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F.FORSSTRÖMS CAFÉ,
Restaurant & Billards,

16 Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Dagligen omvexlande frukosträtter.
MIDDAG fr. 2—5 e. m. å l:5O.

Soupars t la carte.

il

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 23 September 1894.

Sjette gästuppträdandet af kungl. sach-
siska hofskådespelaren E. v. d. Osten.

För 2;dr» gången

Familjens oljctsfåpl.
Lustspeli3 akter af Oscar Jnstinus.

ftfversättning från tyskan

Personerna

Kommerserådet Klugemann, fa-
briksegare Hr Malmström

Erna, hans dotter Frk Holmluncl
Frökenvon Zwiebel Fru Grunder.I
Ernst Fessler, disponent\hosKiu-/Hr Ljungberg!
Wilfert,teckniskdirektör/gemann \Hr Svedbergjj
Ottilia,Wilferta fru Fru Branded
Ida, hennes syster Frk Widell^HBaron von Meermann Hr Enberg^B
AdolarvonMeermann,hansnevöIlrAhlbom^BOtto Kollie I
Fedor Hausmann H
Postmästarinnan Schneider .I
Pastorskan Hofmann ....H
Lektorskan Muller I
Irma I
Skriidilarmiistar Tauchwitz. . H
August,betjenthos KlugemannHRosalie, yänstmungfh^io^^^^^^^^^^B

Trk Hellman

Ernås väninnor m. fl.
Händelsen tilldrager sig ien liten fabrikstad.

Emil van der Osten
(Otto Kolbe iFamiljens olycksfågel".)

Vi meddela våra läsare idag bilden af fam-
iljens olycksfågel", sådan han i värkligheten ser
ut, godmodig, glad och ståtlig. Omman får döma
af det intensiva bifall som vid premieren i fredags
kom nämnda ,.olycksfågel" till del. kommer den
fågeln säkert att bli en lyckofågel för svenska
teatern.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Syyskuun 23 p:nä 1894

näytellään

Taistelujen väliajalla.
(Mellem slagene)

l-näyt(lk§inen näytelmä. Kirj. Bjärnstjqrne-Björnson,
HENKILÖT.

Kuningas Sverre, joka sanoo itse^
ansa Öysteiniksi, Maunukunin-
kaan vakojaksi Benjamin Leino

Torkel, Maunukuninkaan vakoja.Emil Falck.
Halvard Gjäla Axel Ahlberg,
Inga Maria Eängman.

nr'de)Maunukuninkaanmiehiä| êmm? lio;,Aslak / \Konrad Tallroth,
Gudlang', tallimestari Kaarle Halme.
Tapaus:Norjassa Sverre kuninkaanhallitusaikana.

JEPPE NIILONPOIKA.
(Jeppe paa Bierget.)

5-näytöksinen ilveily. Kirjoittanut Ludvig Hölberg.
HENKILÖT,

Adolf Lindfors.
Naémi Kahilainen,

Jeppe Niilonpoika
Nilla, hanen vaimonsa
ParoniNiiles ....
Kamaripalvelija. . .
Erkki, lakeija....
Toinen lakeija . . .
Jaakko, suutari. . .
Sn } ri "" "

Talon vonti
Hanen vaimonsa . .
Tnoniari .... " .
S* )

\ lisakki Lattu
Oskari Salo,.Hemmo Kallio..Knut Weckman.

( Emil Falck.
( lisakki Lattu.

ihan lvbytväliaika.

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo '28 ja
loppuu k:lo Va^l"
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****** Ätolierx* är 1tr. vijpip, TpOTOGRAFr P JC±. ■tU OianiDcrg Helsingörs, fllexandersgatan 17. -L V^ X VUlVni .
Specialitet: Delikatess Spis- och
Jjjiäckebröd af flere slag samt diete-
Ja tiska brödsorter.

