
Telefon 2022. q ,
Försäljer Spanska viner från världsfirman J. Ba- "POCIUCtOS ESD3QnOI6S*»llé v C:o i Barcelona till billigaste priser. Butik: UnionsgatarT28

Telefon 2022.
Vinerna ha blifvit undersökta vid Hrfors undersökningsstatior
lifsmedel och befunnits vararena oförfalskadenaturriner. Ana

as till påseende

10 penni
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Tidning för Helsingforsz Kaisaniemi
Värdshus.Teatrar och Konserter. "v

/Bad\
VcentralX
/ KT2VA. \
/ Varmlufts- o. \

Basängbad Rekommenderas. \

Kaisaniemen
Ravintola.

G. A. Wickström.
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1896.N:o 3 Söndagen den 6 September
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egfHF Första»y§ka Brandförsäkriiigsholaget G^ålf
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen

Telefon 231. Kontor KT. Masasinssatan 3NT:o 1. Telefon 23L

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

N. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepotaf D:r Lahmanns

Ensamförsäljn.afJouvin&C:o's
i Grenoble verldsberömda
handskar.

Ct* TWT^^PWTfc i\ TT T Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
" JL " 1) X&£å JM a\J £L XX Xl Porträtterivisitkortsformat a 6 mk. pr duss. (Catanis hus.)

underkläder Wase s ill ii lii ide I.

Specialaffär för blomsterkort och
portmonnäer.

Största, la-g-er a.£

Blomsterliortafcomuonnäerooli Plånböcker,hvarafnyhetei
)skar Fröberg".

ratan

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon.Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m.m.

nu inkommit

DANIEL NYBLIN, FOTOGR AF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 6 September 1896

kl. 7,30 e. m
För 3:dje gången

HERR DARDANELL
OCH

HANS UPPTAG PÄ LANDET.
Lustspel i4 akter medkörer och kupletter af Au-
gust Blanche. (Första akten indelad itvå tablåer

andra och tredje itre, samt fjärde akten i
två tablåer),

Personerna

Baron Lejonkula, öfverjägmästare.Hr Malmström
'gsinstitutet Hr HanssonHenrik Strand, elev afsko

Hr WilhelmssonKräk, Lejonkulas arrendator
Dorothea, Kräks dotter Frk. Bonnevie

"rVadersten,rik mjölnare Hr Eiégo

Lena, hans f. d. pupill Fru Riégo

Frk. GrönbergFru HeddaFox, hans syster
Fru CastegrenAgapetus, hennes son
Hr CastegrenHerr Dardanell,
Frk.Liljänder

Johan , betienter hos Lejonkula{ I
Fredrik j (Hr Beokrnarl

Hi (Hr Enströmlr^^^^l- miölnardrängar .;.'.{__, ,
'

takol^^^"~"^^^^^lHrBlomberg
■Limdtlblk.

Hans

ijm
'%.

9MAW,

Victor Castegren

Vi meddela idag de populära dragen af en

»gäst för en del af spelåret" och uttala jämsides
den förhoppning att åberopade främmmandetitulatur

måtte bortfalla från Victor Castegrensnamn så fort
sig göra låter.

-*"*►-

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Syyskuun 6 p:nä 1896.

Kansannäytäntönä al/ennetui/ia hinnoilla
näytellään

§ETÄ BRÄSIO.
Näytelmällinen mukaelmaFritz Reuter'inkuvaelmasta

„Ut mine Stromtid" (Maamiesajoiltani).
Seitsemän kuvaelmaa.

Henkilot

Aksel von Rambow, Pumpeihagen in
tilanomistaja Evert Suonio.

Frida von Rambow,hanen rouvansa Olga Salo
Frans vonRambow,hanenserkkunsa Konrad Tallroth
Pomuchelskopp, tilanomistaja.. .Otto Näre. I
Havermann,Pumpeihagenpehtoori Emil Falk. ■
Loviisa, hanen tyttärensä ....Helmi Talas.I
Sakari Bräsig, pehtoori .....Ad^lfLindforsßFritz Triddelfitz^naan^ye^^pp^B

111 1 1 I I I 111 111

Jukk^Nussler^lilanomistäja^^^^^raavi Pesonen.
Brigitta. hanen vaimonsa ....Naemi Kahilainen
Lina \ IHilma Tähtinen.
Mina / \Sirkka Hertzberg
Rudolf Kurtz, \ Jumaluusopin /Hemmo Kallioß
Gottlieb Baldrian / ylioppilaita \Oskari Salo. I
Mooses, vanha juutalainen^^^^^MeksislrlardåoH

Muller, lrtainbrnvinß.. .I
koulumestarj

Kohlman
' myövtyjmißKägeH

emäntä-
Mimmi Lähteenoja,
, lisakkiLattu.
/"Kaarle Keihäs.
(Eino Salmela.
.Kaarle Halme.

