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SKRÄDDERIET AXEL PALMROOS
MATTI RINTALA

Alexandersgat. Lager af fina äkta Vinet*
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,
Af sorterac/t fager inhemska och utländska ty-

ger tillverkas valsittandekostymer.

Waseniuska Bokhandeln.
Undertecknads Maskin- och Elektriska anläggningarCAFE DIT lOED
InWMUBBiI Sofiegatan 2wInnanfönster kitt

K. A. ENBOM.
Serverar smörgåsbord,'/i & '/iportioner, salta biten

Varma & kalla sexor, till billigapriser.
Tekniska uppdrag af alla slag

utföras af4 VILHELMSGATAN 4,
rekommenderas. a e5.a.1a.r.?i Tekniska Byrån SEPPO,13 Mikaelsgatan. Telef. 870. Reqvirera per telefon 18 03. Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer.

GustafG- W. Relander
- Kaserng&tan 48,

— —
Telef. 349.Kittning afinnanfönsterverkställes

KttQfå Viihpro- NyaateUern Är x upp- FOTOGRAF °*^ —^. Ej. OlalllDcrg Helsingfors, Alexandersgatan17. X W X VUXVAI.
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10 penni.

ctrogram^oJilaoet
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.FORSSTRÖMS CAFÉ
Restaurant & Billards.10 VestraHenriksgalan 16rekommenderas.

Dagligenstående frukostbordMIDDAG fp. 2-5 e. m. å l:5O.15 biljetter 20 mk
Enskilda rum. Soupers d la carte.Beställning å mindre Middagar & Soupéer emottagas.

N:o 24.

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 26 Oktober 1894.

För 2:dra gången

BUBBLOR.
Proverb i1 akt af Alexander L.Kielland.

Öfversättning,

Personerna
Ferdinand Hr Berlin
Camilla Frk Holmlund,

För 2:dra gången

110BB.
Lustspel i3 akter af Harry Panlton och E. A,Paul-

ton. Öfversättning

Personerna
Fru Bruno.Äiobe, statyHH^H^H^H^H

Peter Ihinn,direktör förett all-H
mäntEngelsktförsäkrin;
bolag rHrTUegcß^^^^H

Caroline, hans hustru Fru GrimdeiJJ^BHelene Griffiu 't , . fFrk TscherniehinWJ
HettyGriffin /hennes systrar \Frk Widell. ■
Cornelius Griffiu,hennesbroder Hr Wilhelmsson.^BLerdHamilton Tomkins ....Hr Swedberg. H
Peter Siloks Hr Malmström.I
Beatrice, hans dotter FruEiégo. H
Magda Mifton, guvernant . . .Frk Gerasimovitsch
Philip Junings Hr Ahlbom.
Mary, tjenstflicka Frk Berglund.

Mellan andra och tredie akten intet uppehåll.

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

IJ3 fe^

Peter Iljitsch Tschaikowsky,

Ikväll gifver orkesterföreningen sin första
sinfonikonsert för säsongen iuniversitetets solen-
nitetssal. Programmet upptager bl. a. Tschaikow-
skys sista sinfoni, hvarför vi idagens nummer
införa den genialiske kompositörens porträtt.

PAPIN PERHE.
4-näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut Minna Canth.

Suomalainen alkuteos

Pastori Henrik Waltari
Elisabeth, hanen rouvansa Emelie Stenherg,
Jussi Waltari, heidän poikansa.

ylioppilas Knut Weckman,

("Hanna KunnasHanna "1}■ heidän tyttäriään
Maiju j J (Olga Poppius.

,Kaarle Halme,Teuvo Rastas, ylioppilas
Koura Savén Mimmy Leino.
Noiti Wuorio Mimmi Lähteenoja.
Martha, palvelija Waltarin per-

heessä Naemi Kahilainen,

Vossikka Otto Närhi.
Kirjapainon poika

(het avataank:lo 7. Mytäntö alkaa k:lo J/aBja
loppuu k:lo V2Il-

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR \j£/ ~^y"^^"^o

<aäfvensom DAMKAPPOR.
Damskrädderi under utmärkt ledning,

Lorens Malmstrams
HERREKIPERINGSAFFÄR

(midt emot Kapellet)
rekommenderar sitt försaisonen moderna ochnya'äger ien ärad allmänhets benägna hågkomst,»pecialité: nyheter iCRAVaTTEK.

