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cFrGgram~<3}ladef
SPENNERT's

sadelmakeriaffär

N:o 33.

10 penni.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och freda*.

Fredagen den 15 November.

OS

SPENNERTin
Varastossa.

1895.

1

V e

(OS

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 15 November 1895,

kl. 7,30 e. m.

)\bonnement j\f:o 7.
För i:sta gången

Slödder.
(Das Lumpengesindel)

Tragikomedii3 akter af Ernst von Wollzogen.
Öfversättning af Rob. von Holten.

Personerna

Wilhelm Kem
D:r Fredrik Kernl

"
(Hr Berlin.skriftställare

■I
PonsotrerKonsTapcll'oik<U Hr Riégo.
Elsa, hans dotter, gift med Fre-

drik Kem Fru Eiégo
Franz Ritter von Plattner. bild-

huggare Hr Castegren
Kommerserådet Dessoir Hr Swedberg
Roderich Fassman Hr Wilhelmsson

Knnibert Dippel Hr Ahlliom.

Enkau Schwumbe, hyresvärdarna.Frk Paldani,
Mieze Pickenbach Fru Castegren

Stycket spelar iBerlin. Tiden den närvarande.

£/ifer an</ra a^fe/7 e/; längre paus,

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

r

J. H. WICKELS J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.wMawsi. IDamßappor, jaeque/ler, siåenvaror, ylletyger för

soirée, visit S Rvaréagséräßier.ARRAKS PUNSCH,
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända

specialiteter till innevarande saison.

Lagret komplett sorteradt
för emottagande af beställ-
ningar. Färdiga pälsfodrade
och vadderade rotonder,
billigt.

torr och söt, prisbelönt med guldme-

dalj vid många utställningar

FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT ÅR 1827
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen

Kontor 3ST. Magasinsgatan 3XTso X.

Portmonnäer

P"^»

O:
5Cps:

"—"

c^

»

015

"""

I
53oe

P8

C»9
si
&8

CO
SO

3*

s

Fru Selma Riégo

(Elsa i »Slödder".)

Onciilin
Jonathan.
Toupart .
Lazarovitch
Lacbapelle
Claire . .
Rouva Toupart
Konra Lahoric
Deborah . . .
(»abrielle . . .
Jenny
Jean

j\ford.

SUOW. TEAATTERI.
Perjantaina Marrask. 15 p:nä 1895

V\ansannäytäntönä alenr\duilla hinnoilla
näytellään

KOTOA POIS
1-näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut Minna Canth

Penttinen, kauppias. . . .
Rouva Penttinen
Fanny, heidän tyttärensä .
Riikka, heidän palvelijansa
Ablbom, kauppias
Rouva Ahlbom
Lindeman, kultaseppä. . .
Rouva Lindeman
Rank, maalari
Rouva Rank
Fellman, tehtailija
Broberg, lääkäri
lliua Ahokas,postinhoitajaPöllis-

mäellä

Aleksis Bautio.
Naémi Kahilainen
Olga Poppius.
Urna Tähtinen.
Emil Falck.
Olga Salo.
Taavi Pesonen.
Mimmy Leino.
Knut Veckman.
Hanna Terve.
Konrad Tallroth.
Oskari Salo.

Maria Rangman,

Suomalainen alkuteos.
Henkilöt

Voimakkaita naisia.
(Les femmes fortes).

inäytöksinen ilveilys. Kirj. V. Sardou.
HAlekgis Bfvutio.MKnut Veckman.BTaa\ i Pesonen.H.K'iiiii'l' 1Halme.■Kiiih-ikl Tallroth.Hoi.^a Poppius.Boiyii Salo.
■\ili-llii J\il lliluillCll
H.Miiiniiv Lcino.
■ihna Tähtinen.■Helmi Talas.
HEino Salmiilu.

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo VaBja
loppuu k:lo 11.

Alla dagar W A 4 & ] Fn m Alla dagar
Middagskonsert Ä ° i?eri± pclmP Aft onkonsert

från kl. 3e. m. JMLITSL I*O&Kl -A.. fran kl- 8'30 e- m-

agasm

och Blomsterkort
finnas i största urval och tillbilligaste
Pris hos

Oskar Fröberg.
46Kaserngatan.

