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„Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: KontorJj*ihäSgag,£ !° *
w j/lla d

i
agar . lotellåmp Kf+

Alla. dasar +Middagskonsert w^itokiw Altonkonsert
från kl. 3 e. ra. ANNA IF1IFL A Itf13SLI*. från kl. 8 e. in.

K-r~ et a. °"S il FörstaAteliern1 tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) tt^ /%nn f~\ f^i "O A T7ljHj. öt,£tlllD@F£ > Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). J< \J ±\J \JTJ\,J\.J?." ,■_* n^vv«axxfw^ ö Helsingfors, Alexandersgatan17.

i Ö

Telefon 2022. PTO O UCtOS ESD8QflOIGS Vinerna ha blifvit undersökte v°d H:fors undersökningsstation
Försäljer Spanska viner från varldsnrman J. Ba- i iw« « w « ■«*■ w f

—
Mr iifsmedel och befunnits vara rena oförfalskadenatuniner. Ana-

aMé y C:o iBarcelona till billigaste priser. Butik: Unionsgatan 28. lyserna finnas t"
- -■-^^^^^^^^^^^^—

i

€^rogranumlaåeå
/Bad\

/ Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \

N:o 6

DANIEL NYBLIN, FOTQGEAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 13 September 1896,

SASCHA
Skådespel i 3 akter,

Furst Alexander Alexandrovitsch
Bojanoff

Furstinnan Marie Parlovna Bo-
janoff

Sascha, deras son, 12 år
Ivan YasHjevitsch Radevsky . .Hr Lindroth.
AlexisPetrovitschRagossin,Sas-

cbas lärare
Grefvinnan Vera Mirsky ....Frk. Gerasimovitsch,
Markis de Santa Rita
Lady Märg-aret o'Bern
General Karabanoff
Meillant, poet
Tatiana, Maries amma, Saschas-

bonne
Victoire, kammmarjungfru. . .Frk. Spennert,
Baptiste, betjent
En betjent

Spelar iden kosmopolitiskasocieteten iNizza.
Börjas kl. 7 ,30 och slutas omkr. kl. 10 e. m

7,30 e. m
För3:dje gången

efter ett anonymt manu-

skript — af Gustaf af Geijerstani.
P ersönerna

Hr Swedberg,

FruBränder
Bonnevie.

Hr Lindh.

Hr Wilhelmsson,

Fru Riégo
Hr Malmström,

Hr Hansson,

Frk. Tschernichin,

Hr Enström
Hr Beckman

Gäster

~s* A-s±XX(3-G C*3 CSO. <~
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Herr Ernst Ahlbom

Våra tidigare önskningar vis å vis direktör

Ahlboms teaterföretag hafva gått ifullbordan. I
Wasa

—
truppens välvalda startplats —

■ har pu-

bliken nämligen med sällspord entusiasm hälsat
hvarje nytt stycke, på repertoaren,och stadens tid-

ningar uttrycka sig hyperbolt om Ernst Ahlbom
och hans sällskap.

Kansaa, sotureita, henkivartijoita, tuomaria, Samsthanakan orjia,
Vasantasenan 6 orjatarta, Vasantasenan orjia.

Ensimmäisen näytöksen perästä lyhyt väliaika. Toisen ja kol-
mannen näytöksen perästä pitkä väliaika. Neljännen näytöksen

perästä lyhty väliaika.

Ovet avataan k:lo 7. Näjtöntä aikaa k:lo y2 S
ja loppuu k:lo Vs-W»

Frk,

10 penni,

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 13 September.
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Kaisaniemi
Värdshus.

Kaisaniemen
Ravintola.

