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'f., â':^;"|, * > i±3:mii nclmbcrc>*-' __ __ ____________
-------mi i<k». 'v; «_.i-__..._ -.- Telefon1665.

Kontor och utställning: Alexanddrsg. 50

10 penni.

<årogram~<föladel<W
"A Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
-SÄ^Ép^

DS

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. ___:

■
N:o 12 Fredagen den 27 September 1895.

al

I

_3 f
0.?!
(0 3
s=*

tö §>__

._

IIV

J|fl
Q_*£

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 27 September 1895,

kl. 7,30 e. m.

För 2:dra gången näytellään

Borfbyfingen.
Lustspeli3 akter af W. Lestocq&E.M.Eobson. Fri

öfversättning från engelskan afH.Christiernsson.
Orgon
Mario, hanen poikansa . . .Silvia, hanen tyttärensä . .Dorante, Silvian rakastaja .Lisette, Silvian kamarineitsyt
Arlcguin, Dorantenpalvelia.
Lakeija

Personerna

Major Cotton Hr Wilhelmsson.
Majorskan Cotton Fru Grunder
Sophie, deras dotter Frk Paldani.

TapausDick, Sophies trolofvade Hr Castegren.

'A. ■„ '-.;_____ — r<§!Sir Nickolas,Dicks onkel Hr Malmström,

Miss Ussher, egarinna af ett
Hotel Frk GerasimovitS'

Alice, hennes niéee Fru Eiégo. Suo-
Herr Victor CastegrenTimothy Hucklebridge, hennes Henkilöt(Dick i„Borbytingen") fciérontenevö Hr Ahlbom Lueinde, hanen tyttärensä. . . .Léandre, Lucinden rakastaja . .

Sganarelle
Martine, hanen vaimonsa. . . .Robert, Sganarellen naapuri. . .
Lutas6'}Géronten Pa^elija. . ."

Jacqueline, amma Géronten ta-
lossa ...

TaaviPesonen
Jack, Alices trolofvade Hr Wetzer Herr Castegren är riktigt isitt esse när han

får spela en roll sådan som Dicks. Ju mera in-
trasslad intrigen är, ju osannolikare situationerna

förefalla, dess bättre humör har herr Castegren.
Så, som han spelar Bortbytingen" är den värk-
ligen ganska rolig, trötts styckets ytterligt enkla
och lösa sammansättning.

. Hanna Kunnas.. Konrad Tallroth.. Adolf Lindfors.
,Naemi Kahilainen.. lisakki Lattu.
(Knut Weckman.
\Alexis Bautio.

Lilla Blomknoppen, varietésån-
gerska Frk Stjagoff.

Handlingen tilldrager sig iett hotell vid badorte:
Brighton

Kirsti Suonio.

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo y2Bja
loppuu k:lo 10.Börjas kl. 7,50 och slutas omkr. kl. 10 e. m.

Waseniuska Bokhandeln.
AXEL PALMROOS jModerrit lager

Hösten jd&jr
1895. j&&r Filt"

sd^jr 1O MarJ<
■■^ Silkeshattar 20ml

J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.J. H. WICKELT7"i_aa_________-r.

Lager af fina äkta ViSlBPj
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320 VINSANDEL.

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

K. LILJESTRÖM prisbelöntpåmångautställningar, sistpa
världsutställningen iChicago.

35 N Esplanadgatan «_g£ 6u.dme_.alj 1890.&■(Wredes hus)

Telefon X_____i _7.

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

i_C-_>__xtc_>_-* _xr. 3__r__iBr-_i_si--_L_ss_3tta,__x 3sr_<_> i.
Portmonnäer,

Leksaker,
Galanterivaror

Josef Wiberg,Portmonnäer Juho Wirtanens
N. Esplanadgatan 37.

