
FlN9K A C.RNSANGSFARRIHFN "So*?" af n< !"odeU'e:e?a'lta- Praktiska,starka &billiga. ■-■■-—
—

-5 T ■ » ,«~ T-k -^-* V-^ *~^-m~*-wFII» v —^^—^ti-flltn I fy« »'"!■ (■■inian«s»ii«ar. af ■ >aval elegant *^■XJIJ.I■ Jt~^.f^X T. QlC^T^S^»-"""1-1. iiMiilell -" 'ii piikl.tri Kriwlliri 1.,11i- in ;ii, <l.l'rini,i M;nli:iss.T':,f alla sia". Telefon1665.Kontor och utställning: Alexanddrsg. 50

Ii
-1d§J/

i»

il
I!n!«

2»
4

c^
s'K

SPENNERTs
sadelmakeriaffär

N:o 19.

Qgram~&laået
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
■<w^y

SPENNERTinUtgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Varastossa.
Söndagen den 13 Oktober.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 13 Oktober 1895,

kl. 7,a0 e. m.
För tredje (9:de) gången:

Madame Sans-Géne.
Komedi i4 akter af Viktoricn Sardou. Öfversättning från frän

skan af Ernst Lundquist.
Personerna iakt I.

Chathcrinc Iliibsclier, tvätterska . . . .
Lefilivre,sergeant vid nationalgardet . .
Grcfve Nelpperg
Fouclh'
Toinon )
ltiiillufvan Chatlierines lärlingar. . .
Julie )
Vinaigre, trumslagare
Va-boii-trainl
Jolicoeur >nationalgardister
Itissout J
Jlatliurin. en pojke
Förste grannen
Andre grannen
Trcilje grannen
En grannkvinna

.Frk Holmlund..Hr Berlin.. Hr Hansson..Hr Ahlbom.
(Frk Paldani.
<Fru Eiégo.(Frk Stjagoff..Hr Lindh.
fHr Johansson.{Hr Uggla.
(Hr Henning.

Hr Wilhelmsson,
Hr Nyström.
Hr Stenman.

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

Händelsen tilldrager sigi Paris 1792.
Personerna iAkt. 11, 111 och IV

NapoleonI Hr Svedberg.Brottning:Carolinc\ Nacoleons systrar /Frk Gerasimowitsch
Prinsessan Elise /MPO>«>ns systrar . . Fru GrönderMarskalk Lcfélirre, hertig af Danzig . . .Hr Berlin.Catherine, lians gemål Frk Holmlund.louche, hertig af Otranto Hr Ahlbom.(■refveNelpperg, fältmarskalk Hr Hansson.
bävar),hertig af Rovigo Hr Malmström.in Savary "j fFrk Stjagoff.*ru de Canisy liofdamer {Frk Paldani.Fru <le Ventimillej (
J'ru vonBiilow, kejsarinnans kammarfru. .FruRiégo.J»"";»",, \ pir Lindh.l^onston Iofficerare '.Hr Henning.,;"l0"""<i I iHr WetzerCkoyahcr Corso Hr Uggla.
°.arilln. Hr Nyströra.»esprcaux, danslärare . . . . ..Hr Riégo.Jasra.i, hofmästare hos Lefébvre Hr Wiluelmsson.teoj, hofskräddare Hr Lindh.top, nofskoniakare Hr Nyström.Knstan, mameluck Hr Beckman.

öoiKavaljereroch hofdamer, officerare, kammartjänare, lakejer,
. , mamelucker in. fl.Händelsen tilldrager sig på slottet Compiégne. September 1811.

t»r T?bs! Länere pauser äga rum efter l:sta och 2:dra ak-terna. Den sista mellanakten däremot endast 3 minuter.

Börjas kl. 7,a0 och slutas omkr.kl. 10,iö e. m

Kapellmästar Max Unger

Till trefnaden på Societetshusets aftonkonserter
bidrager till stor del det lilla musikkapelletundersin
unge och energiske anförare kapellraästar hr Max
TJnger. Herr Unger har under ganska kort tidinöfvat
orkestern till ett samspel, som lämnar intet öfrigtatt
önska. Äfven i accompagnementets svåra konst hed-
rar sig den unga orkestern. Det är minsann ej en
lätt uppgift att accompagnera variétéartisters ofta nog
inyckfullt tempoåtergifnaprestationer. Att förtjänsten
häraf till stor del tillfaller hr Unger behöfver knap-
past påpekas

SUOIH. TEAATTERI.

