
FINSKA JERNSANGSFABRIKEN. U__ Emil Äö_fc_Lx_tlc. erg.If engelsk modellKontor och utställning: Alexanddrsg. 50 :ka. Prima Madrasse Telefon 1665.

L10 penni.

€%1 Qgram~&laået tei.c

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
__55

£__
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

erinkatu 30
I

N:o 17. Onsdagen den 9 Oktober. 1895.
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Hotel KampAlla dagar
Middagskonsert

Original Wiener Damkapellet
X>o_KT__\.XJ___*E3llX J 3E3 _xr.från kl. 3 e. m.

J. H. WICKELS duyVLacjasin JVord. J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.«aaåiui_, Wamßappor, jacquetter, ziåenvaror, ylletyger förWpisit é Rvaråagzåräßler.AMAKS zoirée,PUNSCH, _ Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända

specialiteter till innevarande saison.torr och söt, prisbelönt med guldme-

Lagret komplett sorteradt
för emottagande af beställ-
ningar. Färdiga pälsfodrade
och vadderade rotonder
billigt.dalj vid många utställningar Damskrädderi under utmärkt ledning.

FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT ÅR 1827Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vidDirektionen
BLontor JST. ]__£^gg_.____i_t_i____g_atg-i____ H»J":<_> 1.

AXEL PALMROOSJuho Wirtanens
(iKOAFFÄR.och Blomsterkort

Annas i största urval och till billigastePns hos &
__.____E.er al finp. äkta Vj_lBr,

0. Henriksgatan N.o 3 Cogn_!clL-__örein_RÖnÄ
Granqvistska stenhuset. Telefon 320

Störstalager af inhemska skodon,Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 9 Oktober 1895,

kl. 7.30 e. m.
För första (7:de) gången

Madame Sans-Géne.
Komedi i4 akter af Viktoricn Sardou. Öfversättning från fränskan af Ernst Landquist.

Frk Holmlund,
Hr Berlin.. Hr Hansson..Hr Ahlbom.

(Frk Paldani,
<Fru Eiégo.(Frk Stjagofl.
KrLindh.

Personerna iakt I,
Chatherine Hiibsclier, tvätterska ....lefébvre, sergeant vid natinalgardet . .
Grefve Ncipperg
Fouclié
Toinon
Eödlufvan > Chatherines lärlingar. ..Julie )
Tinaigre, trumslagare
Va-bou-traiiij
Jolicoeur }> nationalgardister
Bissout )
Mathurin, en pojke
Förste grannen
Andre grannen
Tredje grannen
En grannkvinna

(Hr Johansson.{Hr Uggla.
(HrHenning.

Hr Wilhelmsson.
Hr Nyström.
Hr Stenman.

Grannar med sina hustrur, borgare, butikägare, nationalgardister,
tvätterskor m. fl.

Händelsen tilldrager sigiParis 1792.
Personerna 1Akt. 11, 111 och IV.NapoleonI Hr Svedberg.Urottmiig(,aroline\ Napoleons systrar /Frk GerasimowitschPrinsessan Elise / i,|aPoleons syserar " |Fru Gr(inder.Marskalk Lefébvre, hertig af Danzig ...Hr Berlin.Catherine, hans gemål Frk Holmlund.louche, hertig af Otranto Hr Ahlbom.(.refve Ncipperg, fältmarskalk Hr Hansson.håvar.,-, hertig af Bovigo Hr Malmström.tni Savary -| /Frk stjagoff."(le Canisy V hofdamer .Frk Paldani.Fm de Ventimille. (Fru von Biilow, kejsarinnans kammarfru . . Fru Eiégo.S_fet.__.mn ) /Hr Lindh.Launston \ officerare <Hr Henning.

tanouville ) »,Hr Wetzer.Ibevaher Corso Hr Uggla.*arlli". Hr Nyström.Hespreaux,danslärare Hr Riégo.Jasmin, hofmästare hos Lefébvre Hr Wilhelmsson.Mroy, hofskräddare Hr Lindh.Lop, hofskomakare Hr Nyström.
itiwtan,mameluck Hr Beckman.

