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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 27 November 1895,

kl. m e. m
För andra (8:de) gången

Romeo och Julia.
Tragedi i 5 akter af William Efter
Has^wgB öfversättning ooh W. Bolius bearbetning.

(Första akten indelad i 2 tablåer, andra akten i 4,
tredje"akteni2 och femte akten i2 tablåer.)

Personerna
Hr BerlinEskalus, prins af Verona . . .

Grefve Paris, enslagting tillprin
seniJ^^^h^fVudmänförtveimejHrMalmström.

Capulet j fiendtliga ätter \Hr Swedberg.
Komeo, Montagues son Hr Hansson.
Benvolio, slägt med | f Hr Lindh

_
Montague IKomeos j

Mercutio, en slagting | vänner Wr Caste"ren
_

till prinsen J (_
Tyfoald, brorson till grefvinnan

Capulet ........Hr Uggla.
Capulet d. a Hr Henning.
Broder Loren/o \Pranciskaner- /Hr Riégo,
Broder Johannes/ munkar \Hr Nyström.
Balthasar, Eomeos betjent ...Hr Ahlbom.
Ppttpr 1 /-, -, ii.- (Hr Wilhelmsson.GrlSorio} CaPulets betJeilter " ■ \Hr Nyström.
Abraham,betjent hos Montague.Hr Beckman,
Grefvinnan Capulet Fru Grunder.
Julia,Capulets dotter Frk Holmlund.
Julias amma Fru Bränder.
En apothekare iMantua. Borgare iVerona. Slag-
tingar till Capulet och Montague. Pager, betjänter,

soldater.
Händelsen är iVerona, utom börjauaf femte akten,

som tilldrager sig iMantua.
Obs.! Längre pauser ega rum efter
2:dra och 4:de akterna.lista,

Börjas kl. och slutas 10,30 e. m.

Herr Adolf Berlin

Herr Berlin hadei »Slödder" åter en af sina

glansroler.Det hade varit vår afsigt att då den pje-
sen gick pryda Programbladets första sidamedhans

bild, men af skäl som hvarken berodde af redaktio-
nen eller tryckeriet, var det oss omöjligt. ISTu med-
dela vi emellertidhans porträtt, öfvertygadeom att

publiken altid med samma tillfredsställelse i honom
ser en at sina mest gouterade gunstlingar.

SUOM. TEÄATTERI.

Keskiviikkona Marrask. 27 p:nä 1895
näyteUään

XULIIBYO,
Runomuotoinen murhenäytelmä viidessä näytöksessä

(6 kuvaelmaa). Kirjoittanut J. H. Erkko
Suomalainen alkuteos

nki1ö t.

Väinö, tietajä
Ilmari, seppo
Kauko, Lemminpoika
Tiera
Untamo
Kalervo

Vapaita .
KalevalaisiaIlvo, Ilmar^n emäntä

Anja, Umarin sisar
Avmi,Kalervon emäntä
Hiepra,KaLervon koti-

tytär
Potero, Kalervon koti

poika
Kullervo, Kalervon

poika
Kotro
Mutrn
Tuiro
Kitka
Pouru

Ilmarin
orjia

Illt,piika ) [Olga Salo.
Onervo,noita. " Otto Näre
Hippo, vanha soittaja Taavi Pesonen
Mieron tyttö Hanna Kunnas

Eras airutmies. Joukkoa. Itkijäns.isia.
Tapaus: Suomessa heimosotien aikana.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo Vs BJa
loppuu k:lo 11.

Benjamin Leino.
Axel Ahlberg.
Konrad Tallroth.
Kaarlo Keihäs.
Emil Falck.
Aleksis Rautio.
Maria Rangman.
Katri Rautio.
MimmiLähteenoja

Ilma Tähtinen

lisakki Lätta.

Kaarle Halme.
Hemmo Kallio.
Evert Suonio.
Knut Veckman
Oskari Salo.
Eino Salmela.
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FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT ÅR 1827
Billigaste premier Snabb och liberal reglering. V». STEMBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vidDirektionen

Kontor 3ST. afl:gtg&sx:iasga,l:«.ii KTso X.
_____

— __ ,

Portmonnäer WIENER MODE-SALON
rioo-atan N-o 1 l:a trappan,Telefon N:o 1984

liar nr/i ,'ui/in^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m
och Blomsterkort

finnas i störstaurval och till billigaste

Förbeställningar till landsorten behiifves oulast ett val-

sittande proflif. __

—̂ -— — — —— —
—^-—^—Oskar Fröberg

46Kaserngatan.