Sunnontaina Lokak. 13 p:nä 1895.

näytellään

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

Suomalainen alkuteos.

Henkilöt

. Aleksis flautio. Olga Salo.
JKatri Eautio.
(Olga Poppius.

Kortesuo, talonomistaja....Kiikka, hanen vaimonsa
Anna LusaI> ■ -.
Pirkko )neidan tyttarensil
Johannes Kivimaa, Anna Liisan

sulhanen
Mikko, tukkimies, Kortesuon en-

Oskari Salo,

Kaarle Halme.
Naémi Kahilainen
Ilma Tähtineij.

Hiissn, hannen fiitin^B
Ristolan emäntä . .I
Heituosen emäntä . .BHHHH^^l^^^^^l
Katajamäen isäntä Taavi Pesonen
Rovasti )...." .... (Emil Falck.Vallesmanni[kirkcnkylän herroja Knut TeckmanKauppias I Eino Salmela
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J. H. WICKELS yi/iacjasin du jVord. J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.VWIåMiL H&amfiappor, jacquaiter, siåenvaror, yltstygcr för

soiréa, visit é RvaréagsåräMfer.ABRAKS 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. prisbelöntmed guldllie-
(lalj vid många utställningar. Damskrädderi under utmärkt ledning.

FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDAOT ÅR 1827811lpremier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen
Kontor 3V. MasasinssatanI»ar:o 1.

Juho Wirtanens AXEL PALMROOS
"l2=s±Ta.r.S &OAFFÄR.och Blomsterkort

Pri^ho1 största urval och tiUbilligaste
Lager af finf. äkta ViSIEPj

0. Henriksgatan N:o 3.
Störstalagerafinhemska skodon,Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

Cognac, Likörer& Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,
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Portmonnäer

Oskar Fröberg,
46Kaserngatan.

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader
m. fl. handslöjdsalster. Tillbehör för glödrit-
ning & snidniHg s. s. mönster, färger, färnis-sor vax m. m.

Beställningar emottagasmed tacksamhet och ut-föras till billigastepriser.

finsk r^onstslöjd anställning
Mikaelsgatan 1. Tel. 898.

K TT» r^^oiil FörstaAteliern 1 tr. upp. (.Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) t-, jt\ rr\ /^ -r-x m -■-■" IL. StflhlDerff Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). FOTOGT? AT?--. "*-*'
Helsingfors. Alexandersgatan17. "■" J. VVJXini1.

C P TWr^T-irlayil N. Esplanadg. 31. *?*^£Jfyfo.£2* He: "* * förhälla»^ «n arbetets* JL , JJVIBllCidllll, ii ganta portratt i Tisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta nriJ —
CCatan,s /,usj. e nåls.pr dnssin. »en iHelsingfors.



AXEN & HOLMBERGS SKRÄDDERI AFFÄR REKOMMENDERAS skilnadenno 4
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I JULIUS SJÖGREN «
JJ Mikaelsgatan 4 Central» bus. J^* Ylle^ och frihoivaruaffär.1
% Vålsorteradtlagrer. Billigrapriser.

<£S@>

<£i//örsäl^ringsaktiebolaget '

EÅLI V A
JSifförsäfiringar é JEifränfor.

liberala för-Billiga premier
säkringsvillkcr

ÉBSS^

I Hagelstams bokhandel. M
(Hotel Kamp). it

Specialitet: e
M3Vi:©ca.loiixsisL XlteratTuir

Nya vetenskapliga arbeten
S Der Grundbau af M. Strukel. B

Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.
f||| Fransk vetenskapligo. skönliteratur. |f||

Konst- och Pappershandel.

