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Wroaram^laåe^Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

N:o 13. Söndagen den 29 September, 1895.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagfen den 29 September 1895,

kl. 7 e. m.
För 3:dje gången:

i^OUTi-BY-TinxrCSl-ESKr.
Lustspel i3 akter af W. Lestocq& E.M.Rofcson. Friöfversättningfrån engelskanafH.Christiernsson.

Personerna
Hr Wilhelmsson.
Fru Grunder.
Frk Paldani.
Hr Castegren.
Hr Malmström.

ii i|in I'niii m,
('olloii^(lotteri

trolotvadißonkelHiH
Miss Ussher, egarinna af ettß

Hotel Frk GerasimovitgcbAlice, hennes niéce .Frußiégc^HHMH|
Timothy Un.klebridire, hennesMnoviiß Hr Ahlbom,

Hr Wetzer.Jack, Alices trolafvaTh^
Lilla Blomknoppen, vat^cTesån^

gerska Frk Stjagof_^^|
Handlingen tilldrager sig iett hotell vid badorten

Brighton.
För s:te gängen

Kantor Kekkonens bockningsresa.
Lustspel i3 akter afIt.Kiljander. Öfversättning från

finskan af G. von Numers J:r.
Personerna

Hr Eiégo.
Hr Berlin.
Fru Eiégo.
Frk Paldani.
Hr Henning.
Hr Lindh.
Hr Malmström,

II iii il M
hans sonH
hans dotteiH

lians brorsdotteiH. H
Kantor Kckkonen . .|
Vinqvist, värdshnsvärdM
FrökenKraftman, iattighusförcJM

H
Möttönen, 1
Hans
En poliskommissarie TTr Beckmän^^^BEn kypare Hr Nyström_________
En uppasserska Frk Gerasimovitsch
En tjenstejungfru Frk Stjagoff.

Händelsen iHelsingfors.

Fru Grunder.
Hr Wilhelmsson,

Obs.! Längre pauser ega rum emellan pjeserna och ef-ter första aktenaf „Kantor Kekkonens bockningsresa". De öfriga
mellanakterna endast 3 minuter.

Börjaskl. 7 och slutas omkr.kl. 10,30 e. m.
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Robert Kajanus

Tisdagen den 1 Oktoher begynnaåterHelsing-
forsarnes älsklingsnöjen, de populära konserterna.
Kapellmästar Robert Kajanus, som under många år
med känd förmåga ledt dessamedrätta så gouterade
konserter presenterar då sin orkester, som tillsin
sammansättning delvis är ny, för förstagången un-
der denna säsong. Det är att hoppas att vår orke-
ster under hr Kajanus utmärkta ledningkommer att
spela med samma stora framgång iden nya lokalen,
brandkårshuset, som tidigare i societetshuset.
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Waseniuska Bokhandeln.
AXEL PALMROOS i. F. Lundqvisfs

pälsmagasin.
Vinaiféi. J. H. WICKEL

VINHANDEL.

dlrraßz <$unzcfi
)risbelöntpåmånga utställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

■*$Guldmedalj 1890.&■

Lager af fina äkta Viner,
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320

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

K. LILJESTRÖM.
35 N. Esplanadgatan

(Wredes hus)

Telefon X___2"7.

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

Kontor _NT_ -_V_Cg^_g__isl-a_3s; .et __£*,____ Nio X.
Portmonnäer,

Leksaker,
Galanterivaror

Portmonnäer Juho Wirtanens Josef Wiberg,
S IiOAFFAB. N. Esplanadgatan 37.

Möbeltygsaffär.
Järnsängar och madrasser.
Rullgardiner.
Fjäder och dun.
Tapetserarearbeten.

och Blomsterkort
finnas i största urval och tillbilligaste
pris hos Ö. Henriksgatan N:o 3.

Störstalager af inhemska skodon,Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

billigast hos
K. F. Winter,
48 Kaserngatan 48.Oskar Fröberg,

46 Kaserngatan.

K -i-*. ->, . o
- -, i FörstaAteliern 1tr. upp.

.E. Stahlberg* A»a"Atel^iVnso?s
" (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) ■*■* /-v m _TV J~4 "■-» m. -_r-i
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SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Syysk. 29 p:nä 1895

näytellään

LEMMEN LEIKKI.
(Le jeu de I'amour et du hasard.)

3-näytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut Marvanx.
Suomentanut AnniLevander.

Henkilöt
_?_-?n _""""""", TaaviPesonen.Mario,hanen polkansa Knut VeckmanSilvia, hanen tyttärensä ....Kirsti SuonioJ)orante, Silvian rakastaja . . .Evert Suonio.Lisette, Silvian kamarineitsyt . .Naemi KahilainenArleguin,Doranten palvelia. . . Adolf LindforsLakeija . . Konrad Tallroth.lapaus:Pansissa, herra Orgonin talossa

Lääkäri vastoin tahtoansa.
(Le medecin malgré lvi.)

3-näytöksinon komedia. Kirjoittanut Moliére. Suo-
mentanut Oskari Vilho.

Henkilöt
Géronte
Lucinde, hanen tyttärensä. . . .Léandre, Lucinden rakastaja . .'Sganarelle
Martine, hanen vaimonsa. . . .Robert, Sganarellen naapuri. .
Lnca

r
_7Géronten PalveliJ'a " " " '

Jacqueline, amma Géronten ta-
lossa

Taavi Pesonen. Hanna Kunnas.. Konrad Tallroth.. Adolf Lindfors..Naemi Kahilainen. lisakki Lattu.
/Knut Weckman.
(AlexisKautio.
Kirsti Suonio,

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo y2 8 ja
loppuu k:lo 10.

jVloderrit lager
Hösten
1895. jjfå&r Fiit-

sifår 10 Mark.*^ Silkeshattar 20mk.