MöbeltygsafFär.
Järnsängar och madrasser.
Rullgardiner.
Fjäder och dun.
Tapetserarearbeten.

och Blomsterkort
finnas istörsta urval och tillbilligaste

$ ÄO AFFÄR.
Ö. Henriksgatan N.o 3.

Störstalager af inhemskaskodon,Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

billigast hos
Pris hos K. F. Winter,

48 Kaserngatan48.Oskar Fröberg,
46Kaserngatan.

___!!__"mm*

Pkpr-
«—"

di

p*

5*

"

*-_:""

_?__
o__

«"

g
_____£

COso

*■___.
<___-,
-__T
o5

_>Ä
000

s*
.^

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Syysk. 27 p.nä 1895

Jäähyyäisnäytäntö jNfeiti €melie S len~
berg'in hyväksi,

LEMMEN LEIKKL
3-näytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut Marvaux.

(La jeu de l'amour et du hasard.)

Suomentanut Anni Levander
Henkilöt

■aaviPesonen.
nut Veckman.
irsti Suonio.
vert Suonio.
aemi Kahilainen
dolf Lindfors,
onrad Tallroth.

„jnin talossa.

Lääkäri vastoin tahtoansa.
3-näytöksinen komedia. Kirjoittanut Moliére,

mentanut Oskari Vilho.

(Le medecin malgré lvi.)

K_r_. -~ .o -i -.i Första Ateliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -|t_ £~\ JT. /"I T> A "___*H_ Stflh hftrff Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). JJ \J1. Uulliir"" J-J* öIdUIUCIg Helsingfors. Alexandersgatan17. --»■■»■

Ctj t*w T TT M FcnlanaHn Q 1l:st«t kl.Fotogr.atelier. Ele- -_hIförhållande till arbetet.- Jr ITM_iATlfll_Lnl C_öp.__Mc_uy. 01, t porträtt iyisitkortsformat qT lite. obestridligen lägsta pri* ~ " L (catanis hus). & j^l^ pr dussin. seniHelsingfors.



HELSINGFORS RULLGARDINSFABRIK rekommenderar sina tillverkningar.
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Alla dagar
Middagskonsert

från kl. 3 e. m.

Operakällarens restaurant & festvåning

?5_¥i 44444444444444444"4444444444444gl\ JLLIUS SJÖGREN $j
£ Mikaelsgalan 4. Central* Au*. *J
|Ylle- och frihofvaruaffär. jj
£ Välsorteradtlager. Billigapriser.
»___#;*_.***_.**_.**. j.******************»

m*>®um- » ____■■■ «__

I<£i//örsäl^ringsaktiebolagel
IÅLIVA.

JBifförsäßringar iJSifränhr.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

jjHagelstams bokhandel.

0 ___Tocst.ici___.sli. Xit©i*«tt "UU^^Nya vetenskapliga arbeten:
'@s. Der Grundbau af M. Strukel.

Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.
Fransk vetenskaplig o. skönliteratur^^^H:!© Konst- och Pappershandel.

BB__________________B^©©'©e;©©^ :&p"

.£. alltid en -JA

EXCELSIOR" I
WB så är Ni säker om att få en god maskin. Wz
mx Obs.! Den kända reela, liberala be-I||

handlingen. Obs.! %jp
M Axel Wiklund, „. . _ „ Hgm Generalagent och inne- Hjalmar Fellman å&.
jsghafvareafExcelsiorde- Wladimirsg 19 gä|(IS/ __ " _. i telefon 708. ___.säga poteni(Jentralpassagen >jfe

\ \n> o^-^^"^

r~<å CAFE VICTORIA.
Östra Henriksgatan 13. Tel. 1866.

Hotel Kamp au* dagar
Original Wiener Damkapellet

~ AIbOHKOIIS6PI
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SVENSKA TEATERN.
(Forts, från l.sta sidan).