xiotkavaljerer och hofdamer, officerare, kammartjänare, lakejer,„.. mamelucker m. fl.
uaudelsen tilldrager sig pä slottet Compiégne. September 1811

Börjaskl. 7,50 och slutas omkr. kl. 10,45 e. m,

Walborg Holmlund
Efter en till kontinenten företagenstudieresa

uppträder svenska teaterns unga tragedienne, frö-
ken Walborg Holmlund, för första gången ikväll
under denna säsong. Det skall bli af intresse för
vännerna af fiöken Holmlunds vackra talang att
konstatera frukterna från den unga konstnärinnans
utländska studieresa.

SUOIVI. TEAATTER!.

Keskiviikona Lokak. 9 p:nä 1895

näytellään

ANNA mSA.
3-näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut Minna Canth.

Suomalainen alkuteos.

Henkilöt

. Aleksis Eautio,. Olga Balo.
(Katri Eautio.
\olga Poppius.

Koitesuo, talonomistaja....Riikka, hanen vaimonsa . .
Anna Lusat , .. ,
Pirkko i-"eiclan tyttärensä
Johannes Kivimaa, Anna Liisan

sulhanenMikko, tukkimies, Kortesuon en-
tinen renki ....

Oskari Salo.

Kaarle Halme.
Naemi Kahilainen.
Ilma Tähtinen.

jlu.so, hannen iiittnsilH. .I
Heimosen . ._
Katajamäen isäntä Taavi PesonenRovasti )..... .... fEmil Falck.Vallesmanni Vk_rkcnkylän herroja^Knut VeckmanKauppias J Eino Salmela.

Kyläläis;a

Ovet avataank:lo 72 8 Näytäntö aikaa k:lo Bja

loppuu k:Io i/211.

Alla dagar
Aftonkonsert

från kl. 9 e. m,

Portmonnäer

Oskar Fröberg,
46 Kaserngatan.

ekorerad^^handslöjdsali
& snidning 3.

sor vax m. m
Beställningar emottaga:

föras till billigaste priser.

finsk ettställning

träarbeten, vafnade?
fcj^Jillbehör för glödrit-

_____________irger.

d tacksamhet och ut

Mikaelsgatan1. Tel. 891

K TT» CfoVilVxaiifY. ?ö*,sta Ateliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -,-, ~. m—. _~
__„ T^T" -Hl. ÖUaniDerST Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). KOTOfrT? ATT° Helsingfors. Alexandersgatan17. A V_/ -L V^ VXXlv____L X1.

_# >^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_-_-----_______^H

* ■*>*J
*viiUmiåj «L. ■'* , ganta P°rträtt iTisitkortsformat qvalité. obestridligen lägsta pri-(coftM* _<_.;. Qmij.pr dussin< sen j Helsingfors.
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Öperakällarens restaurant & festvåning rekonniii. eras!
han ansett detta förhållande allt utom
trefligt. Nu däremot jublade han där-

Gräsligt! — — —
Hon sof, sof lugnt och fridfulltmed

ett småleende på sina körsbärsrodnande,
gamla f. d. enkefruläppar.

Vid frukosten talade hon med värme
om hans vackra framstegiklarinettblä-
seri. Ja, hon påstod med bestämdhet
att hon aldrig skulle kunna sofva så
godt om han upphörde med sin natt-
liga klarinettspel.

Han bleknade då han svarade: rÄl-skade, det gör mig isanning ondt om
dig. Men ser du nu har jag redan
tänkt på att lära mig ett annat instru-
ment!"

ning släpade med sig en stor, svart
låda.Också ett mordförsök

Ungersk humoresk. öfver Lådan stäldes i godsegarens säng-
kammare, där de båda bofvarne gemen-
samt öppnade lådans lock.

„Ajös!" sade det hemska biträdet
med dystert tonfall.

Hvarför?
Han är nu godsegare, men icke af Jo hören det förskräckliga!

Han kunde nu från sitt sofrumlång-
samt men säkert fördärfva, ja, rent af
döda sin hustrus hela nervsystem. Och
en människa med dödade nerver lefver

födseln utan af kärlek, det villsäga af
kärlek att blifva godsegare, ty det var
därför han gifte sig med henne.