PIEHL's CAPE & BILLÄRD
Unionsgatan 17.

Hskommenderas i den ärack allmänhetens
hågkomst.

Obs! Ny och väl justerad BiIlärd.
Utmärkta köer!

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Fredagen den 26 Oktober.

Obs! Herrar Akademici!
Studenthusets restaurant

Serverar middagar a 35 Fmk.per månad
1:25 pergång, samtiöfrigtbilligapriser.

Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta röd-viner,enligt kemisk analys

äkta, rena naturviner,hvilka såsom bekant använ-
das vid utländska kurorter såsom synnerligen hal-
sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numera a alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus.

SUOM. TEAÄTTERI.
Perjantaina Lokakuun 26 p:nä.

cfäansannäytåntönä atennohiilla

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnären arletei,— = förlag aj finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon H:o 264.

Rinnoilla
näyteliään

HENKILOT
Benjamin Leino

1894.

med
MUSIK
kl. 3—5 e. m.

c/. H. WICKEL
VINSANDEL.

dlrraßs 3unscß
wisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

■^6uldmedalj 1890. #>- — ;—
i

N:o 48

Vlaafßi.

samt



JULIUS SJÖGRENjj 3likaels//afan 4 Centrala /tus.

j» Ylle- och frikofvaruaffär.|
Välsorteradt lag-er. Billiga priser. Ji

Eu/försälg-ingsaktiebolaget ]
K ALITA. I

JSifförsäfiringariJEifräntor.
Billiga premier — liberala för- |

säkringsvillkor. 1

SOCIETETSHUSET.
Alla dagar från kl. 3-—5 e. m

TABLE D'HÖTE
med musik af svenska kapellet, samt kl. 8 e. m

/IJfonkonserf & föresfäffning
med omvexlande program.

IlT^%B^>^ Ti«^~^sJ^"3

H^Franska Livförsäkringsbolaget ||IL' U R B A IN Ei
Rneddelar fördelaktigaste lif- och kapital- Si■försäkringaraf olika slag. Särskildt må W,
■framhållas de sä eftersöktabarnförsäk- WA■ringarna. LTrbaine är fortfarande det S§jIenda bolag,sommeddelaruppskjutna lif- W,Iförsäkringar att vid 21 års ålder träda i W,Ikraft utan alla förbehållredan åt barn |5iIfrån det första lefnadsåret.

I &arl von tffinorring.
Kontor:Mikaelsgatan 1. j-3fr

c2£ JOiljesirotn-m GULDSMED. |^-
€splanadgatan 35. Vredes hus. Cele/on 1427,

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Lördagen den 27 oktoDer,

Program
Ouverture till op. Muntra Fruaroa Nicolai,

Les Patineurs", vals Waldteufd,

Entr'act ur op. Mignon Thomas
Norsk rapsodi N:o 3 Svendsen

PAUS.

Ouverture till op Riwwi Wayner

Koasertstycke, tor flöjt Popp
(Herr F. Prasky)

Balletmusik ur Le Cid Massenet.
Castillane, Andalouse. Arragonaise,
Aubade. Catalane. Madriléne. Navarraise

PAUS.

Dargomisky
La Paloma", mexikansk serenad Yradier

7^\^^^/ !̂=r*"

imeddelas afJjöl Selma Kajanm,
f St. Robertsgatan n:n 39.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
WINER &

SPIRITUÖSA.
Hagelstams Bokhandel.

Fransk skönliteratur till nedsatta priser. PaulSabatier, Vie de S.Fran<;ois D'Assise, (märkligtarbete,
utgåttiöfver100,000 exemplar);8.M.I.Alexandre111,
SuovenirsdeSébastopol.Nya böckerafmodernaförfattare:

Henrik Schiick, Ur gamla papper, populära kultur-
historiska uppsatser, 2:dra serien; Anthony Kope.Fån-
gen i Lenda: Frans von Sche'ele, Det mänskliga själs-lifvet, 2:drahaft;SamuelSmiles,Människans egnakraft:MonogrambokafEmma A., med 600 monogramo. 5 olika
alfabet o. s. v. o s. v. Snoilsky-Edelfelt, 2:dra haft.