A. W. EKLUND & C:o AXEL PALMROOSJuho Wirtanens
SKOAFFÄR-Skilnadsgatan 19^ Telefon 310

älaorteradt, Tap-er af ■er af fin?, äkta ViiißP)
c, Likorar &Spiriluosa Ö. Henriksgatan N:o 3.

Störstalager afinhemska skodon,Prima
;ummigalosclier, äkta Collanol.a m. m.

usst. Telefon 320Viner a ster

om. *is
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cFrogram~<sslaåei
Tidning för Helsingfors

Snennerts Sadelmakeriaffär
Alexandersg-atan30.

N:o 38.

Teatrar och Konserter.Slädor, slädfällar,
kuskkaftaner, -mössor,

-handskar, -bälten,
samtkörredskapaf alla
slag.

l:ma tillvärkningar
—

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.billigt!

Onsdagen den 27 November.

10 penni.

Spennerts Sadelmakeriaffär
Alexandersgatan 3O

innehardet förnämstaoch
jÉL prisbilligaste lager afal-
Ä~ wk lehanda läderarbeten.

ti II Barnslador & Kälkar"
W Läderjackor.

Alla riao-ap TCST j^ 4-- ;rt. 1 \A e^t TVY IT\ Alld. Udgdl

tV;i.ii kl. ■! c uu^^^^^^H
Wiener Damkapellet

MIKLLOSHLA.

duH. WICKELS JStor.dy^acjasin
WJiåBitä,, tyamßappor, jaequettar, siåenvaror, ylletyger for

sairée, visit S BvaréageåräSler.ARRAKS PUNSCH,
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända

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

Damskrädderi under utmärkt ledning.dalj vid många utställningar

J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.

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

J.

1895.

pris hos

"billigra,priser.

Josef Wiberg,
N. Esplanadgatan 37

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. P. IT/ , C..- \, \. .00 .
handslöjdalster. Tillbehör lör glödritning& snidning |mSK J\OnSlSlO|dLliStal IVAP.å

janisau6»i «" s s mönster, färger, färnissor vax m. m. V .1 d
KullgFjMerer

och dun. m.ÄÄ emattagasmed tack3amhet och atfi>rM Mikaelsgatan I. Tel. 893.Tapetserarearbeten. .iga-te pr^er.

finn

.o:ro—
a^

:cö o
= a> >

C

K. E. St,å.hlhArg I^gat^.^K.;gSäsat.'n?7.''w FOTOGRAF.
C~3T

~ ~ ~~~~ Tj r- Q 1 lsstakl.Fotogr. atelier.Ele- ->^Iförhållande till arbetets
IT ÄTrT^OTI f\ Cl rIT t-SpiandUy. 01, j^anta porträtt iYisitkortsfonuat qvalité, obestridligen lägsta pri

« -Ä* , X#JXvJllViCllllj (catanis hus). G mk.pr dussin. sen iHelsingfors.
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LorenS MalmStrÖm Kravatter, Kragär7°M^n<Xetter, Handskar
Herrekiperingsaffär Underkläder, Hängslen, Resflltar,

vis å vis Kapellet. > SchlaflTOCkar m.m, tillbilligaste priser.

AXII å HOLMBII6S
SKRÄDDERIAFFÄR rekommenderas

ESPANOIABODEGA
He 1singfo rs,

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Rekommenderas för Rökare.
HEMGJORDA PAPYROSSER

till högre priser
M, KARAKOS.

TobakshandelnBrunsgatan 11.

Café Vicforia.
Östra Henrilisstan 13. TeL 1866.

ÉIIBarngarderoben.i
Unionsgatan 28 telf. 1968

g*ä

|| Lager af Goss- & Flickko- §gj

BestalmnS^mötiäge^rS
Ipalt som till en barnekipering|f
m
mm mwmwåwmmåwåmimwå

SOCIETETSHUSET
ORCUS BODEG A."