Ludvigs-f HELSINGFORS J Telefon
gatans- ÄNGBAG ERI. j 1723

10 penni.

cZrogram~<fölaåei<
►" *

N:o 10

Hr Eiégo.
Frk Tschernichin.
Frk Berglund.
Frk G-erasimovitsch,
Fru Eiégo.
Hr Nyström.
Hr Linderoos.

*) Otto Ko/be
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10 e. m.

Palvelijoita.
2:sen ja 3:ncn sekä 4:nen ja omen näytöksen välillä

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR V
<8äfvensom DAMKAPPOR.

Damskrädderi under utmärkt ledning,

Vöslauer Goldeck!
C. BRUHN

Dessa utmärkta röd-viner,enligt kemisk analys
äkta, renanaturviner, 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.

—ii-«> HELSINGFORS,o-n—
4 MIKAELSGATAN 4, Ungerska Vinkällaren, Centrals hus,

AXEL PALMROOS
TTiu.a.£fa.r.uti nioilernH (MKW

Endast ett pris! Lager af fina äkta Viner
Gognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,Silkeshattar 20 mk.

Helsingfors, Berggatan 4,

Lorens Malmströms
HERREKIPERINGSAFFÄR

(midt emot Kapellet)
rekommenderar sitt för saisonen moderna och nya
'äger ien ärad allmänhets benägnahågkomst.Specialité: nyheter iCRAV.eTTEK.

PIEHL's CAPE & BILLÄRD
Unionsgatan 17.

Rekommenderas i den ärade allmänhetens
hågkomst

Oés/ */ ocA rä7 justerad Billärd.
Utmärkta köer!

Teatrar och Konserter. DANIEL NYBLIN,
FQTOeRAF.

Atelier förporträttering.
Fsr!ag af fotografier efter finska konstnärers arlete»,— = förlag af finska vyer.=—

■

Handal mod fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264,

Tidning för Helsingfors

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Söndagen den 23 September,

Waseniuska Bokhandeln.
L:såÅtåa 48,

Hr E. v. d. Osten.

J. H. WICKEL
VINKANJJEL.

dlrrafis <3unscß
prisbelöntpåmånga utställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

■^Guldmedalj189D.

Undertecknads
fil.iSFiitmSåSålfiEl.

Reqvirera per telefon 18 03

»»ciXStt** 1 "^Aziur

HERRHATTAR

Filthattar10 mk

Viktoria Johnsson's
KAPPMAGASIN,

Lager af färdiga fruntimmerskappor.
Moderna tyger, nu inkomna för

Höst-& Vintersaisonen

4 VILHELMSGATAN 4,

.Knut Weckman.
,Aleksis Eautio..KonradTallroth,.Hemmo Kallio.. Taavi Pesonen.
|:Kmil Falk.

1894.

Tekniska Byrån SEPPO,
Kasernfiltan 48,

Maskin- och Elektriska anläggningar

Tekniska uppdrag af alla slag,
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Finbageri- och Conditori tillverk-
ningar, färska alla dagar och särskildakaffe-
frukost- och middagsbröd efter kl. 10 f. m.
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% JLLIUS SJÖGREN
MikaeUfffituii 4 Central» hus.

% Ylle- och frihofvaruaflär.|
JJ '■"■ Välsorteradt lagrer. Billiga priser.

<£i//örsä^ringsaktiebolaget
KALIYA.

JEifförsäßringar S JSifränior.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

SOCIETETSHUSETS

o IC¥
är äter öppnadsamt rekommende-
rar som vanligt sin goda

Restauration
tillbilliga priser.

SåiÉiSS^ÉSiilÉiKi

Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URB A IN E
meddelar fördelaktigastelif- och kapital- SM
försäkringar af olika slag. Särskildt må Wk,
framhållas de så eftersöktabarnförsäk- ÉK
ringarna. L'Urbaine är fortfarande det El
enda bolag,sommeddelaruppskjutna lif- Wk
försäkringar att vid 21 års ålder träda i Wh
kraft utan alla förbehållredan åt barn fäifrån det första lefnadsåret. >M

(Bart von dftnorring.
Kontor:Mikaelsgatan 1. |#

VS

cfö JSilJQsirötn-m GULDSMED, fe-Jforra €splanadgatan 35. Vredes \\\is. telefon 14-27,

SVENSKA TEATERN.
Lista för teckning af platser
till ;;premiérer" är fra nlagd

i biljettkontoiet.
Teckning af biljetter till ett

eventuelt

Godtköpsabonnement
25 föreställningarmed olika

i medeltal treprogram
gånger imånaden, onsdagar
eller kan ske un-fredagar
der september månaditeaterns
biljettkontor.

