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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter. DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF. SS

Ledig amionsplat: Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnären arteten

J-örlag aj fkiska vyer.

T"Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264

N:o 58 äSr1895.Onsdagen den 16 Januari
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 16 Januari 1895

För sjette (:70de) gånge

HELGONET'»LILLA
(Mamzelle Nitouche)

Comédie-opérett i 3 akter (3;dje akten afdeladi2 tab
låer) af Henri Meilliac och Albert Millaud. Öf-

versiittning. Musiken af Hervé.

Personerna
Grefve de Chateau-Gibus, Ma

jor vid 27:de dragonre
Malmströmgementet

Femande<leCliam
platreux,

(Justare,
Robert,

Ilöjtnanter j|vid sam- |Hr. Castegren
ma rege- Hr. Uggla.

j mente. [Hr Enberg
Hr. Riégo.
Hr. Lmderoos

Loriut, korporal
Eu dragon
Celesiin, orgelnist i»Svalornas

kloster Hr. Wihelmsson
Direktören för teatern iPont

Hr. Ahlbomarcy

Hr. Nyströn

Fru Castegren
Regissören
Denise de Flavigny . . . . .
Piiorinnan iSvalornas klo-

ster" Fru Grunder
Frk TschernichinCoriune,

Gimblette
Lydie.

aktriservid tea- Frk. Gerasimovitsch
torniPontarcy lFrk Berglund

IFrk Hellman.Sylvia,

Kloster Pensionärer. Aktriser. Dragonofficerarem. fl
Händelsen i och inärheten- af Pontarcv

Börjaskl, 7,a0 och slutas omkr. kl. 10,30 e. m

Kontor. FabiansgatanN:o 8. Tel. 916. -* SUOWI. TEAATTERI.

Keskiviikkona Tammik. 16 p:nä 1895

Ei ole näytäntöä.

.Lilla Helgonet1

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR Vliåfålliltiiiisp^
äfvensom DAMKAPPOR.

DamsJerädderi under utmärkt ledning,

■
—

—5-

John Riégo

Loriot

C*1

Ledig annonsplats.
VINHANJ)EL.

cflrrafis <3unscß
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

-& Guldmedalj189D.
Ledig annonsplats.

I Filthattar lOjjfmk. silkeshattar
och chapeau claquts 20 fmk.

Waseniuska Bokhandeln.
CÅFE DU 50RDSpecialaffär förblomsterkort

och portmonnäer.
Serverar smörgåsbord,J/i&Vaportioner,salta biten

Varma &kalla sexor, till billigapriser.Ledig annonsplats Ledig annonsplats.GRA TULA TiONSKORT.
Portmonnäer och Plånböcker,

hvaraf nyheter nu inkommit.
Oskar Fröberg.

Nybeklädd& Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer.

Gustaf j^lomqYist

K TT Q+åVi1V» #*r CT NyaatoUern är 1tr. viisp>, "E1OHTOfr"P A TT1 °<^. Ej. ötaniDerg Helsingfors, Alexandersgatan17. rUIUUKÄI 1. ".

frivilliga BräiiMalfuaili witairt
r

iiÄJ^^" frivilliga $fändk§^ft| r^tittÉ&i

Största lager af

48 Kaserngatan,

J. H.

Sofiegatan 2

Vöslauer Goldeck!
Desaa utmärkta röd-vlner, enligt kemisk analysäkta, renanaturviner, hvilka såaom bekant använ-

das vidutländska kurorter såsom synnerligen hal-sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-ras numera a alla fina kaféer och restaurationer.
Ungerska Vinkällaren, Centrala hus.

AXEL PÅLMROOS
Vinaffåi.

Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320
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IJULIUS SJÖGREN I
Mikaelsgatan4. Central*hus. *J\ Yllc^ och frikofvaruaffär. jj

Välsorteradt lag-er. Billigapriser. %**********************************

1 ii/försäkringsaktiebolaget
*W k T W IF kÄÅllå t JL

JSifförsäkringar iJSifränhr.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

Esplanad kapellet
Alla dagar

från kl. % 8 e. 111.