Till Snoilskys »Svenska bilder" erhållas på beställ-
ning pärmar iläderplastik, utfördaaf grefVinnanEva
Sparre.

Helsingfors %3liéinsfiiuf.
o
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Telefon 304. Privat 525.

Sträng vinter. Då allmänna fale-
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 pälsvaru-
lager, som, complet sorteradt förvintern,
erbjuder bästa tillfälle att göra inköp och
beställningar. Lagret är af ofvan antydd
orsak större än vanligt.

åiiriirp iåfl
SSefcoasa.xiieiia.era.s.Högbergsgatan 82. Telefon 1062.
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8. Kosack dans

10. Björneborgarnes marsch

Undervisning ipiano

CARTE D'OR En ny sorts virtuositet gifves knappast någon millionärsoaré
utan att antingen mrs Shaw själf eller
någon annan konsthvisslerska uppträder
på densamma. Sålunda är det förklar-
ligt nog att man äfven iLondon nöd-
vändigt ville höra F örenta staternas
näktergal'-. Hon kom med en rekom-
mendation af fru Vanderbilt, fick ge-
nast hvissla för prinsen af Wales och
uppvakte sådan entusiasm, att hon
från Paris måste återvända till London
för att gifva en rad konserter på Herr
Majestys theater.

regler skola sin vackra sopranröst.
Medan hon var sysselsatt med detta,
och då tillfällig heshet hindrade hennesjunga, hvisslade hon sina solfeggier
för att inte vara sysslolös. En dag
påträffade henne sångläraren under ensådan där konsert och blef så öfver-raskad af skönheten och renheten hosde hvisslande tonerna, att han utropade:Hvad behöfver ni sjunga vidare? Nikan genom ert hvisslande bana er vä-
gen till lyckan".

Att publiken hvisslar åt dåliga sån-
gare förekommer, såsom man vet,
emellanåt; äfven primadonnorhafva er-
farit ett sådant missöde och till och
med Patti har en gång varit utsatt
därför. Alldeles nytt är däremot att
en sångerska uppträder och hvisslar
själf, under det publiken applåderar.

Denna nya gren af virtuositeten,
hvisslandet" eller pipandet med mun-
nen har först på andra sidan det
stora vattnet" iyankee'ernås land blif-vit utbildad. Den berömdaste ameri-kanska hvisslerskan är Mrs Alice Shaw,
hvilken också lyckliggjort den gamla
världen med sitt besök.

IRROY
CHAMPAGNE Sedan denna stund", berättar honsjälf, har jag endast studerat hvissel-konsten. För närvarande har jag lät-

tare för att hvissla än att tala; jag
kan hvissla så länge jag vill utan att
tröttna—

två timmar efter hvarandra,
om så behöfs, och har gifvit akt på,
att när jag slutar, tonens qualitet ärbättre än då jag börjar. Jag vet väl
att jag försthunnit inhemta begynnelse-
grunderna till denna konst;ty otvifvel-
aktigt kunna helt andra värkningar
och mycket högre toner åstadkommas
genom hvissling. Länge har jag dröjt
att offentligt uppträda därmed. Förstch främst tyktes mig en kvinna somhvisslar ej vara fullt korrekt". Men
lutligen har jagbesegrat den fördomen
ch vill nu hvissla för hela världen
tan fruktan att bli uthvisslad.'1

TillParis kom hon med sin far,M:rW. Horton och sin väninna Mrs Camp-
bell, som ackompagnerar hennes soli
på piano. Hennes första uppträdande
där egde ram hos millionärskan M:meDunn, som till hennes ära föranstaltat
en musikalisk soaré.