Biljettpriserna äro
Länstolar a Fmk 4:
Parterre n:ris 32— 72

. 73-154
Parterre-galleri . . .
Parterre-avantscen

3:
—

2:50
2:50

20: —
stycketals 3:50

3:50
_: —Parterre-loge

Förstaradens fond . .
Förstaraden
Andra radens avantscen - _ 12

stycketals . » 1:50Andra raden;
Andra radens sidarframjx^^^H„ „ _

öfrigaplats
Tredje radens avantscen....

. n I=Bo-

-. n 6: —
stycketals _ „ 1n » v,

Tredje radens fond
. „ sida

„ galleri

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl. 9 f. m. — 3
e. m. samt från kl. 4 e. m. sön- och helgdagarkl.
9— lo f. m., I—21 — 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 utöfver priset.

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

Söndagen den 29 September.

Samma program.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

SOCIETETSHUSET.
„O^6US 30DEGA"

G-oda, billiga viner serveras direkt från fat
Äkta viner på flaskor till afhemtning tillmoderatapriser.

frukost och aftonrestauration. Kallbuffet a la Ber-lin och Servering a la carte hela dagen.
Öl på seidlar m. m

<^(^®^^_§^{_i|_|^--§^_S ._l_^ _§§<§§<!_§

|K) Franska lif.örsäkringsbolaget (jp.

Aktiekapital:12 mil,
g| Garantifonden: 98 miljcu__Orc_r
grfL Bolaget meddelar fördelaktiga försak- "§

ringar af alla slag. Genom samarbete medfgo) sjuk- och olycksfallförsäkringsbolag-etL'Ur- (f«
gft. baine et la Seine beviljas de försäkradevid a

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, (ftS
|g0) hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- (jj_i

§ säkrade och hans familj, som ock de per- sgf
söner, ined hvilka han ståriaffärsförbin- W»
(lelse för den oundvikliga förlust, som en («asjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- W
ler en olyckshändelse medföra. Bolaget ef- ®|^) terskänker nämligen, såsom allmäntbekant, (j®

§ premierna för hela sjukdomstiden och utbe- 3s?
talar 3/4 afkapitalet, om sjukdomen är obot- w
lig och resten vid dödsfall. (få

t BolagetLTrbaines försäkringaräro där- a
för särskildt att rekommendera för herrar _B?
affärsmän, då det gäller att säkerställa (få

iv större affärsföretag genom lifförsäkring, /asSfi9 emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- W|M) samma störingar svårare sjukdomsfall all- (få
gift, tid medföraoch hvilka ofta nogbringabor- /ä|
jjä? ges- och förlagsmän stora förluster. _B'
t^ff) _ För dessa väsentliga fördelarerfordras (ff?|
jgfv icke några extra premier utan endast att ss|
JS? den försäkrade afstår från den årliga vinst- wc0h andelen. (få

§ Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg.1. Ma

(Bart von %3snorring. ||

Korrespondenser.
Berliniseptember 1895

Enligt löfte vill jag nu meddela nå-
gra rader från den tyska kejsarstadens
teatervärld.

]_ örsigtiga teaterdirektörer bruka här,
liksom nog på andra håll, indela sin
repertoar i sådana stycken, som göra
mesta effekt vid 15° Celsius och så-
dana, som fodra en högre teatertempe-i
ratur. Det är icke så utan att detta'
sätt att värdemäta en produkt för sce-
nen kan vara mycket bestämmande för
ett styckes framgång. Nyligen ha vi
sett exempel därpå vid framförandet
af ett mycket ventileradt stycke af
Max Dréyér, ett drama, som han helt
enkelt kallat „Drei" och som just for-
drar en temperatur öfver nyss nämnda
15°.