KONSERT
cfflanéolin Virtuos fivarfef~
fen cffiraeusel.

Fri Entré.

Ledig annonsplats.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen den 17 januari

Program:

BoildieuOuverture till op. Jean de Paris
Féenm'årchen", vals Strams

Taubert.3 Liebesliedchen'
Preludium och Fuga Bach

P A U S.#
Ouverture till op. Wilhelm Tell Rossini.

(Popjjer,a.) In memoriam" | förvio.
b.) Am Springbrunnen"/ loncell

Slavisk rapsodi
\Davidoff,
Dvorak

PAUS.

Finale ur op. Lohengrin Wagner.
Flirtation", för stråkork.
Fest-marsch Theuerkauf.

-"^léiM^
-^vf^Pf^-

UndervisninG i pianospel mS"%anuS," f r St. Robertsgatan n:o 39.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

dCagatstams Boßßanéel.
Finska novellister

2:90Canth, Noveller, öfvers. -
Turgenjew, Mumu, „ — c

Ingman, En bondehöfding 3: 75
Vera Hjelt, Mellan läxan och leken 1:75,

Soldan- iiiiii |i||, I'in ,1 hl i lii il
' '

Westermarok, George Eliot — 3:— .
Geijerstam, Nya brytningar — 2:25.
Lagus. FörklaringartillFänrik Ståls sägnei
Konstnärsgillets Julblad — H

1:50.
2:50,

SOCIETETSHUSETS
stora

konsertsalong
tipplåtes gratis för!tillställningar, lotterier, etc.
eto. de dagar som Populär Konsert ej eger rum, om
anmälan sker förut.

J, öO.di11

emottagas beställningar å middagar, soupéer,
bröllop, baler, sammanträden m. m. samt är
särdeles lämplig för enskilda tillställningar, emedan
en liten teater irococostil finnes.

Ht «S»«Sp«Sn iiS><jiii<^<S»iS»i^ ijiiS» ijiSi<SiSd jg^

H J. F. Lundqvisfs %
Pälsmagasin. J|

fät Största lager af färdiga pälsvaror.
(,-& Herrpälsar af bästa material. Ä&
vjk Erkänd specialitet: Moderna Roton- £ijT der. Lagret af Pälsfoder och tyger för jt)
f*P utförande af beställningar särdeles rik- JlYr haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, Muf- *§1

far, Boa's, Mössor, Baretter, Vinterhand- 4%{
(Sj skar, Sportvantar (Kintar) m. m. allt iA&
K«j största urval. JN

c
Q)

o
-Co
m

■ ■

c
tö

Steck

CAFE VIKTORIA:
Östra Henriksgatan 13. Telefon 1866.

O. Öländer.

r-...

ifff ifflfei

Vermländingarne."
Teatraliskt småsnack

af
Birger Schöldåtröm

De gladaVermländingarne och verm-
ländskorna stämde den 27 mars 1846
på aftonen för allra första gången å
Gustaf III:s kungliga scen upp sina
önskningar om:

ett trefligt bo,
och fred och ro,
och goda vänner,
och dagligt bröd,
och friska tänder
att tugga't med
och kål itäppan,
och korn iskäppan,
och mald ikvarn,
och snälla barn —

\f\ " v T* 1 1 Smörgåsbord, 4 rätter
i\l2in2ns noi2l ° ch kafFe å 2Fmk-
I^CUICIIO I/UKI. Supe

'
er från 2 mk. 50 p- till

högre priser.
J. OsolinTabletTHötekiV23-5) JaM

Skilnadstorget 2.

Franska Lifförsäkringsbolaget

Och det är märkvärdigt att nu, snart
femtio år efteråt, kunna fastslå, huru
dessa önskningar, hvilka egnades Erik
och Anna, äfven så noga fallit honom
själf till del under hans lyckliga och
framgångsrika lefnadsbana, den då unge
extra ordinarien i ecklesiastikdeparte-
mentets expedition,numera 1 af de 18
i Svenska akademien, kanslirådet,kom-
mendören af Nordstjerneorden, fil. d:rn
Fredrik August Dahlgren.