m
:S6Renault & Co Mrs Shaw är en ganska behagligföreteelse, lång och smärt till växtenbrunett, med mörka ögon,uttrycksfulladrag och högst elegant sätt att föra

sig- Man skulle kunna tro att hennesnvisselproduktioner skulle göraett myc-ket komiskt intryck, men hon hvisslarutan någon förvridningaf anletsdragen,utan all ansträngning, m ed ennäkter-gals medfödda anlag", såsom en för-
tjust kritiker uttrycker sig.
INewyork har genom denna egen-domliga virtuos hvisselkonsten formli-gen blifvit modärn: en mängd damerha plötsligen trott sig upptäcka hos

sig anlag och kallelse därför, och det

COGNAC Då det torde intressera våra läsarin-
nor att närmare få reda på mrs Shawoch hennes konst, så vilja viej under-låta att berätta, det hon först skådat
dagens ljus iNewyork och där blifvituppfostrad, äfvensom att hon sedan
några år är enka och moder till fyra
små förtjusande flickor.

FerÉtonÉ kvaliteter.
GULD
SILFVER
BRONS

Angående det sätt hvarpå hon kom-mit att upptäcka och utbilda sin hvis-seltalang ges det flere läsarter,af hvilkaföljande torde vara trovärdigast. Honhar alltid älskat sång med passion ochbemödade sig ifrigt att efter konstens

Medaljerna.

|rf^ ATELIER \ S«ntå d
o
s&utabeiyfBlsiiy6ors b"^TFTT!f!S^^3

Glogatan 3
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Sedan sju år har hennes produktio-
ner egt rum; hon gjorde genast furore

ttt walgjordt arbete behöfver icke vara förenadt med höga pr
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SVENSKA TEATERN.
(Forts, från l:sta sidan)

Biljettpriserna äro

Länstolar
Parterre n:ris 33— 72
I^^^^^HV3— 154

a Fmk 4:—
i. » 3:-
-» » 2: 50. » 2: 50
» „ 20:-

Parterre-gallen^l
Parterre-avantscen

stycketalsParterro-logo^^^^B
Förstaradenslond^^HFörstaraden . .
Andra radens avantscen

stycketals
Andra radens fond^^^^^lAndra radens sida, framplats„ „ „ öfrigaplatser
Tredje radens avantscen....

stycketals» » »
Tredje radens fond„ » sida„ galleri

— :75— :50

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—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.

Söndagen den 28 Oktober.

BUBBLOR.

N IO B E.

össass-ssgä

cd
O)
CO
E

mm% Orkesterföreningen iHelsingfors.

Köp alltid I:sta Sin/oni-l^onserten.
Fredagen den 26 Oktober 1894

Excelsior velociped.
Program:~~" Som Fabrikens generalagenter —

ej återför-
säljare — underkastavihvarjemaskinvår strängapröf-
ning och ligger det fullkomligtutom vårt intresse att
försälja en felaktigvara,utom attFabrikens namnoch
garanti äro en tillräcklig borgen för varansduglighet.
~4 Obs! S*or nyhe* inom kort. Öbs! ?*~

Ouverture till op. Der Was-
Cherubini,serträger"

Aiel Wiilnia Hjalmar Fellman Konsert (l:stasatsen), ±ör violin Beefhoven.

Alexandersg. 21.
Telefon N:o 1232

(Herr J. König)Wladimirsg. 19. £_^
Telefon N:o 758.

Sinfoni N:O 6 (pathétique) . . Tschaikowsky,

r> $® Adagio Allegro,
Allegro con grazia." *p
Allegro molto vivace.
Finale,

ismakfulla mönster Konserten börjarkl. Va 8 e. m.

Robert l^ajanus.hos

Dirigent.V. GrashoJJ.
39 N. Esplanadgatan 39.

m
Centralpassagen. Tel. 1146.

tför alla till facket törandearJetenGRAHN, HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. „,

If Qniversitetets Solennitetssal.

i!

m

v?
7s>
-n

«/. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan JV:o 3,=utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt. =:^=
Telefon 1192,

C3-£iiXXi.i3x-ixxi restaurant s
3

1-oli.olxxlxxea3.ca.ol*jas.