___>_" Max Dreyer har antagligen re-
sonerat som så att rJhakespSåröä„Othello., nu idet närmaste borde ha
spelt ut sin roi, åtminstone häriTysk-
land. Därför har han ansett det vara
sin författarepligt att fylla den lucka,
som måste bli enföljdaf att Othello"
går nr tiden. Han har nu fått i ord-

ningsitt snillevärk,ett drama med bådehat, kärlek och svartsjuka, men inga
mord eller sjelfmord. Som han icke
ville upptaga sin mycket dyrbara tid
medutarbetandet af en ny s. k. „intrig",
har han välvilligt lånat en sådan af— Ibsen, hvars „Nora" hr Dreyer på
det omsorgsfullaste satt sig in' i. Men
som nu Nora egentligen har bara två
hufvudpersoner och hr Dreyer prompt
vill ha tre, så har han efter Moserska
lustspelsreceptet flikat in en frisk,hur-
tig pojke, en riktig hjärtetjuf, isitt
drama. Den handling, som kan ut-
spinna sig af en dylik genialpersonal-
kombination, torde redan vara tillräck-
ligt antydd genom dramats titel, som
har den stora förtjenstenatt varakort.
Menvi kunna ju ändå omtala, att fil. dr.
Karl Genzmer och hans fru äro tillsam-
mans med arkitekten Hans Marti helt _
trois ien idyllisk gemenskap ute på
landet. Men så kommer en vän till
Genzmer ut på besök. Denne vän är
köpman och heter Paul Bollert och
denne Bollert blir till sist så afundsjuk
på arkitekten för det denne är så om-
tyckt af Susanne att han börjar rufva
på en faslig hämd. Han väcker snart
svartsjukans hemska låga idoktorns
bröst, som snart också börjarrufva på

hämd, Den tredje får nu, som mankan finna, väl hett om öronen,men villicke ändå så lätt rymma fältet. Ide
båda återstående akterna hamnar det
sig emellertid att författaren bygt en
så hemsk konflikt på ett lustspelsmotiv,
hvars groteskerier icke alls passa ihop
med de stora, allvarliga orden. Arki-
tekten tycker emellertid mer om god
mat än om kärlek af en annans hustru,
som nu, när mannens svartsjuka ärväckt, börjar taga saken tragiskt. När
arkitekten otacksamt nöjer sig med attkalla fru Susanne sin „lilla syster" flyrfru Susanne liksom Ibsens Nora frånsin makes hem, fast hon fortfarande
der kunde haft en både angenäm ochfridfull tillvaro om hon så velat.Det hela värkar slutligen som en då-lig parodi på Nora, en parodi utanqvickhet och logik. Detta oaktadt men
på grund af den höga teatertemperatu-
ren fans det många, som applåderade
eländet. Ja, några —

antagligen förf.vänner
—

inropade denne sekelslutetsgrilljannetypiske dramaturg. Vi skullealdrig ha egnat honom så många raderom vi ej härmed hade velat tala omhvad somliga „författare" kunna ta sig
för att bjuda en scen, som ej tycks ilikhet med nu Lessingteatern veta hvad

urskiljning och smak äro för goda
ting

Som förpjes gaf man en enaktare,„Flirten" af skådespelerskan Glara Zieg-
ler, Clara Ziegler är en allt förvälkänd
tragedienne att oftare låta det felet
komma sig till last att skrifva lustspel.
Vi kunna derför endast önska att tea-
tern sysselsätter den förträffliga skåde-
spelerskan så flitigt att hon aldrig får
någon tid öfrigtill teaterförfatteri. För
de' duger hon inte till.

L. D.

■ S—f-—

So bei Suppé ...
Ett studentminne från Lnnd.

Upptecknadt af
Boccaecio j:r

April 1881. Vi voro fyra lefnads-
friska sydskandinaviska juristämnen,
som på morgonen slingrat genom en
vanlig tentamen i Code Napoleon
och följaktligen tagit ett steg närmare
det höga framtidsmål, som benämnes
prillan. En sådan tilldragelse måste
naturligtvis firas . . . hvad firar man
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från kl.9 e. m.

kommenderas!
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utabe,t Hals,"ofoPB billigaste FotografnÄ^-ImT Ffj"ipllP ■irM- -"- -^ *-* -* MlAjkA IM Qanta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk I*".
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GERMANIA Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin Fpm oTAMFR
■ Generalagentur för Finland, Richardsgatan 2.