Det var under friherre Hugo Hamil-
tons iflere afseenden lysande teaterdi-
rektörskap, lysande särskildt genom den
uppmuntran, som visades svenske tea-
terförfattare, och ej heller af dessa jäf-
vades, det spordes, att omedelbart ef-
ter Johaji Jolins (En komedi"),Johan
Börjessena (Erik XIV"), och August
Blanches (Engelbrecht och hans dal-
karlar") så utomordentligt lyckade för-
fattaredebuter ännu en fjärde svensk
original-auktor vore att förvänta, hvil-
ken skulle komma med ett svenskt
folkskådespel.

Detta slog ock in, och ofvan nämda
dag gick af stapeln Vermländingarne,
sorglustigt tal-, sång- och dansspel i
två afdelningar och sex indelningar",
af ofvan nämde författare.

Musiken var efter vermländska och
andra folkmelodier (en melodiistycket,„Gossen gick ut en morgonstund", lär
vara komponerad af Dahlgren själf)
arrangerad af Andreas Randel, då för-
ste violinist och andre konsertmästare
vid Operan. Randel, elev af den form-
fine Cherubini, har här lemnat ett ar-
rangement af svenska folkvisor, som i
sitt slag hittils är oöfverträffadt.

Dansen hade arrangerats, likaledes
efter folkliga motiv, af Kongl. teaterns
d. v. balettmästare Anders Selinder.

Som bevis på dennes samvetsgrann-
het samt intresse för saken må nämnas,

att då han tillfälligtvis fick höra, att
en kommendering från Verinlands rege-
mente för tillfället befann sig som be-
vakning vid Långholmens fängelse, be-
gaf br lettmästaren sig, åtföljd af sin
premierdansör, ditut för att af Verm-
landspojkarne lära de äkta hallingka-
sten och andra nhyss", som brukades
vid lekstugorna och mid^ommarvakorna
i Fryksdalen och Jösse. Också voro
den vighet, den styrka och den aplomb
som i folkdanserna utvecklades utom-
ordentliga, efter hvad man från den
tiden berättar. Då premiedansörenherr
Petterson med dansösen m:lle Pauline
Watz dansade Jössehäradspolskan, var
det en fullkomlig koreografisk tolkning
af trallen:

jänta mi'
då ska vi
kasta bena kring vägg och tak
Af publiken mottags „Vermländin-

garne" från allra första stund med ju-
bel och af kritiken med loford. Det
endaundantagetutgjorde tidningenHel-ios", hvars redaktör, J. M. Rosén, an-
såg, att stycket för ingen del kunde
betraktas som något konstvärk", utan
tvärtom tillhörde den lägsta genren
af all dramatik". Dock kunde ej hel-
ler han annat än förutspå, att stycket„skulle fortfara att vara en god kas-
sapjes".

:£

ia

vid vägen till »Fölisön"
In Pnfn rekommenderas.
Itl UulU Telefon 1114.

A. Ahlberg

L'¥l



SVENSKA TEATERN.
KForts- från l:sta sidan)

Blijettpriserna äro
a Fmk 4Länstolar

Pirterre n:ris oo— 72
i^^H^^H3—154

3:
—

2:50
2:50Parterre galTér^|

Parterre-avantscer » „ 20
stycketals

Parterre-loge
Första radens fond . .
Första raden
4ndra radens avantscen

3:50
3:50
4: —
3:

—
12:—
o-stycketals

„ „ 1:50
» 1:50

&.ndra radens iund^^^^^^H
4ndra radens sida, iranrpTatE^J„ „ öfrigaplatsei
Tredje radens avantscen^^^^B g 1

» „ 6: —
stycketals » » 1

Tredje radens fond
sida
galleri

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
gentationsdagama söcknedagar från kl. 9f. m. - 3
i,, m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagarkl.
gl_lo f. ra., I—2 midd. samt från kl. 4 e. m äfven-
som de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12 3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges förhvarje biljett 10 procent utöfver priset.

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

Fredagen den 18 Januari.

Veteranens Jul.
Bakom Kuopio.