A.W. EKLUND & C:o
§KOAFFAR.Skilnadsgatan 19. Telefon 310.

Välsorteradt lager af

Viner & Spirifuosa Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalageraf inhemska skodon,Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.
"billig-a priser.

Josef Wiberg, Möbeltygsafiar.
Järnsängar och madrasser.

Eullgardiner.
Fjäder ochdun.

TapetserarearbetenN. Esplanadgatan 37,

K"*"^.^ Första Ateliern 1tr. upp..E. Stahlberg

Gloa-atanN-o 1. l:a trappan. Telefon N:o 1984
framhåller gin välkända atelier förutförandet af smakfullaklädnin-
!,ar och hallar. ;EJ> Pförtsoll,

OBS.! rörbeställningar Ull landsorten be/töfre* endast ett ifil-

sittaixlepro/li/'.

duM
Damskrädderi under utmärkt ledning.

WIENER MODE-SALON

Juho Wirtanens AXEL

Mm & ngk :cö E
Ifl Bl =° >

PAU^ROOsTI^ |W e|«l
IkJl^ <^

TTi: Äa.r.

Lager af finp. äkta VinGS*j
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistslca stenhuset. Telefon 320

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnåder m. fl. rs. 1 *(/ p"I 71 00
handslöjdalster. Tillbehör för glödritning& anidning f IDSK J\OnSlSlO|dLllSiallninCl
s. s. mönster, färger, färnissor vax m. m. .1 o
Beställningar emottagas med tacksamhet ochutföras Mil/oolono-fon I Tol ono

till billigaste priser. miKaeiSgaian I. I81. Oi)O.

(.Vanliga priser. Pnsbelont iPariS.) TIATHP"D A T?(Billiga priser. 0 mk pr duss). J* U J_ \S\TJKJ\ J.lexandersgatan 17.

C-pw" ZT 1 T 1 M FcnlflnfSda 31 lsstakl.Fotogr.atelier. Ele- -xIförhållande till arbetet*
1 iTTY^É^TI flf\ M1 Copidliciuy. -» , ganta porträtt ivisitkortsformat qyalité. obestridligen lägsta pri

*■ -A- ,X» X Aw;. Q mk.pr dussin. sen iHelsingfors.
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I **.T*.mn, HflnlmnlnÄm 1 Stort, modernt lager af
LOrenS iViaimStrOm Kravatter, Kragar, Manchetter, Handskar,

Herrekiperingsaffär Underkläder, Hängslen, Resfiltar,
vis å vis Kapellet.

' SchlafrOCkar m,m.tillbilligaste priser.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Rekommenderas för Rökare.

HEMGJORDA PAPYROSSER
LE p

1,10

tillhögre linser M, KARAKQS.
TobaksliandelnBrunsgatan 11

Café Vicforia.
östra Hemitsitatan 13. Td 1866.

i&mm
___
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IBarngarderoDem -,p

Unionsgatan 28 telf. 1968

H Lager af Goss- & Flickko-|j
H stymer.
II Beställningar emottages af||
||alt som till enbarnekipering||Mhör. ii

mmmmmmmm
SOCIETETSHUSET

ORCUS BODEG A."
Goda, billiga viner serveras direkt frän fat.

Äkta viner på flaskor till afhemtning till moderata
nrisei^^^^^H■i i rm q
frukost och aftonrestauration. Kall buffet ala Ber-

lin och Servering a la carte hela dagen.
Öl på seidlar m. m.

1Jäst blir ilängden alltidbilligast.||
Köp alltid eni1

||så är Ni säker om att få en god maskin.||
IIObs.! Den kända reela, liberala be-1|
|| handlingen. Obs.!

ijaJSJSÄ Hiatar.Feli"|
j2É poteniCentralpassagen S^
1|ä^^É^^#^ÉS^^^Éi^^É#i^
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|JULIUS SJÖGREN «
ilikaéltgatan 4 Centrals hut. *>

Ylle- och friholvaruaffär.|* Välsorteradt lager. Billig-a priser. *<

Lc£ifförsäl^ringsakliebolagey|—
-\ EVA.

J2ifforsåfiringar & JSifränhr.
Billiga premierß liberala för-

säkrinqsvilikor.
SSSfcgg

Utställning
hos

jÄ<*a liindholm,
Michaelsgatan 5.