Begär/sTN

Oskar/ /fn^/Levins/*»"^ /

/ Ä^/iskyld

/ / Refcommenaeras
/QO //på dstbästa.

s£a 2 s "

ra -g «> c fe Z

<j:« g-11
;Ö 03

o Ledig annonsplats. Ija

15
*OH. DU BOUZET COGNAC.
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och det pekuniära framgången har varit
lysande. ILondon har Mrs Shaw
hvisslat för Shahen balettmusiken till
Délibes ,,Sylvia", ackompagnerad af
orkester. Bifallet var utomordentligt,
och värkligen utför hon också sina
stycken med stor känsla, obeskriflig
grace och förvånansvärd färdighet.
Hennes register är ganska omfångsrikt
och omfattar 2 */? oktaver. Hon öfvar
sig två timmar dagligen och så sam-
vetsgrant, att inöfvandet af hvarje större
nytt stycke fordrar två till tre måna-
der innan hon låter höra det offentligt.

Hvad styrkan af henne hvisselton
beträffar kan den stegras till den grad,
att den är jämförlig med en poliskarls
hvisselpipa. INewyork, der man van-
ligen tillkallar droskkuskar medelst
nvissling, hände det också en gång,
att, då hon vid öppet fönster öfvade
sig, efter en quarts timme en hel
droskstation etablerat sig framför hen-
nes husport, och det kostade mycken
möda att göra för kuskarne begripligt,
det man ej tillkallat dem. Sina fyra
flickor, hvilka äfven lära visa talang
fe hvissling, ropar mrs Shaw aldrig
vid namn utan hon har för hvar och
en af dem en särskild hvisselton.

Säkert skall hon icke heller iParis
kunna beklaga sig öfversittmottagande.
Der var denna hvisselkonst något nytt,
ehuruväl redan två ,,konstnärer" på

kaffékonserter, Duhem och Tusier of-
fentligen hvisslat stycken där, och likaså
enskilda dilettanter i den förnäma verl-
den lära1 briljera därmed. IAmerika
och England lär det finnas många som
lagt sig på denna konst. Adelina
Patti lär också finna behag däri och
för icke så länge sedan ha iett ut-
valdt sällskap hvisslat kavatinan ur
,;Barberaren".

Äfven iTyskland finnes det qvin-
liga väsen, som enligt hvad deras be-
kanta försäkra äro ,,virtuoser medmun-
verket", emellertid ligger däri en viss
ironisk mening; kanhända att emeller-
tidbåde där och annorstädes den vackra
mrs Shaws uppträdande kommer att
bilda en skola — ; efter hennes rika
skördar af lagrar, dollars, guineer och
francs kommer väl mången att spetsa
munnen!

e=^§§ sfer*

Notiser.
— Ledig anslagen kapellmästar-

tjänst. Kapellmästartjänsten vid Ny-
lands bataljon är numera anslagenledig
att ansökas inom den 18:de november.
Tjänsten åtföljes af ett arvode stort
2,000 mark samt 10 % af alla vare
sig af musiken i sin helhet eller sep-

tetter inspeJta medel. Ansökningarna
ställas till bataljonskommendören.

— Johann Strauss firade sitt 50-
-åriga dirigentjubilium den 15 Oktober.
Konstnärer och konstnärinnor vid komi-
ska operan iNewyork öfVerlämnade vid
detta tillfälle åt honom en lagerkrans
af silfver. På hvarje blad af denna
finnes ingraveradt namnet på någon af
hans kompositioner, och imidten är an-
bragt en gyllene lyra med kompositö-
rens porträtt och ett par takter ur An
der schönen blauen Donau". Ofvanför
vaja Österrikes och Nordamerikas ba-
ner med inskriptioner.

— Brandon Thomas, författare till
Charleys tant" har på beställning från

Amerika skrifvit en operett-text, till
hvilken Jacobowsky skall sätta musik.

En arabisk hofskald. ISuez up-
pehåller sig för närvarande den beröm-
de arabiske skalden sheik Ali. Han
är öfver hundra är gammal och något
svag, hvarför han sökt stärka sig ge-
nom en liten resa från Kairo till Suez
och därmed följande luftförändring.
Sheik Ali har varit hofskald hos nästan
alla khediver sedan Abbas den förste.
Han är mycket rik och åtnjuter stort

(Forts- å sista sidan.)

