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F.FORSSTRÖMS CAFÉ,
Restaurant & Bitlards,

16 Vestra Henrilcsgatan16,
rekommenderas.

Dagligen omvexlande frukosträtter.
MIDDA& ft. 2—5 e. m. k l:5O.

Soupers å la carte.

Hagelstams Bokhandel, Hotel Kamp.
10 penni.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Fredagen den 21 September.

A *

DANIEL NYBLIN,
FOTO6RAF.

Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier «ft»r B«sk konstnärers arbeten.— —

-t=^ förlaga{ finska vyer.
— -

~
Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264,
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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 21 September 1894

Femte gästuppträdandet af kung!, sach-
siska hofskådespelaren E. v. d. Osten.

För l:sta gången

Familjens tin&DBL
Lustspel i3 akter af Oscar Justmus.

Öfversättnimg från tyskan.

Personerna
Kommerserådet Klngemann, fa-

briksegare Hr Malmström.Erna, hans dotter Frk Holmlund.
Fröken von Zwiebel Fru Grunder.
Ernst Fessler, disponent/ hos Klu-\Hr Ljungberg.
Wilfert, teokniskdirektör\ gemannjHr SwedbergOttilia, Wilferts fru Fru Bränder
Ida, hennes syster Frk Widell.
Baron ronMeermann Hr Enberg.
AdolarvonMeerman,hansnevö.Hr Ahlbom
Otto Kolbe .. . ■_
Fedor Hausmann .......Hr Eiégo.
iPostmästarinnan Schneider . .Frk Tschernichin.IPastorskanHofmann Frk Berglund.Lektorskan Muller Frk Gerasimovitsch.'Irma, pru Eiégo.
Skräddaraästar Tanchwitz...Hr Nyström.

i
August,betjenthos Klugemann.Hr Linderoos.Rosalie, tjänstejungfru hos Wil-

fert prk Hellman.
Ernås vänninor ni. fl.

Händelsen tilldrager sig ien liten fabrikstad,

V Otto Ko/be ,Hr £. v. d. Osten.
Börjaskl. 7,30 och slutas omkr kl. 10 e. m,

Herr Adolf Lindfors.

Då hr Lindfors ibörjan af detta år som gäst
uppträdde på finska teatern uttalade vi den förmo-
dan att skådespelarenien snar framtid skulle ingå
som fastengagerad medlem vid den finska scenen.
Så har det äfven gått. Finska teatern har nu
från detta spelårs början återbördat en af sina för-
nämsta förmågor inom det komiska området. För
de tvänne uppgifter — Onkel Bräsig och Jeppepå
bärget — hr. Lindfors hittils löst, har skådespela-
ren blifvit belönad med rikligt bifall af en publik,
som med nöje återser en af sina forna favoriter.

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Syyskuun 21 p:nä 1894

uäytellään

Taistelgjen väljajalla.
(Mellem slagene).

1-näytöksinennäytelmä. Kirj. Björnstjeme-Björnson.
fiENKILÖT.

Kuningas Sverre, joka sanoo itse-
änsä Öysteiniksi, Maunukunirt- ,
kaan vakojaksi Benjamin Leino.Torkel, Maunukuninkaan vakoja.Emil Falck.

Halvard Gjäla . ,-... . . . .■.Axel Ahlberg.
Inga . . . . . ,. . . . . . . ,Maria Rangman.
AS"!Maunukuninkaanmiehiä/ êmm? lio,;Aslak j Tallroth.
Gudlang, tallimestari......Kaarle Halme.

Tapaus: Norjassa Sverre kuninkaan hallitusaikana,

JEPPE NIILONPOIKA.
(Jeppe paa Bierget.)

5-näytöksinen ilveily. Kirjoittanut Ludvig Holtjerg.