6. A. "Wickström.

1896.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Syyskuun 13 p:nä 1896.
Kansannäytäntönä alennettuilla hinnoilla,

näytellään

Vasanlasena.
5-näytöksinen näytelmä. Aihe otettu Cudraka kuninkaan muinais-
intialaisesta näytelmästä Mritshakatika (Sayi-vaunut). Emil PohFin

saksalaisesta mukaelmasta Suomentanut Irene Mendelin

Henkilöt:
Axel Ahlberg.Tscliarartatta, bramaani

Uohasena, hanen pieni poikansa
Maitre.ja,bramaani, Tscharudattan ystävä
Samsthanaka, hallitsevan kunikaan Palakaan

lanko
Ariaka, paimen,sittemmin kuningas
A"asantasena, bajadeeri . . . .
Madanika, hanen orjattarensa .
Kylvettäjä, sittemmin Buddahalainen kerjä-

läismunkki ....
Hovilainon, Samsthanakan seurassa.
Ylituomari . . . . .
Viraka \ kuninkaan henkivartijoitaKandanaka/Matiira,pelihuoneen lialtija
Pclaaja
l;n
"} teloittaja ....

Stavaraka, Samsthanakan palvelija.
Kumbilaka, Vasantasenanpalvelija.
Kuninkaallinen airut,....
Ka.lanika, Tscharudattan palvelijatar
HZ}**~
S}"

Knut Weckman.

Benjamin Leino.
Oskari Salo.
Katri Eautio.
Olga Leino.
Aleksis Rautio.
Kaarle Halme.
Emil Falck.

("Otto Näre.
\Taavi Pesonen.. lisakki Lattu.

Evert Suonio.
/lisakki Lattu.
'\Evert Suonio.

Konrad Tallroth.
Eino Salmela.
Emil Falck.
Olga Salo.

/Kaarle Keihäs.
■\Hemmo Kallio.
/Maria 1 ängman.* \Neémi Kahilainen.

J. H. WICKELS
VMHAHB3IL

ARRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplömed'honneur) vidutställ-
ningen iBordeaux 1895.

AXEL PALMROOS

1 FörstaRyska Älrandförsäkringsbolaget
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen

Telefon 231

G. Tahfs
Ylle- & Tricotva^uaffar

fl. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af D:r Lahmarms

underkläder.
Ensamförsäljn.afJouvin&C:o's
i Grenoble verldsberömda
handskar.

C. P. BYE

"^/riza.a^Hiä,r-yVlagasin du Jstord. Lager af fina äkta Viner.
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistskastenhuset. Telefon 320.Hframåappor, jacqueiter, siåenvaror, yltettjger för
soirée, visit S Rvaréagsöräßter. JSoßatomfsijte.

LORENS MALMSTRÖMSVi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa våra kända
specialiteter till innevarande saison. Herrekiperingsaffär

Damskrädderi under utmärkt ledning nu TJnionsgatan 28,
(vis å vis Föreningsbanken),

Telefon 231K.ontor IN". HVt«isiasiiiss,«tta.ia. 3ST.O 1.

m
Specialaffär för blomsterkort och

portmonnäer.
Största, la.grex a.£

Blomsterliort.
Portmonnäer ooh Plånböcker, hvaraf nyheter

nu inkommit.
_ , n.av,„."Oskar Fröberg.

48 Kasernjratan.skin.Wasenius sa Do Juho Wirtanens
§K§IFFÄB.

--'-
Ö. Henriksgatan N:o 3.

Störstalageraf inhemska skodon.Prima
gummigaloscber,äkta Collanolja m. m.

FTffTI A ¥TT Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
å M XlA JLA JJ Porträtterivisitkortsformat a 6 mk. pr duss. (Catanis hus.)
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden IM.o 4.
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VELOCIPEDEF^^^

1 Perssons Svenska Stickmaskiner, 1
ollgarnl

Éj Zefir- & Kåstorgarn^Macramé, Virkgarn,
P Eiskargarn, Märktråd, Rulltråd, Nålar till allai
g slags stickmaskiner,Barnkostymer,Tröjor,Strum- 1
M por, Damasker, Vantar etc. m

Beställningar på all slags maskinstickningi

Iemottages. „„ m
Mikaelsgatan 2. Telefon 1332.