TT
SM
CDMördaren log i ensamheten. Han

kastade en blick af gräslig triumf på
sin hustrus sängkammardörr, bakom
hvilken hans fru, som alltidgick tidigt
till sängs, nu slumradeiförnattens hel-
sobringande hvila. Med rofdjurets hela
vildhet stirrade han på den svarta lå-
dan och tog sedan upp ur densamma
en jättestor — basun, så stor att herr-
skapet aldrigsett en större. Gibraltars
fasta klippväggar skulle bäfvat förmin-
dre.

Hon var en enka isina bästa år,
det vill säga i en ålder, som tillät
hennes nye make att hoppas det hen-
nes lifstråd ej skulle bli allt för lång.

icke länge
En vacker sommarafton började han

sitt djefvulsvärk. Han började nämli-
gen lära sig blåsa

—
Marinett. Och

han höll på ända till morgonen, obe-
kymrad om de dämoniska qval som
han utsatte sin maka för.

Hon var inne hos honom med för-
tviflan målad isitt bleka anlete. Hon
bad honom upprepade gånger om för-
sköning. Hon kallade honom till och
med för ussling. Men han bara blå-
ste på, blåste ursinnigt, vanvettigt, döf
för alla böner, känslolös för hennes

Utom dess var hon allt sedan bröl-
loppet med sin andre make, den som
gifte sig af kärlek till hennes gods,
mycket svag tillhelsan. Men honhem-
tade sig så småningom, ja, till och
med så pass fort, att hon icke ens gaf
sig tid att fundera det minsta på ett
annat, bättre fädernesland.

Bäfvande frågade hon: ..Hvilket?"
Suckande svarade han: „Vet inte!"
Men han tänkte isin nattsvarta själ:

„Jag vill försöka med — valdthom."
Och han började redan samma natt.

Han blåste så väggarna skakade, blå-
ste falskt så det skar ihans älskade
makes merg och ben, blåste så att hen-
nes nerver slogo knut på knut.

Men efter åtta nätter sof hon åter
den samvetsrena oskuldens ljufva sömn.

Ku rasade han!
En half vecka var han borta från

hemmet. När han slutligen en kväll
vände åter följde bakom honomengrof,
stark karl, som med synbar ansträng-

Sa satte han den ohyggliga nervdö-
daren för sina sataniska läppar och

—Han grubblade öfver detta förbätt-
ringstillstånd. Ja, han tänkte redan
likt en annan Franz Moor på hvilket
mordmedel, som kunde vara best att
använda mot en medmänniska utan att
behöfva komma i kontakt med någon
lagens straffparagraf. Efter skarpt fun-
derande kom han slutligen på en idé,
som syntes liksom sänd af hm onde."

blåste.

sömnlösa smärta Underjordiska makter! Vi sakna ord
att måla verkan af denna afgrundsmu-
sik. Midt genom det jordbäfningsbra-
kande dånet skar en olycklig kvinnas
gälla nödrop fram i nattenH

Han triumferade!
Tredje natten jämrade hon sig icke

längre. Den fjärde och femte natten
blef det absolut tystihenne3sängkam-
mare. Den sjette natten smöghan sig
på tå in till henne fram emot morgon-

en arm
kvinnas förtviflan inegligéHans sängkammare lågbredvidhust-

runs. Ibörjan af äktenskapet hade sidan Hon föllivanmakt,

■■■!■!mu _ /k ?W* H_? W W? W> I%J är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-A eiier. F°r^
B"~

________ JL JCi JH___ M. JDi M_w I^l ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 1*: puäl>jjordt arbete behöfver icke vara forenadt med hög3■■CJ,

fr*4v44444444444444444444444444444M

£ JULIUS SJÖGREN g
£ Mikaelsgalan 4. Centrals Au*. *)

j» Yllo och frikofvaruaffär. jjj
jj Välsorteradtlager. Billiga priser. S
_^Ä*J.*Äi^_.Ä_._.J._.ÄÄJ.iW_.*i_*__i«_____t*___ft_.

j_j_Sj__a,_ _»"* _<___■--■— mv *j__g)-g

I_£i//örsäl^ringsaktiebolaget
IåIEYA.