:tgi^^si^

ses
— — —
i=Stor nYhet- =i§|| Genom ett W:

PATENT II|fe tillhörigtden af oss representerade firman pÉjf§ BayllSSThomas & C:0 (Coventry,England)i|
|| är numera
11'!! Velocipedens sförsfa fiende — !!!|1
H!!! — sfifninaen — oskadfiqqjord !!!É§
fp _ a

jPP txce/sior maskinerna för 1895.H AXel WiklUnd, Hjalmar Fellman Éiäd^ Generalagentoch inne- Wladimirsg.19 <§&
hafvare af liufvudde- telefoll 758- fS?j^gpoteniCentralpassagen.

JUSSI

Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URB A IN E
meddelar fördelaktigaste lif- och kapital-
försäkringar af olika slag. Särskildt ma
framhållas de sä eftersöktabarnförsäls-
ringarna. L'Urbaine är fortfarande det
enda bolag, som meddelaruppskjutna lif-
försäkringar att vid 21 års ålder träda i
kraft utan alla förbehållredan åt barn
från det första lefnadsåret.

(Bart von dfänorring.
Kontor: Mikaelsgatan 1

S^^^^^^^KGB Ms HB!

i

i

**!&fötätätätätätäföVj£^^':^>:

CARTE D'OR*^^^^^^B ■*-v *

CHAMPAGNE

COGNAC
Verldsberömda kvaliteter.

a GULD |a silfver ! Medaljerna.
3 BRONS |

GRAM,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. MrT&fiJV

K

i

J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3.
=z= utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.

Telefon 1192, ,07Ify rOskar/ /
Levins/^S-v /

/ v / iskyld
/s^O /
/ y^Rekommenleras

/CM //på det bästa.

Alla da^ar. SäUTO. $+* ?***\Middagskonsert Elite Wiener Da^enet
~ Aftonkonsert

Kl 3-5 em. FAVORITE fr. kl. 9 e. m.
03

H. DU BOUZET. COGNAC.

11l

Och sällan torde väl en förutsägelse
gått iså lysande fullbordan som för-
hållandet blef med denna, ty helt visst
har intet svenskt skådespel blifvit så,
slägte efter slägte, folkkärt som Vorm-
ländingarne" och så ofta ... å teatrar
i Sverige, Norge, Finland och Norra
Amerika, där senast i Chikago 1893
uppförts.

Nog ha Vermländingarne" gått tu
sen gånger öfver scenen!!

Å Kongl. teatern iStockholm gafs
stycket alt som oftast... alltid an-
nandag jul... ända till 1868, då det
nedlades pä tio år. På Anders Will-
ntars initiativ upptogs det ånyo An-
nandag jul 1878, då med en briljant
uppsättning: Willman själf iförde sig
brukspatronens rol, fastän denne ej har
mer än ett par noter att sjunga, Ole-
fi»e Moe var Anna, Arvid Ödmann var
Erik, Pelle Janzon var Löpare-Nisse°- s. v. En af veteranerna från anno
46 var då och med, ehuru han ej stod
å affischen, nämligen den 79-årige kam-
marmusikus Schwartz, hvilken gnidande
På sin fiol, gick i spetsen för den
gWa skara som i 3:dje indelningen
kommer fram på scenen sjungande:
Takt-tu, go' vänner!Marsch, två isänner,
rtindtomkring majstången, ståtlig och

grann

Allt sedan dess har Vermländing-
arne" år efter år, stått på vår främ-
sta teaters spellista vid jultiden.

Julen 1888 spelades stycket samti-
digt på tre Stockholmsscener.

Den 10 april 1889 gingo Verml-
ändingarne" för 100:de gången öfver
Kongl. Operans tiljor. Isalongen syn-
tes då, som inbjudna hedersgäster, för-
fattaren själf med familj, Randels ef-
terlefvande, de vermländske riksdags-
männen i båda kamrarne samt Verm-
ländska sällskapets styrelse med kam-
marherren frih. Cederström i spetsen,
äfvensom f. d. sujetter, som medvärkat
vid äldre uppsättningar af stycket.