I.Adolf Lindfors.
I.Naemi Kahilainen.I.Knut Weckman.I. Aleksis Rautio.H.Konrad Tallrath.I.Hemmo Kalliö.I. Taavi Pesonen.■IEmil Falk.IIlisäkki Lattu.I.OskariSalo.I.Hemmo Kallio.I.Knut Weckman.■l Emil Falck.IIlisakki Lattu.

Jeppe Niilonpoika
Nilla, hanen vaimonsa
Paroni Niiles....
Kamaripalvelija. . .
Erkki, lakeija....
Toinen lakeija . . .
Jaakko, suutari. . .
l:nen I. ,, .
2:nen / tohton ■ " '
Talon vouti.. . ...
Hanen vaimoiisa . .
Tuomari .... " .
l:nen
2:nen / asianaJaJa "

Palvelijolta^^^^^^^^^^^^^|
2:sen ja 3:non sekä 4:nen ja s:nen näytöksen välillä

ihan lyhyt väliaikä.

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo VaBja
loppuuk:lo Va"*
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Lorens Malmströms

HERREKIPERINGSAFFÄR
(midt emot Kapellet)

Ä n-menderar sitt för saisonen moderna ochnyalager ien ärad allmänhets benägna hågkomst,bpeciakté: nyheter iCRAVäTTErT
PIEHL's CAFÉ &BILLÄRD

Unionsgatan 17.
Kommenderas i den ärade allmänhetens

hågkomst.
Obs!Ny och väl justerad Billard.

Utmärkta köer!

J. H. WICKEL
VINMANDBL.

tJirraßs cßunscß
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

■^Guldmedalj TB9O.J|«-

h^<l>*« e.—
HO HELSINGFORS,O-n—

4 MIKAELSGATAN 4,

HERR-HATTAR
utimoderna färger.

Endast ett pris!
Pilthattar 10 mk Siikeshattar 20 mk.

Viktoria Johnsson's
KAPPMAGASIN,

Helsingfors, Berggatan 4.
Lager af färdiga fruntimmerskappor.

Moderna tyger, nu inkomna för
Höst-& Vintersaisonen.

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR \5
äfvensom DAMKAPPOR. C§j

Damskrädderi under utmärkt hdninq^^^^^^A

Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta röd-viner,enligt kemisk analysäkta, renanaturviner, hvilka såsom bekant använ-

das vidutländska kurorter såsom synnerligen hal-sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numera å alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren,Centrals hua,

AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta Viner

Gognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

Tekniska Byrån SEPPO,

Specialitet: Delikatess Spis- och Ludvigs-f o HEi' ?^?~,
Knäckebröd af flere slag samt diete- J ÄNGBAGERI.

tiska brödsorter. < gaid *1

Waseniuska Bokhandeln.
Undertecknads<^^,

!»- iIf&Vlilfilfllft
4 VILHELMSGATAN 4,

rekommenderas.
Reqvirera per telefon 1803.

G- W. Relander.Telefon 870, __—^^

Kaserngatan 18,

utför
Maskin- och Elektriska anläggningar

Tekniska uppdrag af alla slag.

ITelefon ( Finbageri- och Conditori tillverk-
I niwffW, färska alladagar och särskildakaffe-

2^' y frukost- och middagsbröd efter kl. 10 f. m.



IJULIUS SJÖGREN «j
Mikaelsgatan4. Central*hut,

% Ylle- och frihofvaruaffär. «
Vålsorteradtlager- Billiga priser.

*

fJliJ/örsältfingsaktiebolaget
lALITA.

EifförsåRringar é JBifränfor.
|Billiga premier — liberala för-

säkringsviHkor.

SOCIETETSHUSETS

är åter öppnad samt rekommende-
rar som vanligt sin goda

Restauration
tillbilliga priser.

Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URB A IN E
meddelar fördelaktigastelif- ochkapital-
försäkringar af olika slag. Särskildt må
framhållas de så eftersöktabarnförsäk-
ringarna. L'Urbaine är fortfarande det
enda bolag, sommeddelaruppskjutna lif-
försäkringar att vid 21 års ålder träda i
kraft utan alla förbehållredan åt barn
från det första lefnadsåret.

