
FINSKA JERNSÄNGSFABRIKEN. ".^ä^ Relinbere.__ Kontor och utställninsrAlexanddrsa. 50. af""^^^S^:^!r^^i^r""' Telefon1665.

10 penni.

cFrQgram~<Blaåel 25i Tidning för Helsingfors:_ ,_
sj. "

U
- " Teatrar och Konserter.

/''^^^^ Alexandersgatan. 30. r^^^J^iJ Aleksanterinkatu 30.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

i
N:o 9. Fredagen den 20 September 1895.
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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 20 September 1895.

kl. 7,30 e. m.

6. oothopaföresläUning.
För3:dje gången

Manxmannen.
Skådespel i5 akter (4:de akten indeladi2 tablåer)
efter Mr. Hall Caines novell „The Manxman" af Wil-
son-Barret. För svenska scenen af H. O.son <_yl-

lenram.

Personerna
Philip Christian
Fröken Christian (tant Nan)

Hr Hansson.
Fru Grunder
Hr Eiégo.< .i.s.ir CiT^eeiÄ

Katarina Creg-een, hans dotter.Fru Bi_gö^^^^|
Peter (Jiiilliain Hr Swedbérg^^B
Nancy, tjenstefiickn Frk Stjagoff.I
Boss Christian, kusin till PhilipHr Wetzer. I
Monty Missit Hr Henning.I
Professor Mawley Hr Lindh.
Doktor Myleclireest .. . .Hr Malmströ__^H
Tom, brefbärare Hr Wilhelmsson^BJohnny, poliskonstapel ....Hr Beckman.
"fonique Jelly Hr Nyström.|
Bella Kellv Frk Gerasimovitsch

O/W./ f/fer Ät/ra akten en längre paus.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr.kl. 10,30 e. m

■Ä^% "

Fru Selma Riego
Fru Riego är vår svenska teaters enda inhemska

tragedienne. Med glädje kunna vikonstaterahen-
nes fint genomtänkta af djup känsla prägladefram-
ställning af den kvinliga hufvudroleni„Manxman-
nen", en ingalunda lätt uppgift. Vi hoppas under
innevarande säsong få se henne iandra med hen-
nes naturel öfverenstämmande större uppgifter.

<t^bfå^&

Waseniuska Bokhandeln.
AXEL PALMROOS

«/. H. WICKEL J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.Lager af finp. äkta Viner.

Cognac, Likörer& Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320. VIWIIANDEL.

iJlrraßs <3unscßGuldsmed
prisbelöntpåmånga utställningar, sistpåK. LILJESTRÖM. världsutställningeniChicago.

Lagret komplett sorteradt
för emottagande af beställ-
ningar. Färdiga pälsfodrade
och vadderade rotonder,
billigt.

35 N, Esplanadgatan
(Wredes hus) ■«§£ Guldmedalj1890

iTelefon1427.

FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT ÅR 1827
Billigaste premier Snabb och liberal reglering-. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen

Kontor N. ]Vr^g^._3i___._Bgg-tg--_i. _Kr:o 1.

Portmonnäer Juho Wirtanens Josef Wiberg,
(iÄ© AFFÄR.och Blomsterkort

finnas i största urval och till billigaste

N. Esplanadgatan 37.
Mölieltygsaflar.
Järnsängar och madrasser.
Rullgardiner.
Fjäder och dun.
Tapetserarearbeten.

pris hos 0. Henriksgatan N.o 3.
Största lager af inhemska skodon,Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.Oskar Fröberg,
46Kaserngatan.
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SUOIH. TEAATTERI.
Perjantaina Syysk. 20 p:nä 1895

näytellään

SI» SUJUL
3.näytöksinennäytelmä 2:nen osa. Kirj

BjörnstierneBjörnson.

HENKILÖT

Harald,Katanaesin jaarli ja myös
osaksi orksaarten jaarli,
kanssa hallitsijansa ja ve-
lipuolensakarkoittamana .Oskari Salo.