Ifall teckningen har önskad
framgång; gif^es första abon-
nementsföreställningen i bör-
Jan af oktober.

—^^-(l>^f+ —

\ /ai/ X

öndervisning ipianospel meåå£Li_ "_ Albertsgatan 17.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors,

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
WIN E R &

SPIRITUÖSA.

Hya böcker
Bokhandel.Hagelstams

Helena Westermarck, Framåt.
'Johannes Sundblad,J^rån ofticersmessen ochsoldattältet
Hj. éassel, Bland Svenskar o. Yankees.
Giosuc Carducä, Valda Dikter, öfvers.
0 W. jLlund. GustafIIAdolf. Ett trehundraårsminne.

rikt illustreradt arbetei10 häften,
Annie Besant, Utkast till en själfbiografi.
W. R. Old, Hvad är Teosofi.

m. m. m. m.

Helsingfors tSiibinstitut.
o11$
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Telefon 304. Privat 525.

Stß»äng vinter. Då allmänna åsig-
ten synes vara, att detta, livad väderlek vid-
kommer, ovanliga år kommer att sluta med
en mycket tidig och sträng vinter, uppma-
nas alla att igod tid taga notis om J.. F.
Lundqvists rikhaltiga pälsvarv-
lager, som, complet sorteradt för vintern,
erbjuder bästa tillfälle att göra inköp ocli
beställningar. Lagret är af ofvan antydd
orsak större än vanligt.

ÅKERBERG® CAFÉ
rekommenderas.

Högbergsgatan 32. Telefon 1062

i

Minnen från ett besök hos
Beethoven.

Ijanuari 1870 försvann en bekant
musiker iHamburg, och alla de efter-
forskningar, man sedan har företagit
efter honom, ha icke lemnat någon
upplysning om hans försvinnande. Carl
Schwencke så hette den försvunne —
var född den 7 mars 1797 och till-
hörde en mycket bekant, ännu lefvande
musikerfamilj iHamburg. Sedan sitt
15:ear hade han ständigt befunnit sig
på resor iTyskland, Österrike, Dan-
mark, Sverige, Xorge, Eyssland och
Frankrike. Vanligen uppehöllhan sig
blott ett hälft eller ett helt år på ett
ställe, endast iGraz iSteiermark vi-
stades han kanske några år. Sina re-
sor gjorde han alltid till fots, och till
och med såsom gammal man skall han
ha varit en god fotgängare. På sina
vandringar kom han ofta i beröring
medberömdakompositörer och musiker;
så t. ex. besökte han Beethoven och
Cherubini. Schvencke var senast i
Xassdorf vid Wien, men derefter sak-
nar man, såsom nyss nämndes, all un-
derrättelse om honom. Som han alltid
lefde mycket regelbundetoch ordentligt,
antages det, att någon olycka har
drabbat honom.

S. hade under tidens lopp skrifvit
flere band memoirer, af hvilka det
mesta har gått förloradt med honom.
Ur det räddade bland memoirerna är
nedanstående utdrag om Beethoven
hemtadt.

"Wien den 12 november 1824,
Jag har sett kejsaren, men icke

kejsar Frans, utan musikens kejsare— Beethoven; jag kommer direkt från
honom. — En besynnerlig kurrebland
alla besynnerliga. Det ord, som skulle
måla honom, fattas språket!