'ffiascnius/ia <&oßßanöeln
mottager prenumeration å

tk& Xiiiist 8
SV'
MM Jubileums årgång
/£*, 1895—96. /I*
A Utkommer med ett häfte imånaden
V^j samt tvänne extra praktnummer tilljul och v^Sjr' midsommar. Pris pr årgång 18 mk 90 p., \J^hvilket äfven kan erläggas med 1mk 35 p. jW
i; pr häfte. fT

U^ Hft.Iharntkommitoch finnes tillgäng- y^

PANOLA
Hel^^^^T^^Filharmoniska sällskapets

Sjunde Populära Konsert
iBrandkårshuset.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Tisdagen d. 15 Okt. 1895

rroaram
Elisabeth Rossini.

Moazkoicsh y\/\ihaelsgafan 4.
Filthattar 10 mk. Silkeshattar 20 mk.

öuvenuretTW
Bolero . .
Det förstamötet," tor sträkorl^Gngj
Rumänisk dans X:o 5 url Kriijj

PAUS

Café Vieforia.Uuverture till op. Überon" . . Weher.
Konsert (A-moll), {&^m[onc^^^Goltmnn»h

(Hr Georg^^^H
Romeo och .lulia"'.' huitasM

Schneevoigt)
Tschaikowsky

Östra 1 ieöfcate 13. Tel. 1866.PAUS
Förspeltillop. Lohengrin-' (3:dje

akten Wagner Helsingfors Charkuteri„Souvenir de Beaulieu", försträk-
Diaork. (vy). .

Ungersk marsch Schnhert-Liszt
Säljer till billigt pris

Fet Sill, Delikatess Hvassbuk, Uleåborgs IskällarKonserten börjar kl. 1/28 e. m Lax, Nejonögon, Kraftkött, Svamp, Anjovis, m. m

SOCIETETSHUSETtffioGerf sJiajanus ORCUS BODEG A."
Goda, billiga viner serveras direkt från fat.

.kta viner på flaskor till afhemtning till moderata

Brandkårshusefs J^esfauranf ORCU^
bnfFot. a. la "Rpifrukost och aftonrestaurationrekommenderas lin och Servering a la carte hela dagen

Öl på seidlar m. m.

Supé

"w&

1Jäst blir ilängden alltidbilligast.||
I^^H^^HKöpalltid en -M
m EXCELSIOR" 1

så är Ni säker om att få en god maskin.||
ObSj^^Der^cänd^reela^^iberal^be^Bi

SALON för DAMFRISERING &
CHAMPONERING.

Elin Sandahl,
HELSINGFORS

Fabiansgatan 31
Axel Wiklund,

SS Hjalmar Fellmang^ Generalagent och inne-
%l^ hafvareafExcelsiorde-;&*;poteniCentralpassagen

Wladimirsg. 19
telefon 758.

r\r*^r\& SVJt*»lrv>ff> +i»rNrv\ ) Stort, modernt lager af
LOienS IViaimSlrOm. Kravatter, Kragar, Manchetter, Handskar,

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

'
Schlafrockar m,m. tillbilligaste priser.

eras!Operakällarens restaurant & festvåning re KOIIICIK

Pietro Mascagni
(Ur Svensk Musiktidning.)

Ibörjan af 70-talet vandrade en
mörklagd gosse med tunga stegtillgym-
nasiet i Livorno. Och osäkert är, om
han någonsin kom fram, ty han bru-
kade hellre smita in iCongrezione di
San Luigi Gonzaga, der mäsfer Bian-
chi undervisade honom i sång; han
hade nämligen en god altröstnch sjöng
med i messan. Fadren, en bagare,
ville nödvändigt ha pojken till advo-
kat, men denne bet ihop tänderna på,
att han skulle bli musiker. Hemmahade han åt sig arrangerat en liten
kyrka, der orgeln representerades af
någon sorts glasharmonika. Men en vac-
ker dag kom farsgubben, tröttpå detStändiga messandet, och vräkte utanrespekt för helgedomen både orgel ochaltare in isin bakugn,

Men musikvurmen brann icke upp
på samma gång, och för att trösta sin
musikaliska son måste fadern köpa ho-
nom ettJ^piano för 70 lire.
Och nu blef det en kontinuerlig sym-foni, en sannskyldig musikalisk hexdans
och Blocksbergsfest, till dess slutligen
grannarna kommo inrusande nch Mdn

för själ och pina att få slippa jordbäf-
ningen. Den musikrasande fick då or-
dentlig undervisning pä instrumentet
af mäster Antonio Biagini. Men han
nöjde sig icke dermed, utan lät äfven
i hemlighet inskrifva sig som elev i
Sofiredinis musikinstitut, der man fick
lära både harmoni, kontrapunkt, orke-
strering och alt möjligt. När fadren
fick veta detta, skummadehan af raseri
och stängde in det ohjelpliga advokat-
fröet tills vidare.