Helga,hanen aitinsa Olga Salo.
Frakark, Helgan sisar MimmiLähteenoja.
Andhild, Helgan ja Frakarkinsi-

sarentytär .... Maria Rangman.
Sigurd Slembe, Norjalainen Axel Ahlberg
Sven Briostrejp, eliSven "Wikinki Kaarle Halme,
Sven Aslejosson Olga Poppius
Kåsire, jaarlin mies Otto Närhi,

Muita jaarlin miehiä.
Tapahtun: Katanaesissä Skotlannissa, ja Orfja-

rassa Orksaarilla 1127

(het avataan k:lo 7. Näytäntö aikaak:lo »/j Bja
loppun k:lo 10,

jVloderrit lager
Hösten
1895. J(£&jr Plit-
"" jd^jr 10 Mar*
■^ Silkeshattar 20m)

Portmonnäer,
Leksaker,

Galanterivaror
billigast hos

K. F. Winter,
48 Kaserngatan48.



HELSINGFORS RULLGARDINSFABRIK rekommenderar sina tillverkningar.
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|JULIUS SJÖGREN |
£ Mikaeltgatan4. Central* Au*.
» Ylle- och frifeofvaruaffär. Jj
£ Välsorteradt lager.Billigapriser. 3
«**«.s.*__:«.**i.*****Ä*****«*Ä********K

'**«
Ju/försäkringsaktiebolaget
lALITI

JBifförsäfiringar é JSifränhr.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

M Hagelstams bokhandel.
D^ (Hotel Kamp).

Specialitet: H
I-ModLicinsli. llt©x*___tvi_c* SjÉ

,©< Nya vetenskapliga arbeten:
'(||; Der Grundbau af M. Struket

Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.
Fransk vetenskaplig o. skönliteratur. |gp

Konst- och Pappershandel.

*^jw_____l "_!.&

HJäst blir ilängden alltidbilligast.|j
jH Köp alltid en 11I„EXCELSIOR" I
WB så är ____ säker om att få en god maskin. <|p
"&& Obs.! Den kända reela, liberala be-

handlingen. Obs.!

M Axel Wiklund, u. . _ „ 11
gi* Generalagent och inne- Hjalmar Fellman hWt
li.hafvareafExcelsior de- 19 W-swgpoteni(Jentralpassagen >ij^

SVENSKA TEATERN.
(Forts, frän last» sidan).

Biljettpriserna äro

å Fmk 3
9

I__T_stolr_^|
Parterre n___3^^^^|

.. 73—154 „ „ 1150I150
Parterre-galleri .
Parterre-avantscen

- 1:5' 1
„ 15:

stycketals » „ 2-.50„ ,» 2: 50I' iiIi 1 1 1 Ii i

Förstaradensfpr^^B
Förstaraden . . W
Andra radens avantscen

9.

, „ 0: —
„ _ 1:50stycketals

. 1Andra radens fond|
Andra radens sida, fra^^^^^J

» n _ öfrigaplatser
Tredje radens avantscen....

_ 1

„ 4:
stycketals

Tredje radens fond
—
:io— :50

,— :5Osida
galleri

Obs,! Teaterns biljettkontor är öppet repre
sentationsdagarna söcknedagar från kl. 9 f. m. — 3
e. ni. samt från kl. 4 e. m. sön- och helgdagar kl.
9—lo f. m., I—2 midd. samt från kl. 4 e. m. äfven
som de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12— .3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lågges för hvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

Obs.! Biljetter kunna rekvireras per telefon
N:0|387 å tider, då biljettkontoret är öppet.

Söndagen den 22 September.

Soétßöpsföroslällning. j
yVLan^mannen.