—
Man

kunde bli förskräckt, då man fick se
honom oförberedt, såsom jag såg ho-
nom, inegligé. En gammal parkums-
tröja, som kanske en gång har varit
hvit, men nu var rik på alla regnbå-
gens färger och bar märke efter alla
med fingrarne utstrukna noter, en hop-
knuten, smutsig halsduk, söndriga,men
mycket väl blankade stönar, ett par
ljusa alldeles nya byxor; det var hans
drägt. Eummets utseende stämdeöfver-
ens därmed. Några ark partitur lågo
kringströdda igod sämja med böcker,
vinbuteljer, talgljus o. s. v., och den
vackra Broadwoodska flygeln, hvilken
ett engelskt sällskap hade skänkc ho-
nom, stod bland allt detta — ännu i
oskadadt skick; en annan flygel måste
emellertid ha tjenat ut, den var nästan
sönderslagen.

Beethoven sjelf är snarare liten än
stor till figur och temligen korpulént
har icke stora, men djupt liggande,
tindrande ögon, bleknadt, nästan gråtthår, en vacker, hvälfd panna, en mu-
lättnäsa och ett satiriskt drag omkringläpparne; han är ständigt orolig, och
alla hans rörelser, hela det sätt, hvar-
på han yttrar sig, är ihögsta grad
lidelsefullt, likt en vulkan, som hyser
en ständig eld inom sig, till dess ut-
rymmet derinne blir för trångt, ochden får luft och slungar ut sina lågor.
Häftigheten ihans rent af konvulsivi-ska skratt hade för mig någontingmycket obehagligt, nästan motbjudande.

Men hjärtskärande är hans öde, för-lusten af hörseln. Jag var redan för-beredd därpå, men kände det icke såförfärligt, innan jag nu här hos honom
var nödsakad att skrika hvarje ord i
hans öra eller också skrifva det på ett
papper, som låg iberedskap. Det ärhöjdt öfver allttvifvel,att denna olycka
är den djupaste orsaken tillhans hypo-
kondri och misantropi. Men i hans
väsen fann jag honom icke så bisarr,
som man öfverallt, äfven iWien be-skrifver honom; kanske var han vid
ovanligt godt lynne.

Han mottog mig mycket vänligt.
och när jag nämnde mitt namn förhonom, påminde han sig det bref, jagför några år sedan skref till honom,

och han ännu var skyldig mig
svar därpå. Efter min försäkran, att
jag hade kommit till Wien för att
hemta det, lofvade han mig ett manu-
skript och tillade, att han äfven för
öfrigt gärna skulle vara mig till tjenst
när han kunde. Blott mot förnämt
folk tycktes han hysa ett inbitet hat,
och mot dem måste han säkerligen
uppföra sig besynnerligt. Han grälade
och gnatade på dem. Det förundrade
mig, då han just bland dem finner sina
största beundrare och beskyddare. Men
han menade, att de allesammans blott
voro matematiska figurer, utan själ och
utan känsla, instrument utan resonnans-
botten,

Som sällskapsman rör sig Beethoven
i ytterligheter. Än är han ihögsta
grad förbehållsam, än ytterst förtrolig.
B ildad" är han icke, han är helt och
hållet en naturmänniska, en oslipad
ädelsten. Icke en gång imusik har
iian genomgått en ordentlig lärokurs,
försäkrade Hummel iWeimar. Haydn
undervisade honom ibörjan,men öfver-
gaf honom snart såsom en elev, som
icke kunde vänja sig att respektera
kompositionsreglerna; derpå öfvertog
Albrechtsberger honommenmåste snart
afstå lärokatedern åt den väldige lära-
ren: Beethovens snille. Endast Han-
dels och Bachs värk intresserade ho-
nom, andra kompositörer känner han

"

■
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utabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Atelier. För enda

[^ M^Å ■ JLi Mfll x^i ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott FmkJ4; — (prHj^^jS^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ettuäjgjordtarbete behöfver icke varg förenadt merJßga pri?Glogatan 3
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SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 24 September 1894

Sjunde gästuppträdandet af kungl. sach-
siska hofskådespelareu E. v. d- Osten.