£|_]&l£^O.OLA|.DER, _>j Carte dor. K&
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COGNAC
Verldsberömda kvaliteter.

>;";
Generalagenter för

de ledande velocipedfirmorna iEngland
_S

„<3i*ecee" velooipeåerna Medaljerna.SILFVER
äro da modernaste i marknaden; säljas p

endast hosSkilnadstorget 2.1
LONDON & MELSINGrOKS.
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I. W. NORDQVISTS Skräddepiaffär 52 Alexandersgatan 52
-4r*~ Rekommenderar sig i den ärade allmänhetens åtanke. Välgjordt arbete] yttePSt billiga pr iSer!

CAFE-RESTAURAH-T
Östra, _E_C enriksg-ataia _L.

rekommenderas TJögakjningsfullt
0-A._E-.Xj ___iO_D__3__ft___i-I7_F_.c_.3__t.

Axel PiMgren Torr Genuine Arraks Punsch
" ' "" ~~ ~"g^ Guldmedalj iParis 1889.

.» _ s§ Ss
f -a m :M_q aM å*_ils

*é3 . .»a ._. _?■*
B O-.r^ >. ->

-JS 03 Ö,- f.f,r

£_ __-s^^ °_S""- ___T :0poen _.

ra £lflll__ES_ä ■. -r
- > _ -i

i

/p \/ ty // \Oskar/ C // NT /Iri ILevins/'SL, /
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/As//_. /Rekommenderas/CM //på de.bästa.

Olx. c_L© _lr_.a,a_ic-_>"__L__*l;, _o___>rc__©_-iT___-__.

-*?## éhingzton (Blå %3om z tfium éamaica §#*«-
S. G. FRYCKMAN, Helsingfors.

HELSINGFORS LACK & POLITUR retommenderas ,7 «S£L _.

f!1!_lPX-. RAK- ét FBI§EB§ALO]!¥O
3b» Norra Esplanadgatan ok uikthr wnnw & c-n«* InvidWaseniuska Bokhandeln <*«* VIKIUH J>TUUW _. U.O

J. C. IVLEXMONTAN Viner & Spirituösa. \ Helsingfors Charkuteri 2
llßieliafTare :_3. IfcT __" 23E23, <3-- 1 **

é
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vill n

icke när man är student!... men det
beslöts att festen skulle bli ungefär
lika enkel som ,,anledningen".

Således ingen färd öfver Sundet med
efterföljande diner hos Seckamp, utan
bara en okonstlad, om också god, fru-
kostmiddag på Kramer.

Beslut och handling
Efter den ymnigamåltidenkaffe med

avecifrimurarerestaurantens pianorum.
Klangkistan behandlades med erkänd
virtousitet af studentkårens händigaste
pianist. Sedan han fägnat oss med ett
potpourri af den då för tiden moderna
kuplettrepertoaren på Ligkisten, Thé-
paviljongen och Alléenborg, alt ifrån.

Gine, du da-aj-lie Mö"
och.ända till

Vil du nu bare la hönan gå",
öfvergick han till„Boccaccio", hvars
melodier då voro på allas läppar. Med
en stämma, hvars bedårande egenska-
per aldrig varit superlativa, föredrog
undertecknad romansen:

„0m blott jag får en femma
JS; mera ja Aagr begärI',

hemtad ur studentspexet „För mycket
koks och ingen ved eller Mamsell An-
derssons inackorderingar".

Då de sista tonerna bortdallrat,hör-
des en diskret bultning på dörren.

— Klif öfver! ljöd det enstämmiga
svaret på äkta studentslag.