EmXmt __ \n
is

f\T.i>'^____i_______B

irS& CAFE VICTORIA. &--
Östra Henriksgatan 13. Tel. 1866.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning i parti ock minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

SOCIETETSHUSET.
„O^eUS BOT)EGJU'

Goda, billiga viner serveras direkt från fat.
Äkta viner på flaskor till afhemtnmg till moderata
priser.

ofieus
frukost och aftonrestauration. Kall buffet a la Ber-

lin och Servering a la carte hela dagen.
Öl på seidlar ni. m

|gj}) Franska lifförsäkringsbolaget |g|

ILURBAINE,I
g|j Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

f Garantifonden: 98 miljoner Frcs. W
Bolaget moddelar fördelaktiga fersäk-

ringar af alla slag. Genom samarbetemed w|§j) sjuk- och olycksfallförsäkringsbola<*etL'Ur- (få
gfiv baine et la Seine beviljas de försäkrade vid jj£
yz? sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, .__>
|2Ö) hvilka fullkomligt säkerställa såväl,den för- (få
gny säkrade och lians familj, som ock de per-

söner, med hvilka han ståriaffärsförbiu- \0
§JÖ) delse för den oundvikliga förlust, som en (få
gtv. sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-
*§^ ler en olyckshändelse medföra. Bolagetef- Wl^ terskänker nämligen, såsom allmäntbekant, (få
|gv premierna för hela sjukdomstiden och utbe-
ygl talar 3/4 af kapitalet, omsjukdomen är obot- .__.|^) lig och resten vid dödsfall. (få
Ar^ BolagetL'Urbainesförsäkringarärodär-y& för särskildt att rekommendera för herrar *j@
|g) affärsmän, då det gäller att säkerställa (få
0* större affärsföretag genom lifförsäkring,y£# emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- ~*W|Jiy) samma störingar svårare sjukdomsfall all- (jjzls
g«\, tid medföra och hvilka ofta nogbringabor- xgt
««' ges- och förlagsmänstora förluster. -10
@gh För dessa väsentliga fördelarerfordras (^såjg£ icke några extra premier utan endast att faL..^ den försäkrade afstår från den årliga vinst- -w
|JÖ) andelen. (få

Generalagenturen:Helsingfors,Mikaelsg.1. (^
H (Bart von efönorring.

_j=s_" --

jDÖiCI TVäITIDS öppnas åter Söndagen den 15 September efter genomgången reparation. MidflagSkOllSert fr. kl. 3e. m_ x Aftonkonsert fr. kl. 9 e. m. af Original Wiener Damorkestern Poia.au.perle^'
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

Korrespondenser.
Stockholm den 14 sept. 1895.

Lördagen den 7:de dennes började
Wasateatern sin vintersäsong, under ny
direktion. Det är som kändt direktör
Albert Ranft, som numera för spiran i
det forna operett-templet.

Premieren var motsedd med stor ny-
fikenhet. Man var särskildt inom lite-
rära- och teaterkretsar högst förvän-
tansfull beträffande detta nya företag,
synnerligast som åtskilliga kråklåtar ej
saknats för att illustrera företaget så-
som mal placé.

Naturligtvis var det fullt hus och
särskildt publicister ioändlighet. Da-
gens Nyheter hade sändt tre represen-
tanter, desslikes Aftonbladet,Stockholms
Dagblad hade två o. s. v., och dessu-
tom landsortspressen.

Skall man döma af de första kort,
som Vasateatern vid detta dess nya
skedekommit frammed,kanmanejannat
än hoppas det allrabästa för framtiden.
Därom synes såväl kritik som publik
redan vara fullt ense.

Det kan visserligen vara enhändelse.
som ser ut som en tanke, att Vasatea-

terns nya programinleddes medett skå-
despel, kalladt „TJgglan".