JBifforsäßringar __ J2ifränlor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor. I
a '

feg.-

I
iii Hagelstams bokhandel.IHj ** ra

(Hotel Kamp).
Specialitet:

l__C©c_Lioi___.__s____. llt©i*a,t\_L__*
Nya vetenskapliga arbeten:

Der Grundbau af M. Strukel.
Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.

Fransk vetenskaplig o. skönliteratur. <!§J.
Konst- och Pappershandel.

Waseniuzßa sfioßßanåeln
k>fr mottager prenumerationå iÄ

3?
— —

-^^_____H^^
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Jubileums årgång
1895—96 K?

£^< Utkommer med ett häfte i månaden £i£
samt tvänne extra praktnummer till juloch

'■sJ/ midsommar. Pris pr årgång- 18 mk 90 p., w
|M1hvilket äfven kan erläggas med 1mk 85 p. jÄ
fl; pr häfte. .i.
lL| Hft. Ihar utkommitoch finnes tillgäng- JfeLj
."<tS Hgt i /ts
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PR cliloßßanåeln.
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Filharmoniska sällskapets
Femte Populära Konsert
iBrandkårshuset.

2

Torsdagen d. 10 Okt. 1895

rroarara
Le Roi l'aOuverture till op

dit" ....
„TOUt a VOUS", vals (ny) . .,,Serenade roccoco", för stråk-

orkester
Ungersk rapsodi N.o 4

PAUS
Ouverture till ..Hebriderna
Konsert, för flöjt . . .

(Herr Carl Stuhler).
„L'Arlesienne", suite N.o 1 . Bizet.

Prelude. Menuetto. Adagietto. Cariilon
PAUS

Finale ur op. „Lohengrin"
„Le COUVre-feu", för stråkorke-

ster (ny)
Estramadura, spansk dans . .

Konserten börjar kl. 1/z 8 e. m

<fåo6eH sJCajanus

rekommenderas
Supé

x <.Umi" ~H vabumXhke .<?________.

8
9

BrandhårshusefsI^esfaurani

SALON för DAMFRISERING &
CHAMPONERING.

Elin Sandahl,
HELSINGFORS.

Fabiansgatan 81.

la carte.

Belibes.
Waldteufel.
Meyer-Helmund.
Liszt.

Mendelssohn
Fiirstenau

Wagner

Becourcelle
Leybatsh.

LOrenS MalmStrOm. I Kravatter, Kragar, Manchetter, Handskar,
Herrekiperingsaffär Underkläder, Hängslen, Resflltar,

vis å vis Kapellet. > Schlafrockar m,m. tUI billigastepriser.

BODEGA ESPANOLA
Helsing-fors,

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

y_/\ikaelscja_an 4.
Filthattar 10 mk. Silkeshattar 20 mk.

Café Vicloria.
Östra Henfitoatan Tel. 1861).

Helsingfors Charkuteri
ti Michaelsgatan 2,

Säljer till billigt pris
Fet Sill, Delikatess Hvassbuk, Uleåborgs Iskallar
Lax, Nejonögon,Kraftkött, Svamp, Anjovis, m. m.

SOCIETETSHUSET
„0 R C U S BODEG A."

Goda, billiga viner serveras direkt från fat.
Äkta viner på flaskor till afhemtning tillmoderata
priser.

ORC U S
frukost och aftonrestauration. Kall buffet a la Ber-

linoch Servering a la carte hela dagen
Öl på seidlar m. m.

■Ste- SAK■^ gfg

o__4____Ä^____R_i____«-_-L

MJJästb billigast.É
Köp alltid en "m

L— ___ar Ni säker om att få tu {,__ uuokiß-jl^
§H Ob!^!^D___l____id-iré^lä^i_be_^^^^^^

handlingen. Obs.!