Talonpoikais-miehiä ja naisia

Kuvaelma: l:nen ja 2:nen Pihamaa. 3:mas Nussle-
rinpuutarha. 4:jäs Axel vonEambowlnluona. s:des
NuSslerm huoneessa, 6:des Metsässä. 7:mäs Nttss-

lerin luona

Ovet avatank:lo 7. Nävtänlö aikaa k:lo 1.-,8 ja loppuu
k:lo Vs«-

Tjänstefolk hos Lejonkula,
Scenen är på landet några mil från Stockholm

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

Kontor MikaelsgatanN:o 3„Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: C. F. CARLÄNDER.

HOTEL KAMP.
K-.-. é^, a o i,i FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga pnser. PrisbelöntiParis.) -r* f\mf\f* TD AT7

Mi StnhlhPyÖ1 Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). JC KJ JL \JVJTXv.rI.JD." -EJ» OtaillUClg Helsingfors, AlexandersgatanFL

J. H. WICKELS
WmmSmWm,

AIU.AKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome d'honneur) vidutställ-
ningeniBordeaux 1895.

Lager af fina äkta Viner,
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.siåenvaror, yttetyger för
Rvaréagsåräßter.

Qamfiappar, jacquetfer,
soirée, visit S JSoßatomßyte.

LORENS MALMSTRÖMSVi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända
specialiteter till innevarande saison. Herrekiperingsaffär

nu Unionsgatan 28,Damskrädderi under utmärkt ledning. (vis a vis Fureningsbanken).
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N.o 4.
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! Försäljningaf Rudge-Whitworths iCoventry
och Claes & Flentjes iMiihlhausen i

VELOCIPEDER, i

i1Perssons Svenska Stickmaskiner^OLLGAR^^irikt urval!
(Cj , 9Zefir- & Kastorgarn, Måeramé, Virkgarn, g

!Fiskargarn, Märktråd, Rulltråd, Nålar till alla|
slags stickmaskiner,Barnkostymer,Tröjor,Strum- i
por, Damasker, Vantar etc. I

Beställningar på all slags maskinstickning|

Iemottages. I
Mikaelsgatan 2. Telefon 13:52.

Th. NEOVIUS.
B]3tfli|jfffiA^^^m<äj

HageIstams bokhandel,
In- och utländsk literatur.

Konst- och pappershandel.
Enda kommissionär för fransk literatur i

Finland.

Nya böcker:
Landtbruket iFin/and af GöstaGrotenfelt
Lifförsäkringsbolagens vinst af Fr. v. Enge-

ström.
Kär/ekens fria religion af E. Favorin,

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
ZOilllst! IBilXist!

Lampskärmar, Blomsterkort,Portmonnäer Oigarr-
& Papyrossfodral, Parfymer & tvålar Bläck & Skrif-material, Frimärken & Albummar; resterande lager
velocipeder & tillbehörytterst billigt i

Th. Baltscheffsk;j's
Sport-,Frimärks- & Pappershandel

Mikaelsgatan >:o 1. Telefon N:o 1438.

CARL BERGROTH
FabiansgatanN:o 29.

Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på originalflaskor som litervis från tat.

ii/J/ B^^^ j^o"^ tJ ** ' <ZSJ

ål^
A.O.Seeck,

fl^^^^S (|)| Albertsg. 36. T.47.

\fZjkw Albertsg. 36, T. 47."fcä^ Skilnaden4, T.70.
Alexandersg. 36,

T. 71.

Ledig annonsplats.

m . «,
v w

»js§7 >r^(§| Indast god kvalitet! H
H &otumsia! W

é£ artfor6! h
M Sfoevers Siraifl f§
|| SRofferi %
|Axel Wiklund i

Åbo, Helsingfors, Wiborg. |k

I^JIJL^
Mikaelsgatan 4, Centralshus.