Men nu uppträdde på skådeplatsen
en sådan der gammal hygglig och rik
onkel, som är vanartade ynglingars för-
tjusning och skydd. Farbror Stefano
hade af Soffredini hört, att den unge
Mascagni var en lofvande knopp —
ehuru icke just som advokat betraktad— och hav tog honom isitt hus, mö-
blerade två rum åt honom, köpte ett
piänö med Mozarts porträtt och lät ho-
nom klinka musik dageniända.

Följden af klinket blef slutligen en
opera i två akter med titel In filanda,
som såg dagen 1881, då dess upp-
hofsman nått nära aderton år (han var
född den 7 december 1863). Farbror
Staffan ville nödvändigt att den skulle
uppföras, och tack Vare Soffredinis be-
medling kom den värkligen iscen och

upjolefde en triumf, som Mascagnis me-
moartecknare, Jacopo Magroni, inte vå-
gar närmare beskrifva, af fruktan att
ej bli trodd. Man kan dock tänka sig
att den var storartad, när tilloch med
fadern blef omvänd.

Med Filanda under ena armen, en
Pater och ett Ave under den andra
gaf sig nu den unge tosättaren iväg
till expositionen iMilano, och vid den
internationella musikmönstringen där-
städes tillerkändes han en mention ho-
norable, första klass. Iglädjen kom-
ponerade han Schillers Alla gioja (An
die Freude), men glädjen tog slut ge-
nom farbroderns död,som tvanghonom
att återvända till sin far, En ersätt-
ning fick han dock dels ienbenefice-
föreställning i sin hemort, dels i en
välvillig mecenat som påain bekostnad
lät honom studera vid konservatoriet i
Milano.

Här började för honom ett nytt lif.
Ihans födelsestad hade lokalpatriotis-
tnen gjort honom till en storhet, iMi-
lano försvann han ihopen. Med ifver
slog han sig på studierna och hade
dervid en gynnare iläraren iharmoni
och kontrapunkt, Saladino, som han ef-
ter lektionens slut brukade följatillpor-
ten under ifrigt samspråk öfver musi-

kaliskaproblem. Hansmissmodiga stun-
der uppmuntrades af tillgifna vänner,
som eggade honom att sätta imusik
en text RatcUff. Då hans vän Puccini
firade en triumf med en opera på tea-
tern Dal Verme, sprang Mascagni i
famnen på honom under lifliga lyck-
önskningar

Nå se
— 'Jen tör-

ste, som skyndar att lyckönska mig,
än just den som kan skrifva mycket
bättre än jag!

Från den stunden fick Mascagni in-
gen ro. Alla hans drömmarifarbro-
derns hus kommo åter öfver honom och
han förtärdes af längtan att få uträtta
någonting. Han vandradepåundangöm-
da vägar under grubbel öfver framti-
den, och kom han då händelsevis in
på någon mera befolkad gata, skyn-
dade han att dölja sig, för att icke de
förbigående skulle märka tårarnaihans
ögon. Inför sina vänner tvang han
sig med våld att visa en munter upp-
syn. Och så en vacker dag försvann
hän från Milano.