Wnk

IspiGeneral
Depit

Qanfralpassagan,
Försäljning af Husqvarna välkända

och vid flere utställningar med högsta
utmärkelse prisbelönta

Familje-, Skräddare- och Skoma-
kare-symaskiner, Stickmaskiner för
finare och gröfre arbeten.

Nålar, Oljor, Maskindelar.
Största lager. Billiga priser.

Depot.flusqvarna General
a 4,50 (profkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- A fMI W? W WW? W* W nmå-t,^ inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. im. -1 -Xi JU Jt ML H
t>!.Nl ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vand Eder da^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MMM|^^^^^Glogatan 3



SOCIETETSHUSET.
Fredagen den 26 oktober kl. 8 e. m

Program.
Kongl. Göta Lifgardets paradmarsch.
Ouverture Romantique Kéler Béla

IvanoviciRosa Orientului, vals
Ballet af fröken Lusinskaja och herr Lusinski,

Upptr, af systrarna Gerda och Signe Borg,sång-
duettister

IMiss Fanny Nona.

paus
Finska Rytteriets Marsch
Svenska hvisselkonatnären, Herr E. Petrei,
Upptr, af systrarnaGerda och Signe Borg, sång-

duettister,

La Czarine, Mazm-ka Ganne
Ballet af fröken Lusinskaja same herr Lusinski
Chanson sans paroles Tschaikmvsky

I Miss Fanny Nona
Slutmarsch,

Eventuella förändringar af programmet förbehålles

Annonsera

€&rogram~*fåladQt"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid-

fifiQIHvarJe annonsör får sig HL j
UUH.. tidningen hemsand UUS..
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Annonser och prenumeration emottagas å tid-
ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp.

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.
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Från uilandds feairar.
Veckans program

Stockholm
K. Operan. Orfeus. På Sicilien.
K.Dram. T. Själens rättigheter. Trogensomguld.
Wasa T. nUt medhm!" — Niobe.
Södra T. Panelhöns.
Folk T. Husvärd och Hyresgäster.
Svea T. De tre musketörerna.

Göteborgs Teater: Per Olsson och hans käring
Kristiania Teater: Hr TanqueraysandenHustru.
Köpenhamn:

K. Theatern. Aida.
Den KaerlighedDagmar Th. Den inbildt Syge,

Den Kaerlighed!
Folk Th. En börsbaron.
Casino. Boccacoio,

Paris
Operan. Othello
Com. Franc. Sever6 Torelli.
Öp. Com. Manon.
Odéon. Le Syeomore. La Barynia.
Gymnase. Nos bons villageois.
Vaudeville. Madame Sans-Géne.
Eenaissance. La Eemme de Claude
Varietes. Lili.
Palais Royal. Les Joies du Foyer
Chatelet. Le Juif Errant.
Bouffes-Parisienne. La Femme de Narcisse

Herlin:
K. Opernh. Zar und Zimmermann.
K. Schauspielh. Die Schule der Frauen.
Deutsches Th. Die "Weber.
Lessing Th. Die Schmetterlingsschlacht.
Berliner Th. Niobe.
Residenz Th. Demi-Monde.
Friedr. Wilh. Th. Der Vogelhändler
Schiller Tli. Der Meinedbauer.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001.

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtrajin )\rral^s punsc^
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.

skr>f^askiner
TeMska Byrån

Seppo,
Kaserngatan48.

Mi W 5j w ésb M) é"j l.'e
FörentaStaternas

Liflörsäkringsbolag

NEW-YORK.
€rnst Collander

Generalagent för Finland.
Mikaelsgatan 19. Telefon 1843

JOUVIN & C:o's
världsberömda franska

HANDSKAR
säljas endast hos

W. T^33T
A7. Esplanarlg.37

Göhlesgärd.

och

V\as2rngatan 48
Telef. 349.
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Ullgarn,

Strumpor,
Västar,
Strumpstickor,
Virk-, Kanava- & Stoppnålar,
Snodd- & Spolmaskiner,
Skyddskapslar för fickur.
Svenska stickmaskiner.