IYlle-- och Mhofvaruaffär.
1 Välsorteradt lager. Billiga priser.

Helsingfors' Rullgardinsfabriks
tillvärkningar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapctmaifiisin. N. Esplanadg.

Hifors Nya Tapetaffär, Unionsgatan 32.
Josef IVilienr, N. Esplanadg. 37, 1tr.

T. Wtater, Skilnadsg. 19
H. Ekbom, Alexandersgatan17.

Jolm Paischeff,Bruiinsgatan 12.
A. Hellman, Alexandeisgatan 48

Ständigt välsorteradt lager af allt som till ett valord
nadt korfmakeri hör, finnas hos

J. NEUMANN.
FABIIIK:

Humleberg J\~:o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten3 (Spennerts hus) tel. 933. Södra
Esplanadgatan2, telef 928. Saluhal-

len 70—72.

I:sta Klass

f Badinrättnin
Wladimirsg-atan 32. /

J. IV. Engberg.

Barngarderoben
Unionsgatan 28, 2 tr. Telefon 1968.

Beställningar emottagas.

J^ Stort & välsorterat lager

„■uM\ M' \ Jj Gevär- & jagtredskap

ig S" Obs.! Nauinann's utmärkta hos Fritz Schröder.
■ t Germania velocipeder. f^t^kh°\

Granat icfitomGerg
Specialitet, Velocipeder och Skidor,

fPS|§
ROUBP^f^hrikanten J. K. Starley är Englands äld-

sta velocipedfabrikant ooh skaparen af den
nuv. velooipedt3'pen. Hans valspråk är allt
af det bästa.

StVPIä ar allenast Österrikes utan äfven konti-
nentens förnämsta velocipedfabrik.

ClßUßl3llll" maskinernaridas af den förnämavärl-
den iAmerika.

SlinbßSinS sakna sitt motstycke iprisbillighet.
OpBI"maskmerna äro Tysklands bäst ansedda velo-

cipeder

Ett års garanti för alla maskiner, förutomSty-
ria, hvilka garanteras för två år.

Ett års garanti för Dunlops och Schiönings
prima luftringar.

Gratis erhåller hvarje velociped-köpare ett å5,000 mk lydande olycksfallförsäkringsbrefiKullervo,
hvarigenomhan försäkras mot olycksfall såväl under
velocipedåkning som skidlöpning. Hvarje hos oss
köptvelocipedär därtillbrandförsäkradförett år framåt.

Brandt & Blomberg
Mikaelsg. 19,

\ r^GkW^ .VA3UMÄB« £ ,v<^B

Operåkallaren. Middags- & Aftonkonsert. Table
Ett besök i„Novilla"

(Brefkort från Stockholm.)

Från att blott och bart ha varit ett
åtminstone i det stora hela rätt oför-
argligt tidsfördrif har varietén, denna
hos oss numera dödsdömda konstart,
fått, jag vill inte precis säga martyr-
gloria, men åtminstone en nimbus af
kuriositetsintresse, en viss medkänslans
sympati, som den förut aldrig haft.
Det är en kulturbild som försvinner,
må vara att däri finnes en godportion
negativ kultur. Ialla fall ett uttryck
af tidsandan, ett af fin-de-siéclets allra
tokigaste påhitt, som nu är på vägatt
draga sina färde — till förmån för
hvad? Teatrarne? Kanske. Och det
vore ju i höggrad glädjande.

Men varietépubliken — medhvilken
icke menas nägot visst slags publik,
ty där representeras alla samhällsklas-
ser

—
går icke pä teatern ändå. Hvad

skall den nu hitta på istället? Se
där det stora frågetecknet. Qui vivra
verra

Då varieténöjet här emellertid efter
den l:sta oktober ar ett minne blott,
såvida det inte då kommer att uppstå

Hoch maltdrycksvarietéer, hvil-nya vin-

ket vore än värre, så beslöt jag mig
en afton för att göra mina afskedsvisi-
ter idessa snart kulturhistoriska min-
nens hemvist „Novilla" eller „Alham-
bra". Novilla averterar ett „stort in-
tressant och roligt program"!