Månne icke detta var för att så att
säga ge svar på tal åt de elakauggle-
skrän, som vissa teaterklickar haft
brådtorn med att upphäfva mot denna
dir. R.s nya start?
Iså fall var svaret godt.„Ugglan" är en norsk pjes af Ga-

uriel Finne.
Man har sagt, att hr Finne skulle

tillhöra d. s.k. Ibsenska skolan. Detta
vilja vi dockpå det bestämdastebestrida.
Finne är ingen „mystiker" och blir det
heller aldrig för den, som haft tillfälle
och förstånd att studera det mänskliga
känslolifvet så, som hr F. framstäldt
det samma i„ToDamer", „Unge Syns
dere" eller „Doctor Wangs Börn"föratt
ej nämna ..Filosofen" och andra arbeten.

..Ugglan är ett skådespel iendast
en akt, men ett skådespel, som isam-
manträngd form visar oss hvad en
känslig natur kan lida af att svika sin
plikt mot maka och barn. För många
synes det som kulle den sammanträngda
form af det rika ämne, som hr F.här
användt, värkat till nackdel för åskåd-
lighetens klarhet.

Xå ja! Detta kan ju varaen smak-
sak och beror naturligtvis mest på hur

fort man kan tänka sig in i ett
ämne

Sinnessjukdomen, som ånger öfver
gjorda felsteg framkallat hos Artur Hö-
jer, (pjesens hufvudperson, framstäld
af hr Tore Svennberg) synes hafva ta-
git den form, att det ej är förbrytel-
sen mot sin maka, som han ångrar,
utan fast mer antagandet, att det är
han, Höjer som varit inledande orsak
till att hans väns hustru kommit inpå
villovägar, hvilket antagande framkal-
lar hallucinationer af betänkligaste art.

Den sammanträngda formen har en-
dast kunnat medgifva antydningar af
hvad som förut passerat. Men dessa
äro dock gjorda med all den klarhet,
som en redigt tänkande hjärna behöf-
ver för att genast kunna fatta sam-
manhanget af det hela.

Så som hr Tore Svennberg sköter sin
svåra uppgift som ingeniör Artur Höjer
ha vi ej på länge haft glädjen att finna
något adeqvat motstycke till med Hö-
jers analoga roller. Det liggerihvarje
hr Svennbergs gest och ord ett så rikt
samförstånd mellan författaren och hr
S. att det hela måste blifva af en yp-
perlig värkan.

Jidia Hakansons framställning af den
förorättademakanGunhild,Höjershustru,

som med kvinnans skarpa aningskraft
andligen känner visshet ien sak, som
hon ännu ej helt kunnat konstatera, är
af en uppfinning och med ett återgif-
vande som görbåde fruH. och Vasatea-
tern all möjlig grad af heder. Hr llanft
har ifru H. en stödjepelare af värde.

Afven öfriga medspelande fylde sina
respektive roller väl ochpå regienhade
stort arbete nedlagts.

Som efterpjes gafs ett lustspel itre
akter af Bisson & Carre „Maskeraden''.„Maskeraden" är ett från Paris im-
porteradt stycke, som för tre år sedan
lär ha upptäckts iHamburg af herr de
Wahl, hvilken äfven torde ha värk-
ställt öfversättningen af detsamma, och
är värkligen en af de roligaste farser,
som gifvits här iStockholm.

Hela pjesen hvimlar af galenskaper,
hvilka dock icke alla sakna metod.

Den franska lifligheten har här det
rymligaste spelrum, men har om man
så vill dock det stora felet att så godt
som under helapjesens gång framkalla
sådana åskor af skratt isalongen att
man har svårt att få höramer än hälf-
ten af alla de roligheter som »maskera-
den" har att bjuda på.