Han hade tagit tjänst som orkester-
dirigent i ett resande operettsällskap,
ett af dessa, som behofvet för tillsam-
mans för en tid och nöden löser upp.
Det reäte 1885 genom Piacenza, Reg-

la carfe.

priser

2 3lichaelsgatan 2,

handlingen. Obs
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_^^^^ A rwi Wjl "■" W W7( n wr är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Atelier.
Km JL ÄJi I_J RjJ [%j I^l Qanta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För biott Fmk 1*

I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ett wälgjordt arbete behöfver icke vara förenadt med n"^,
Glogatan 3
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m

Generalagenter för 1de ledande velocipedfirmornaiEngland ~w-

-11RROYNecec" velocipederna(S)

aro de modernaste i marknaden; säljas
endast hos 53 CHAMPAGNE.|

CO
Kr^

LONDON & HELSINGPOKS.
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m m Ständigt välförsedt lager af allt, som till
ett välordnadt korfmakeri hör, finnes hos |"Renault & C:oJ

c* c?fc vmann.
Försäljningslokaler: COGNACCrel^anteii 3, (Sper\nerts hus). Zz\. 933. S. €spla-plar\adg. 2. Cel. 928. Saluhallen 7ö & 72.
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>]BRONS K39. Norra Esplanad-

gatan 39.Skilnadstorget 2. y 14
Äldsta symaskinaffär
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gi°, Panna och upplöstes iBologna.
Med ett nytt sällskap reste han till
Neapel, men knappt dikommet, upp-
löstes äfven detta. Han tog plats hos
ett tredje, som gaf sig af till Genua.

Emellertid gick det allt sämre för
Mascagni. Visserligen fick han till-
fälle att efter sällskapets upplösningi
Ascoli-Piceno fullborda sin opera Rat-
cliff, och det gick med fart, ty fjerde
akten skrefs på tjugo dagar, utan nå-
gon instrumental hjelp mer än en gam-
mal viol. Men så måste han taga ny
anställning iNeapel hos en trupp, som
skingrades efter en månad, och då var
han alldeles utblottad,nedslagenoch sjuk.

En ädel qvinna fattade medlidande
med honom, tröstadeoch botadehonom.
Han kände sig tacksam derför, och då
äfven denna qvinna stod ensam ivärl-
den, föreslog han henne att de skulle
förena sina öden. De gifte sig.

■g
.^***

-SS
i

Mascagni skref in sig iett nytt säll-
skap och kom med detta till Cerignola
islutet af 1886. Här intresserade sig
befolkningen för honom och erbjödho-
nom att stanna såsom pianolärare,hvil-
ket hans hustru, som snart skulle blifva
mor, äfven tillrådde, Då dessutom för
hans skull där inrättades en kommunal
orkesterskola, hvaröfver han nämdes till

'k 4'ca
t å
'°° (profkort å 1:50 däri inberäknadt) (

iså- tn* inberäknadt) fås ett dussin kabinet
et>. Ni ha ett 9° dt kort 5 med

direktör, så fick han sålunda iden
lilla staden enknapp utkomst, menhans
lif förbittrades vid tanken på, att han
der var som begrafven för verlden och
hans ärelystna drömmar s täckta.

Men midt idetta mörker kom som
en stråle underättelsen om den af Son-
zogno öppnade musikaliska pristäflan.
Mascagni uppmuntrades till försöket
och eggades i arbetet af sin hustru:
nutan henne skulle jag vara förlorad"—

säger han sjelf.
Kommissionen utvalde bland de in-

sända operorna tre, som hon lät upp-
föra. Cavalleria rusticana var en af
de tre, och på aftonen den 17 maj
1890 förklarade Boms publik med en-
tusiastisk och exempellös enstämmig-
het, att Mascagni var segraren. Kri-
tiken iEom ansåg ock, utan skilnad
i färg och partiståndpunkt, att täflin-
gen hade afslöjat ett äkta italienskt
ingenium med spontan, flödande, origi-
nell melodi och dramatisk känsla, och
nestorn för recensenterna, Marchese
d'Arcais — som dog kort efteråt —
skref bland annat: BJag slutar, glad
att få helsa hoppet om bättre dagar
fördenmusikaliska scenen. Den gamle
kritikern har ännu en gång återfunnit
den ungdomliga entusiasmen".