För 3:dje gången

FliljK ölfttpL
Lustspeli3 akter af Oscar Justmus.

Öfversättning från tyskan.
Personerna:

Kommerserådet Klugemann, fa-
briksegare Hr Malmström.

Erna, hans dotter Frk Holmlund.
Fröken von Zwiebel Fru Grunder.
Ernst Fessler, disponent\ii0s Kiu-\Hr Ljungberg.
Wilfert, tecknisk direktör/gemann jHr Swedberg
Ottilia,Wilferts fru . . . . . .Fru Bränder.
Ida, hennes syster Frk Widell.
Baron von Meermauii . . .' . .Hr Enberg.
Adolar vonMeerman, hansnevö.Hr Ahlbom.
Otto Kolbe *
Fedor Hausmann Hr Eiégo.
Postmästarinnan Schneider . .Frk Tsohernichin.
Pastorskan Hofmann Frk Berglund.
Lektorskan Muller Frk Gerasimovjtaeh
Irma Fru TCiégo.
Skräddarii!iistar Tauchwitz. . .Hr Nyström.
Auguist, betjent iiosKlugemann.Hr Linderoos^^^B
ltosalie. 11.■11rr■ ■1 111,_Ii 11 h'.,s AVil-^^^^^^^^^^^B

Frk Hellman
Ernås vänninor m. fl.

Händelsen tilldrager sig ien liten fabrikstad.
*) Otto Ko/be ,Hr E. v. d. Osten.

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

Onsdagen den 26 September

Familjens olycksfågel.

kl if^mm^f^M, <H

■ en

wExce/s/or velociped.
Som Fabrikens generalagenter — ejåterför-'— underkastavilivarjemaskinvårsträngapröf-

Uning och ligger det fullkomligt utom vårt intresse att
■försälja en felaktig vara,utom attFabrikensnamn oc-Ii■garanti äro en tillräcklig borgen för' varansduglighet!

1-^ Öbs! stor nyh2i >no^ kort. Öbs!

[Jwa^^Axel WikHinå Hjalmar Fellmaii^Bf|fc)) Alesandersg. '21. Wla<Hmirsg\ni_^(H
E

mm
'IV If Ji

ismakfulla mönster
hos

V. Grashoff.
39 N. Esplanadgatan 39.

l# JL

1. Droppe öl under jäsning
jämte uppstående kolsyra.

2. Droppe Bordeaux vin.
3. Mossa 100 meter stor.
4. Rosenblad med behållarena

af eteriska oljor.
5. Konstgjordt rosenblad jem-

fördtmed naturliga.
6. Förstenadt blad, cellerna

tydligt skönjbara.
7. Stycke af fin linneväf.
8. Stycke af Bryssel spets.
9. Täckblad af en cigarr.

10. Ettpris snustobak.
11. Socker under krystallisa-

tion.
12. Salt under krystallbildning.
13. Vingar af en fluga.
14. Fot af en fluga.
15. Öga af en fluga, dess under

bara byggnad.
16. Vingar af en fjäril.

;17. Stoftaf enfjärils vingefram-
stäldt istarkaste förstoring.

18. Gadd af ett Bi.
19. Spetsen af den finaste synål

(jämfördmed gadden).
! 20. Mygg-hona.

21. Mygg-hane.
22. Loppor af begge könen.
23. 1lefvande loppa.
24. Trichiner.
25.Köttmed trikiner.
26. Några tusen lefvande varel-

ser iost,mycket intressant.
27. Bérnsten. fossilt.
28. Achat inneslutande ett för

oss obekant djur.
29. Fogel fjädrar.
30. Ett stycke menniskohud.
31. Ett styckehud af enmohr.
32. Ett svart ochblondt hårsträ.
33. Ben af en menniska.
34. En droppe gammalt vatten.

GRAM,HEDMAN& WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA.
J, Sunis Skrädderi Stora Rohertsgutan N:o 3,
=^=utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.CD

Telefon 1192.