Att man iett franskt lustspelskulle
sakna vissa drag, som icke stå så all-
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under anförande af Helene Baumgarti

Operakällarens restaurant & festvåning re kommen. eras!
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T K ¥T R MT är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografä-Afelier. F°nÄo
, -*- **-* MXJI M. Mjl m\Mi im ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14 IX________________________________________________Glogatan 3



GERMANIA Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin FERD aT.„-R; Generalagentm- för Finland, Bichardsgatan 2. -^ J^ -1^- O X _fY IYI _____ K.

lJ _^O.OLA|.DER, Carte dor.a __v
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iRenault & C:o|
1 COGNAC |
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_./ Terldsberömda haller.SÄé
L_—

Generalagenter förI .. de ledande velocipedfirmornaiEngland t>] GULD )
„%3Zecec" veloeipeåerna Medaljerna.äsiLPVERJäro di m_:ls rnaste i marknaden; säljas

Skilnadstorget 2. *^*mmmmendast hos

mm tpigiii ai.a
LONDON & HELSINGFORS.

*_

\

1. W. NORDQVISTS SkrädderiatFär 52 Alexandersgatan 52
-4. Rekommenderar sig i den ärade allmänhetens åtanke. VäälJjO -* ti t arbete, ytterst billiga priser! -» >■

CA F K RESTAURANT
Ostxa, _E-Cenriks^ata _i 1,

I rekommenderas JJöga..ningsfullt
OAI-LXj S<__>X>_E3_FL_=_>T__'Xl.c_.___E_

Axel Pihlgren Torr Genuine Arraks Punsch~
Guldmedalj 1Paris 1889.
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i— ■ 2. P.D:S S. __
r-i x_: r. t_ a?, jr*cc

Oskar/ ,£» // *> /
/DlLevins/-*^ /

/ /iskyldI/ O/ I
/» /fie_ö_i_ieii_6ras|

/på detbästa.I

■*m%
o_tx. c_L© Rancourt, __3<_>_cc_L©a.i_i____.

Kingston 016 <£om's *%vm Jamaica ##££«-
S. G. FRYCKMAN, Helsingfors.

__! <-' ."
r. HELSINErFDRS LACK & POLITUR rekommenderas „K^L„
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J. C.
Inneliaf.are

deles i nivå med nordiska begrepp om
moralitet, vore juotänkbart. Dess bättre
synes dock öfversättaren här gått till
detta sitt arbete med en rik fond af
urskiljning, så att äfven åtskilligt pryda
element ej kunna ha berättigade anled-
ningar till anstöt.

Att inlåta sig på enutföiligbeskrif-
wng af denna pjes tro viej skulle roa
iden grad som det göratt se densamma,
-fet hela är en rik serie af kärlekens
missförstånd, som anknyter sig tillhän-
delserna på en maskerad, hvaraf man
dock endast får se två ty-
P6r, vid deras hemkomst från festlig-
heten.

Publiken var vid briljantaste lynne
°ch applåderna ville knappt ta slut.
■Detta är då visserligenioch försig in-
gen måttstock för bedömandeaf ett te-
aterstyckes framgång i Stockholm, ty
stockholmaren älskar nu en gång för

att applådera envist och länge åt
*"t möjligt, men däraf framgick ialla
**11 att man allmänt ansåg starten för
lyckad och att herr Ranft tyckes ha"agit in på rätta vägen.

A. E

<H*

Itrikå.
Fritt efter Edvard Eomanowski.
Det är ett ganska svårlöst tema att

skrifva om trikåer.
Hela världen bråkar bara man försö-

ker sig på den saken. Framför allt— kvinno-världen.
Det är farligt att stötasig med kvin-

norna.
Hvarför? Vi mena naturligtvis här

endast itrikå-frågan.
Jo, af många skäl.
Främst derför att trikån anses för

omoralisk och anstötlig.
Men deri gör man orätt.

Det är icke trikån, som är anstötlig
utan det är den, som ej försår sig pä
att bära trikån.

Många drifva trikåbruket mycket
långt.

En bland dessa, som särskildt gjort
sig bekant, är den framstående tribun-
artisten,fransyskan m:lle Mariani, feen..Luciola" idet storartade pariserféeriet

1, sedermera världsbekant.
Härom berättas bl. a. följande:
Vid generalrepetitionen af detta féeri

lär en af ..bedömarne" irevyen -Dé-
lossements Comiques" hafva sagt:

— Men min fröken! Ni har ju in-
genting på er!— Alldeles riktigt, min herre! Jag
skall här föreställa en apelsin.— Ja, men apelsinen har ju åtmin-
stone ett skal.— De: har ni också rätt i! Men
jag föreställer en skalad apelsin.