Mikaelsgatan 2.
Th. Neovius.

Rumtelefoner

Elektriskaringledningar
uppsättas och underhållas
billigast af

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,

K. A. BÅHLII,
PARTI-FÖRSÄLJNING.

af
Droguer,Kemikalier— —

§~ och ~ —̂
Farmaceutiska Preparatet-

Apparater. Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer,Tvålarm. m,
IxTt^;c;la.i.g-a.taxi.15.

CS-log-ataa -i_

anseende. Han har sina sinnesförmö-
genheter fullständigt ibehåll, och det
är endast ett par månader sedan han
skref sin senaste dikt. ISuez omgif-
ves han med all möjlig komfort och
mottager otaliga besök. Den gamle
skalden är mycket glad öfver att se
gäster hos sig och pratar med flytande
humor

~#~

Småplock.
Stjärnan från Kairo. ITilskuer-

en" läses följande kostliga historia om
deniStockholm under senaste sommarå
Tivoli-varietén engageradeM:lleElAzim,
benämd „stjärnan från Kairo, hvars
förnämsta produktionerutgjordes af den
s. k. magdansen:

Jag var häromdagen iCharlotten-
berg. Tåget till Kristiania brusade in
på stationen.— - Nej, se där, uibrastmin vän, som
är stor kännare på varietéens område,
idet han pekadepå en damiett kupé-
fönster, där ha vi ju El Azim, den
berömda „Stjärnan från Kairo"!

En tysk musiker, som en tid rest
omkring i en del norska småstäder,
hade äfven fått sigte på damen, rusade
fram till kupéen och utbrast gladt öf-
verraskad:— Louise Muller, bist du hier! ?

Stor igenkänningsscenochifrigaband-
tryckningar.— Lebt noch dem Vater, der Schu-
ster? fortsatte tysken, men erhöllintet
svar, då „stjärnan" märkte, att vi lyss-
nade till samtalet. Hon drog sig un-
dan, men musikanten skrek af alla
krafter: deinen Papa!"

— Signalement. Kontoristen X.
har råkat blifva alt annat än en vacker
karl. Han blir därför ursinnig, när
vaktmästarne vid mellanakterna säga,
att han inte behöfver något kontramär-
ke, emedan de nog känna igen honom
ändå.

JYlikaeise|aian J\:o 1.
In- och utländskaMans-sko-

plagg,(Jummigaloscher,Sanitas
hårsulor, in- ochutländskaPlån-
böcker och Portmonnäer.

Obs!Fruntimmers- o.Barn-
skodon samt Strumpor slutrea-
liseras till inköpa- o. under in-
köpspriser.

M. Gestrin's butik,
f. d. Böckermanska huset.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Ahxandersg. g.

zJCsmgjoréa cßapyrossor
iaskar om 250 st. å 2:50 p
i „ „ 25 st. å35 p.

» o. Jacob Reincke,
35 Af. Esplanadgatan 35.

ObsI Jutiken är alla dagar öppentillkl.11 e. m,
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Aktiekapital 5 Milj. F:mk.
Alexcmdersg. 42. Telef. 62]

Li&eraff inftemskf éofaq.9t -2
—

X 1* Rök
PHOENIX" papyrosser.

Obs! pen angenäma smaken.
G. A. Nyström & C:o.

Gräsviksgatan N:o 7.
Telefon 1528

it

f

Carl Avg. Seelenbrandt
(ombud för C. W. Schumacher).

Försäljer Kongl. Hoflev. iStockholm C. W. Schumachers
välkända DelUcalett Spis a-Knäckebrödipartiochminut,
(Obs. Oöfverträffadt ivälsmakoch näringsvärde).

H. F. Sturms Delikata DillSaltgurlior ikärl om 50—100till ochmed 1500 st. till firmansegna noteringar.
Försäljningslokal Saluhal-

ten \:o 101$■ 103. Tel. 1287.

CARL BERGROTI
Alexandersgatan21.

t.aj.es.

Stort välsorteradt lager af
Cognac,

Rom och
Likörer

till billigaste priser.-M,F.B.K:smint~~F.B.hntmoLfe
Helsingfors. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri 1894.