Afven hos oss iHelsingfors _ har
Vermländingarna" upplefvat åtskilliga
repriser och ännu. torde det icke händt
att icke salongen varit åtminstone i
det närmaste slutsåld då det stycket
står på programmet. Under inneva-

rande julhälg har den gått fem gånger
för fulla hus.

Giftermålsannonsen
Skämtbit af Lothar.

Han var ..murvel", och det var nden
döda säsongen". Det ålåg den arme,

att minst ett par gånger iveckan „ma-
ta" sin tidning med en s. k. humoresk,
helst med någotämne för dagen". Och
nu hände det rakt ingenting".

Badande isitt anletes svett satt han
i skjortärmarna vid sitt skrifbord, for
med de bläckiga fingrarne genomhåret
och tuggade nervöst på pennskaftet.
Hans eljest så rika humoristiska ådra
hade totalt utsinat.Iförrgårhade han
tänkt skrifva, men skjutit upp det tills
igår, då det ej heller blef något af.
Men nu måste han gripa verket an!
Han bläddrade itidningshögen,som låg
framför honom på skrifbordet, Han
mulnade allt mera och mera. Plötsli-
gen ljusnade hans anlete, han smålog
och strök sig helt belåtet om skägget.
Nu tände han sin doftande La Subli-
ma", och hade snart ett par matsedl-
ar" fullskrifna. Därefter skrefhan med
feberaktigbrådska några rader på ett
papper, som han skickade ut till an-
nonsexpeditionen.

När han två dagar därefter om mor-
goneninfann sig å redaktionsbyrån, föll
hans förtjusta blickar på en väldighög
medbref och biljetter,som lågo på hans
skrifbord. Det var svarenpå hans an-
nons— Tänk, om min lillaiästmövisste,
att jaglåtit intöraenfriareannons,hvad
sknlle hon då säga! mumlade han fö-
rebrående. Men imorgonskall jagsjälf

tala om altsamman för henne, tillade
han liksom urskuldande.

Hvad kan inte en stackars tidnings-
man hitta på isin nöd,att söka få nå-
got pikant att bjuda sina läsare!

Nu sitta de där, de gamla och unga,
de fula och vackra, de fattigaoch rika
brefskrif verskorna och vänta med ängs-
ligt klappande hjärtan på svar, medan
giftermålskandidaten, hvilken ju redan
är försedd med „artikelnkvinna", helt
obarmhertigt gör sig lustig öfver dem.

Den här t. ex., hvars biljett doftar
af mysk och som har tvenne kyssande-
dufvor på kuvertet, beslutar han sig för
att först öppna. Ahå, 3,000 kr. på
sparbanken!..Ung... vacker ...bil-
|dad...Din tillgifna"...Nej,minnå-
diga, frågan är för tidigt vakt!... Di-
skrektion enhederssak!" ... Naturligt
vis, lilla toka!— Numro 2 ... Aha, med konter-
fej! Inte alls illa! Hvad nu? ... Hon
vill först skilja sig från mannen eller
resa med mig till Köpenhamn... Han
är rumlare och hon en praktisk va-
relse ... Nåja, kan juinödfallanvän-
das som nstoff"—

Alla goda ting äro tre...Isch,
då, riktig karlstil... måtte vara en
emanciperad dam... Öppna dig, Se-

B..J^g söker en bra man försam!

Carl von Knorring. Kontor: Michaelsgatan 1. Telefon 1357.



SOCIETETSHUSET.
Onsdagen den 16 jan. kl. 8 e. m

Trettiofemman.

Program
Landjäger-marsch ....Rixner.
Ouverture Ilomantique .Kéler-Béla.
Immer oder Nimmer, vals Waldteufel.
Frk. Lila Bån, Chanteuse excentrique.
Blumen-polka Ziehrer.
Herr och Fru Sjö, svenska duettister.
Under skuggiga kastanien,

mazurka Fahrbach.
FrökenAnnaHofmann,svenskChansonett

Potpourri ur »■Boocaeoio" SvipiK
Frk. Lila Sån.
Lystige Fyre, vals .I
Fröken Anna HofmannH

Vollstedt.