[!
Inom artistkretsar spelar trikån en

utomordentligt stor roll. Man kan rent
af säga atc trikån är artistensarbets-
dräkt. Och en dräkt, som på samma
gång måste törena det nyttiga med det
nöjsamma. Ty på samma gång som
den framhåller kroppens alla former,
lemnar den nödig frihet åt alla plasti-
ska rörelser, detta synnerligast för dem
som med kroppslig styrka och vighet
äfven måste förena plastik.

Emedan trikån således blifvit oum-
bärlig för artisten har han eller hon
också rätt att bruka densamma utan att
den anses för anständigheten sårande.

Under alla omständigheter är detdock
en ytterst svår konst för en artist att
kunna förena trikåns nyttighetmed dess
så omtvistade moralitet.

Den genialiska konstryttarinnan, skå-
despelerskan och skriftställerskan. miss
Adah Isaacs Menkens, som egde

lika stort sinne för smaken som för det
moraliska, firade alltid sina största tri-
umfer itrikåer. Man skall endast be-
höft se henne med hennes spanska höft-
rörelser, blixtrande ögon, välformade
barm och en beundransvärd figur för
öfrigt, då hon gjorde sina halsbrytande
ridter a la Mazeppa, för att ej genast
ge ett fullständigt erkännande åt trikåns
värde för en sådan artist.

Likaså tilldragande var hon äfven då
hon framstälde något skulpturens master-
värk, eller då hon idansen flög öfver
tribunen i situationer, som' förflyttade
askådarne till en vacker dröm från det
sagolika Arabien, ja, tillen förkroppsli-
gad bild af G-uy de Maupassantsord:

„Un oisseau qui a des jambes au lien
d'alles

Ska' vi öfversätta de' ?
Nå väl?
En fågel, som har ben i stället för

vingar''
Sådana skalder som en Alexander

Dumas-pére och Théophile Sautier
beundrade henne i Savennas pirater"
och som Dugué å Gaitéteatern. Ja, det
utkom till och med ett pikant fotografi,
som framstälde Adah Menkens till-
sammans medden gamle Dumas, hvil-
ket charmanta fotografi just för m:lle
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SOCIETETSHUSET.
Fredagen d. 20 Sept. kl. 8 e. m

Program
Ouverture.
BebeRose a.d.oper die ChansonetteDellinger.
Estudtantina Waldteufel.
uppträdandet af M:lle Constance Villar, fran-

sysk Chansonett.
& dans-artist.Monsieur T. de. Barallon, »a_g-^M^^H|

Finska damqvintetten.
M:lle Enrichetta, solist å j.istonj
Herr John Berthman, Svensk kupletts_ng_r_

Ballet Lusinski
PAUS

10. National.
11. Monsieur T. de. Barallon.
12. Finska damqvintetten.
13. M:lle Constance Villar.
14. |Ballet Lusinski
15. Herr John Berthman

Syskonen BisaciO Wargas, Italienska säng-
duettister, gossen 12, systern 9 år.

Signor Scuri, uppfinnareafMonocyclen. Upp-
träder endast några aftnar. Nytt för
sportsmän bicycliste:

18. Slutmarsch

Åndring af programmet förbehalles.
Sexor a laHasselbackenserverasimat-

salen å 2:50 prixe flxe.

Elektriska Ringledningar & Rumtelefoner
levereras & uppsättas billigast af

G. F. W IKSTRÖ NI,
Elektrisk affär, H.fors. Högbergsg.32. Telef. 1937.

Glödiamporper st. Fmk. 1:15.