■-. ■".:.j. \\*y -'.:.; ':> r.:-> ->J- Sp) --y-> -w \^J <:"->

! Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp).

Specialitet:
@ 3Vl©cä.:Lo±xH3lsL lit©i*«ttixi* S

Nya vetenskapliga arbeten:
|H Der Grundbau af M. Strukel.

Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.
Fransk vetenskaplig o. skönliteratur. j|p

Konst- ocli Pappershandel.

I:sta Klass

Badinrättning
Wladimirsgatan 32,

J. W- Engberg*.

Klädningssömnad
utföres med största omsorg och akuratess

Stort Urval
Hattar, franska Handskar och Korsetter äfvensom

allt hörande till en välsorterad modeaffär.
Anna Lindström,

Michaelsgatan 2.

Filharmoniska Sällskapets
Adertonde Populära Konsert
israndliårsliuset.

Lördagen den 16 November

Program
Ouverture till op. Die Irrfahrt

Suppé
Widilteufel.

Moszkowski

ums Gliick
Les Patineurs", vals
Sertnad
Fest-Polonaise . . . Svendsen

PAUS

LitolftOuverture till Eobespierre" . .
Aria ur op.nßarberaren:: förtrum-

pet Rossini
(Herr A. Grabau)

Massmet7. Scénes pittoresques
Marohe. Air de Ballet ångelus Tete Bohéme

PAUS

8. Suoraalaisia kansanlauluja
9. Loin du bal, för sträkork

10. Persisk marsch....
Paldman
Gillet.
Strauss.

Konserten börjar kl. Ife 8 e. in

%3to6crf JCajanus.

Brandkårshusefs I^esfaurarrf
rekommenderas

la carte.Souper a

■I ■■

v
Uti J. I.Sjöbergs

Vin- & Spirituosahandel,3, Trekanten 3, f. d.
Spennorts hus. Extra fin-fma 17 & 20 åriga Cognacs
sorter på 1/11/2 V4Vs fl- &n JamaicaRum, Likörer,
Viner & punscher af alla slag.

"r-l

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

AXII å HOL MBIBGS
SKRÄDDERIAFFÅR rekommenderas

SKILNADEN N:o 4.
koitnfa!Operakällarens restaurant & festvåning re

Teaternytt från Berlin
Aiäro nu så godt som redan midt

inne isäsongen och nyheter hafva icke
fattats. Som naturlig följd, när myk-
ket finnes att välja på, kan icke allt
vara godt. Och den regeln gäller lika
mycket här som annorstädes.

Den okt. uppfördes å Berliner-
Teatern en komedi i 4 akter af en
författare hr Robert Mlsch. NI ja!
Författare kan han ju på sätt och vis
ha rätt att kalla sia:, men icke är han
af någon afsevärd betydenhet och blir
det nog häller aldrig att dömaaf hans
opus kalladt r Xachruro" eller .Efteråt".
Stycket slog emellertid mycket an på
den publik, som är sentimental och
icke bryr sig om att fordra värklighet
i dikten. Men största förtjänsten till-
kommer onekligeu de spelande och hr
Schönfeldts vackra i-scen-sättning. Na-
turligtvis handlar ämnet liksom ialla
herrar nybörjareförfattaresarbeten om
en författare som har svårt att komma
fram. Hr Misch's författare är visser-
ligen _ kompositör-\ men detta kan ju
på sätt och vis kominapå ett ut. Miss-
känd i sitt fädernesland, drar „kom-
positören Hans Höland" ut till Schweiz

och kommer där islang med en re-
sande italiensk trupp, som ger sig af
medkompositören tillSydamerika. Un-
der denna tid arbeta hans fru och mor
i hemlandet på makens och sonens
framtid. Ett af hans förutmisslyckade
arbeten „Spelmanssånger"kommer snart
i ropet och dess kompositör blir höljd
med ära. Enklareuppranningkan man
icke gärna begära, men väl att „arbetet"
ick^ hade kallats komedi.