Dörrenöppnades och in steg en herre
af ungefär sextio års ålder och utländsk
typ, med guldbågade glasögon och lin-
drigt gråsprängdt helskägg, de fina
händerna kanske något väl öfverflödigt
prydda af ringar.
Idet hjärtliga wiener-tonfall, som

klingar så „godt," bad han om ursäkt
för sin Zudringlichkeit" ... Han
vore beundrare af musik iallmänhet,
och särskildt angenämt hade det öfver-
raskat honom ihans egenskap af wie-
nare att höra wienermusi^s^långt
uppe iTJltima ThuleH

sind wohlgekommen (!) mein

Herr! hälsades främlingen på fruktans-
värd tyska af en bland qvartettens
medlemmar. Wollen Sie emGlasPunsch
drinken?— Ah!...Schwedischer Pounsch!...
Freilich, meine Herren, wennSie erlau-
ben dass ich die Zeche bezable ...— Das kommtniemalsauf dieFrage!
(öfversatt: „kommer aldrig på fråga!")
utlät sig vårt vilda språkgeni.

Punsch bestäldes, kom, dracks.

Sent eller alldrig skall den gå ur
mitt minne, denna angenäma dag, som
ej präglades af burschikosa olater, utan
snarare af ett bland lössläptaoch ung-
domliga studenter ovanligt lefnadsvett.

Ej minst förtjust var vår älskvärde
gäst, som undfägnades med ett hälft
dussin Otto-Lindbladare och likamånga
Gluntar, skapligt utförda, eftersom vi
bland oss egde en af studentkårens
mest smältande tenorer — nu vice
häradshöfding och mycket annat —
samt en bas, hvars djup var nästan
demoniskt

Timmarnegingohastigt
—

och lustigt.
"Vår gäst, som endast befann sig i

Malmö på ett tillfälligt besök, beslöt
att invänta nattbåten till Köpenhamn,
der han sedan någon tid vistats som
inbjuden hos en medlem af österrikiska
beskickningen, legationssekreterarenGil-
bert von Hohenwart-Gerlachstein ...
märkvärdigt nog minnes jag ännu detta
tillkrånglade namn.

Till Malmö hade han lockats af Ho-
tel Kramers rykte och inbjöd oss nu
helt hjertligt att konstatera detsamma
vid en enkel „sexa" — en teknisk term
som han inhemtat i..Kongens Kjöben-
havn".

— Es ist heute mein Geburtstag!
tilllade han som ett slags förklaring.

Den vänliga inbjudningen mottogs.
Men innan vi gåfvo oss iväg, fram-
kastade vår nyaste bekantskap en fråga:—

Erlauben die Herren das ich em
Ständchen meiner Komposition spiele?

vårt— Em Studentchen? frågade
exentriska språkgeni.

Nein em Ständchen ... eine
Serenade

Det var syn- och hörbarligenicke för-
sta gången dessa välformade fingrar
vidrörde en klaviatur. Melodien var
oss alldeles ny, men den tjusade oss
fullständigt och följdes af en smattran-
de applåd.

Vi hade njutit en primör af ovanligt
slag, det erinrade vi oss längre fram,
då Fröbergska sällskapet på akademi-
ska föreningensteater uppförde Donna
Juanita", komponerade af

Franz von Suppé

Maridhilferstrasse 22. Wien.

född iapril 1820, dödimai 1895
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inberäknadt) fås ett dussin kabinet

11 ha ett godt kort i förening med
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Största specialaffär iLampor. Husgerads- & Köksartiklar.
£ngelska Järnsängar & JVladrasser, ftarnYagnar, ffadkar __._..DD/inCP PPåPP" Butik: Alexandersgatan 34.

DnUULn Unnrr, Kontor & Lager: Fabiansgatan 14.
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SOCIETETSHUSET.
Fredagen den 27 september kl. 8 e. m

Program
AscherMaximilian-Ouverture
Hermann
Bixner.