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

Ifrukost och aftonrestauration. Kallbuffet ala Ber-
lin och Servering a la carte hela dagen.

Öl på seidlar m. m.

ilJäst blir ilängdenalltidbilligast.||
É| Köp alltid en ||

iEXCELSIOR" ii|så är Ni säker om att få en god maskin.||
|!S Obs.! Den kända reela, liberala be-»|

handlingen. Obs.! ||
telnJ^L^l^'. Hjalmar Fellman Él
I;äp poteniCeiitralpassagea

Wladimirsg. 19
telefon 758. m

l^SHlli

30

001

JLLIUS SJÖGREN 3
jlikaélsgatan 4 Centrals hut.

% Ylle- och frihofvaruaffär.|
|Välsorterad t lag-er. Billiga priser.

fjufförsä^ringsaktiebolaget ■

E VA.L
' JSifränior.
liberala för-

JSifforsäliringar
Billiga premier -

säkringsviUkor

Utställning
hos

liindholm,
Michaelsgatan 5.

[ Hatfetstams bokhandel.
(Hotel Kamp).

1 Specialitet: |
Nya vetenskapliga arbeten: i?||j

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

vetenskaplig o. skönliteratur. Ég]I""■"■■>:

m %

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
23:dje Populära Konsert
i lOi-jan.cä.läLåirslivLset.

Torsdagen den 28 November

Program
Ouverture till op. ..Yillars drago

Maillard
Strams.

ner"
Nachtfalter, Vals . . .
Prélude ur op. ..Toveiille
Fantasie moresque . . . Hammerik

Moszkowski
PAUS

Sitt,Don Juan d'Austria (ny)
Legend, för violin . . Wieniawsky,

Grieg
(Hr. J. König)

Peer Gynt-suite N:o 2 . .
Ingrids klagan (brudrofvet).
Arabisk dans.
Peer Gynts hemfärd (stormig afton vid kusten)
Solveigs sång

PAUS
8
9

K)

Kosack-dans
Canzonetta. för stråkorke3ter
Kröningsmarsch

Dargomijsky
Mendelssohn.
Jleyerbéer.

Konserten börjar kl. -/a 8 e, m

<é!o6erf zffiajanus.

Brandkårshusds J^esfauranf
rekommenderas

la carfe.Souper

\,

Wti J. F. Sjöbergs
Vin- & Spirituosahandel,3, Trekanten 3, £ d.

Spennorts hus. Extra fin-fina 17 & 20 åriga Cognacs
sorter på 1/1 V 2 V4Vs n JamaicaEum, Likörer,
Viner & punscher af alla slag.

"pH

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

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

Musikbref från Berlin
Berlin iNovember

Detta år drager en frisk fläkt genom
musiklifvet härstädes och mankan med
nöje konstatera, att Berlinerpubliken,
livars intresse för klassisk musik, se-
dan Hans v. Biilows död befunnit sig
vid fryspunkten, åter begynt få smak
för en högre riktning. Hufvudförtjän-
sten af detta glädjande förhållande
måste vi tillskrifva vår genialedirigent
Felix Weingartner, hviken förstått att
höja den kungliga orkesterns Sinfoni-
konserter i en, de högsta fordringar
motsvarande grad. Por den mest fein-
fiihlende musiker kan det knappt ges
någon större njutning, än att höraden
af Weingartner ledda och af vår kung-
liga operaorke3ter utförda„Pastoralen"
af Beethoven. och om ock de afund-
sjuka påstå att det nyckfylla modets
gudinna väsentligt bidragit till Wein-
gartners framgång, så kan detta ej det
ringaste förminskahans konstnärliga re-