Nu ha vi äfven fått s.k. folkoperett-
teater vid Alexandersplats, efter hvil-
ken teatern fått sitt namn. Direktö-
ren heter Paulet och ämnar låta upp-
föraenmängd godaoperetter. Börjanhar
gjorts ined Offenbach'ska enaktaren rN:o
66a, för berlinarne bekant sedan slu-
tet af 70-talet, då den spelades igamla
Wallner-Theatern. Operetten är värd
att räddas från glömskanoch gjorde
nu som föir stor lycka. Utförandet
charmant. Vore helt visst något för
Stockholmspubliken. På Offenbacharen
följde vaudevillen Die kleinen Lär-
mer". muäik af Varney och text af
Liorat. Textförfattaren är redan förut
känd genom sina arbeten, nTio dagar
iPyrenéerna" och nlsjungfrun" (.Le
brillant Achilleu). Den nya vaudevil-
yen slog genast an och förtjänade det

så väl på grund af charmant text som
af sprittande musik.

Direktionen Paulet kan således värk-
ligen känna sig belåten. Men nogbör
den akta sig för att såsom inämda
vaudeville inlägga osmakliga reklamer,
hvilket förekommer uti nDie kleinen
Lärmer" uti dess första akt och för
en här bekant — puder handlare.

Prosit!

weg

■PåLessing-Theaternharnyligenupp-
prts ett skådespel itre akter af Felix
\PhUippL Pjesen kallas Der Domen

Efter hvad fram-
stående kritici mena har detta sensa-
tionsskådespel uteslutande kommit till
för att enligt franskt mönsterskaffa en
skådespelerska tillfälle att få visa sigi
hela sin glans. Detta hade så när denna
gång kunnat misslyckas omhufvudper-
sonen, fosterdottern Dorothea" och äf-
ven på sätt och vis modern, den patri-
ziska enkefrun ej kunnat
gå iland med sina egendomliga upp-
gifter.

Det hela är ett sensationsst3rcke som
skall mana fram tårar. Men det är ännu
mer, ty det borde kunna öfverträffa
flertalet dylika alster af till och med
WUdenbrueh och Sndermann. Hvilket
ej vill säga litet.För en tänkande hjärna

blir totalintrycket dock plägäamt och
manar ej till förnyad bekantskap med
dessa fanatiska naturfilosofers syn på
tingen. Osmakligt i synnerhet är det
att fostermodern och modernsjälfidetta
stycke ständigt skall hafva det vackra
ordet „moderskärlek" påläpparna.Fram-
för allt fattas idenna pjes just det der
äkta iskaldens tanke, som gör ett ar-
bete till konstvärk. Philippis språk är
alldeles för schematiskt ja automatiskt,
hvadan det hela blir som att studera
lifvet i en läxbok, med korta frågor
och svar. Detta stycke är icke värdt
att införlifvas medsvensk dramatik. Äm-
net är aldeles för tunt och — utnött.

(Ur Varieté.)

Ur ett teateralbum
Den firade svenska sångerskan, Sig-

rid Arnoldson, »die jiingste der sclrwe-
dischen Xachtigallen" såsom en större
tysk tidning kallar henne, har nyligen
pä begäran gjort några anteckningar i
ett s. k. teateralbum.
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A fHi wti w v wt^ n mj är odisputabelt Helsingfors billigaste FotografS-Åieiier. F° r e"
[2i Li Bli EMj 1^ 9anta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14: ■—

|^_^ Ett wälQiordt arbete behöfver icke vara förenadt med högaj|Glogatan 3
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Generalagenter för
de ledande velocipedfirmornaiEngland

Necec" velocipederna
äro de modernaste imarknaden; säljas

endast hos

LONDON & HELSINGFORS.

Ständigt välförsedt lager af allt som till ett
välsorteradt korfmakeri hör, finnes hos

J. Neumann.
FABRIK:

Humleberg \:o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten .'i (Spennerts hus) tel. .933. S&flra
Esplanadgatan2, telef. U2S. Saliihal-

leu 7o— 72-

gfiL-h' In Af» O

» \gi^^^ \f iy\ n

V. Grashoff.
39.NorraEsplanacl-

gatan 39.
Äldsta symaskinaffär

i Finland

Carte dor.«

il \ \V / K
1i CHAMPAGNE.