Q>arl von tffinorring.
Kontor:Mikaelsgatan 1

i
<3ft. J2i(jesfröm

GULDSMED. §^
jXorra €splanadgatan 35. Vredes t\us. Cele/on 14-27,

SVENSKA TEATERN.
Lista för teckning af platser

är framlagdtill ;;premiérer"
ibiljettkontoret.

Teckning af biljetter till ett
eventuelt

Godtköpsabonnement
å 25 föreställningarmed olika

i medeltal treprogram
onsdagargånger i månaden,

kan ske un-eller fredagar —
der september månaditeaterns
biljettkontor.

lfa.ll teckningen har önskad
framgång, gifVes första abon-
nementsföreställningen i bör-

Jan af oktober.
— +-§«o<f>^#+ —

Underyisning ipianos i meddelas af61 Selma Kajanus,
Albertsgatan17.

BODEGA ESPANOLÅ
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska

WINER &
SPIRITUÖSA.

Hfya böcker
Hagelstams Bokhandel.

Helena Westermarck, Framåt.
JohannesSundblad,Från officersmessenochsoldattaltet.
JK. CasseZ, Bland Svenskar o. Yankees.
Giosue Carducä, Valda Dikter, öfvers.
0 TV. Ålund, GustafIIAdolf, Ett trehundraårsmmne,

rikt illustreradt arbetei10 häften.
Annie Besant, Utkast tillen själfbiografi.
W. B. Old, Hvad är Teosofi.

in. m. m. m.

Helsingfors éZiåinsiihii.
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Telefon 304. Pri, >af 525.

Sträng vinter.Då allmänna åsig-

ten synes vara, att detta,hvad 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-
Bager, som, complet sorteradt förvintern,
erbjuder bästa tillfälle att göra inköp och
beställningar. Lagret är af ofvan antydd
orsak större än vanligt.

ÅKERBERGS CAFÉ
releommenderas.

Högbergsgatan 32. Telefon 1062

Barberaren iVenedig,
Af Wilh. Meisel

Under första hälften af förra århun-
dradet hade iVenedig vid en af de
små mörka gränderna, som imängd
ledde från teaterplatsen till canalgrande,
barberaren Salvatore Apollini sin rak-
stuga, en person som hörde till sin
fädernestads, mest populäre innevånare,
utmärkt genom den konstligaste humor
och en sällsynt medfödd musikalisk
begåfning. Den som ville uppsökaho-
nom tog ej gerna miste om vägen, ty
långt innan han fick sigte på den ly-
sande skylten öfver den låga dörren
till rakstugan, måste han ständigt höra
den sångfriske barberaren, som under
det han betjenade sina gäster brukade
underhålla dem med alstren af sin rika
talang,

På morgonen under denna minnes-
värda dag, under hvilken denna lilla
historia tilldrog sig, fann emellertid
Apollini föga uppmärksamhet hos sina
kunder, hur mycken mödahan än gjorde
sig. Alla voro försatta iden högsta
spänning genom nyheten att samma af-
ton en ny opera La farna delTOnore",
med lysande uppsättning skulle gå öfver
scenen för första gången. Namnet på
komponisten var icke nämndt. skäl nog

"or de hedervärda venetianska konst-
vännerna att på vanligt sätt urladda
sig iicke så särdeles mildautgjutelser
öfver impresarion och hans hemlighets-
makeri. Likväl beslöt manenstämmigt
att sammanträffa om aftonen på teatern
och kraftigt medverka till domens fal-
ande öfver det nya stycket.