Oskar

CO J2
Levins't- **

W &7 /iskylj

/ på det bas«

g *^O

Bekommenfleras

knappt; blott om Mozart talar han så-
som jämlike, och mot den Rossiniska
sånggudinnan är han fiendtlig ända till
orättvisa.

Oberoende och frihet iordets vid-
sträcktaste betydelse skattar han fram
för allt, hvarför han också utan betän-
kande har afslagit alla engagement
från utlandet och hällre hjelper sig
fram med den lilla, af ärkehertigen
Rudolf åt honom anslagna pensionen
och med inkomsten för sina komposi-
tioner

Då Beethovens rykte började sprida
sig iEuropa, var ett stort antal främ-
mande furstliga personer samladt till
diner på hofvet. Kejsarens bror, ärke-
hertigen Rudolf, en ifrig och till och
med såsom exekutör och kompositör
utmärkt musikälskare, väckte med sina
entusiastiska loftal öfver Beethoven
alla de närvarandes nyfikenhet, och
Beethoven fick befallning att infinna
sig på hofvet. När han kommer in i
de kejserliga salarne finner han redan
det talrika sällskapet sittandeienhalf-
cirkel omkring en Wienflygel; kejsa-
ren tager emot honom och ber honom
vänligt att glädja sällskapet med en
bland hans berömda improvisationer.
När Beethoven temligen vårdslöst och
med ett finger utan ackompanjemang
anslår melodien: O, du lieber Augus-
tin", tror man sig däri kunna gissa

en finess af konstnären, som med den
stora enkelheten i början genom en
snillrik utveckling skall öppna ett så
mycket mera lysande fält. Alla sitta
försänktaistum uppmärksamhet. Men
icke litet flat blef man, då Beethoven
genast efter att ha spelat melolien
stiger upp, bugar sig och

—
går sina

färde! Kejsaren blef så ond, att han
ville förvisa honom ur Wien.

Om han också betraktar penningar
såsom ett intet, har han dock, därför
att han blifvit så ofta bedragen,blifvit
så misstrogen, att han till och med
stundom går med sjelfva sitt factotum,
sin hushållerska, till torget för att
själf köpa de nödvändigaste artiklar
för hushållet. Så kom han en gång
alldeles nedmjölad på en bjudning, och
när en bland hans bekanta skämtsamt
frågade honom, hvar han fått detta
mjöl på sig, svarade han lakoniskt:
på torget". Besöker han källare,
måste kyparen skrifva med krita på
bordet, hvad han har förtärt och är
skyldig. Kyparen skulle då kunna tio
gånger skrifva upp saker, som han
icke fått; det märker han icke, blott
räkningen är riktigt adderad.

Lika förhatliga för honom som de
förnäma" voro köpmännen, penningm-
enniskorna och kälkborgarne", som
han kallade dem, och bland dem var
hans musikförläggare Steiner icke den

sista ihans förbannelser. Att under-
visa damer fann han icke otrefligt.
Men Beethoven undervisade blott säll-
synta och utmärkta talanger, därför
känner och bedömer han denna musi-
kens förvärfskälla från den fördelakti-
gaste sidan

Såsom en stor vän af den fria na-
turen och landet, bor han hela som-
marenidet fyra mil från "Wien lig-
gande förtjusande Baden. Staden är
en riktig arrest för honom, och ingen
väderlek är för obehaglig för att för-
hindra hans dagliga promenader. Ofta
istorm och regn stannade han hela
timmar på det närbelägna Kahlenberg.

Notiser.
— Anna Norrie och censuren.
Ien stor del af svenska pressen (ej
iDagens Nyheter) förekom för en tid
sedan en notis, som omtalade att pri-
vatteatrarnas i Köpenhamn censor af
anständighetsskäl skulle ha ålagt vår
landsmaninna fru Anna Norrie att upp-
träda ien längre klädning än den hon
använde iNiniche". Med anledning
däraf har hr William Norrie tillstält
oss följande intyg från censorn, hvil-

hela historien är fullstan-ket visar att
digt uppdikt:

Efter Önske skal jeggerne erklaere:
at når et Par kjöbenhavnske Dagblade
har fortalt at jeg som Privatteatrenes
Censor skulde först have „nedlagtFor-
bud" mod et af Fru Petterson-Norrie
benyttetNiniche-Kostume ogsenerehave
förlängt et andet af Fruens Kostumer
gjort, gjort lsengere", er disse Påstande
ganske grebne ud af Luften.