Omöjligt att emotstå så frestande
lockelser! Framåt alltså tillNovilla. —

Gurli G-udritz är,upplyser min granne
en af stjärnorna från Hamburgs S:t
Pauli. Hon har också tillägnat sig en
viss kontinental hardiesse, som gör att
hon värkar i helt annan stil än den
där blyga, försagda „svenska romans-
sångerskan". Gudritz blir kraftigt be-
klappad . . . jag menar naturligtvis
applåderad... ehuru, så förefaller det,
det tycks ligga mindre konstnärlig be-
undran idessa ovationer än fastmera
personlig intimitet

Efter henne följer JuliaNilsson, väl-
bekant för Helsingfors publik, en liten
liflig brunett med väl markerade ögon-
bryn och pigg uppsyn. Hon kom in-
trippande i supékappan ech var Teufel
upp i dagen. En värkligen näpen
svensk chansonett.

Därpå en rysk trio, en amerikansk
sång och dansartist, miss Jessett, för
öfiigt ofantligt söt, och slutligen en
gammal bekant Feodor Markoff. „Ab,

Amanda" ljuder strax emot mig lika
rolig och skrattretande som senaste är
i Brunsparken, åtföljd af herr Markoffs
välbekanta struttande kring scenen.
Några vidare nya numror tyckes herr
Markoff emellertid icke hafva skaffat
sig sedan dess, men rolig är han i
alla fall.

Hvad nu då? Hvem är hon?
ProgrammetupptagerbaronessanGers

dorff-Lillienskjold med epitetet den
vackra",

Och vacker är hon! Och baronessa
är hon också! Hon tillhör den danska
ätten Ldlienskjold, som 1676 erhöll
sköldebrof. Slår man upp Danmarks
Adels Aarbog finner man där en mängd
fint folk som tillhöra eller äro närmare
befryndade med den Lillienskjoldska
ätten. Biskopen öfverLolland-Falsters
stift, kammarherrar och kammarjunkare
öfverstelöjtnanter och öfverstar och an-
dra notabiliteter.

Baronessan Amanda (Louise Olivia
Nielsen) gifte sig vid 18 års ålder med
John Gersdorff-Lillienskjold, som idkade
engros-affärer i spannmål. Redan året
därpå dog han 24 år gammal. Den
unga enkan måste sörja försin utkomst— och så fick hon anbud från direk-
tören för ett af Kjöbenhavns varietée-

tablissement. Hon mottog anbudet. Hen-
nes debut vakte icke sä ringa uppse-
ende i Kjöbenhavn. Sedan dess har
hon endast sjungit på National och där-
ifrån har hon kommit tillNovilla. Kjö-
benhavns förnämste revyförfattareskrif-
ver hennes kupletter, hon trifs isin
nya bransch och går antagligen icke af
för småsummor.

Hon är bara tjugutvå år, har en för-
tjusande hy och försig med beundrans-
vätd chic. Hon är synnerligen „ny-
delig",och tydligen publikens förklarade
gunstling.Ihennes sista nummer. „Ah,
Mathias," stämma alla in irefrängen,
och så

— applåderas det. —
Nöjd med min afskedsafton på No-

villa vill jagytterligare tillägga att pro-
grammet i sin helhet var både godt
och omvexlande, och att jag tykte synd
om etablissementet, som snart måste
stänga sina portar trots att såväl publi-
ken som kritiken enhälligt erkänna dess
berättigande

■» -o» »

Notiser.
— Abonnement å biljetter till "25„premiärer" kan ske alla dagarisven-
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C}E»MAIIA« LIFFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAG I STETTIN FFRD QTA MW R_ j
Generalagentur förFinland. Richar dsgatan 2. Jf J±i KJJ. ö1A M111 K
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II Franska Lifförsäkringsbolaget §|
§ LURBAINE, §

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs. *®J

i Bolaget meddelar fördelaktiga försak-
jfl§ ringar af alla slag. Genom samarbete med (SJ;«[ sjuk- ocli olycksfallförsäkringsbolaget L'Ur- m&

liaine et la Seine beviljas de försäkrade vid
■ÅS) sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, (Kl>K hvilka fullkomligt säkerställa såväl denför- /«*

säkrade och hans familj, som ock de per-
(fg| söner, med hvilka han ståriaffärsförbin- (KJs| delse för den oundvikliga förlust, som en ,gä*{cs? sjukdom och ännu mer en obotligsådan el-