Sedan den sista af kunderna lemnat
okalen gick Apollini åtskilliga gånger
fram och tillbaka på golfvet isin lilla
sammare. En stor oro tycktes hafva
bemäktigatsig honom. Han ströksakta
öfver strängarne på sin luta, hvilkens
dofva toner påminte om suckarne från
hans hjerta. Han satte sig ned på
den låga pallen och stödde hufvudet
med båda händerna. Länge satt han
så, till dess en solstråle, som förirrat
sig till honom och spelade In genom
den öppna dörren, gaf hans tankar en
ny riktning. Han reste sig upp och
trädde ut öfver tröskeln, gick några
steg till ett närbeläget hus och blic-
kade upp till ett par fönster idet-
samma, hvilka han noga mönstrade,
hvarefter han utstötteett par betydelse-
fulla hostningar. Då detta icke fram-
kallade den åsyftade verkan satte han
handen för munnen som ett språkrör
och ropade uppåt: ,,Angelina, Ange-
lina!'

Nu öppnades ett fönsteriöfversta
våningen och det allra som täckaste

lilla blonda hufvud, ögonskenligen till-
hörande den anropade, lutade sig ned
mot den som ropat. Dennes ansigte
antog genast det ömmasteuttryck, och
med den ljufvaste flöjttonfortsatte han:
,,Angelina, min lilla dufva, kom då
ned på ett ögonblick."

Hvad är det nu då som är så vig-
tigt, vännen min, efter du stör mig i
mitt arbete, du vet ju att stickeriet för
contessan måste vara färdigt idag?"

Ack! låt nu stickeriet vara, min
Angelina, jag vill säga dig något rik-
tigt gladt och trefligt."

Godt, jag kominer; men om du
narrar mig som du gjorde i förgår,
då så . . ." Fortsättningen afklipptes
genom stängandet af fönstret. Men
Salvatores ansigte fick ett uttryck af
skälmiskt välbehag som genast för-
vandlade sig till strålande glädje, då
flickans vackra, välbildade gestalt visade
sig iporten. Han flög iett nu emot
henne och omfamnade henne häftigt,
tog det vackra hufvudet mellan sina

händer så att hon måste blicka
honom stadigt in ide trofasta bruna
ögonen och sade med en betydelsefull
min: I afton klockan sex kommer
Angelina insvept isin varmamantiglia
och knackar på rutan hos sin käre
Salvatore; båda gå sedan tillsammans
på teatern, der man ger en ny opera.
Nå, är du med om det,min älskling?"

Angelina såg först på honom med
stora ögon, sedan slet hon sig ifrån
honom och klappade händerna iför-
tjusning, utropande: 0, mindyre vän,
nvad du skall ha tack!" och hon bjöd
sin Salvatore de friska, röda läpparne
till en kyss, han slöt henne till sitt
bröst och höllhenne länge omfamnad.
Slutligen lösgjorde sig Angelina ur
hans armar och inästa ögonblick ilade
hon tillbaka in ihuset; med ett lyck-
saligt leende blickade Apollini efter
den försvinnande. ■

— — —
Teatern var redan fyld till .sista

platsen då Apollini med sin fästmö
beträdde galleriet. Några af hans vän-
ner, som väntat på dem, makade sig
tillsammans, så att det unga paret fick
plats ihörnet. Just nu begynte ope-
ran. Musiken hade till en börjanen
mera stilla karaktär ivisans stil men
stegrade sig under fortgången till en
höjd af passioneradt uttryck, hvartill
man sällan hört maken. Redan efter
andra akten hörde man en och annan
röst ropa på macstron, men då efter
en glänsande final ridån föll för sista
gången, höjde sig en bedöfvande bi-
fallsstorm, man jublade åt sångarne
och ville äfven lära känna den lyck-
lige skaparen af det nya verket. An-
gelina hade ifrigt med sina små hän-
der deltagit ide allmänna applåderna,
nu reste hon sig upp med blossande

-_^ J^T^fT W? 1* V är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Atelier. FeE^ Km M. MIÅ MJ Jt MIÅ Mw 1^ Qanta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14
behöfver icke vara förenadt med höGlogatan 3
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SVENSKA TEATERN.
(Forts, frän l:sta sidan)