M:lle Constance Villar, fran-

In Liebchens Nåhe
Dispositionswalzer
Uppträdande af .

sysk Chansonett.
Herr John Berthman, Svensk kupplettsångare.
Monsieurs T. de Barallon, sång- & dans-artist,
Finska damqvintetten.

Ballet Lusinski

PAUS.

Waldteufel.Immer öder Nimmer . .
Glockenspiel, solo . . .
Herr John Berthman.
Finska damqvintetten.
Monsieur T. de. Barallon
M:lle Constance Villar.

Ballet Lusinski.
M:lle Alice Reine, chanteuse

M.lle Stephanie de la Platå, serpentindansös
å rullande klot.

Slutmarsch
Åndring af programmet förbehålles.

Sexor å la Hasselbackenserveras imat-
salen å 2:50 prixe flxe,

Elektriska Ringledningar __. Rumtelefoner
levereras & uppsättas billigast af

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

Glödlamporper st. Fmk. 1:15.

■

M.lle Stephanie de la Platå

Sedan några aftnar uppträder i Societetshuset
m:lle de la Platå, serpentindansöspå rullande klot,
som hon kallas på programmet. Numret är värk-
ligen mycket originelt och förtjenar att ses. Hen-
nes dans om man så får kalla den, är graciös och
ledig, och kostymen tar sig särdeles väl ut i den
kulörta elektriska belysningen.

W. AHLFORS
_jr_.gat_- 11 Telefon 1001.

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtra/in y.rra_;s punsch.
Äkta Cognac, Rhutn, Arrao

och Likörer.

Avg. lik Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

Alexandersgatan _N:o 11.

Blomsterhandeln
Boulevardsgatan N:o 1.

rekommenderar sig för utförande afH
bröllopsbukelfer, teaterbuketter,B
kransar, blomsterkorijar,bords-I
dekorationer,m. m.

Rikt urval afblommandeväxter
samt dekoralionsväxlerförbonings-
rum.

Barald \\?asasfierna

M:lle Stephanie de la Platå, serpentindansös
å rullande klot.

Slutmarsch

Ändring af programmet förbehålles,

Sexor å laHasselbacken serverasimat-
salen å 2:50 prixe flxe;

T. WIITE R.
Skilnaden 19. Telefon 1870,

utför tapetserarearbetenväl och billigt.
Obs.! Gardinuppsättning'.

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

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

H. ELLMIN OLSSON „ ALEXIZ.
9 Alexandersgatan 9

SOCIETETSHUSET.
Lördagen d. 28 Sept. kl. 8 e. m

Program
Ouverture.
Elegische Stimmungen. Walzer .Francke.
Bunt durch einander ThUmer.
Uppträdande af M:lle Constance Villar, fran-

sysk Chansonett.
Herr John Berthman, Svensk kuplettsångare.
Blonsieur T. de. Barallon. sång- & dans-artist

Ballet Lusinski
PAUS

WaldteufelBraun öder Blond. .
Heimliche Liebe . . .
Musizirende Zigeuner .
Herr John Berthman.
Monsieur T. de. Barallon
M:lle Constance Villar.
Ballet Lusinski.
M:lle Alice Reine, chanteuse

Eesch.
EUenberg.
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llParakan Salak Tee. Il

JAVA-ASSAM
Ged-poneerelFabrksm;

Parakan Salak Tee har för sin ut- g:
märkta qvalité och fina arom tillvunnit —
sig allmänt erkännande och har å de se- =
naste hygieniskaoch världsutställningar er- Pi
hållit de högstautmärkelser.

Parakan Salak Tee lenmar den stör- Si
sta garanti ty hvarje köpareeger rätt att
kostnadsfritt låta undersöka dess äkthet å
härvarande kemiska laboratorium.