ler enolyckshändelsemedföra. Bolaget efter- (8S
*rg. skänker nämligen, såsom allmänt bekant, ,rffe
ls® premierna för hela sjukdomstiden ocli utbe-(Kj talar s/4 af kapitalet,om sjukdomen~ap öfot- "(Kl

lig och resten vid dödsfall.
Bolaget LTrbaines försäkringar äro W

(8» därför särskildt att rekommendera för her- (8®
*m rar affärsmän, då det gäller att säkerställa ,«**

större affärsföretag genom lifförsäkring,
ÄS emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- (Kl

samma störingar svårare sjukdomsfall all- /gjfc
vS? tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor-(Kl ges- och förlagsmanstora förluster. (Kl
(ÄÄ ■"?ör dessaväsentliga fördelarerfordras ,«X»l^ icke några extra premier utan endast att
(Sas den försäkradeafstår från den årliga vinst- (Ka
,'zffe andelen. /fix*.
(K| Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. (Kl

Qarlvon vfänorring. %I m

SVENSKA TEATERN.
(Forts, från l:sta sidan)

Biljettpriserna äro

Länstolar aFmk 4
Parterre n:ris ;5.'l — 72■i54
Parterre-galleri .
Parterre-avantscen

i. 3: —
„ 2-50„ 2:50„ 20:—
„ 3:50
„ 3:50

stycketals
Parterre-1'
Förstaradensiond^^MFörstaraden . .|
Andra radens avantscen

" »
*

. 12
stycketals

„ 1:50
» 1:50

Andra radens l'on<l|
Andra radens sida, irampl^^J„ „ „ öfrigaplatser
Tredje radens avantscen.... „ . 1

, » 6
stycketals „ i

Tredje radens fond
sida
galleri

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl 9 f m. - 3
o. m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagar kl
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. ib. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges för hvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

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

Jita Tur» k ti
Helsingfors London Wiborg

■"_^

Ett stort lager Velociper inkommet
till höstsaisongen

Ett parti Velocipeder af årets mo-
dell realiceras med 10--15 % rabatt

Ett ständigt välförsett lager Veloci-
pecltillbehör

Reparationer af alla slag från det
minsta till det störstaarbete utförespå
det noggrannaste samt till möjligast
billigt pris hos

John Tourunen <& C:o
HELSINGFORS,

Norra Esplanadgatan N:o 41
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»QuadraiitVG. W. RELANDER.
"^^-%.»-%.^^«försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA, G.F. Stockmannsorder till landsorten omgå

ende prisen städse
billigast.

Telefon 1803. Depot å

MPihlirrpii orr rra ŝ punsch
1IlliyiUll Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant. |-\ekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till-
Ubehör lör glödritning& snidning s. s. mönster, färger färnissor, vax m. m.— Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigaste priser.

Finsk Konstslöjd Utställning.
.Hikaelsgatan 1. Tel. 883.
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»Dlirkopp""
Velociped

Jeepar.
Verkstad.

Direkt inporterade

(hörnetaf Högbergsg.)

A. W. Eklund S C:o
Vin-

bpirifuosa rfanelei
Skilnadsgatan 19.

Telefon 310.

Telefon 1954.

.f^■**m?

VINS H,
ytterst billigt.

A.F.Hagelbergs Punsch- & VinhandelL.Roberts^. 8,
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ska teaterns biljettkontor Vid dessa
föreställningar uppföras antingen allde-
les nya stycken eller nyinstuderadeäl-
dre pjeser, som icke uppförts nätsföre-
gående spelar. Ät abonnenterne till-
ställas fem gånger under spelåret check-
böcker innehållande en hvar fem check-
biljetter. Hvarje abonnent har rätt att
då han icke vill besöka en ..premiär"— dock högst fem gånger under spel-
året lielinlliinili' ilirk 111

s biljettkontor, där afgiften åter-
betalas, hvilket likväl bör ske under
förköpsförsäljningen dagen före spek-
taklet. Abonnenterne erlägga det van-
liga priset för sina biljetter utan för-
köpsförhöjning. Detta pris gäller äfven
vid de „premiärer", då biljettprisen af
en eller annan anledningblifva förhöjda.
Sådant kommer t. ex. att inträffa vid
fru Håkanssons och hr SVennbergs gäst-
spel.

Förstaabonnementsföreställningengif-
ves måndagen den 1± september.