■_ K;C:o||Tfenaull &
COGNÅC

Verldsberömda kvaliteter.1

Medaljerna.3SILFVERI
É BRONS

SitosMi H & Restanrant
Östra Henriksgatan N:o i
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Gambrini Restaurant.
Helsingfors. KORSETTER

LACK & PO- påbeställ-

LITUR ning och
lageriJ.>y"Mf

rekommenderas Lindfors.

jo

5Fabrik
17 Mikaelsgatan 17. Helenegatan

Waseniuska Bokhandeln.
OLD JAMAICA RHUM
från Holm-PitOU & C:o serveras å alla hotell och restauranter

j. C. jVlazxmontan Vinni» & ?
Innehafvare: E. Nyberg. HllVl U/ U

£L Herman LindellK
Specialaffär

IArtist- (kartmaterial.
Apparater &. mönster I

för Glödritning.
Mönster m. m. R

för löfsågning. w

CHAMPAGNE G
Genera

FRANS SJÖ!

liritnosa.
Nya Rak & Frisersalongen
rekommenderas till allmänhetens benägna hågkomst.

25 Norra Esplanadgatati 25.
invid Waseniuska bokhandeln.

JSyttl! Patentkragar
användas vid klippning för undvikande af hårets ned-

fallande på halsen.
OBS.! Annonserna i taket.

Ed. Wahrt.

ORGE GOULET
agent för Finland:
3LOM j:r,Helsingfors
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Efter sagde tidning meddela vi här
hvad fru A. skrifvit idetta album.— Hvad är musik?— Englarnes språk.— Under hvilka förutsättningar hör
du hälst musik?— När jag själf sjunger tillsammans
med „storheter".— Hvilket orkesterinstrument tycker
du vara fullast af poesi?— Cellon, spelad af masterhand.— Med hvilket accord stämmer din
karaktär mest öfverens.?

En karaktär kan endast jämföras med
ett afslutadt tonstycke.— Hvilken tonskapelse anser du vara
uttryck för den största smärta?— Mozarts Bequie?n".— Din musikaliska trosbekännelse?— Ar antingen för eller

— emot.
Hvilken musiker anser du vara den

absolut förnämste? Och hur vill du
karaktärisera denne?— (Svar) Sedan när blefvo de —
numererade?— Hvilket slags musik rör digdju-
past?— Djupast? — Kontrabasens.

Öfver operan ..Carmen" yttrar sig
konstnärinnan sålunda:

Med hvilken färg skulle du bäst
kunna likna denna operas instrumente-
ring?

Med Rembrandts guldskimmer.
Fann du däri några folkmelodier?— Åtskilliga! Men inga af dem jag

hört iSevilla.
Tyckte du att Carmen led af

reminiscenser"?—
På sin höjd af Mozarts andra

och egna värk.— Hvilken af de handlande perso-
nerna skulle du helst vilja se ivärk-
ligheten?— Ingen,

—
för Guds skull

—
in-

gen!
Hur derigerade kapellmästarnei— Bäst Danbé iParis, iSienna Bi-

zets.
Hur vardetbestäldt medkörerna.''
De tycktes migvaramångengång

..spanska" nog.— Gafs det någon .sårbar" punkt
iuppförandet._ Ja, Carmens döds-sår.— Föranledde „Carmen" någon gång
till en ovanlighet vid uppförandet?

Ja, många gånger följdetenorerna
med — takten.

— .=— ®Ss=

Teaternyheter från
Stockholm

Emil Hillberg, som man numera så
sällan får nöjet se från scenen — han
har under denna säsonghittills uppträdt
summa '13 gånger! — skall nu omsi-
der upp ien ny uppgift, nemligen som
Shylock i„KöpmanneniVenedig"!

M?n emotser med stort intresse detta
framträdande.

En nyhet af värkligt pikant natur är
att den populära sångerskan fru Anna
Lundberg — Ohio-Ohejo... hur nam-
net är ... inom kort kommer att för
Stockholmspubliken presentera sig —
från operascenen.

Pikant — inte sant?

Vasateatern har en hel operettrupp
som går ledig, men som ej kan rycka
upp så länge den teaterns nM:me Sans-
Géne" har scenmonopol.

Emellertid är man färdig att när som
hälst ge den från Djurgårdsteatern be-
kanta operetten nSöndag3barnef med
hrr Svensson och Xilsson-Adami och
fröknarna Hamberg och Nilsson..

Millöckers operett „Profkyssen
intressant namn! — har inköpts.