Biljettpriserna äro

Länstolar a Fmk 4:
Farterr^Kris 33— 72Hr;>— 154

„ 3:—„ 2:50. 2:50. 20:-
Partérré^ällen^H
Parterre-avantseen

stycketals . .
Parterre-loge . . ,
Förstaradens fond

3:50
3:50
4:—
3: —

12:—
2-

Förstaraden
Andra radens avantscen

stycketals
Andra radens fondB
Andra radens sida, framplata

» » 1:50. » 1:50„ * 1» » » öfrigaplatser
Tredje radens avantscen.... . „ 6

stycketals . , 1
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 representationericke gifvas, från kl.
12— 3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges för hvarje biljett 10 procent utöfver priset.

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

Söndagen den 23 September

Familjens olycksfågel.

iiy<- —^ o \

Köp alltid

Excelsior velociped.
«^" Som Fabrikens generalagenter— ejåterför-

säljare — underkastavihvarjemaskinvårsträngaj>r'åf-
ning och ligger det fullkomligt utom vårt intresse att
försäljaen felaktigvara,utom att Fabrikens namn och
garanti äro en tillräcklig borgen för varans duglighet.

4 öbs! 5^0r nY ê^ inom kort, öbs! ?
i wmind
knderss"- 21

Hjalmar Fellman <-£--
Wladimirsg. 19. ((Ö^v-4o Axa

<■«

]|li©llill*
ismakfulla mönster

hos

V. Grashoff.
39 N.Esplanadgatan39.

SOCIETETSHUSET.
Fredagen den 21 Sept. kl. 8 e. m

Program.

TJpptr. af Ormmenniskan Herr Carangeot
Upptr. af svenska originalkomikern Herr Lars

Upptr. af Oetllessys truppen med sina "Unger-
ska Slaviska Zigenar sånger och Czardas

Musik

Bondeson

danser,

Musik.
paus

Upptr. af Romans sångerskanEdith PjerdingStad,

Rodo Leo Rapoli, Matrosenpå däcket, storar-
tade balansproduktioner på en fullständigt
fristående perpendikulär stege samt jong-
lörproduktioner(Champion of the world.")

Uppträdandet af fransyska salong-gymnastsäll-
skapet Carangeot.

Upptr. af svenska original komikernHerr Lars
Bondeson,

Uppt. af Oetllessys truppen,
Slut marsch,

Eventuella förändringar af Programmet förbehållss.

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. »JSSÄÄ,
«/. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,— — —= utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.

—==cs
Telefon 1192.

z
en

Begär/i^

/på detbäsM

I iskyld-
Eekomraenfleras

I>
o.n
? 3

S1O)
£ H1>
M C
2 13
3 >
5. H

3
O
V)

$"N/I^II E^fratf cTEau de Cologne double,
f1 M med gotisk etikett iblått och guld, prisbelöntmed högstapris å verldsutställningarne,

m samt erkänd som den bästa, genom tillerkännandet af det enda första priset iKölnB\m m Ib 1875. Säljes ialla landets städer. — Ferd. Miilhens, Glockengasse N:o 4711, Köln."W "*
.
" " "

GeneralagentiFinland: MAURITZ GESTRIN.
Helsingtors, Mikaelsg.1, Merkurius hus.
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ansigte för att bättre kunna se den
firade kompositören, som snart måste
visa sig. Och hon fick se honom då
ridån på nytt gick upp, men af häp-
nad var hon nära att mista sansen;
hon fick se sin af konstnärerna omrin-
gade och hälft framsläpade Salvatore,
som oförmärkt smugit sig från hennes
sida och trädt ned på scenen samt
uppenbarat sig såsomkomponisten. Ett
tusenstämmigt dånande eviva!" hel-
sade folkets favorit, han måste gång
på gång träda fram och buga sig.
Men då det frenetiska bifallet aldrig
ville taga slut, trädde han fram till
rampen och utropade med ljudelig röst:
Den ärade publiken iVenedigbringar
jag för den ära, som vederfarits mig,
mitt hjertligaste tack. Tillika får jag
tillkännagifva, att jag under de när-
maste åtta dagarne vill barbera hvar
och en som besöker mig — gratis".
På nytt reste sig en storm af bifall,
som förqväfde ett plötsligt anskri uppe
på galleriet; der uppstod ihast en rö-
relse, ty en ung flicka hade fallit i
vanmakt