— Svenska teatern uppför onsda-
gen den 9:de skådespelet „Sacha" livar-
vid titelrollen utföres af fröken Emmy
Bonnevie och öfriga hufvudrollerna af

fru Bränder samt herrar Svedberg och
Lindroth.

Följande nyhet blir det uppslupna
lustspelet „Herr Kalfaktorn * jaaed herr
Victor Castegren ititelrollen.

— DirektörErnstAhlbom inledde
sin sejour i Wasa med uppförande af
von Nummers originella lustspel „Pa-
stor Jussilainen". Stycketgafs för fullt
hus och lifligt bifall (12 framropningar).

En repris af Pastor Jussilainen torde
äfven vara att förvänta å vår svenska
scen härstädes.

— Svenskainhemska teaternbör-
jade sin spelsejour iKuopio sond. d.
30 Avg., hvarvid uppfördes Roderich
Benedix förträffligalustspel „Slägtingar".
Följande program Tisd. 1 sept. var
„Bomeo och Julia". Sejouren iKuo-
pio är beräknad att fortfara till d. 15
dennes och repertoiren därstädes att yt-
termera omfatta „Fjärilsstriden" „Da-
niel Hjort", „Bröllopet pa Walleni",
„Nya bibliotekarien", samt „Begina v.
Emmerit.

Ifrån Kuopio styres kosan till Wi-
borg. Under färden dit gifvas ett par

föreställningar ihvardera af städerna
S:t Michel, Kotka och Fredrikshamn.

Sällskapet arbetar, skrifves till oss,
med lust och intresse under sin nye
instruktör, herr O. Malmgrens, insikts-
fulla ledning.

— Herr Dardanell" den, på sai-
sonens premiére å svenska teaternpre-
senterade gamle lustigkurren, har i
själfva värket, ett kvart sekel tidigare,
redan förut en gång besöktHfors och
framkallat munterhet.

Han uppträdde då på Arkadia-tea-
tern vid en soirée arrangerad af den
oförgätbarekomikern, skådespelarenGu-
staf Halländer, som själf utförde par-
tiet.

Agapetus spelades af en elev vid då-
varande elevskolan den vackra, lifliga
Hilda Magito, vid hvilken man under
hennes korta teaterbana läste stora för-
hoppningar. Wädersten återgafsafherr
Salin, Dora af Karin Magito samt öf-
riga roller af framstående amatörer på
den tiden

Således: intet är nytt under solen!
Ej ens Hr Dardanells upptåg — i
H:fors

—
Leon9avallo harfullbordat tvänne

kompositioner, hvilka genom sin tilleg"
nan vakt stort intresse. Den ena kom-
positionen, en romans „a .Ninon" enligt
Mussets poem, är tillegnad fru Meyer-
Cohn^den andra, en vals Valse co-

Här dedicerad till fru Clarafjuette"
Goldbarg(

— Paul Lindavs nya skådespel
„Die Briider" gjorde vid premieren å
Cur-teatern i Xauheim under författa-
rens egen ledning stor lycka.

Ett och annat.
Pä ridinstitutet: „Jag är rädd, min

herre, att jag måste be Er betalaiför-
skott för hyran af hästen."

Amatörryttaren: „Hur så? Är Xi
rädd, att jag ska' komma tillbaka utan
hästen?"'

„Nej, åh nej, då, men hästen skulle
kunna komma tillbaka utan Er.il
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Ledig annonsplats Ledig annonsplats

Nk , l ; > .
rt $ g5O (profkort å1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, *le-
ftaå- vi7lk inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort.
■a tv! «' ha ett SOdt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till

Glasvaror
tillmrjcketbilligapriser I

Mikaelsgatan N:o 17,
midt emot Jer "nvägsstationen,

Ledig annonsplats.

ATELIER
Glogatan 3

Ledig annonsplats.
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Daglisfa.

Museer,
-<<£

Konstflitföneniugens museum i Ateneum onsdag, lördag
och söndag 12- \S/

ÅS*Konst/' tens saml i Ate m aila dat 12—3
Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg

20). onsdag och fredag 1 i. söndag 12—
Vhiversitetets skulptwsamUny (kem. lab.) onsdag och

lördag1-
Cggnaei galleri iBrunnsparken alla dagar ii f. m.