Södra teatern rustar sig tillett féeri,
som lär bli mycket effektfullt.

OHf**

Notiser.
— Nya operor. ..Gernot" är titeln

på en ny opera af Eugen d'Albertmed
text af Kastropp. Adelina Pattis pro-
tegé, Emilio Pizzi, hvilken som bekant
för divan skrifvit operan Gabriele",
har anländt till London, där hans nya
komiska opera ,.Bric-å-Brac

" skall upp-
föras å Lyric-Theater. Gaetano Coro-
nagro, en broder till kompositörenaf„Festa a marina", har fullbordat en
ny opera ..Enoch Arden" med text ef-
ter Tennyson

— Pour la Patrie,, är titeln på
ett stort historiskt drama af Felicien
Champsaur och hvars hufvudfigurer äro
NapoleonIoch grevinnan Colonna-Wa-

I5

ia

i i »

>rofkort a 1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort
ha ett godt kort i förening med billigt pris. vanu &

XXX.

ATELI
Glogatan 3

RN -^g



'san 'iJdar.' Kontor & Lag-er: Fabiansgatan 14. €a eiska Järnsängar & JVfadrasser, järnvägnar, ffadkar na.m

i~i
c -i-3 c
o D (I
M v 1W>
o» O <n
CO -i W

a a
2^2
OJ <U

3

15g
CO

" "

t""I

T*a,ir£fcls.a.ix Salals. T©©.

JAVA-ASSAM
jedeponesrdFgbTksm:

Salak Tce liar förshmf miirkta qva- I■TTf<; och finaarom tillvunnit sig allmänterkän- -
■naiide och har å de senaste hygieniska och

-
■världsutställningar erhållit de högstautmär- -
■kriser. IIParakftn Sniak Tee lemnar den största ga- -
■>;;i<:i ity hvarje köpareeger rätt att kostnads- -
■iriit låta undersöka dess äkthet å härva- -

kemiska laboratorium.
-

Salak Tci! försäljes härstädes i parti och minut genom -
undertecknad och hos nedanstående återförsäljare. t

K. M.lirondin. Fr. Nyman. A. Holmström. j-Axel Pihlgren. N. Matrosoff. Etholen & Isaksson. iX. A. Tnrdén. A. Johansson. P. JiiskelÄincn.
A. V. Henriksson. i—

I KARL GÖHIE.„ INjorra Esplanadgatan 37. Generalagent förParakanSalak Tee
Onderneeming, Java Assam

rikhaltigaste lager af utländska och inhemska sorter
linierade och olinierade.

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

Alexandersgatan 15.

Jouvin & C:o's Försäljning
världsberömda franska

HANDSKAR Cognac, Rom
ochsäljas endast hos

W. TAHT Likörer
N. Esplanadg. 37 Unionsgatan N:o 17

Hjelt & Lindgren.Göhles gård.

ULLGARN turnm, ttllak, stji.

Zeflr- & Kastor^arn, Macramé PÅP^ SILFVERTVAL
virkgarn, Fiskargarn. Markträd AMYKOS, DROGER OCH KEMIKA"

1""
B«LL.GAST

Vrt;inin?Är Pä an slagsma- DRGGHANDELN
skinstickning mottages. GLOGATAN 4

-nLmorru^ K. A.DAHLIN.

leroska. Kejsaren stod som bekant i
intimt förhållande till denna dam, en
glödande polsk patriot. Således antag-
ligen en ny „Madame San Géne.

— Engelbert Humperdinck,kom-
positören till Hans och Greta", har
komponerat en sång med titel „Jägaren
och Säterflickan".

— Nästa Nyhet på operan iMim-
enen blir Richard Strauss ,:Guntram.u
Eepetitionernapå CyrillKistlers nKuni-hild" ha redan börjat.

6. V.
Viner

&
Spirifuosa

4 Wilhelmsgatan
Telefon 1803.

ELLEN TAMMELIN,
Garn- och Stickningsaffär

S. Esplanadgatan 8
Välsorteradt lager af Ullgarner

samt Strumpor och Ylleunderklä-
der m m. lörFruntimmer, Her-
rar och Barn till billig .ste priser.

Alla slags Stickningsarbeten
utförac efter beställning fort och

billigt.