Detta skedde den 10 november1727.
Samma vecka egde en ihållande vall-
fart rum till Apollinis lilla rakstuga:
alla ville se den underbare mannen,
en simpel handtverkare, som med ett
slag skaffar sig ett rum bland dagens
hjeltar. Salvatore visade att han för-

stod sig lika väl på att raka som på
att komponera. Men efter slutet af
de åtta dagarne stängde han butiken
och egnade sig uteslutande åt sitt höga
kall. Angelina, som knappt förmådde
fatta sin lycka, blef hans älskade hu-
stru. Apollini blef till sin sista stund
folkets gunstling, — isynnerhet funno
hans folkvisor stor utbredningiItalien;— och när ännu ivåra dagar gondo-
lieren i sin smäckra farkost sjunger
sin sång, så är denna måhända en
barcarola af Apollini, barberareniVe-
nedig*)

-4

Notiser.
— Svenska inhemska teatern,

som senast uppträdt iTammerfors, ef-
ter kortare sejourer iHangö och Eke-
näs, består af följande medlemmar:

*) Apollini, föddibörjanaf 18:de år-
hundradet i Venedig, var ett stort geni;
endast hans otillräckliga och rent autodi-
daktiska musikbildning spärrade vägen
förhonom till mästerskapet. Utom nere
operor, hvilka blefvo repertoarstyckenpå
nästan alla italienska scener, skref han
en oräknelig mängd barcaroler, som voro
allmänt omtyckta.

Hrr Anton Franck (ledare och regissör),
Hjalmar Lange, (sekreterare), Felix
Jungell, Nikolai Wasiljeff, Gösta En-
ström, Oskar och Albin Rosqvist och
Bruno Liljeström (elev). Fröknar Meri
Salin, Mia\ Backman, Ella Forsberg,
Aina Dillström, Vera Kosloff och Ma-
ria Rossi (elev).

Repertoaren har hittils utgjorts af
Minna Canths skådespel nlnbrottsstöldenu

lustspelet y.Charleys tant", skådespelet
Jeanne-Marie" och farsen »Pariser
pojken".

— FruarnaKatriRautiooch Olga
Poppius, den finska scenens förnämsta
kvinliga förmågor, vistas förnärvarande
ioch för studier iParis.

— Hr Alexis Waennerberg, vår
unge pianist har för vintern erhållit
anställning som lärare vid Richard
Anderssons privatamusikinstitut iStock-
holm.

— Finska teatern har nu trenne
gånger å rad uppfört folkskådespelet
Setä Bräsiga för en talrik och ani-
merad publik. Hr Adolf Lindfors har
gjort sitt återinträde iteaterns tjänst

i hufvudrollen och skördat rikligt bi-
fall för sitt altigenom förträffliga utfö-
rande af den alltid slagfärdige onkeln.
Af öfrige rollinnehafvare framstå isyn-
nerhet hr Weckman som Triddelfitz,
fröken Sainio som Frida von Rambow
och hr Pesonen som den bondlugne
Jukka Ntissler.

— Avg. Lindbergs teatersällskap
begynte den 31 Avg. sin säsongiGefle
och torde idessa dagar infinna sig i
Upsala, där sejouren varar till den 1
Okt. Därefter styres kosan genom
Falun, där 3 å 4 föreställningar skola
gifvas, till Sundsvall, hvars nya teater
hr Lindberg med sitt sällskap skall in-
viga. Hittils har repertoaren bestått
af följande stycken: ..Tatlows hemlig-
het", »Kärlekens komedi"', ..Fedora"
och ..Lifvet på landet" (med hr Viktor
Holmqvist som onkel Bräsig).