Har^d^värkHgt:nommé, emedan antalet
iuu-iiki.ir.-sf:'tn-iiir-t

~
litet

omöjligt kan fylla en konsertsal, och
musikern såväl som andra dödliga ej
kan undvara detta lifvets nödtorft oo.h

han ju på dessa gränder, lika mycket
beror af mängdens börs som af sak-
förståndige kännares dom. Ihvarje
fall anser jag det bättre att en nfln
de siécle" menniska utbildar sin musik-
kännedom hos Weingartner, än ho3
de fem systrarna Barrison" hvilkas
stämma är lika tunn, som deras ben,
och hvilka det oaktadt under den för-
gångna vinternutöfvatstörredragnings-
kraft än alla iBerlin uppträdande vo-
cal- och instrumental-artister. — Det
tydligaste beviset på Berlinerpublikens
förädlade smak, lemnar oss det faktum,
att vid den den 15 Xovember under
Weingartners ledninguppförda ..Eroika
Sinfonin, alla sittplatser voro upptagna.
Detta har icke sedan Biilows tider in-
träffat iBerlin och det bevisar att vi,
i den af _Consertdirektion Wolff Ä i
och för ledning af de stora Philharmo-
niska konserterna engagerade Arthur
Xickisch vunnit en. om ock fullkom-
ligt olik Weingartnsr, med honom fullt
jämbördig dirigent. Xickisch är ung-
rare till börden — full af lif och eld,
och han har icke allenast intagit sina
orkestermedlemmars hjärtan — han har— man kan nästan säga, medett enda
taktslag eröfrathela den stora publiken.
ilan hade hela föregående vinter för-

gäfves sökt en efterträdare åt deu ty-
värr så tidigt bortgångne Biilow:Rica-
ter, Mottl, Schuch, Richard Strauss
Moszckowsky. Alla försöktes,men utan
önskat resultat, först nu synes man i
Nickisch funnit, den rätta mannen. Ho-
nom tillkommer de amplaste loford för
det klara, fulländade återgifvandet af
den på känsla så rika BrahmskaD-dur
Sinfonien, och för upptagandet af den
trots sin längd, anslående S akuntala
ouverturen" af Goldmark. Tyvärr hade
solisten för aftonen, herr Baimund von
zur Hallien begått ett stort misstag
vid val af stycken; han uttröttade sig
förgäfves med och Werbeg-
esang" ur die Meistersänger" och
skulle ejort mycket klokare iatt lämna
åsido saker af detta slag hvilka ej alls
lämpade sig för hans röst.

En Liedersångare — och som sådan
skatta vi Zur Muhlen mycket högt —
är därför icke någon opera- och all-
raminst en Wagner-sångare. Förnästa
Nickisch-konsert har Burmester lofvat
sin medvärkan. och då kan man med
bestämdhet räkna på en fullbesatt sa-
long, ty af alla nutida violinister, som
jag känner,har endast en iBerlin för-
mått uppväcka en sådan sensation,som
Burmester; denne ende är hans geniale

landsman Petschnikow hvars " företräden
äro allt för väl kända för att vidare
behöfva uppräknas. Icke mindre njut-
ning beredde de Joachimska Kammar-
musikaftnarna och BöhmiskaSträkqvar-
tetten. Vid de förstnämda behagade
mig isynnerhet den af den gamlo mä-
staren Joachim med biträdd af Halir,
Wirth och Haussmann så fulländadt
återgifna D-moll Qvartetten af Mo-
zart. Prager konstnärerna Hoffmann,
Suk, Nedbal och Wihan, hvilka redan
tidigare utmärkt sig genom ett tempe-
ramentsfullt föredrag och utan ordent-
ligt samspel, beredde oss en glad öf-
verraskning genom uppförandet af en
likaklangskön, som betydandeqvartett
af en tills dato ganska okänd kompo-
sitör vid namn Bendl. — — Tyvärr
kan jag från den vokala musikens
område ej förtälja lika glädjande saker.
Utom den redan nämda Raimund von
Zur Miihlen förtjänar i främsta rum-
met Amelie Joachim och JAIU Lehmann
att omnämnas. När manbetänker huru
hänförande t. ex. den store Rubinstein
spelte ända till sin död,och jämförhuru
af den fordom så glänsande och firade
Amelie Joachims röst, nu mera endast
återstår en ruin. måste man söka orsa-
ken till bristen på betydande sångare
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Generalagenter för

de ledande velocipedfirmorna iEngland ITNecec" velocipedernam£ XT-
äro de modernaste i marknaden; säljas

SA

1 CHAMPAGNE.endast hos

LONDON & MELSINGPOKS.
SÄ M
2*3

SläiHlie^^yVjrsedtlasjerafall^soii^^l^e î

k

l^enault & C:o|v välsorteradt korfmakeri hör, finnes hos
Neumann.
FABRIK:

COGNÅCm
HumlehergS:o 5. Telefon 1334.