Th. NEOUIUS. I

HageIstams bokhandel,
In- och utländsk literatur.

Konst- och pappershandel.
Enda kommissionär för fransk literatur i

Finland,

Nya böcker!
Landtbruket iFinland af GöstaGrotenfelt
Lifförsäkringsbolagens vinst af Fr. v. Enge-

ström.
Kärlekens fria religion af E. Favorin.

A-
r.

Ledig annonsplats.

Endast goå kvalitet! f|
§g (BotumSia! |gH éCartforé! <§
H Stoevers Sraifi ||1 SRofferi I
J Axel Wiklund #

Åbo, Helsingfors, Wiborg. W

JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan 4, Centralshus.

IYlle-- och frikofvaruaffär.1
IVälsorteradt lager. Billiga priser. I

Helsingfors Rullgardinsfabriks
tillvärkningar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmagasin, N. Esplanadg.

H:fors Nya Tapetaffär, Unionsgatan 32.
Josef Wiberg, N. Esplanadg. 37, 1tr.

T. Winter, Skilnadsg.19
H. Ekbom, Alexandersgatan17.

John Paisclieff, Brunnsgatan12.
A. Hcllman, Alexandeisgatan48.

Ständigt välsorteradt lager af allt som till ett välord-
nadt korfmakeri hör, finnas hos

J. NEUMANN.
FABRIK:

HumlebergN:o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) tet. 933. Södra
Esplanadaatan2, telef. 928. Satuhal-len'7o—72. Telefon 2125.

I:sta Klass \^

f BadinrättniJ
Wladimirsg-atan 32. J

J. W. Engberg.

ng

Barngarderoben
Unionsgatan 28, 2 tr. Telefon 1968.

Beställningar emottagas.

Stort&välsorteratla

?jl Weloeipedtillbeliör
-■gH
'5S1
3 -s Am A~~~~Z_
(g JT Obs.! JNaumann's utmärkta hos Fritz Schrödes'.
t »

_ . , . , Helsingfors— Åbo.a. Germama velocipeder. N g 7

cfcranét S <3tomßerg.
Specialitet, Velocipeder och Skidor,

ROWBP"fal3rikanten J- K- Starley är Englands äld-
sta velocipedfabrikantoch skaparen af den
nuv. velocipedtypen. Hans valspråk är allt
af det bästa.

Styriäar i°^e allenast Österrikes utan äfven konti-
nentens förnämsta velocipedfabrik.

ClfiVfiläUll^maskinerna ridas af den förnämavärl-
den iAmerika.

SUnbBSItIS sakna sitt motstycke iprisbillighet.
Opßl" maskmerna äro Tysklands bäst ansedda*velo-

cipeder.

Ett års garanti för alla maskiner, förutomSty-
ria, hvilka garanteras för två år.

Ett års garanti för Dunlops ocli Schiönings
prima luftringar.

Gratis erhåller hvarje velociped-köpare ett å
5,000 mk lydande olycksfallförsäkringsbrefiKullervo,
hvarigenomhan försäkras mot olycksfallsåväl under
velocipedåkning som skidlöpning. Hvarje hos oss
köptvelocipedär därtillbrandförsäkradförettår framåt.

Brandt & Blomberg
Mikaelsg. 19,

\ f^Ö^C va/lum^(;6 .-J^H

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Zöillist!lOilllstS

Lampskärmar, Blomsterkort, Portmonnäer,Cigarr-
Se Papyrossfodral, Parfymer & tvålar Bläck & Skrif-
material, Frimärken & Albummar; resterande lager
velocipeder & tillbehörytterst billigt i

Th. Baltscheffskij's
Sport-,Frimärks- & Pappershandel

Mikaelsgatan N:o 1. Telefon N:o 1435.

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29.

Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på originalflaskor som litervis från tat.

C"T>

r>s
fi__y^__l ___■«■

CZJX
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Operakällar
Varieté-f evy

(Brunnshuset sommaren 1896)

En ytterst skarp nordan, och herr
Håkanson stängde senaste söndags„Brunn" efter en allt igenom glän-
sande sejour — iekonomiskt afseende.
Se vi emellertid saken frän en annan
sida och och särskådaprogrammen frän
olika tider af sommaren blir resultatet
mindre lysande. Visserligen har hr
Håkanson ojäfvadt kunnat pränta på
sina affischer „Skandinaviens största
och mest omväxlande program", men
det fordras äfven annat af ett varieté-
program — t. o. m. här iHelsingfors— än att det skall räcka till närmare
midnatt.

Börja vi vår gran-kning finna vige-
nast hr Håkansonvaraen-afgjord fiende
till det så kallada„stjärnsystemet". Ä.f
alla de chansonetter — vi räkna dem
itiotal — som denna sommar slitit de
knarrande tiljorna pä Brunnshusets för
renovering tämmeligen mogna varieté-
scen, har nämligen endast en enda haft
sin stjärna izenit — miss Etty Thursby.
Vi frånse naturligtvis siguora Vittoria
Paganelli (eller som hon av okänd an-
ledning å affiischerna hälst kallades

Paganini, känd från italienska operans
dagar), hvars charmanta föredrag man
åhörde med sann njutning, äfvensom
fr. Arvida Svensson, hvilkenflitigt applå-
derades afton efter afton för sin goda
röst och sitt säkra sångsätt. Detsam-
ma gäller äfven i viss mån Madame
Biseras skenen troup", som i tid räd-
dade varieté-programmen från att blif-
va rent af olidligt enformiga. Men öf-
riga kvinliga sångartister, vare sig de
lyste med spanska eller svenska namn,
kunna saklöst förbigås. De flesta af
dem borde aldrig hafvauppträIt „utom
den trängre kamratkretsen".

Följer så det otäcka könet, främst
representeradt af vår vänNiding

—
för-

låt Hilding Nihlén. Vi höra visserli-
gen icke till de pryda i landena, men,
men herr Hildings visor de
voro för skarpa — till och med för
oss. De värkade som illa berättade
ekivoka vitzer. Och sånt är obehag-
ligt att höra en hel half sommar hvarje
afton. Men „ångan" hade herr Nihlén
ständigt uppe, det måste man erkänna,
och dessutom var han ju den glade
auktorn till „Åtta par byxor" och
..Grask på fyra". Vi för vår del räkna
nu icke honom detta till vidarerekom-
mendation, men smaken är ju så olika

och därför orda vi ej mera om honom
och hans bullrande spex. Istället öf-
vergå vi till herr Jeppe Jeppsson, bond-
komiker och hans landsmanoch kollega
Ola Jönsson. Den ene ledsammare än
den andre. Till samma kategori hörde
också herr Offenhäuser, en herre som
lyckligtvis lät höraoch se sig mycket
litet. Han gick tydligen missförstådd
genom lifvet. Däremot mottogs hvarje
afton med stormande applåder mr So-
bosy, hvilken formligen frapperade pu-
bliken genomsina lyckade gubbar. Han
hörde ovilkorligen till det bästa man i
allmänhet får se på varieté.