Underbarnen Bisacio Vargas

Å Societetshuset uppträdde i går för första
gången ett par unga duettister B-isacio Vargas, hon
9 han 12 år enligt programmet, oaktadt vi snarare
trott honom såsom mindre vara den yngre af de två.
Det unga herrskapet var emellertiden bekantskap
att göra,roligabåde attse ochhörapå. Äkta italienskt
föredrag och en förvånansvärdförmåga att använda
debarnsligaröstresurserna.Dessutompräglades deras
företag af en komik, som icke tycktes vara inlärd.
"Ungdomarna togpublikenmed storm. Vimeddelahär
deras porträtter. — =^~«_f)»—

W. AHLFORS
Kyrkogatan 11 Telefon 1001.

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

importerade från l:_ta
klassens firmor.

€xtra/in ).rrak;s punsd\.
Äkta Cognac,Rhum, Arrao

och Likörer.

Avg. Luäv. Eartnall.
Mineralvattenfabr
Helsingfors, Alexandersg. 26

Telefon 169,

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Blomsterhandeln
Boulevardsgatan N:o 1.

rekommenderar sig för utförande af
bröllopsbuketter,teaterbuketter,
kransar, blomsterkort/ar, bords-
dekorationer,m. m.

Eikt urvalafblommandeväxter
samt dckorationseäoeterförbonings-
rum

Barald "Wasasfierna,

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

SOCIETETSHUSET.
Lördagen den 21 september kl. 8 e. m

Program
Bunt durcheinander
Gavotte

TMimer
Keyl.

Immer öder Nimmer ......Waldteufel.
Uppträdande af M:lle Constance Villar, fran-

sysk Chansonett.
& dans-artist,Monsieurs T. de Barallon, sång-

Finska damqvintetten.
M:lle Enrichetta, solist å piston.
Herr John Berthman, Svensk kupplettsångare.

Ballet Lusinski

National.
MoDsieur T. de. Barallon,
Finska damqvintetten.
M:lle Constance Villar.

Ballet Lusinski
Herr John Berthman

Syskonen BisaciO Wargas, Italienska säng-
duettister. Gossen 12, systern 9 år.

Signor Scuri, monocyclist. Näst sista upp,
trädandet.

Slutmarsch

Ändring af programmet förbehå/les.

Sexor a laHasselbackenserveras imat-
salen å 2:50 prlxe flxe.

T. W ar ter.
Skilnaden 19. Telefon 1870,

utför tapetserare
Obs.! Gan

sarbeten väl och billigt
diiruppsättning-

Nu inkommet:
Största urval moderna Glasmagasinet.band, spetsar, sidentyger

m. m., m. m 3 Mikaelsgatan 3.hos
FIRMA

H. ELLMIN OLSSON _ ÅLEXIZ.
9 Alexandersgatan 9

PAUS

NYA

t.

1
" "

f
<_.

ULLGARN
18 pr

"lrkgarn pa nystan, r
Tillträd, lickursskydds]
lelluloid a I Fmk. (

apsla

Carl pergroth.
Alexandersgatan 21.

T,11SS.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigastepriser.

p:ni f
Beställningarpå all slags ma-

skinstickning emottagas.

TI, aI§¥1:S I

A. Å. Bareks Bleck & Plåtslageri. Regeringsgatan S:o 10. Telefon fl
vtför alla slags arbetenikoppar,messing:.zink&bleckplåt,samt förtenningarochlampreparationerafallaslag-, fort välo. billigt-

PARAKAN SALAK TEE.
'ecco

Souchon
Souchon

JAVA-ASSAM
Gedepor.eerdFa_.Tksm.

pr, kgpr- kg.
10 Fmk. 12 Fmk,

Parakan Salak Teet har öfveralltblif-
vit erkändt som ett oförfalskadt, kraf-
tigt och godt tee med fin arom, vida öf-
verlägset men betydligt billigare än det
kinesiska teet, och är det enda tee, som
införes i original förpackningar på '/.soVio V. V_ te.