Försäljningslokaler:
Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 033. Sintra

Ksjtlnnad/jatan 2. telef. 02&. Salu/tal-
len 70— 72-

W-å i"4I -■■■■■ kvaliteter.Verldsberömda
jh^a^ap sa

-V3
-:~I1 ;;

.*»

|SinQBrs

V. Grashoff.
p

Ijsilfver! Medaljerna. ||
f]BRONS ) [j*39.NorraEsplanad-Skilnadstorget 2. gatan 39

Äldsta symaskinaffär
iFinland

SBRtriis Crö & KaratMpl PjhlfrPpH orr Genuine )\rraks punsch
Öl 1lIIIU iÖU Guldmedalj i Paris 1889. Östra Henriksgatan N:o i

Gambrini Restaurant. -| 3 i;£ xrla" '« *S
Nya Rak & FrisersalongenHelsingfors. KORSETTER 5Herman LindelIp;

Specialaffär rekommenderas till allmänhetens benägna hågkomst.
25 Norra Esplanadsatan 25.

invid Waseniuska bokhandeln.LACK & P

-
å beställ- t )\rtist-& låtmaterial Hytt!! Patentkra^a,

användas vid klippning tör undvikande af hårets ned-LITUR ning och
lager

Vh H^^^^^V it

fallande på halsen
rekommenderas

05

5
Apparater &. mönster t

för Glödritning.
Mönster m. m. R

for löfsåjfrcing. w
Lindfors, OBS.! Annonserna i taket.

Ed. Wahrt.Fabrik
17 Mikaelsgatan 17 elene gatan. 2

Waseniuska Bokhandeln.
OLD JAMAICA R~H U M |CHAMPAGNE GEORGE GOULET
Mn Holm-PitOU & C:o servera, & alla totell och restauranter.

och sångerskor delvis däri att den
mänskliga rösten mer än annat lider
af tidens förstörande inflytande, och att
den modärna musikaliska riktningen,
med dess kolossala fordringar på röst-
resurser fullbordat dekadrmsen. Den
enda som med sina beaux restes" allt
ännu förmår förtjusa oss är LilliLeh-
mann. Jag förbehåller mig dock att
rå spara mitt omdöme om hennes po-
pulära konsert till nästa musikafton,
emedan programmet vid den förra, i
anseende till lokalen enligt min åsikt,
var tämmeligen förfeladt.

L. M

En pjes — telegraferad på
atlantiska kabeln.

Som "bekant måste ett teaterstycke,
för att i Amerika finna skydd, där ut-
komma på tryck samtidigt med att ori-
ginalupplagan inågot annat land utgif-
ves.

Victorien Saråou har nu meddelat,
att han isin brådska hade förgätitiakt-

taga detta vis å vis ..Madame San

Géne
Endast tre dagar före pjesen utkom,

det vill säga tre dagar före första fö-
reställningen, kom han till sin stora
förtret att först erinra sig detta.

Goda råd voro nu dyra, men den
ryktbare författaren fattade ett raskt
beslut.

Han tog originalpjesen, gick med
densamma till telegrafen och sände
den ord förord såsom ett kabeltelegram
till New-York. Här blef stycket med
amerikansk snabbhet genast satt och
tryckt och var sålunda copyngt-', d.
v. s. skyddadt för eftertryck.

Men Sardou hade inte skäl att ångra

denna utgift, ty pjesen inbringarhonom

där oerhörda summor.

Ett och annat.
Schwarz-fahren", (att resamörkt)

kallas det på kontinentalt artistspräk
när man likt skräddaren Zeuung reser

Ltnfvad i en koffert eller dylikt för
att slippa betala pereonbiljett.