Under inöfning äro: Peer Gynt",
Brand u, »Damernas vän", Klädesl-
iandlaren och hans mågu, Bröllopetpå
Ulfdsa", En fiffig spekulation", -Död-en fadder", Krig i fred", »Hamlet".„Bröllopetpii Valéni", »Kronans kaka"
(med hr Holmqvist som Travetti),
ivärlden" och rTJramo torp".

4: 50 (profkort å1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- A TV) Wj^ Jtl^ M^ä3 mk inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. J[ Bli Kj M Bli MM. *M <m Ig
i:vill Ni ha ett godt kort i förening med billigt pris. VändEderdåtil^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HGlogatan 3



SOCIETETSHUSET.

Lördagen den 22 September kl. 8 e. m

Program.
\ Musik2-/

Marmorgrupper utförda af Fransyska salongs
gymnastsällskapet Carangeot.

Upptr. af svenska original bondkomikern Herr
Lars Bondeson.

Upptr. af Oetllessy truppen med sina ungerska,
slaviska, zigenare sånger ochczardasdanser.

paus
Musik
Upptr. af romans sångerskan FrökenEdith Fjer-

dingstad.

Rodo Leo Rapoli, Matrosenpå däcket, storar-
tade balansproduktioner på en fullständigt
fristående perpendikulär stege samt jong-
lör produktioner. (Champion ofthe world).

Upptr. af fransyska salong-gymnastsällskapet
Carangeot

Upptr. af svenska original bondkomikern Herr
Lars Bondeson.

Upptr. af Oetllessy truppen
Slut marsch.

Eventuella förändringar af Programmet förbehålles,

Helsingfors Kemigrafiska ateiier.
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Från uilandefs feafrar.

Veckans program

Stockholm
K. Operan. Carmen Aida

Dram. T. Sällskap, där man har tråkigt,
Wasa T. Vore jag karl!
Södra T. Doktor Carrasoo. Klentrogne Thomas
Folk T. Sommargäster på Djurgården.
Djurgårds T. Ljungby Horr

Kristiania Teater: Vaeggepryd,
Köpen/iamn

K. Theatern. Tannhäuser.
Dagmar Th Advokaten og hans Myndling
Folk Th. En börsbaron.
Casino. Bocoaccio

Berlin

K. Opernh. Die Walkiire
K. Schauspielh. Die Schule der Frauen
Dentsches Th. Der Talisman
Lessing Tli Madame Sans-G-éne
Berliner Th. Heimath
Residenz Th. Demi-Monde
Schiller Th. Der Menonit

Friedr. Wilh. Th. Der Volkssänger

Operan. Faust,

Coin. Franc. Cabotins
Öp. Crnn. Falstaff
Palais Royal. Les Joies du Foyer
Chatelet. Le Juif Errant,

Ambign. Tia, belle Limonadiére

/<§r af år 1867 <%A
M försäkrar \
f "V "P \I°3 billigast all slags & 1
I Iloc egendom genom -*I
V Wilh. Försten. /

Bolagets General-Agent, f
SSdra Esplanadg. 12.

Paris

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtra/in )\rral^s punsch-
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.

YO ST
Skrifmaskiner

äro enkla, solidaochiallopraktiska.Til-låtauppnåendet afen ovanligtstor skrif-hastighet. Säljas iFinland endast å
TEKNISKA BYRÅN SEPPO,

Kaserngatan 48,

Illilålll
FörentaStaternas

Lifförsäkringsbolag

NEW-YORK

"Ernst Collander
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

hajvdskah
säljas endast hos

W. T-A-HT
N. Eftplanatlfj. 37

Göhlcs qdril.

Ullgarn,
Strumpor,
Västar,
Strumpstickor,
Virk-, Kanava- & -ioppn.å!ar,
Snodd- & Spo/maskiner, ,
Skyddskapslar för iickur.