Kjöbenhavn den 3 september 1894
Vilhelm Möller.

— Charleys tant" och — reli-
gionen. Istädan Buxton har en dam
vändt sig till myndigheterna med be-
gäran, att uppförandet af det ökända
stycket måtte förbjudas, emedan det
strider mot bibeln. Där står nämligen,
att ingen man skall pryda sig med en
kvinnas dräkt; detta sker emellertidi
pjesen i fråga, och den goda damen
hade på denna grund vid åsynen af,,tanten" blifvit sårad i sin religiösa
känsla

Myndigheterna gåfvo henne rätt —
och rådde henne att undvika teatern,
så länge Charleys tant" går öfver
scenen
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GeneralagentiFinland: MAURITZ GESTRIN.
Helsingfors, Mikaelsg.1, Merkurius hus.

SOCIETETSHUSET.
Tisdagen dan 25 September kl. 8 e. m

Program:

!Musik

Upptr. af Carangeot truppen
Musik
Upptr. af svenska bondkomikern Herr Lars

Bondeson

paus
D:r C. Klug med sitt sjelfkonstruerade

Jätte-Mikroskop.

Begär

t ,4;50 (profkort å 1:50 däri inberäknadt) erhåiles'ett dussin vackra, ele- A fW^ W?\ W W W7* ■» Mm
tså- mk inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. Q*j |j Mji Ml ''^ %e,;'"11 Ni ha"ett godt kort i förening med billigt pris Vänd Eder då till

Glogatan 3



SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 23 & Måndagen den 24 September

kl. 8 e. m

Program.
IMusik

De två lustiga kineserna utförda af bröder Ca-
rangeot,

Alexia Carangeot med sina näpna sång- & dans-
nummer

Upptr. af svenska bondkomikern Herr Lars
Bondeson.

Upptr. af Oetllessys med sina Ungerska,Slavi-

ska och Zigenarsångeroch national danser,

paus
Musik,

Upptr. af M:lle Hermance chanteuse comique
& Exentrique,

Upptr. af Carangeot truppen
Upptr. af svenska bondkomikern Herr Lars

Bondeson,

Uppt. af Oetllessy truppen
Slut marsch.

Helsingfors Kemigrafiska atelier.
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SOCIETETSHUSET.

Söndagen den 23 September kl. 5 e. m

FOLK-KONSERT.

Program.
HIMusik2.J

Upptr. af svenska original bondkomikern Herr
Lars Bondeson.

Upptr. af 13 åriga Alexia Carangeot med sina
näpna sång & dans nummer,

De två lustiga kineserna, utförda af bröder Ca-
rangeot.

Upptr. af Oetllessy truppen med sina ungerska,
slaviska, zigenaresånger ochczardasdanser

Upptr. af svenska original bondkomikern Herr
Lars Bondeson.

Slut marsch,

5

/<§? af ar 1867 <%A
f försäkrar f \
I°9 billigast all slags &1
I>- mi
loc egendont genom ""*I
\ Wilh. Försten. /

ISolagets General-Agent, f
Södra Esplanadg. 12.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001,

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtrafin )\rra)^s punsc^,
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.

V O ST
Skritmaskiner

äroenkla, solidaoch iallopraktiska. Til-lätå ii)>])nftendet af en ovanligt storskrif-hasti^Uet. Säljas iPinlimd endast å

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,
KasernyaUm48.

FörentaStaternas
Lifförsäkringsbolag

NEW-YORK.

€rnst bolländer
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HA3DSKAB
säljas endast hos

"VV^ TAHT
A". EsplaiKulff. 37

Göhles t/ärd.