1GeSgent"Ä- Hjalmar FeMman Éf|ihafvare afExcelsior de- WtåÄ!
-
8. P"ap poteniCentralpassagen Jäfö

Ologatan 3
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_ 6_i/fKo.olaNder,
Generalagenter för

de ledande velocipedfirmorna iEngland

C „Necec" velocipederna
äro de modernaste i marknaden; säljas

endast hos

mmmm ife®.
LONDON & HELSINGFORS._

VA, Ständigt väiförsedt lager af allt, som till
ett välordnadt korfmakeri hör, finnes hos

c?, cffieumann.
Försäljningslokaler

Crek;anier\ 3, (Spet hus). Cel. 933. S. €spla-
plaqadg. 2. Cel. 928. Saluhaller. 70 __ 72.

■fl A Original
Singers

symaskiner
hos

__! V. Grashoff.
39.NorraEsplanad-

gatan 39.Skilnadstorget 2.
Äldsta symaskinaffär

iFinland

I. W. NORDQVISTS Skrädderiaffär 52 Alexandersgatar-++- Rekommenderar sig i den ärade allmänhetens åtanke. Välgjordt arbete, ytterst billig

c_f^_^
ÎftESTAURAI^T

xiksg-atan

rekommenderas Tjögaktningsjullt
o__v_EtxJ _3c!>i>_E____isrr___«.__>___t.

Axel PihWeil Torr Genuine Arraks Punsch—
C_g;" Guldmedalj v Paris 1889.

CL-J £ £j g" g"-g
"S MlP_g 'C g
"g llsiH

C. O Wl5rÖ "
q&« e 8j,cdi. t. o

I
—
l .£: rt »Po_H Hli~~ _- ■-" :o a?« Hl

GAMBRINI RESTA_URANT.
LU"<^A LACK & POLITUR rekommenderas1_*=.

CO
-___:
-CÖe Wlatlimrsgatan 32Badinrättning,

serverar alla moderna bad J»
& s-2 __ a ?r x^^^i^^^^^
P £<

d
_. _>.. I l._>l<t IMdo-ik _________________________________H______~l

************
wlaa<£a i rm

"_— i
Pb-i C. M/EXMONTAN || jng g & SDI

InneliafTraiez

OLD JAMAICA RHUMI CHAMPAGN
från Holm-PitOU & C:o serveras å alla hotell och res .auranter

FRANS SJÖ
Men han hörde icke upp med att

blåsa.
Dagen därpå lämnade hon ej sinkammare. Tjenarena buro in mat till

henne. Hon kunde icke sitta till bords.
Nästa natt fortsattes mördandet.
Mellan pauserna lyssnade han. Ochhan hörde nu hur de gällaklagoskrien

sakta afdogo i ett stönande jämmer.
Wär han smög sig in efter fem timmars
U&sning lag hons lifdömda maka, den
ädla godsegarinnan åter ivanmakt.

»Om dessa anfall kommaoftare" hvi-
skade nidingen, är det snart slut med
henne-. Och så fortsatte han under
en hel månads tidattblåsabasunhvarje
natt.

-På trettiondeförsta natten öppnades
dörren till hennes sängkammare. I
dörröppningen fick han se, hvad tror
ni?

Hennes vålnad!
Nej, en gammal godsegarinna, strå-

lande af kraft och helsa.
Hon öppnade sina magra, bara ar-

mar för ain man, rusade fram emot ho-
nom, kysste honom och hviskade endast
detta lilla sköna ord:

»Tack!"
Stum af förvåning stirrade han en-

dast på den nattliga tacksägerskan.

Han var mållös.
„Tack" fortsatte hon, som nu fick

mål i mund. Tack, älskade make!
Nu förstår jag hur kär du håller din
lilla hustru". (Vi kunna upplysa att
hon var närmare 7 fot, gamla måttet).