Bland rena cirkusnummer må näm-
nas familjen Jarr Gins' barnpinande
evolutioner och Dorina truppens tand-
och benbrytande ;,luftpoutpourri". Och
hit kunna äfven räknas herrar Anders-
son & Bylander's atlet-produktioner,
dock med den skillnad, att man alltid
gerna såg dessa järnbärarättlingars ex-
ceptionela kraftprof. Nämna vi slutli-
gen „The Stebb & Trebbs'su ilängden!
ytterst enerverande nummer äfvensom
vThe Zino Brothersil burleska „scen i
ett wienerkafé", samtidigt som vi be-
klaga att hr Robert Böhme ej tidigare
blef engagerad, hafva vi relaterat alt,
som denna sommar på godt och ondt

bjudits publiken på Brunnshusvarietén.
Som slutomdömekunna vi ej fastslå an-
nat än att densamma vunnit betydligt,
om programmen tidtals varit mindre
långa —

men valda med störreurskill-
ning och smak

Till hugsvalelse och tröst för dem,
de där efter varieté längta och törsta
vilja vi från säkert håll idetta sam-
manhang meddela, att tvänne ivarieté-
stycken mycket förfarne män vid ny-
året ämna inreda en varieté-teater å
Broholmen. Företagets förnämsta drag-
ningskraft skulle blifva smärre spex af
Puback" et kon3ortes och skulle af

dylika pjeser inöfvas c. trettiostycken,
Mf°r hvarje afton imå-— en gask"

nåden
— — -

Hvad kan man väl mera begära?

Passe-partout
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A.O.Seeck,
/^^ Korffabrik,
(I j| Albertsg. 36.T. 47.

i ~s%b, 'Butiker:
xT^W Albertsg. 36, T. 47.

Skilnaden4, T. 70.
Alexandersg. 36,

T. 71.

■en. Middags- & Aftonkonsert Table ffhote å t la carte,

~m fm~ mj\ M M W7^ n ]^T är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Afelier. För en
w^Pfgjß^ JÄ []j H-i Jl MAå MM) I^l 9anta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För biott Fmk 14:

--
»ig ■» —^-————— Ett välgjord! arbete behöfver icke vara förenadt med höga P

Glogatan 3
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ALEXANDERS TEATERN.
Ifalienska operan

under ledning af Direktör N. Muller

Torsdagen den 17 (5) september 1896.

AIDA.
Opera i4 akter Texteu af Ant. Ghislanzon,

Musiken af G. Verdi.

Personerna
Sigrr L. Ferraioli,
Sig:a E. Chow.

Konungen
Ämneris, hans dotter.
Aida, etiopisk slafvinna
Radames, Fältherre . „ M. Bruno

Sigrr O. Delle-
Fornaci,

E. Gandolfi,RamphiS, Öfversteprest. . .
Amunasro, konungaf Etiopien

Aidas far
En budbärare

„ G. Pimazzoni
„ N. Cokinis.

Prester, prestinnor, soldater, slafvar, egyptier,m.m.

Händelsen försiggår i Thebe och Memphis på
Faraonernas tid.

Eegissör:Sig:i* D. Duma.
Dirigent: Sig:r G. Spatjeck.

Dekorationerna af herr G. Skobejeff,

Början sker kl. Va8 eft> m

Nästa föreställning Fredagen den 18 (6) september 1896

FAUST.

i»QuadraiitV'G. W. RELANDER,
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA, y.Sttmais[order till landsorten omgä

ende prisen städse
billigast.

■WiUxeIMCLSg-.IfcT:c -4-
Telefon 1803. Bepot å

MPltllflTPll orr Genuine rra-<s punsch
1illiP1Ull Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant. HNekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till-'-' behör för glödritning&snidning s. s. mönster, färger färnissor, vaxm. m.— Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigastepriser.
Finsk KonstslöjdUtställning.

3likaelsgatan 1. Tel. 883.

■ja

Jé Tntno k ti
Helsingfors London Wiborg

Ett stort lager Velociper inkommet
till höstsaisongen

Ett parti Velocipeder af årets mo-
dell realiceras med 10— 15 % rabatt

Ett ständigt välförsett lager Veloci-
Fiats ibaignoir (parterrloge)
Bel-étage (1 raden)
Bal-étage (1 raden), balkong
Parterrgalleri
2 radens loge, framplats . .■, bakplats. . .

galleri
iteraloge

pedtillbehör
Reparationer af alla slag från det

Paradisminsta till det störstaarbete utförespå
det noggrannaste samt till möjligast
billigt pris hos

John Tourunen & Co
HELSINGFORS,

Norra Esplanadgatan N:o 41

_!

f^^s§? Durkopp"

Velociped
i\epar.