7 e. m

Nöjen i dag

Svenska Teatern: Kl.i,8 e. m

■Ip^Bästa medel förmunnens g

I§P^J> och hudens vård. jå||

n^^^^L A^ ■ ::: ~Mwå

fcm^ förMaiHiiies^SociiHaaÄeiiiSTOni^^^^B
f^4Mi StomotoÄ

l^pl Stomotol -B
Ä/* Stcmotol — -^

Finska Teatern: Kl. i/2 8 e. m
Brunnshuset: Varietéföreställning kl. V„ 8 e
Kapellet: Musik. Kl. ' 8 e. m. tvål
Opris: Musik kl. y2 Be. m,

tandpulver
Nöjen i morgon och öfvermorgen tan

Brunnshuset: Varietéföreställningkl. ' ,8 e
Kapellet: Musik kl. 1.,8 e. m
Op«s.

-
Musik kl. i/28 e. m L. A

«H4tlt

J. C. M^XMONTAN
Innehafvare:E.Nyberg.

Biner d Spirituösa.
Brefpapper Avg. Ludv. Hartwa

rikhaltigaste lager at ut-
ländska och inhemska
sorter, linierade och

Mineralvattenfabrik Bageri&Konditori.Helsingfors, Alesandersg. 2G,

olinierade.

Nu inkommet:
Moderna kragar, spetsar,

band, sidentyg, crépe
m. m.

ytterst billigt

hos Firma
H. Elimin.

9 Alexandersgatan 9.

Telefon 169

52 Alexandersgatan 52
Firmatryck utföres billigt.

fAHLBMS PAPPERSHAr.MIL.
Alexandersgat 15.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS. Helsingfors

■^^^^^^^^^^l^-

r-*
nr)
o

>

GENERALAGENTER:
STOLZEKTBEE.G <*3 BÖCKER.Alexanåercgatan ±T. Telef. 2055.

Parakan Salak Tee"
(> o

liraii Parakan Salak

Parakan
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Absolut kemiskt rent, fritt från alla för hälsan skadliga beståndsdelar,aro-matiskt och välsmakande har för sin utmärkta kvalité och flna arom till-
vunnit sig allmänt erkännande, och har å senaste hygieniska och världsut-ställningar erhållit de högsta utmärkelser.
Största garanti för ren oförfalskad vara. säljes ioriginal förpackningpr1

20-
*

10-
1

4-
'

2 kil°-

Obs.! Netto vigt!!
Parakan Salak Tee lämnar den största garanti, tv hvarje köpare ägerrätt att kostnadsfritt låta undersöka dess äkthet å härvarande kemiska la-boratorium.

Salak Tee
3) Äkta Parakan Salak Tee erhålles endast genom undertecknads parti-återfSsäijlre": Jning K° rra 037 och hos nedanstlende
X. Kochtomoff.
K. M. Brondin.
N. A. Turdni.
A. Johansson.
A. Holmström.
G. A. Isaksson.
K. G. Jalonen.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

Alexandersg-atan N:o 11.

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan 14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier för plansch-& kartupp-
fodring, Reklamskyltar m. m,

Fredr. Edv. Ekberg.

Tee Onderneming,
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Generalagenter:
STOLZENBERG & BÖCKER,Alexandersgatan 17. Telefon 2055.

Java,

Annonsera

annonserna ytterst billiga, särskildt om do ta-

Oratis. -§—

Annonser ocli prenumeration emottagas å tid-

och genom kolportörer.

„<&rogram-éilaået"
gas förlängre tid

t)he t hvarje annonsör får sig f)i lUUH.. tidningen hemsand
'

UOS.i

ningens kontor Mikaelsgatan1, 1tr. upp.

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

äterstå.

Lösnummer i Laurents urbutik

I^A GATLOIiE.

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Cono. Langebck.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nioht.
Karlsbader piller,
Fellows Syrup.

Fr. Nyman. j. F_ Tjwnå.
-K. It. Ohman. Verner Hedberg.
A W j

olm- Hjelt & Lindgren, £. r" J- Hyvärinen.
A..-V. Henriksson. F. E. Sundell.C. Antson. a. Silvo.Hfors Mim.Konsumtionsför'. butiker
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Assam.

ar:
J. H. Dahlgren.
A. E. Isaksson.
K. E. Wassholm
P. Jääskeläinen.
E. Lönnberg.
S. Johansson.
Fru Laurens
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MARL GÖHLE.
G-e^era.lagrezvt far artals^a. dfc xa-jnsslana..
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