Försäljningafallaslags

Skodon
af egen tillverkning.
Speciell för ömma Joller,
iWladimirsgatan i.

Carl j3ergroth.
Alexandersgatan 21

T,1165,
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser

SOCIETETSHUSET.
Fredagen d. 15 Nov. kl. 8 e. m

l^onsert & )\JtonJöreställning.
Program:

Waldmeisters Brautfahrt . . .
Walzer
Waldconsert
Frk. Wanda Wandina. soubrette.

Michadis.
Waldteufel.
Eilenberg,

Herr Ludvig Tellheim, Wiener kuplettsangare

|Förstaupptr.afFrk. AnnaHofmann,chansonett

Ballet Lusinski
PAUS

Mädchenträume
Tänzchen auf griiner Wiese

Keyl
Eilenlerg,

Two Brothers Brians & Amors, utomordent-
liga parterr-akrobater, med flera dubbel
saltomortaler.

ll.Trk Wanda Wandina, dansös.
1). Blomsterflicka. 2. Fransyska (imitation),

H. Ungersk Zigenerska. 4, Matros.
Herr Ludvig Tellheim, förDämsta Wiener- I

kuplettsångare.
13. |Frk. Anna Hofmann, ohansouett

Ballet Lusinski
15. Slutmarsch

Ändringar af programmet iörbehålles.
Sexor å laHasselbacken serveras imat-

salen å 2:50 prrlx fixe.

Inhemska och utländska CIGARRER
HEMGJORDA
iG. A. NYSTRÖM& C:o's Tobakshandel

Alexandersgatan48.

W. AHLFORS
Kjrkogatan 11 Telefon 1001,

Lager af gamla, goda, bevisligen
rerkligt akta riner, direkt

importerade från lata
klassens firmor.

£xtra/in )\rral^s punsdv
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

»ch Likörer.

PAPYROSSER

Avg. Ludv. Hartwa:
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26.

Telefon 169,

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Sadeimakare & Tapetserare affär
13 Lilla Eobertsgatan 13. Telef. 1956Förfärdigar på beställning alla! tillyrket hörande arbeten såsom Seltyg,Rese-artiklar, Madrasser,Fotograf/apparat-
fodra/ m. m. m. m. samt försäljerfär-diga arbeten af egen tillvärkning tillde billigaste pris. Reparationer mot-tagas billigt.

Högaktningsfullt
M. W. Pirskanen.Sadelmakare & tapetserare

samt utmärkta

Dagligen färslit
Wiener Kaffebröd,

Graham- & Avéna-skorpor
hos

)\lex fischer
Högbergsgatan21.

FilialHögbergsgatan 3,

Efter träffadt aftal med fabrikanten säljesnumeraL.Lublins"■ ■-" ■■■* -■
—
I KJXJ.ii.t]

FLOSSA.APPARAT
till fmk 8 & 5.

Porsumma därför icke att skaffa Eder endylik for tillvärkning af mattor.l dynoretc(ryevafnader) hos
K. F. Winter.
Kaserngatan 48.Obs! Undervisning gratis (äfven ihemmen).

Min son, spar icke på annonser och
du skall icke förloradärpå.

Franklin

Annonser

H&rocjram-iRIaÖQt"
emottagas endast af

Finska Telegrambyråns
Annonsafdelning

N. Magasinsg N;o 7. Telef. 1226, som
jämväl förmedlarannonser tillalla jordens
tidningar utan undantag.

Tidingarnas egna pris och vilkor!
Ett enda manuskript!
Ett enda betalningsställe!
Annonskontroll!
Annonserna afhämtas gratis hos an-

nonsören vid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.

Vänd eder då alltid vid annonsering till
Finlands enda

Annonsbyrå,
där Edra annonser billigt, bekvämt och.

noggrant ombesörjas.

Programbladet
är en af de förmånligasteannonstidningarna ilandet.
Stor Spridning bland den nöjeslystna och således äf-
ven köpstarka allmänheten. Ytterstbilliga annons-afqifter! Sändes gratis till a/la annonsörer. Lös-nummeriLaurents urbuiiker och genom kolportörer.

c
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Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgratanN:o 11.

hos

Pälsvaror.
Stort urval! Fylliga priser!
Ed. Fazer

Alexandersgatan 38

Observera!
Begär alltid den förvintern 1895—1896utkomna nja katalogen hyilken aän-des gratis o. franco.