Verkstad.N°2BJ.

Direkt inporterade
V IN E3H,

ytterst billigt.
A.F.Hagelbergs Punsch- & VinaandelL.Robertsg\ 8,

(hörnetaf Högbergsg.)

$-_,

ALEXANDERS TEATERN.

Biljetter erhållas i teaterns biljettkontor från
kl. 10 till 2 f. m. och från kl. 5 eft. m. till föreställ-
ningens slut.

Biljettpriserna:
Länstolar, 1 raden 8 Mk„ 2 o. 3 raderna
Stolar, 4, 5 o. 6 raderna

7 „
6 „
5 „„ 7, 80. 9

LOGEB

Baignoir, Literaloge 35 Mk,
6 „
5 „
6 „
5 ,
3 „
2 „
3 „
1 „ 50 p
1 „

För allmänhetensbekvämlighetfinnas två abon-
nementsseriermed 10 föreställningarihvarje serie.

Direktionen ber allmänheten att uppvisa sina
biljetter för kontrollörenpå hans begäran och bibe-
hålla dem till föreställningensslut.

Administratör:M. Polonsky

Direktör: N. Muller.
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A. W. Eklund fiC:o
Vin- oep

opirifuosarjanelei.
Skilnadsgatan 19.

Telefon 310.

Telefon 1954,
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lila llif njlli
i , i
|med säkerhetsrakknifven Monopol säljes $
IiH:fors hos G. F. Stockman.
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Jaså!
Några reflektionerafenutländsk diplomat

(Öfvers. från franskan.)

Det är inte svårt att underhållakon-
versation med en svensk, om manbara
först känner en enda trollformel. Där-
med kan manmäta känslans allahöjder
och djup, därmed kan man älska och
hata, förbanna och välsigna, vara god-
modig och satirisk, ja tilloch med vara
snillrik. Detta mäktiga, alt omfattande
ord, heter Jaså!

Svensken vet att på så rnångtusen
sätt modulera dessa två stafvelser, att
man värkligen måste beundra det. Hör
han en glad underrättelse, så ropar han
hastigt med blixtrande ögon sitt hög-
ljudda Jaså! Erfar han något sorgligt,
så låter han hufvudet sjunka och mum-
lar efter en lång paus ett smärtsamt
Jaså! Får han höra en viktig angelä-
genhet, så utstöter han eftertänksamt
ett utdraget Jaså! Vill man ge honom
till bästa en osanning, så säger han helt
ironiskt Jaså!

Hela romaner ligga förborgadeidetta
ord.

Cecilia sitter vid fönstret, då det väl-
bekanta budet inträcer ochlemnar henne
en blomsterbukett. Glad ropar hon
Jaså! och trycker blommorna till sin
förtjusande purpurmund.

Anna, hennes väninna, kommer in.
Hon visar henne den doftande presen-
ten. Anna säger något afundsjukt Jaså!
Snart därefter får hennes vän under-
rättelse om sin fästmös otrohet, han
gnisslar ett skärande Jaså! Han skrif-
ver till henne att han föraktar henne
och aldrig vill återse henne, och grå-
tande säger hon till sig själf Jaså!
Men det lyckas henne att få ett kort
samtal med sin Alfred, och att före-
ställa honom att man förtalat henne.
Jaså! ropar han eldigt och trycker
henne isina armar. Plötsligt drar ett
moln förbi hans lyckas himmel. Han
erinrar sig att ett viktigt göromål vän-
tar honom, och ropar häftigt Jaså!
Han hastar nu till den oförskämde,som
vill frånröfva honom hans kärlek, och
talar allvarsamt med honom. Denne
svarar blott ett kalltoch hånandeJaså!
och saken är afgjord. Nästa dag duel-
lera de, och jag tror, att om den ene
nedfaller träffad, är hans sista suck
Jaså! Men den andre ropar förskräckt
Jaså! och flyr sin kos. Och läkare,

släktingar, vänner och domare, med ett
ord alla som erfara händelsen, skola
säga Jaså!