Ett artistband" bestående af tvä
herrar cch två damer, försöktenyligen
detta mindre bekväma men billigare
sätt att resa på en turné iSchweiz.
Endast två personbiljetter löstes. Myn-
digheterna vid järnvägen drogo dock
misstankar om att truppen var större
och beordrade polisundersökning af ba-
gaget vid en viss station. Ien större
! ista märktes då att några täcken, som
iågo öfverst kändes väl varma. Täk-
kena drogos upp och under dessa Iågo
två visserligen mycket vackra men för
resor väl tunklädda damer.

Impressarion måste punga ut med
dryga straffumgälder, betala personbil-
jett för sina damer och dessa fingo
iföra sig reskostymer af m?r civilise-
radt mönster. ..

Svenska Panaptikon iStockholmhar
förskaffat sig en ny sevärdhet. ..Vik-
tor Rydberg isin studerkammare efter
Edelfeldts bekanta tafla iNationalmu-
seum.

En af våra vänner iXorge skrifver:
Mälaren Frits Thaulow har en liten

sjuåring till son. som de sednaste åren

vistats ipension iParis. Nu har han
kommit hem.

Pappa villeunderhållahans franskaoch
begvnte talamed mammapå dettaspråk.
Han hade icke hållit på att konversera
länge, förrän han afbrötsaf sjuåringen:

:
— Dieu,pére! Comme ton accent

. me fatigue... (Åh, pappa, om du
; visste hvad din prononciation tröttar
. mig!)

**^p*

Notiser.

— Festspelen iBayreuth. Om
dessa meddelas: Tjugo år efter första
uppförandet, eller år 1896, skall Xib-
elungarnes riog" gifvas ifullständigt
ny utstyrsel. Liksom 1876 kommer
värket att uppföras under fyra, på
hvarandra följande dagar.
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Största specialaffär iLampor. Husgeräds- é Köksartiklar.
€ngelska Järnsängar & JViadrasser, järnvägnar, ffadkar m.m.DD/7nCP PRåFT Alexancersgatan 34.

BnyJUClt Unnrr, Kontor & Lager: Fabiansgatan 14,
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lager af utländska och inhemska sorter
linierade och olinierade.

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

Alexandersgatan15.

Jouvin & C:o's Försäljning
af

HANDSKAR Cognac, Rom
endast hos.

W. TAHT Liköier
N. Esplanadg. 37

Göhles srård.

Unionsgatan N:o 17
Hjelt & Lindgren.

ullgarn"
Zefir- & Kastorgarn. Macramé

PARFYMER, TV.SLII!. STAI
PAli. PUTSPASTA, SILFIERTVAL
AMYKOS. DROGIE OCH KEIIIKA
UEB iI.BILLIGAST

virkgarn, f

Strnrr

DRCGHANDELN
lioställninirar

GLOGATAN 4
IM^TrsteXegattabaa. 2

T«.BItVIS3 K. Å. DAHLIN

Pälsvaror.
Stort urval! j^illiga priser!
Ed. Fazer

Alexandersgatan 38.

Observera!
Begär alltid den för vintern 1895—1896

utkomna nya katalogenhvilken yän-
des gratis o. franco.

K. Jokelas
Skrädderiaffär
Henriksgatan 3. Telef. 1333

Utländska & Inhemska
Nouveautés.

— Stora operans iParis direktion
har engagerat en mycket lofvande mez-
zosopransånger.ska, miss Estella Poltz.
Den UDga amerikanskan, som ännu inte
förstår ett enda ord franska, studerar
flitigt både språket ch musik

En kostlig process sysselsätter
Husläkaren

Amanda Lind-
l^ r>. domstolen iBerhn^^^^^^^^H
hos hofskådespelerskau H
ner lät för någon tid sedan porträttera
.sig iolika ställningar hos hoffotografen
Meyer och erhöllgenom konstnärinnans

artistpris-', hvarige-
nom fotografen förvärfvade sig rätt att
iskåp utställa doktorns porträtt. För
denna exponering har nu läkaren stämt
fotografen, och frkn L. är instämd som
vittne

Werner Hedberg Ferd.Björklunds
Glas-, Spegel-

och

cTafvelram'
Vin-, Frukt-,

Delikatess- &
Kolonialvaru-

handel.
6 Skiltiaden 6.