Mikaelsgatan 2.
Th. Neovius.

Rumtelefoner
och

E/ektriska ringledningar
uppsättasochunderhållas
billigast af

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,
:erngatan 48,
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K. A. BÄHLDL
PARTI-FÖRSÄLJNING.

af
Droguer, Kemikalier—

-$-" och r<Farmaceutiska Preparater.
Apparater.Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer,Tvålarm. m.
2tf!-3=ola.i.grata.:n. 15.

S-logatan-i.

Småplock.
— Sorgmarschen. Kompositören

Panseron, en vän till Berlioz, var all-
tid en skottafla för dennes sarkasmer.
Men en dag hämnade sig Panseron på
sin plågoande. Vid en musikfest, som
Berlioz gaf på franska operan, och då
naturligtvis endast Berlioziana utfördes,
spelades äfven en ofantligt lång sorg-
marsch. Hela publiken började gäspa
och stampa af otålighet. Men marschen
fortgick alt längre och längre...Man
började insomna. Då rykte Panseron
den anförande i fracken och yttrade
temligen högt: Hör nu, ärade kollega,
det tyckes mig, som om det vore bra
långt till kyrkogården!" Man tanke
sig värkan af detta infall på publiken.
Marschen måste afbrytas.

— Ekonomi. Bankir Moses, hvars
son lärde sig spelapiano,hördeen dag,
att läraren förebrådde unge Moses för
att han tog en åttondels not istället
för en fjerndels dito.

Min son handlar klokt", sade Moses
senior, som inte slösar bort en fjern-
del, när han kan komma från saken
med en åttondel."

— En musikalisk skoborstare.
Friherrinnan (till den nye betjenten):
J ohan, ni får inte hvissla så afsky-
värdt och sådana vulgära melodier till
på köpet"

Johan nåd kan väl Inte
Degaraattfå höra en af Liszt's rapso-
dier heller, då jag håller på och bor-
star skodonen. Men vänta ska' hennes
nåd få höra,då iaer kommer till silfret."

— Kritik. En författarinna skrif-
ver till en redaktör: Var god och
läs med uppmärksamhet igenom med-
följande poem och skicka mig det till-
baka så fort som möjligt, tillika med
ert uppriktiga omdöme; jag har nämli-
gen andra järn i elden."

Redaktörens svar: Tag bort jär
nen och stoppa in poemet istället."

Carl Avg. Seelenbrandt
(ombud förC. W. Schumacher).

Försäljer Kongl. Hoflev. iStockholm C. W. Schumachersvälkända Delikatest Spis <$"
Knäckebrödipartiochminut(Obs. Oöfverträffadt i välsmakoch näringsvärde).

H.F. Sturms Delikata DillSaltgurkor ikärl om 50—100till och med 1500 st. till firmansegna noteringar.
Försäljningslokal Saluhal-len X:o 101<J- 103. Tel. 1287.

Nya

Glasmagasinet
3 Mikaélsgatan 3.

Olsson kjMzxslz.

GfCemgjoråa cßapyrossar
iaskar om 250 st. å 2: 50 p
i „ „ 25 st. å35 p.

Jacob Reincke,
35 /V. Esplanadgatan 35.

is!Jutiksn är alla dagar öppentillkl.11«" m,

fe^r^^^g må.
Brandförsäkring.

POBJQLA.
Aktiekapital 5 Milj. F:mk.

Alexandersg. 42. Telef. 62J,
Liberaff inftemskf éofaq.

Ji
-
\ '

PHOEMX" papyrosser.
Öbs! pen angenäma smalben.

G. A. Nyström& C:o.
Gräsv/ksgatan N:o 7.

Telefon 1528.

CARL BERGROTH
Alexandersgatan 21.
il.nss_

Stort välsorteradt lager af
Cognac,

Rom och
Likörer

till billigaste priser.

5:

!

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. g.
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