Smärta och glädje, förtroende ochI
tvifvel, hån och skämt — kort sagdt
allt ligger deponeradt idet bekvämas
lilla svenska ordet:,Tas('A-^^^^m^m^å

""— '< >— "

Notiser.— Å societetshuset vidtaga varie-
té föreställningarna nästkommande tis-
dag. Programmet förefaller välvaldt
oah bjuder bland annat på hr Feodor
Markoic, som under förliden sommar å
„Brunn" tillvann sig publikens gunst.
Vidare kunna nämnas: operaartisterna
signora Albertini och signor Borgheeti
från La scala i Milano, „Qnartett Dar-
to" från Folies BergeniParis, kostym-
soubretten fr. Blanche Wernow m. fl.

— Hotel Kamp. Igår egde för-
sta aftonkonserten rum af Wiener dam-
kapellet Frankl. Publiken var talrik
och bifallet starkt. — Vi skola åter-
komma

cperan. Den till om
Risdag annonserade förstarepresentatio-nen har till följd af att orkestermed-
lemmarne alla ännu icke anländt blif-
Ivit uppskjuten till torsdagen den 17
sept., då operan „Aida" af Verdi kom-
mer att gifvas. Tredagen den 18 sep-
sember gifves „Faust". Se vidare an-
nonsen å tredje sidan.

— Edvard Grieg torde enligt en
Köpenhamnstidning komma att besöka
Stockholm denna höst och å Kungl.
operan därstädes dirigera några af sina
instrumentalvärk. Grieg har hos oss,
skrifver Sv. Musiktidning, varit en säll-
synt gäst, och detta besök,om det kom-
mer till stånd, emotses därföre med så
mycket större intresse. Edvard Grieg
har en gång förr uppträdt här som or-
kesterdirigent, nämligen på en af Mu-
sikaliska konstföreningen å stora börs-
salen gifven konsert den 12 jan.1873,
då Edm. Neupert spelade hans piano-
konsert iA moll och hvid hvilket till-
fälle äfven fru JNTina Grieg biträdde
med sångnummer.
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Glasvaror
tillmycketbilligapriser 1

Mikaelsgatan N:o 17,
i midt emot Jernvägsstationen,

Ledig annonsplats

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan 9,

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta
tillvärkningar iparti ocli minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hålla hög rabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

ATELIERN -M
Glogatan 3
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Daglisfa.

Museer.

Konstflitföreningens museum iAteneum onsdag, lördag,
och söndag12— 3.

Konstföreningens samlingar iAteneum alla dagar12— 3
Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg.

20), onsdag och fredag I—3,1 — 3, söndag12— 3.
Universitetets skulptursamliny (kem. lab.) onsdag och

lördag I—2,1 — 2,
Cygnaei galleri iBrunnsparken alla dagar 9 f. m,

7 e. m.

Nöjen i dag

Svenska Teatern: Kl. 1fi8 e. m.

Finska Teatern: Kl. y2 8 e. nx
Kapellet: Musik. Kl. ]/2 8 e. m,

Opris. Musik kl. VaBe. m,

Nöjen imorgon och öfvermorgen

Kapellet: Musik kl. i/a 8 e. m,

Opris: Musik kl. l/2 8 e. m.

_g,e_r^__ g

Bästa medel för munnens
och hudens vård.

Kemiska
lum.
:an 27.

erins o. f||||
r^på om- -S|Jjp

Stomatol tvål.
Stomatol tandpulver
Stomatol tandpasta

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
iiiisiiiii^ai

Helsingfors
Alexandersg-atanN:o 11.