„Tack", fortsatte hon. „Du visste
att mitt nervsystem var klent och du
ville stärka detsamma. Du har lyckats.
Var glad! Genom att uppoffra dina
nätters frid och ro har du numed din
musik gjort mig till den nervstarkaste
kvinna under solen. O, hur skall jag
kunna nog

Vidsjuksängen förklarade läkaren att
godsegarens lungor genom för mycket
bruk af blåsinsrument voroså angripna
att — döden var oundviklig.—

Stf____-___ —

Ett misslyckadt extra-
nummer

Der var islutet af1870-talet. Ade-
lina Patti, den afgudade „divan",hade
för en gångs skull låtit öfvertala sig
att sjunga hos en privatperson. Det

var hos den redan dä stenrike mång-
millionären baron Hirsch, ihvars furst-
liga salonger hela Paris' fina värld, fur-
star, hertigar, grefvar, markiser, stats-
män, vetenskapsmän, konstnärer, ansåg
som en ära att få trängas, alla utom
en familj:familjen Rotschild,hvars med-
lemmar, oaktadt alla uppmaningar och
ansträngningar, oaktadt alltsmicker icke
kunde förmås att mottaga en inbjud-
ning till baron Hirsch.

Man kan föreställa sig baronHirschs
och hans familjs känslor gent emot mil-
lionfursten, och då saken var en offent-
lig hemlighet, nämndes aldrig namnet
Rotschild iHirschs hus.

Ku gaf baronen åter en af sina fa-
belaktiga fester, hvilken, som sagdt,
skulle få en alldeles särskild dragnings-
kraft derigenomatt AdelinaPatti skulle
sjunga. Tidningarna hade redan åtta
dagar i förväg berättat, att baronen
skulle betala 22,000 francs för två arior
af divan; inbjudningarna voro de mest
eftersökta under hela säsongen, ochpa-
lais Hirschs salonger voro den kvällen
öfverfylda.

Adelina Patti sjunger sin aria ur
-Barberaren" och får naturligtvis stor-
mande applåder. Underkonsertens lopp
sjunger hon sin andra aria ur ..Travi-

ata", och bifallet är denna gång så en-
stämmigt och ihållande, att hon slutli-
gen efter många böner förklarar sig
beredd att sjunga en tredje sång. Hon
börjar; dödstystnad råder i salongen,
hennes röst är oförlikneligt vacker och
frisk, aldrig har uttrycket ihennes an-
sigte varit älskligare, ordens betoning
mera skälmsk och förförisk. Med ett
ord, Patti har aldrig sjungit bättre, men
då hon slutar fortfar tystnaden — häpna
ansigten, förlägnaminer, nedslagnaögon— icke en hand lyftes för att applå-
dera. En stund står hon där som af
förvåning förvandlad till en staty, därpå
f3Tllas hennes ögon med vredestårar, och
i det hon med nervöshäftighet sliter
sönder sin näsduk, störtar hon ut.

Stackars Patti, som ej hade en aning
om fiendskapen mellan de båda millio-
när-familjerna, hade som extranummer
sjungit den bekanta sången: Si vous
navez vien a me dire", hvilken, som

barones-man vet, komponerats af
san Rotschild.
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ISymaskinsolja

a, 40 penni utan flaska.
Vinaste henol.ja
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Anvntot inHN KVANT IM *<*******w**. ~£^z^£&£*rzzllu!UJillL Uliilil UIiIiIJJUUilUi Helsingfors, AlexandersgatanN:o 52 gistrering af varumärkeniFinland och de flesta andra land.

SOCIETETSHUSET.
Onsdagen d. 9 Okt. kl. 8 e. m

Program

CaW.
Waldteufel.
och dansös.

1. Ouverture»
Andante I
Walzer .|

4. Fröken Lilly Frank, (:An<^ä^m̂mm m̂mmM
5. Monsieur Gautier, clo.vn|
6. Fröken Elsa Moser, chansonettj
7. Uppträdande af M:lle Constance Villar, fran-

svsk Chansonett.

sista upptr

Ballet Lusinski
PAUS

Eilenberg.
Strauss.

'"). ZigeanerlebeiÄ. .|
11. Fröken Elsa IXToseT^han^onett^^^^H12. Monsieur Gautier.
13. Fröken Lilly Frank, sångerska o. dansö

M:me Alice Reine, chanteuse lyrique
15. M-.lle Constance Villar,

ißallet Lusinski

M:lle Stephanie de laPlatå, serpentindansös
å rullande klot: sista upptr.