Randel.
15 Alexandersgatan15

Telefon 158
Iedert intresse torde ligga

att köpa Eder Svenska Teater Premie Obligationer garanterade afStockholms stad hvarigenom Ni bereder Eder tillfälle att möjligenerhållastörre eller mindre penningebelopp. I1Dec. dragningen är högsta vinst
30,000 kronor (Fmk 42,000)

förtltom 112 större och mindre vinster
Obs.! Flera dragningar årligen. Ingen kapitalförlust emedan amor-

terings (mlöse) värdet är högre än kontanta priset a dessa Obligationer hosundertecknad. Begär prtekuranter och prospekt hvilka tillsändas franco.Teater Premie Obligationer försäljea ständigtaf undertecknad, så-väl kontant som på manadiliga afbetalningar (minsta afbetalning är-bmk 2). Närmare mundtJigen eilei genom korresspondans med
TOH. SAMBHOLMS

Obligationskontor. Åbo,

amhällsklasser antagas mot god provision.

6. V. j Smsiaf Sref
M 'ovKi4.lmin.o- afallaslagsViner

SkodonSpiriiuosa af egen tillverkning.
Specielt för ömma fötter,4 Wilhelmsgatan

Telefon 1803. iWladimirsgatan i

Carl Jtergroth.
Alexandersgatan 21.Garn- och StickningsafFär

yn^j^MjuoiELiri
S. Esplanadgatan 8

Stort välsorteradt lager af\ aisorteradt lager ai Ullgarner
a- Cognac,

Barn Rom ochpriser
■ Alla slags Stickni:
:föra: efter beställnin fort och

Likörer
till billigaste priser
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SOGiETETSHUSET.
Onsdagen d. 27 Nov. kl. 8 e. m.

& j\Jtor\Jöreställnir\g.
Program

Musiknummer.
Herr Ludvig Tellheim, törnamsta Wiener-

kuplettsångare. |
Frk. Cilly Oraszy tysk-ungersk .^ängersKa

■r-Bouchet, <:iuetusts_excentric:
vina HofmannH|Frk ansouet

Frk. Wanda Wandina, chausonett
PAUS.

Fil. Dr. Alfred Berendt. antispiritistiska se-
ancer jämte afslöjanden af de nyaste
experiment i spiritism, tankeläsning,
magnetism, somnambuliscn etc. etc.

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

M:lle Cilly Oraszy iysk-ungersk sångerska

Herr Ludvig Tellheim, Wiener kuplettsangare
[ Soulier Bouchet, duetuiteä excentrics

Frk. Anna Hofmann, cbansonett
Frk. Wanda Wandina, soubrette
Musiknummer.
Dr. Alfred Berendt, förklaring af Ben AliBeys
undervärk iOrienteneller en drömur 1001natt.
Slutmarsch.

Sexor å laHasselbackenserverasimat-
salen å 2:50 prix flxe,

13
14
15

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

Alexandersgatan 48.

Ang. Ludv. Hartwa
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001,

Lager af gamla, goda,bevisligea
rarkligt äkta viner, direkt

importerade från l:ata
klassens firmor.

€xtra/in Punsch-
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

%ts\
Tvo Brothers Brians & Amors

Till det bästa i parterrgymnastik man öfver-
hufvud någonstädes får se måste ovilkorligen detakrobatsällskap, hvars bild vi här meddela, räknassom för närvarande uppträder på societetshuset. Denprecision och vighet förenad med en utomordentlio-
styrka, som sällskapets tre medlemmar besitter ä*ri själfva värket fenomenal, något bättre i den väo-enha vi åtminstone sällan sett.

SOCIETETBHUSET.
Torsdagen den 28 November kl. 8 e. m.

l^onsert k )\JtoaJöreställning.
Program

Musiknummer

(Herr Ludvig Tellheim, förnämsta Wiener
kuplettsäDgare.

M:lle Cilly Oraszy tysk-ungersk sångerska
Soulier-Bouchet, duettists exceDtncs

Frk. Anna Hofman, chansonett
Frk. Wanda Wandina, chansonett

PAUS
Fil. Dr. Alfred Berendt, antispiritistiska se-

ancer jätnte afslöjanden af de nyaste
experiment i spiritism. tankeläsning,
magnetism, somn^mbnlism etc. etc.