Hon har ingen bror.
ä,mt med tal och sång ien akt, före-

drages af Herr och Fru Sjö.

Personer

Betty Wickström, sömmerska
John Enkelman landtis.

Slut-marsch

Ändringar af programmet förbehå//es.

Entré 1mark.
Föreställninghvarje afton kl.8

ESPLANAD KAPELLET
jYlandolin k Virtuosenkvartdt.

Oiraausd.
Onsdagen den 16 Januari kl. Va 8 e. m.°

Program
Suppé1. Marche de Diable

2. Ouverture till op Tanc-
Rossinired"

3. Flageolettcaprice, Violin
Biernirth.
Waldteufel

L Variationer öfyer ..Aii^^^^B
i' Ii "1i"-1■ 'Kiaeu.sH

Rrmm

Boildieu
fi. Uuverture till "TM

liten af I!mu'<l;ml"^^^^H
7. Aria ur op. ..Kob^^(^^^^^|

Diable" Meyerbeei
för (utan Instrument^

8. ..Mathilden-Gavotte'-. . .FJösscßß
9. Burlesque-polkaförßflöjterPawlik^B

10. Fatitasj^^^^T^^^^^^^^^^^B
le Iin-r^M Schreiner.

(GebruderVorträge11. Humoristische
Kraeusel.

12. Marche Andalusienne
13. a) Piccicato de Sylvia

Cadice.
Delibes

b) Finiculi-Flnicula . . .Monza.
14. Carneval de Venise . . .Paganini

(Burlesque för 3 Violiner.)
1"). Serenade Espagnole . . .Metra.
16. Potpourri för2 Xylopho-

Kraeusel

Alla aftnar kl. lhB till 11.
ITri ©xxtr*©.

J. Wolontis.

ESPLANAD KAPELLET.

Jtfandolin k Virtuosen V\varteU
cffiraGusal.

Torsdagen den 17 Januari kl. V* 8 t. m

Program
Desormes1. Boulanger marsch . .

"2. OuverturetillopLeich
Suppt

i. Seigers HeimwWTäii^H^B
tasie för2Solovio]inerKege^(

4. Donauwellen". Vals.
~>. Variations BriMante^|jßXvlophoneH

6. Finale tillop. ,,Othello" Rossini.
7. Nachtigallen" polka . .Bousquetto
8. Fantasie Russe Eubinstein.
9. Aria för 3 Manuflöjter .Svendsen.

(Utan instrument).
10. Serenade Espagnole . . .Metra.
11. Humoristiche Vorträge, gebruder|Kraeu-

sel.

Ouverture tillop. BTell" .Eossini.
Concert for Oboe solo.Balfe.j
Yankee Doodle" . . . Vieuxtemps

för■! Violiner.
a) Finiculi-Finicula. . .Monza.
b) Gigerl-Königin . . .Hauser.
Carmen-marsch....Bizet.

Alla aftnar kl. Va 8 till 11.
ZF*sri entré.

J, V\/oJontls.

Seele

SOCIETETSHUSET.
Torsdagen den 17 januarikl. 8 e.ir

Trettiofemman.

Program

Minne från Nancy,marsch
Ouverture, Norma" . .
Toreador-vals

Berger
Bellini
Royle.

Frk. Lila Bån, Chanteuse excentrique
Lätt som en fjäder,polka.Parlow.
Herr och fru Sjö, svenska duettister.
Bella-mazurka Waldteufel
Fröken Anna Hofmann, svensk Chau-

sonett

Waldteufel.Toujours fldéle, vals
Frk. Lila Bån.
Margaretha-marsch .
Fröken Anna Hofmann

Leskovjan,

Konst och Natur
l^misk soen med tal och sång, föredra-

14. Influenza-galopp

Ändringar af programmet förbehålles.

Entré 1mark.
Förestal ning hvarje aftonkl.8.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001,

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtrajin JArra^s punsd\.
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

Glasmagasinet
Helsingfors.