18. Slutmarsch

Åndring af programmet förbehå/les.

Sexor å laHasselbackenserverasimat-
salen å 2:50 prix flxe

Inhemska och utländska CIGARRER
samt utmärkta hemgjorda
PAPYROSSER

iG. A. NYSTRÖM & C:o's Tobakshandel]
Alexandersgatan 48.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001.

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

-cxtrafin )\rra_;s Punsch,,
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

Parakan Salak Tee.

JAVA-ASSAM
GedeponeerdFabTksm.

försin Ut-
—
!

m tillvunnit
ar å de se- ~\

Parakan Salak Tee har
märkta qvalité och fina aro:
sig allmänt erkännande ocli h;
naste hygieniskaoch världsutsti
hållit de högstautmärkelser.

.Ilningar er

Parakan Salak Tee lemnar den stör- g Ista garanti ty hvarje köpare eger rätt att gI
kostnadsfritt låta undersöka dess äkthet å

— I
härvarandekemiska laboratorium.

Parakan Salak Tee försäljeshärstä-
des i parti och minut genom underteck-
nad och hos nedanståede återförsäljare.

K. M. Brondin
Axel Pihlgren.
N. A. Turdén.
Fr.Nyman.
N. MaVosoff.

A. Johansson.
A. Holmström.
Etholen &Isaksson,
P. Jäskeläinen.
A. V. Henriksson.

KARL GOHLE
Norra 3

ieneralagen
Espl adgatai

Java

JOUVIN & C:o's
ärldsberömdafranska

_AB
Jjas endast 1
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T.

ing. LM., lartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26.

Telefon 169,

_U_-__c__gtTäge_n_r I
SÖTVATTENIS.

Blomsterhandeln
Boulevardsgatan N:o 1.

rekommenderar sig för utförande af
bröllopsbuketler,teaterbuketter,
kransar, blomsterkorgar,bords-
dekorationer,m. m.

Rikt urvalaf blommandeväxter
samt dekorationsväxterförbonings-
rum.

Barald Wasasiicrna

Nu inkommet:
Filthattar, band, sidenty-

ger, plysch ialla färger,
plymer, blommor m. m.

hos Firma

J^ellminT
Alexandersgatan 9.
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Virk stick

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

Franklir,

Annonser

„<&rogram~<RlaåGf"
emottagas endast af

Finska Telegrambyråns

Annonsafdelning
N. Magasinsg N;o 7. Telef. 1226, som
jämväl förmedlarannonser till alla 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
r en af de förmånligasteannonstidningarna ilandet,

tor Spridning bland den nöjeslystna och således of-
in köpstarka allmänheten. Ytterst billiga annons-
fqifter! Sändes gratis till alla annonsörer. Lös-
ummer iLaurents urbutiker och genom ko/portörer.
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Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

__ 5o|Ml

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

3
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Ballet Lusinski
M:lle Constance Villar, fransysk Chansonett,

PAUS.
Tänzchen auf gruner Wiese . . . Eilenberg
Romance Rubinstein.

Id diliiii i hn i ■■ni
prestationer iMnfßSftechnik och Clairwo-
vance, (extra program närslutes).

Fröken Elsa Moser,chansonett.
Fröken Lilly Franck, chansonett och dansös,

M:me Alice Reine, chanteuse lyrique

14. Mille Constance Villar,

Ballet Lusinski,

16. Slutmarsch
Ändring af programmet förbehålles.

Sexor å laHasselbacken serverasimat-
salen å 2:50 prix flxe.

Bl

_-

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

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

SOCIETETSHUSET.
Torsdagen den 10 oktober kl. 8 e. m

Program
Ouverture.
Waldkonsert, solo för kornett a pistons
Walzer mYaldteufelFröl_e_rLill^-^Uinc^h^___^__3ttoch dansös.
Fröken Elsa Moser. chansonett.

NYA

Glasmagasinet.
3 Mikaelsgatan 3.