Parakan Salak Teethar erhållitföljande
utmärkelser för sin utmärkta qvalité.

Guldmedalj Paris 1889, Brilssel 1893,
Chicago 1893. Hedersdiplom och stora
GuldmedaljenBatavia1893. Guldmedalj
Hamburg1893. GrandPrixAntwerpen1894.
Hedersdiplom Spna 1891, "Winschoten
1894, Crolx d'honne_ir Amster-
dam1895.

Helsingfors iseptem

KARL GOHLE
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Nederlag. Norra Esplanadqatai

JOUVIN & C:o's
världsberömda fr iska

KAKH
endast

letotv

S __l

"s1~ z
H 1) H

gr_gs
-TscjS a: _

_R. p 2 =* J? »H»s_, 2 m
°- 1-iv* tu -fl >* gP &D.3 O CO m__, .»F >.SI£3 si-g E5"*

__ r
—̂

r-j ca .-. J-
S^ B_ <____ ______

■P. -c:
■_< COT)

O
t_o B** c-

4-__
ti 45ijg

=3
öl .5__

TVÅLAR. SVIM- |
PAR, PETSPASTA, SILPTIRTTAI
AMYKOS. UROGER OCH KEMIKA
LIER M. M. BILLIGAST

DRGGHANDELN
GLOGATAN 4

K. A.DAHLIN

Menkens skull hade en enorm åtgång
och länge ansågs en vogue".

Det är mycket sannt att operascener-
nas balettkårer och operapagernashud-
färgade trikåer icke uteslutande draga
folk till oprornas salonger.

Men sådana trikåer, som bäras af en
Pepita de Oliva, Lola Montez och
miss Adah Menken m. fl. hafva er-
öfrat halfva verlden.

Man måste härleda ordetntricot" från
det franska verbet tricoter" (=sticka).
Framställandet af såväl siden-, somylle-
och bomullstrikåer sker på väf- och
stickstolar.
Ifranska språket användes deremot

gärna ett annat uttryck för begreppet
trikå och detta är ordetmaillot, hvilket
är liktydigt med vårt linda" och in-
fördt pf någon mer genialisk dansös,
efter hvad det säges.
Imotsats till antikens och Orientens

normer för dansens och skådespelets
dragningskrafterikostymväg, ochhvilka
tyda på ett strängt gömmande afkrop-
pens former, har den civiliserade nuti-
den, som lärt sig inse det för fantasien
farliga hemlighetsmakeriet, gifvit trikån
eller låtom oss så godt som genast in-
föra ordet mailloten, företrädet.
Idetnakna enbartligger aldrig nå-

got anstötligt. Det anstötliga ligger i
den blick, som ej tål att se det nakna
eller hos den, som i det nakna söker
skapa en anstötlig anblick.

Den, somien trikå eller maillot ser
eller göransatser till förargelseväckande
omdömen,är likaklandervärd, som den,
hvilken profanerar nakenheten för det
naknas egen skull.

Dumma och moraliskt sinnessjuka
menniskor göra detta.

Naturen, sanningen, vetenska-
pen och konsten göra det aldrig.
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Garn-och Stickningsaffär

S. Esplanadgatan 8
Välsor dt lag

Strumpor

Barn tillbilli

<3"Cemgjoréa t^apyrosser.
4 „■„25O St. a

100 st. å
m.-' st. åm.o »t. &

2; 50 p,
i.35 __.

3öp,
15 p

nuM)ljFnmuH<e.hos
35 /V. Esplanadgatan 35,

telef. 1188.

liilligste försäljning
Q^jJ^_^Hinidsk^J^e trikoter

;as till b
rs & Forssatyg

bomacéer, kretonner & svarta helylle ty
ge^OBS! Vackra bomacéer till50p. m

Platan No 11. telefon 1749.Brunn.*

■ af Ullgarner
Ylleunderklä-

tv
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