3 Mikaelsg-atan3.
Rekommenderar sitt väl-

sorterade glaslager.
IMIod-ersLta, priser!

Olsson é Alexsiz.
'^BHHHSBI

min dotter... Jag har klädstånd, och
han får ingå i aftären, om han har
pengar ..." Det där är ju ett ypper-
ligt uppslag" för enlustspelsförfattare.

Vår tidningsmanhade redan fått nog
och orkade ej läsa igenom alla epist-
larne, hvarför han på måfå tog en ur
högen— Hvad nu... denna stil förefaller
mig så bekant...Brefvet innehållerett
porträtt... Låt oss se... Himmel...!
Det är ju Anna ... Anna, min egen
lilla fästmöt!!Hon har. ledsnat på
sin „murvel", skrifver hon ... Jaså!
Nå, jag mister ju henne, men kan i
alla fall fylla så där en half spalt ge-
nom att helt oförbehållsamt tala om
något, som „verkligen passerat".

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandcrsg. g.

dCemgjoråa i^apyrosssr
25 st. a 35 p.

100 st. a 1: 25p,
250 st. a 2:50 p.

hos

Tjandskmagasinel
N. Esplanadg. 39,

NU INKOMMET
Stort urval färska: Promenad-,Bal-

ocli Ridhandskar. God qualité,
billiga priser.

3matra-^lumen-Sei/e
N:O 4711

från Ferd.Miilhens,Köln.
1mk. per stycke, 3 styc-
ken ielegant ask 2 mk.
50 p

M. Gestrin.
Mikaelsgatan 1.

f. d. Böckermanskahuset
ingång från portgången.

i askar om

Jacob Reincke,
35 N,Esplanadgatan 35

Celef. 1188.

FörentaStaternas
Lifförsäkringsbolag

NEW-YORK.

€rnst bolländer
Generalageni för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HANDSKAR
säljas endast hos

W. TAHT
N. Esplatmtlf/.37

Qöhlesgård.
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Ullgarn,
(Strumpor, Tröjor,

Barnkostymer,Vantar,
Damasker, Strump-
stickor,Virk-,Kanava-
& Stoppnålar, Snodd-
fe Spolmaskiner.

2vCLlca.elsg-a.ta.EL2.

Th. Neovius.

K. A.DAHLIff.
PARTI-FÖRSÄLJNING,

af
Itroguer, Kemikalier'—

-$-" och "-$-
—

Farmaceutiska Preparater.
Apparater, Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarni. m.
2;Tilcola,i.g-a.ta.iiIS.

G-lo£-a.ta.2n. 'i.

Notiser.
— Max Halbes skådespel nUng-

dom", hvilket i fjol gafs såväl på
svenska, som finska teatrarnahärstädes,
uppfördes den 9 December å Irwing
Place Theater iNew-York med glan-
sande framgång

— Holger Drachmanns sagospel
,-Det var en gång", som redan upp-
förts på flera tyska scener, har nu se-
nast gifvits på Hamburger Stadttbea-
tern.

— Viktorien Sardous senastedra-
ma Ghismonda" har nu*upplefvat sin
premiére äfven i Tyskland. Det spe-
las för närvarande på Lessingtheaterni
Berlin med storartad framgång.

— Charleys tant. Den 22 Decem-
ber var det jämt två år, sedan det
glada lustspelet gafs för första gången
på Globetheatern iLondon. Stycket,
som samtidigt spelats af 52 trupper i
alla delar af världen — naturligtvis
äfven iJapan, — har oafbrutet gifvits
på ofvan nämda teater och har tills dato
upplefvat 733 föreställningar.

pörbudsändningaroch
andra uppdrag.

ring upp
165 0.

Snabb och billig expedi-
tion genom

Kommissions- & Distribu-
tionskontoret.

N. Esplanadgatan21.
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Ledig annonsplats

Papyross-Rökare
som vilja skona sin helsa böraan-
vända hylsor med sundhetsvadd
ifrån firman

3oseph Jterdou k fils i paris
Begär demialla tobaksaffärer.

Carl ]3ergroth.
Alexandersgatan 21

t.'aiee.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.
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