OLSSON _ ALEXIZ.

stopp

60 pc

PARFYUEi;, TVIUB, SVIM
PAR, PUTSPASTA, SILF.ERTVAL
AIYIOS, DROGER OCH KEMIKA
LIEP. Al. M. BILLIGAST

DROGHANDELN
GLOGATAN 4

K. A.DAHLIN.

Notiser.
— Opera comique iParis ämnar

gifva en repris af Glucks „Orfeus"
med fröken Delma som Eurydice samt
följande nyheter:Massenets „Navarresi-
skan" med Emma Calvé ititelpartiet,
somhon kreeratiLondon,Humperdincks
„Hans och Greta", Albert Cohens,,Claudes hustru", texten efter Alexan-
dre Dumas' bekanta stycke, och „Ma-
rine" af Widor.

Nouveauté teatern skall upptaga en
operett af Gaston Serpette med namnet
Kapitolium".— Wilh. Wolters, har åhofteaterni
Dresden fått antagen ett nytt lustspel,
kallad „Tragiska Konflikter." Denne
"Wolters är känd såsom medförfattare
till skadespelet „En milion", som nyli-
gen med stor framgång gifvits å Dres-
dens Theater" och har ny-

äfven författat en storstadsko-
medi, kallad „Oärliga vapen."

— Sudermanns j-Ära" har uppförts
iLondon afCoburgerhofteåtersällskapet.
Stycket tillvann sig blott medelmåttigt
bifall.

— Saint-Saens,denberömdefranske
kompositören har fulländat ett opera-
fragment af sin aflidne vänErnst Gui-
raud, som kallat arbetet "Brunhilde."
Operan skall imedlet af oktober upp-
föras på stora operan iParis under
namn af "Frédégonde.

-
Ernst Guiraud

har äfven komponerat den bekanta,
stora balletten "Gretna-Green.^

Hemgjorcla r_>._»i_-3r_ec_. __»_=_ ©_c
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iaskar om 250 st. a 2:50 p
WOO st. a 1:25 p
M25 p
m<> v

i

hos Jacob F? e in c k e,
35 N. Esplanadgatan 35,

Tolef.

Obs.! Nu inkommet! Obs.!
Stort urval dofflar, kapplysoher, kapptyger, trikoer & chevioter.
Svarta och kulörta klädningstyger,flaneller & satiner. Krimtyg sam-

met, sidentyger och Atlas.
Ylle underkläder för Herrar, Frunt. och barn. Hel och halfsiden

samt ylle dukar. Handdukar, vantar strumpor & korsetter, sidenband, snör-
makerier, spetsar & garnityrband.

G. Sergejeff.
■L-l-ljaelsg-a-ta-xi. 3_>T:o 'a

(Centralsnya hus).

Iedert intresse torde ligga
att köjia Svenka Teater Premie Obligationer,isynnerhet då de erhållas
i sma månadtliga afbetalningar,med rättighet till hela vinsten under
hela afbet. tiden (minsta afbet. Fmk 2. samt, per kontant. Fem dragningar
om året, först förekommande 1Not. och 1Dec. med hufvudvinsterKr.25,000
och 30,000 jämte 149 större och mindre vinster. Ingenkapitalförlusteme-
dan underteckn. försäljer dem billigare pr kontant än amorterings (inlöse)
värdet. Begär priskuranter och prospekthvilka tillsändas franco. Köpper
korrespondans, äfven vid ingående ordersmot postförskott samt per telefon
N:o 221. Dragningslistor efter värkstälda dragningar gratis. Bekvämast
och fördelaktigasti

s_£__.

Obligationskontor. Åb
ämplig tid för köp till dessa dragOBS.! I_i

Redbara
ngar.

6. V. Tåländer
Viner <k Spirifuosa

4 Wilhelmsgatan 4
Telefon 1803.

ELLEN TAMMELItt Carl T3_rgro.h.
Garn- och Stickningsaffär Alexandersgatan 21
S. Esplanadgatan 8.

Tteradt lager afUllgarner

Strumpor och Ylleunderklä
m lörFruntimmer. Her-

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser

Alla siags Sticl
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