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52

Helsingfors

Annonsera

„Program-dfilaåef"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid.

flfjo t HvarJe annonsör får sig f)L i
i/c/ö.. tidningen hemsand vUH.I

■ 5- C3ri*atis. -4—

Annonser och prenumeration emottagas å tid-
ningens kontor Mikaelsgatan1, 1tr. upp,

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

äterstå.

Lösnummer i Laurents urbutlk
och genom kolportörer,

rA*AAA>6^tp|^a

Angbokbinderi Fabriken FENIX
atan14 Tel. 92
ijeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-itelier för plansch-& kartupp-
-1 m. m,

14 Briksg:;
Kontorsboksfabrik,Lih
tonage & Askfabrik, i
fodring, Eeklamskyltar

■wstm

asasd

03
mmm\
fl

0 mm\

(S____j
p_U__E_^

Ph

émmm.

J. C. M^XMONTAN
Innehafvare:E. Nyberg,

Biner & Spirituösa.
Brefpapper An]. Ludv. Harte

Mineralvattenfabrik
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linieradeoch Helsingfors, Alexaaäersg. 26, m.m.

olinierade. Telefon 169,

Firmatryok utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPBRSHANDEL.

Alexandersgat 15.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.
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GENEEALAGENTEK:
_A.le3CSLZ^.d.ersg-a,ta,Ln.17. Telef,205E.

Parakan Salak Tee
ifrån Parakan Salak

Parakan
Absolut kemiskt rent, fritt från alla för hälsan skadligabeståndsdelar aro-matiskt och välsmakande har för sin utmärkta kvalité och flna arom tillvunnit sig allmänt erkännande, och har å senaste hygieniska och världsut-ställningar erhållit de högstautmärkelser.Största garanti för ren oförfalskad vara, säljes ioriginal förpackningpr
720' VlO' 74. Va kll°-

Obs.! Netto vigt!!
Parakan Salak Tee lämnar den största garanti, ty hvarie könare äe-errått att kostnadsfritt låta undersökadess äkthet å härvarande kemiska laboratorium.

KAKX,
G-eneialagent för X"

3) Äkta Parakan Salak Tee erhålles endast genom undertecknads parti-och minutförsäljning vid Norra Esplanadgatan 37 och hos nedanståendeåterförsäljare:
N. Kochtomoff.K. M. Brondin.
A. A. Turden.
A. Johansson.
A. Holmström.
G. A. Isaksson.
K. G. Jalonen.

Fr. Nyman. J. F. Lund.
K. G. Ohman. Verner Hedberg.E. V. Etholen. Hjelt & Lindgren.
A. Fred. J. Hyvärinen.
A. V. Henriksson. F. E. Sundell.C. Antson. A. Silvo.
Hfors Allm. Konsumtionsför. butiker.

Tee Onderneming,

ytterst billigt
hos Firma

H. Elimin.
9 Alexandersgatan 9. I
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Generalagenter:
STOLZENBEEG & BÖCKER,

Alexandersgatan 17. Telefon 2055.

Java, Assam.

ar:
J. H. Dahlgren.
A. E. Isaksson.
K.E. Wassholm.
P. Jääskeläinen.
E. Lönnberg.
S. Johansson.
Fru Lavrevs.
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Salak Tee

»HLE.
valand. <& Ryssland.

Nu inkommet:
Moderna kragar, spetsar,

band, sidentyg, crepe

-C?
O

K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Cono. Langebek.
Kofches Zalinwasser.
Heleolln.
B/jörkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
JTellows Syrup.
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11U.!UJiUI UUIILI UIiiIIJJUUllU. Helsingfors Alov=„,g »., orh valdePapper; ombesörjerpatentansökningar och registre-ns urs, Alexandersgatan N:o 52 ring af varumärkeniFinland och de flesta andra land.