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

M:)Je Cilly Oraszy tysk-ungersk sångerska.
Herr Ludvig Tellheim, iörnämsta Wiener-

kuplettsängare.
Soulier-Bouchet, duettisu excentricn

Frk Anna Hofmann, chansonett.
Trk. Wanda Wandina, chansonett
Musiknummer.
Dr. Alfred Berendt, förklaring af BeiiAliBeys
undervärk iOrienten elleren drömur lOOlnatt.

Slutmarsch.
Sexor å laHasseltiaekenserverasimat-

salen å 2:50 prix flxe

rikhaltigaste

samt utmärkta

Dagligenfärslit
Wiener Kaffebröd,

Graham- & Avéna-skorpor
hos

)\lex fischer
Högbergsgatan21.

FilialHögbergsgatan 3

Efter träffadt aftal med fabrikanten säljes
numeraL.Lublins

FLOSSA-APPARAT
tili fmk 8 & 5.

Försumma därför icke att skaffaEder en
dylik för tillvärkning af mattor,1 dynor etc.
(ryeväfnader) hos

K. F. Winter.
Katsertigatan 48.

Obs! Undervisning gratis (äfven hemmen)

Hemgjorda papyrosser
ytskawni 250st. å!l

100 st. ■
■ö.-T .W. '■
■/" .v/ ,■i

hos Jacob Reincke,
55 N. Esplanadgatan 35,

I*«,i*a.ls.£Mi Salali To©.
I Parakan Salak Tec liar försinutmärkta qva-

.»HH S4l I Hté och lina aromtillvunnit sig allmänt erkän-Yr-" a Myt* nande ocli har åde senaste hygieniska och
\Zpsy världsutställningar erhållit de högstautniär-A^/\ kelser.

TÅ VÄT& ocf a>/T Parakan Salak Tee lemnar den största ga-
o-«iv.tt. AiöAjvi r.lnti ty nvarje köpareeger rätt att kostnads-lueaeponeordFabTliäm;| fritt låta undersöka dess äkthet å" härva-

J rande kemä.ska laboratorium.
Parakan 'Salnk Tee försäljeshärstädes i parti och minut genom

undertecknad och hos nedanstående återförsäljare.
K. M. Bromlin. Fr. Xyman. A.Holmström.
AxelPililgrcn. If. Jlatrosoff. Etholen & Isaksson.
N. A. Turdin. A. Johansson. P..läskeläinen.

A. V. Henriksson.
KARL GQHLE.

Norra Esplanadgatan 37. Generalagent förParakanSalak Tee
Onderneoming Java Assam

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

Saäelmakare Tapetserare affär
13 Lilla Robertsgatan 13. Telef. 1956.

Förfärdigar på beetällning alla| till
yrket hörande arbeten såsom Seltyg,
Rese-artiklar, Madrasser, Fotografiapparai-
fodral m m. m. m. samt försäljerfär-
diga arbeten af egen tillvärkning till
de billigastepris. Separationermot-
tagas billigt.

Högaktningsfullt
JU. IV. Plrskanen.

Sadelmakare& tapetserare
mmmmmmam

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

H. ELLMIN
Alexandersgatan 9.

myv.rap.
35 p
15 p.

Telef.1388.

T. Winter

lilnaden 19,
Tel. 1870,
apetserarearbetenutför

väl och billigt.
Obs.! Gardinuppsättning.

13
14
15

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

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

£apetserare

Nytt lager af

Orientaliska
Slftttor, Broderier, Kamel-säckar, Drapcrier, etc etc.
Miibclbeställningaremott»

BonlCTardsg. 19,
Telefon 83.

Alvin Johansén
Obs.! Moderata prsciv

V(ilf3t IHW IMP VieehäradShÖfding:, Utf juridiska och attarsuppdrag; köper och säljer aktier
i Ftfl i! i tUn lli IT uif ai

och värdePaPPer; ombesörjer patentansökningar och re-lUIIUI UUIIII UUIIIUUUIIU, Helsmgfors, Alexandersgatan N:o 52 gistrering af varumärken!Finland och de flesta andra land.


