Drogner,Kemikalier
Farmaceutiska Preparater.

Apparater,Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm. mJ

Nytt sätt att annonsera.
Från Stockholm omtalas följande ro-

liga historia:„HandlandenKarl JohanPettermark,.
99 Versterlånggatan står inför rätta.
Domaren hänvänder sig till honom!

Ni är åtalad för att ha klätrat upp
på Carl XII:s staty och satt ett par
hängslen öfver axlarna pä. honom jämte
en skylt med underrättelse, att likadana
hängslen kunna köpas ier butik.— Just de' ja, svarade den tillta-
lade med ett inställsamt småleende, jag
vill naturligtvis drifva opp min affär.— Hvarefter,fortsattedomaren strängt
ni hängde en hel hop långhalsdukar
omkring halsen på honom och satte en
toffel på svärdfästet.— Ursäkta, tofflorna a' prima . . .
får jag inte lof att bli åfmedett par?
sade Pettermark.—

Äfvenledes, fortsatte domaren, tit-
tande i rapporten, har ni förorsakat
folksamling genom att anbringa en cel-
luloidkrage och en badmössapå ifrå-
gavarande staty. Och icke nog med
det, ni har också försökt sätta på ho-
nom ulster med ett plakat af följande
lydelse: nUlstrar af samma slag som
användes af Carl XII, finnas iständigt
lager hos K. J.Pettermark, Vesterlång-
gatan 99. Pris 50 kronor.-' Detta
är ej mindre oanständigt än äfven
klandervärdt.—

Just de' ja, sade hr Pettermark
förtjust. Grå bara på, hr domare, gå
mans bara på, men tala högt, så att
dom där tidningsherrarna kan höra't
ordentligt.

Och så log Pettermark välvilligt mot
referenterna.—

Gud sig förbarme, hväste doma-
ren, i det en förfärlig tanke genom-
korsade hans hjärna. Kan det vara
möjligt att ni har den djärfheten be-
gagna poliskammaren som annonsplank?— Just de' ja, utropade Pettermark
med förtjusning. Iså'na här dåliga
tider måste en handlande annonsera pd
ett förståndigt sätt"

Här iHelsingfors behöfva annonsö-
rerna icke tillgripa dylika besvärliga
och säkerligen bra dyra medel för att
göra reklam far sina varor, här finnes
..Programbladet" som är fullkomligt
lika bra och mycket billigare.

Jmatra-pälumen-Seife
N:O 4711

frånFerd.Mulhens,Köln.
1mk.per stycke, 3 styc-
ken ielegant ask 2 mk.
50 p.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg.* g.

M. Gestrin.
Mikaelsgatan.1.

f. d. Böckermanskahuset
ingång från portgången.

dfCemgjoråa <3apyrosser
iaskar om250 st. å 2: 50 p
i „ „ 25 st. å35 p.a»

-a Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35.

ZAtj. 1188.

'^ry —-?
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81! Brandförsäkring.9M

CCi
fcd PDHJOLA.■to|g <
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Aktiekapital5 Milj.F:mk
Alexandersg. 42. Telef, ot
LiDeraff inpemskf bofaef(2

=2 af B — -
o c
öl"s as?

■ -I
X 1* Rök

PHOENIX" papyrosser.
Öbs! j)en angenäma smaken.

G. A. Nyström& C:o
Gräsviksgatan N:o 7.

Telefon 1528.

Ledigannonsplats.

Hels

CARL BERGROTH
Alexandersgatan21.

t.lies.
Stort välsorteradt lager al
Cognac,

Rom och
Likörer

till billigaste priser.
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