JL Jokelag
Skrädderiaffär

Ö. Henriksgatan 3. Telef. 1333

Utländska & Inhemska
Nouveautés.

Werner Hedberg Ferd.Björklunds
Glas-, Spegel-

och

*%afvQlram~
Vin-, Frukt-,

Delikatess- &
Kolonialvaru-

handel.
6 Skilnaden 6.

fianåel.
15 Alexandersgatan 15

Telefon 158

Iedert intresse torde ligga
StLihP

i
Eder Svenska Teater Premie Obligationer garanterade afbtockholms stad hvangenom Ni bereder Eder tillfälle att möjligen erhållastörre eller mindre penningebelopp. I1Dec. dragningen är högsta vinst

30,000 kronor (Fmk 42,000)
förutom112 större och mindre vinster.

Obs.! Flera dragningar årligen.'Ingen kapitalförlust emedan amor-
undertecknad. Begär priskuranter och prospekthvilka tillsändas franco.
ml lrnrffa^t PlEml? Obligationer försäljes ständigt af undertecknad, sä-
Fmk 8? St"f Pa nadtllfa betalningar tminsta afbetalning ärMk a)

-
Närmare nmnötligenellei genom korresspondans med

TOU. -Ä~ SAITEHOLMS
Obligationskontor. Åbo.

Bedbara agenter af alla samhällsklasser antagasmot god provision.
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SOCIETETSHUSET.
Lördagen den 16 November kl. 8 e. m.

konsert & )\/ton|öreställning.
1. Berlin wie es weint und lacht .
2. Manol-Walzer
3. Toreadore
4. IVk. Wanda Wandina, soubrette

Program
Conradi,

Waldteufel
Rubinstein.

Herr Ludvig Tellheim, kupletttiäDgare,
6. Första debut af Soulier-Bouchet, duettists exen-

tncs.

IVk. Anna Hofman, chansonett
8.|Ballet Lusinski

PAUS.
9. Musicirende Zigeuner

10. Bebe-rose .... Eilenberg,
DéUinger.

ITwo Brothers Brians & Amors, utomordent-
liga parterr-akrobater, med flera dubbel-

| saltomortaler.
12. Frk Wanda Wandina, förvandlingssångersk"

1. Blomsterflicka. 2. Fransyska (imitation).
3. Ungersk zigenerska. 4. Matros.

Herr Ludvig Tellheim, lörnämsta Wiener- I
kuplettsångare.

iQulier-Bouchet, duettists exentrica
JJVk Anna Hofmann, chansonett.

Ballet Lusinski
7. Slutmarscö

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å laHasselbacken serveras imat-salen a 2:50 prix flxe.

~L L

Nu inkommet:
Filthattar, band, sidenty-
ger, plysch ialla färger,
plymer, blommor m. m.
hos Firma

H.ELLMIN.
Alexandersgatan9.

Hemgjorda papyrosser
% „t askar om 250 st. å 2: 50 p.

st. å 1:25p.
ut. a 35 p,MlO st å 15 p.t „

Jacob Reincke,
55 N. Esplanadgatan 35,

Telef.13SS.

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92Kontorsboksfabnk,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-tonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartupp-fordring, Reklamskyltar m. m,

T. Winter
ZTapetserare

Ikilnaden 19, g
Tel. 1870,
tapetserarearbeten1

/al och billigt.
is.! Garäinuppsättning.

Nytt lager af

Orientaliska
Mattor, IJrodcrier, Kamel-
saekar, Draperier, etc etc,
Slöltelbeställnin^ar emotta-
gas.

Bonlevardsg* 19,
Telefon 88.

Alvin Johansén
Obs.! Moderata l>r'scr.

utför

®uBiaf Sraf

VfllfHT \nU \Uål\ll IMI VieelläradShÖfdJllff m"
ÖT jUridiska och a»^"PPdrag; köper och iäljer aktierfIIMIL UUlllM OIilllljdUllUT, Helsingfors, Alexandersgatan N-o 52 S ombesörjer patentansökningar och re-

j a .n.o o^ gistrenng af varumärken i Finland och de flesta andra land.