Operans framgång inskränkte sig ej
till Italien, där hon samma år gafs i
Milano. Florenz, Bologna, Genua och
följande året i Neapel, Venedig och
Palermo, utan hon flög snabbt till ut-
landet, ovanligt nog först till Stockholm,
sedan till Pest, Madrid, Hamburg, Prag,
Dresden, Brtinn, Wien, Gotha, Hanno-
ver, Schwerin och Moskva tills dato.
FörläggarenSonzogno försummade icke
att puffa för sin vara och utgaf bland
annat ett praktband med biografieroch
afbildningaraf kompositör,textförfattare
och samtliga artister samt störrescener
ur operan; men hans oförsigtighet att
icke hafva bedt novellförfattaren Verga
om lof att taga en af dennes berättel-
ser till ämne, invecklade honom i er
tvist, som nu säges vara förliktpå det
vilkor, att Sonzogno betalar till Verga
en gång för alla den nätta summan af
100,000 francs!

Redan deraf kan man se. hvilken
kolossal affär det gäller

"^^%>^

Notiser.
— JosefHaydn harkomponerat en

komisk enakts-opera, kallad Apoteka
ren", som den 22 dennes uppfördes
för förstagången å hofteatern iDresden,
hvilken sålunda är den förstascen, som
upptagit detta verk af Haydn efter att
det hvilat i arkiv 120 år. Bearbeta-
ren och utgifvaren af partituret och
klaverutdraget heter D:r Robert Hirch-
feld och är bosatt iWien och lämnar
om detta hitintills fullständigt obekanta
verk åtskilliga intressantameddelanden,
såsom förord till arbetet

Det italienska originalet hette Lo
speziale, komponerades af Jos. Haydn
år 1768 och uppfördes första gången
samma år å ett slott vid Neuziedler-
sjön för att förherrliga en fest, som en
af Haydns gynnare gaf derstädes. Se-
dermera har operan uppförts en gång
1770 iBerlin å en likaledes privat
föreställning, vid hvilket tillfälleoperan
vakte det störstauppseende. Kort der-
efter försvann operan alldeles från skå-
deplatsen och manuskriptet blef undan-
gömdtifamiljenEsterhazy;s slottsarkiv
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1. W. NORDQVISTs Skrädderiaffär 52 Alexandersgatan 52
-4-*^ Rekommenderar sig i den ärade allmänhetens åtanke. Välgjordt arbete, ytterst billiga priSer! "►
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Axel Pihlsren Torr Genuine Arraks Punsch—w - — aaa^^a w<a~ GuldmedaliiParis 1889.
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Ipå det bästa.I

Fabrik
17 Mikaelsgatan 17, iskyld

:ö ä^> f3a UU Kla^^^^nrättning^^^l;^Badinrättning, W'«»mrBgatan öz
m

J "f-verar alla moderna bad J V. £ngberg
« S <S £ Spirituösa

OLD JAMAICA RHUM CHAMPAGNE G ORGE GOULET
Generafrån Holm-PitOU & C:o serveras å alla hotell och res aurantei agent för Finland:

SLOM j:r,HelsingforsFRANS SJÖ

irhålles ett dussin vackra, e!e-
:skort.
billigt pris. Vänd Eder då till

Glogatan 3



PP/IDCB PDACC Butik: Alexandersgatan 34.
unUUCn Unnrr, Kontor & Lager: Fabiansgatan 14,

Största specialaffär iLampor. Husgerdds- <£ Köksartiklar.
€ngelska Järnsängar & jMadrasser, järnvägnar, J3adkar m.m.
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itick-, kanava & Btopp
nålar. Bandkrusare. snoddtvir.

maskiner
S)maskinsolja a pennimed
ElSka, 40 penniutan flaska
Finaste lienolja 60 pen

vtiaeisg-atan2
iil an

AttfdM JIIDN SVANI.IITIMR- vieeMradshöwi^ ~ä?älIU!UliUL UUllll UIiIIIJJU UllU5 Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 gistrering af varumärken iFi

Carl Jergroth.
Alexandersgatan 21.

T,USE.
Stort vålsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.

SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 13 oktober kl. 5 e. m

j/yValerte.
Entrée 5O penni.

Program
Buppe1. Ouverture, Dichter u.Bauer

Cello-solo herr Jacobson.
2 Musicirende Zigeuner Fantasie. .Eilenberg.

Innehåll: 1) Zigeuner ziehen durch den "Wald.
2) Sie machen Rast.
■i) Der Zigeunerstimmt seineGeigeundspielt

einen Czardas. Solo föredrages af herr
H. Muller.