Parakan Salak Tee försäljes härstä- |j
P; des iparti och minut genom underteck- r?
B nad ocli hos nedanstäede återförsäljare.= K. M. Brondin. A.Johansson. _|
Z Axel Pjhlgren. A. Holmström. —
-. N. A. Turdén. Etholen &Isaksson, p
S Fr. Nyman. P. Jäskeläinen. Z— N. Matrosoff. A. V. Henriksson. -

KARL GOHLE.
Norra Esplanadgatah 37.

Generalagent förParakanSalak Tee
Onderneeming
Java Assam

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HAID§KAR
säljas endast bos

■w. _t_a.____:t
A'. Esplanadg. 37

Göhles gärd.
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Af allt samman återstår nu endast
minnet. Till och med det koppargra-
verade visitkortet finnes ej mera. Det
brann upp vid en eldsvåda för 10 år
sedan

Men de svenskar torde varalätt räk-
nade, som bjudits på... supé af Suppé

— <§|^

Notiser.
— Ernst von Wildenbruch har

nyligen låtit uppläsa ett af sina nya
arbeten, kalladt „Vionville 1870". Med
denna uppläsningär förknippaden egen-
domlig omständighet. Föreläsningen
skedde nämligen offentligt mot entré,
som anslogs till förmån till fonden för
ett Kejsar Wilhelms-monument. Trots
det att särskildt militärer voro notifi-
cerade om detta sätt att skaffa bidrag
till „store mäns;i minnesmärken, bestod
hela auditoriet endast af 25 personer.
Jo, jo! Vackert väder är en farlig
konkurrent för inomhusnöjen af äfven
detta slag.

— La Perle du Cantal" heter en
ny operett af Maurice Ordonneau, mu-
sik af Toulmouche, som nyligen upp-
först å Folies dramatiquesiParis. Den
gjorde god framgång. En mycket vå-
gad scen förekommer, idet två herrar
och två damer afkläda sig inför publi-
ken. Musiken lär icke vara af allra
bästa slag.

ELLEN TAMMELIN,
Garn- och Sttckningsaffär
S. Esplanadgatan 8.

Välsorteradt lager af Ullgarner
samt Strumpor och Ylleunderklä-
der m, m. lörFruntimmer, Her-
rar och Barn till billigaste priser.—

Alla slags Stickningsarbeten
utföras efter beställning fort och

billigt.

|^LG^Nfrån 5:50
—

18 pr. kg.
créme färgadt & kvitt boniulls-
virkgarn pa nystan, märkgarn,
rulltråd,fickursskyddskapslar af
celluloid å IFmk. Carlsbader
strumpstickor 25 p.ni omgån-
gen, virknälar från 10 p:nipr.
styck.

Beställningarpåall slagsma-
skinstickning emottagas.

_->_£-___= aelsg-a.ta.-___. 2_.

Ta, ass yiu 3,

PARFYMER, TVÅLAR, SVAM-
PAR, PDTSPASTA, SILFVERTVAL,
UniOS, DROGER OCH KEMIKA-
LIER M. _L BILLIGAST

DROGHANDELN
GLOGATAN 4

K. A.DAHLIN.
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* _iaskar om 250 st. å 2: 50 p.
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hos Jacob Reincke,
35 /V. Esplanadgatan 35,

-Telef. 1188

Billigste försäljning-
af In- & Utländska Ylle trikoter, ohevi
oter, byx- & paletotyger. Kostymer för-
färdigas till billigaste priser, samt för-
säljning af Tammerfors & Forssatyger
bomacéer, kretonner & svarta helyllety-
ger. OBS!Vackra bomacéer till 50 p.m.

Brunnsgatan N:o 11, telefon 1749.

Carl Jergroth.
Alexandersgatan 21.

T,_._.SS_

Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.

__. A. Bareks Bleck & Plåtslageri, _e.eli_Bs3a.a_ l:o 10. Telefon im
altför alla slags arbetenikoppar,messing,zink&bleckplåt,samt förtenningarochlampreparationerafallaslag,fort välo. billigt.
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