Ull
Strumpor^
Västar,
Strumpstickor,
Virk-, Kanara- & ioppnålar,
Snodd- & Spo/masi/ner,
Skyddskapslar för Jckur.

Mikaelsgatan 2.
Th. Neovius.

Rumtelefoner
och

Elektriska ringledningar
uppsttttasochunderhållas
billigast af

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,
l^aserngatan 4-8.
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K. A. DAHLIN.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

Itrogtier. Kemikalier
5~ OCh r^Farmaceutiska Preparater.

Apparater. Utensilier,
Gummi-varor.

Parfymer, Tvålarm. m.
-riiola.ig3.taa.USL

S-lOeSLtAXk -i.

Småplock.
— Claquörernastaxa. Ur enny-

ligen utkommen bok om teatern med-
delar La vie des Théåtres följande rätt
egendomliga prislista, som lär ha an-
vändts af en Pariser-claque:
Vanligt mottagande 5 francs.
Entusiastiskt d:o 15 „
Enkel inropning 25 „
Frenetiska inropningar ...50 „
Bifallssorl 15 „
Skratt 5 „
Ofrivilligt d:o 10
Utrop: Ah! Hur vackert!

Beundransvärdt!" 15 „
O. s. v.

— Den store fiolspelaren Joachim
berättar följande lilla historia från en
konstnärsresa i England. Han hade,
som bekant, en mycket yppig hår-
växt. Före en konsert iLondon gick
han till en hårfrisör för att låta ordna
sitt hår. Denne envisades att vilja
klippa af den i hans tycke onödigt
långa peruken. Joachim satte sig be-
stämdt däremot. Då afbröt perukma-
karen indignerad:

Jag försäkrar herrn, låt migklippa
håret; ni ser ju precis ut som en tysk
fiolspelare!"

— En långhårig musiker trakte-
rade under en supé pianot med ett för-
färligt buller. En gammal dam var
utom sig af förtjusning.„Härligt!" utropade hon, nMan h
kanonernas åska; stadenär eröfrad^Mnu börjar striden på gatorna. . H
daterna börja plundra ..."

Ack", inföll en gammal herre^^Hde toge pianot med sig också!*fl

sol-

Affärerna gå illa. En afsigkom-
men börsspekulant besöker Rothschild
och omtalar sitt besök för en vän.
rDet är fasligt, hvadalla affärer gå illa
nu för tiden", säger han. nJag be-
söktehäromdagen baronEothschild och
äfven han lider under trycket af kri-
sen. Genom en halföppen dörr såg
jag en skymt af baronessan och hen-
nes dotter. De spelade båda på samma,
piano."

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexanders^, g.

sJCemgjoréa <3apyrosser

&°--a

Öbs! Jutiken är alla dagar öppsnWlkl.H«" n>.2> *S
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PHOENIX" papyrosser.
Obs! pen angenäma smalben.

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

Hels

Carl Avg. Seelenbrandt
(omburl för C. V. Sclmmather).

Försäljer Kongl. Hoflev. iStockholm C. W. Schumachersvälkända Delikatess Spis A-Knäckebrödipartiocli minut(Obs. Oöfverträffadt ivälsmakoch näringsvärde).
H. F.Sturms Delikata Dill5a1t,,,,,kor ikärl om 50—100till och med 1500 st. till firmansegna noteringar.
FörsäljningslokalSalu/ial-Im A.o Ml<j- 103. Tel. 1887.

Nya

Glasmagasinet
3 Mikaelsgatan 3.

Olsson&)\lexsiz.

iaskar om250 st. å 2:50 p
st. å 35 p.n »

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35.

Brandförsäkring.

«P OHJOLA.
i Aktiekapital 5 Milj. F:mk.
! Alexandersg. 42. Telef. 627.

Litteraff infiemskf fiofaq.

Telefon 1528

CARL BERGROTH
Alexanders^ataii 21.

■x.nes.
Stort välsorteradt lager at

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.

ngfors. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1894