Fröken Elsa Moser. valssångerska
Solo fiir Cornet a piston. . . . Hasselmann.

föredrages af hr H. Pichel.
Fröken Villar, humoristisk sångerska.
Solo fur Xylofon, föredragesaf herrH.Trofimoff
Fröken Lilly Franck, nationalsångerska.
Romantisches Tongemälde, ny . .Mkhaelis.
1. Trinklied, 2. Serenade. 3. Hochzeitsmarsch.

M:me Alice Reine, opera sångerska,
PAUS

Ballet Lusinski

Professor Kreps med dotter, öfverraskande
prestationer iMnemoteknik och Clairvo-
yance, (extra program iiärslutes).

Orkesternumrornautföras af stråkorke-
stern und. ledn. afKapellm.M. Unges*.

Ändring af programmet förbehålles.

Inhemska och utländska CIGARRER
samt utmärkta hemgjorda
PAPYROSSER

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

W. AHLFORS
Kjrkogatn 11 Telefon 1001,

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtra/in )\rra^s Punscl\.
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

Parakan Salak Tee.
vAy

JAVA-ASSAM
GedeponecidFabrksm:

Parakan Salak Tee liar för sin ut- ;
märkta qvalité och fina arom tillvunnitsig allmänt erkännande och har a de se-

—
naste hygieniskaocli världsutställningar er-
hållit de högsta utmärkelser.

Jfarakan Salak Tee lemnar den stör- ';
sta garanti ty hvarje köpareeger rätt att zkostnadsfrittlåtaumlersökjilpKKäkllifikJLE
härvarande kemiska laboratorium

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

K. M. Brondin. A.Johansson.Axel Pihlgren. A. Holmström.N. A. Turdén. Etholen &Isaksson.
I*r.Nyman. p. Jäskeläinen.N. Mattosoft A. V. Henriksson.

KARL GÖHLE
Norra Esplanadgatah 37.Generalagent förParakan Salak Tee

Java Assanj

JOUVIN & C:o's
världsberömda franska

HAifDSKAB
säljas endast hos

A\ E.tpUiuc y. 37

L.. 03g «/>
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Ang. Liv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

(fäsg Q- ■&«Bs!J2s.|
i— i eS -rt

Blomsterhandeln
Boulevardsgatan N:o 1.

rekommenderar sig för utförande afbthlloptbnketter, teaterbnkettcr,
kransar, blomsterkorijar,bords-
dekoratfoner, tu. m.

Rikt urval afblommandeväxter
samt dekoraffonseäxterförbonings-
rum.

Barald Wasasiierna,

81
a:
M|

assi

Min son, spar icke på annonser och
du skall icke förlora därpå.

Franklin

Annonser

<&rogram*c3laéQf"
emottagas endast af

Finska Telegrambyråns

Annonsafdelning
N. XTagasinsg 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-

nonsörenvid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.

Vänd eder då alltid vid annonsering till
Finlands enda

Annonsbyrå,
där Edra annonser billigt, bekvämt och

noggrant ombesörjas

Programbladet-
en af de förmånligasteannonstidningarna ilandet,

tor Spridning bland den nöjes/ystna och således äf-
\n köpstarka allmänheten. Ytterst billiga annons-
gifter! Sändes gratis till alla annonsörer. iös-
immer iLaurents urbtrtiker och genom kolportörer.
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Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
iii.i-siiiJliiLai

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

3
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SOCIETETSHUSET.
Söndagen d. 13 Okt. kl. 8 e. m

Program
C. Franclie,
Waläteufd.
Rubinstein.

Gonsert-OuvertureM
Manolo-Walzer .I
Toreador . . .
Fröken Lilly FranK7chän=onettochJansös
Fröken Elsa Moser, chamonett.

Ballet Lusinski
Uppträdande al M:lle Constance Villar, fran-

svsk Chansonett.
PAUS

Militairische Klänger
Cottillon-Mazurka .

Langer.
Schubert,

Professor Kreps med dotter, ötverraskande
prestationer i Mnemoteknik och Clairvo-
yanoe, 'extra program närslutes).

Fröken Elsa Moser, chansonett.
Fröken Lilly Frank, sångerska o. dansös

M:me Alice Reine, chanteuse lyrique.

ißallet Lusinski
M:lle Constance Villar.
Slutmarsch.

Ändring af programmet förbehålles.

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

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

H. ELLMIN
Alexandersgatan 9.

6. v.
&

Virk

FARFVMEIL TVAI.AK. STAM-
PAR, PJTBPABTA, SILFIEIiTVAL
AMYKOS, DROGER OCH KEMIKA
\M )l. M. BILLIGAST
DROGHANDELN

GLOGATAN 4

K. A. DAHLIN.

iEisenstadt hvarifrån inanuksriptet till
operan förstnu åter kommitidagenge-
nom en furstinnaMetternichs förmedling.

Apotekaren" är för sin tid den för-
sta komiska opera af någon k lassisk,,
mästare och torde varit den direktaöf-
vergången till den italienska komedien.
Sjelfva uppfinningen af Lo speziale"
lär vara någonting synnerligen ovanligt
i jämförelse med Haydn's öfriga ton-
skapelser.

— ISomossy teater- och varleté-
utablissement iBuda-Pest, har nyligen
oppförts den äfven förlidet år gifna
speretten ..Potiphar" sotn skildras så-
som något synnerligpn anslående iut-
etvrsel, behaglig libretto och charmant
musik.

knfri*'^R I^l^'* f^^-

m Träsnideri-
m\ alster.

Verktyg och mönsterI
*j|i|]| för träsnideri äfvensom|
SOff föremål af så väl inhem- i MyS

som ntländska trä- I
iaEl| slag försnidning,glödrit- P^*jäi ning och trämålning. i i^S
M! Finlands Allmänna WM
iSlöjdföreningsbutik,1 A

r

Hemgjorda papyrosser
iaskar om 250 st. a 2: 50 p
i „ „ 100 st. å 1:25 p.*

v 25 st. å
10 st a

85 p,
15 p.

hos Jacob R e in c k e,
35 N. Esp/anac/gatan 35,

Telef.1388.

Obs.! Nu inkommet! Obs.!
Stort urval dofflar, kapplyscher, kapptyger, trikoer & chevioter.Svarta och kulörta klädningstyger,flaneller & satiner. Krimtyg sam-met,sidentyger och Atlas.
Ylle underkläder för Herrar,Frnnt. och barn. Hel och halfsidensamt ylle dukar. Handdukar, vantar strumpor & korsetter, sidenband, snör-makerier, spetsar & garnityrband.

.A-llt till -billig-astepriser li-OS

G. Sergejeff.
£T:o -4 2v£llca.elsg-a.ta.n. £T:o ■&.

(Centrals nyahus).

Iedert intresse torde ligga:
att köpa Syenka Teater Premie Obligationer,isynnerhet då de erhållas
i sma manadtliga afbetalningar, med rättighet till hela vinstenunderhela afbet, tiden Cminsta afbet. Fmk 2) samt per kontant. Fem dragningarom året, furst förekommande 1Not. och 1Dec. med hufvudvinsterKr 25000och .30,01X1 jämte149 större och mindre vinster. Ingenkapitalförlusteme-dan underteckn. försäljer dem billigare pr kontant än amorterings (inlöse)värdet. Begär priskuranter och prospekt hvilka tillsändas franco. Köp perkorrespondans, äfven vid ingående orders mot postförskott samt per telefon

.° '-'"V, »ragmngslistor efter värkstälda dragningar gratis. Bekvämastoch fördelaktigast i
H
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Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan 14 Tel. 92

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

nya

Glasmagasinet.
3 Mikaelsgatan 3.

OLSSON iALEXIZ,

Obligationskontor. Äi^^HOBS.! Lämplig tid för köp till dessa dragningai
Kedbara agenter af alla samhällsklasspr antns-as

ELLEN TAMMELIN,
Garn- och Stickningsaffär

S. Esplanadgatan 8.
sarr

der m

Viner

sorteradt lager af Ullgarner
Strumpor och Ylleunderklä-
., m. lörFruntimmer, Her-

ir och I
Alla s:

Spirifuosa
4 Wilhelmsgatan 4

Telefon 1803.

ipdrag; köper och säljer aktier W
jer patentansökningar och re-
mland och de flesta andra land.

W