C' T> T\ ~_J_^..kT N ESD anada. 31, lista-H.Fotogr.atelier.Ele- -5~Iförhållande till arbetets
_, X lfVTBTl(lSJll. H '

ganta portratt iTisitkortsformat qT lite. obestridligen lägsta priÄ * **^JA V__iUWXA*> rftlftMÄ Q mk.pr dussin. sen iHelsingfors:
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HELSINGFORS RULLGARDINSFABRIK rekommenderar sina tillverkningar.

% JULIUS SJÖGREN \
Mikaelsgalan 4 Central* hut. Jj

\ Ylle- och frikolvaruaffär. \
J* Välsorteradt lager. Billiga priser. *^

ii/försäkringsaktiebolaget|
K ÅL ET A.

J&ifförsafiringar é JSifråntor.
Billiga premier — liberala för-|

säkringsviilkorÄ
__.____!>

Felstams bokhandel. H
(Hotel Kamp).

Specialitet: "jf.

© _\_C©cslioi____L_3l___ llt©__»a,t\_L__» f|
Nya vetenskapliga arbeten:H Der Grundbau af M. Strukel.

Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.
Fransk vetenskaplig o. skönliteratur. As

fr.> Konst- och Pappershandel. pä

BJäst blir ilängden alltidbilligast.Ij
|j| Köp alltid en

I„EXCELSIOR" I
Ig så är Ni säker om att få en god maskin.|||
§flp Obs.! Den kända reela, liberala be-|a|
W& handlingen. Obs.!

m. Axel Wiklund, „.. _.. 11W> Generalagent och inne- Hjalmar Fellltian ffå
mhafvareafExcelsiorde- WiÄ irs-S _19 WOX*/ " _-. i telefon <o». A-y*\gtfg poteniCentralpassagen >23£<

Filharmoniska sällskapets
Första Populära Konsert
iBrandkårshuset.

Tisdagen d. iOkt. 1895

Ouverture till op. „Donna
Diana" (ny)

„Prélude du Déluge", för stråk-
orkester . . . .

Spinnvisa . . . .
1m Tatra-Gebirge",

ristisk tonmålning

Ouverture till op. ..Fldeuc^^^BKonsert, för violoncell .IMaestoso — Andante
Allegro vivo.
(Herr Georg SchneevoiglJ„Wotans AbschiedundFeuerz^lHber", ur TV- 1! M

„Kamarinskaja"J
„Serenade roccocc^^oi^trål^lorkester (ny) _1
Marche Hongroise ur ..Faust" Berlioz.

Konserten börjar kl. :/a 8 e. m

<ffio6erf cffiajanus
Obs.! Nästa populära konsert gifves torsda-

gen den 3:dje Oktober.

\ ri[^W -M V_RUM_Blr£ ,-_<_^B

r~<& QAFE VICTORIA. &-.
Östra Henriksgatan 13. Tel. 1866.

Alla dagar Hotel Kamp Alla dagar
AftonkonsertMiddagskonsert

från kl. 3 e. ra.
Original Wiener Damkapellet

POIXrAU _f=» _E 3_!___. Xj _E3_NT_ från kl. 9 e. ra.

Operakällarens restaurant & festvåning n vommenderas!

6

10

rpoara i_ _

■karaktc■

PAUS

Beznlcek

Saint-Saéns.
Mendelssohn

Zelenski

Beethoi
Piatti.

Wagner

Glinka

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

SOCIETETSHUSET.
„O^eUS BODEG£."

priser

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

frukost och aftonrestauration. Kallbuffet a la Ber
lin och Servering a la carte hela dagen.

Öl på seidlar m. m.

||S) Franska lifförsäkringsbolaget *f|

ILURBAINE,|
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. 0

Ig* Garantifonden: 98 miljoner Frcs. Js_55_' (fife.
-gjvv. Bolaget meddelar fördelaktiga försak-
i&f' ringar af alla slag. Genom samarbete med _M_>
0h sjuk- och olycksfallförsäkringsbola^etL'Ur- (fifå
Sv baine et la Seine beviljas de försäkradevid*S^ sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, -ÖH'
SÖ) hvilka fullkomligt säkerställa såväl(len för- (fss|
gf^ säkrade och hans familj, som ock de per- /j§[

söner, med hvilka han står iaffärsförbin- w
(gÖ) (lelse för den oundvikliga förlust, som en (fra
art*, sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- föL-3/ ler en olyckshändelse medföra. Bolagetef- i&P|2w) terskänker nämligen, såsom allmänt bekant, (fj«
<gvv premierna för hela sjukdomstiden och utbe-

talar 3/4 afkapitalet, om sjukdomen är obot- ©
Bg) lig och resten vid dödsfall. (jjTä

t BolagetL'Ui'bainesförsäkringarärodär-
för särskildt att rekommendera för herrar -S»*
affärsmän, da det gäller att säkerställa (fia

gfjv större affärsföretag genom lifförsäkring, 2p,*85P emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- \0
(gö) samma störingar svårare sjukdomsfall all- (fsf|
gfc. tid medföraoch hvilka ofta nogbringabor-
j2y ges- och förlagsmänstora förluster. __!_#

(■gj/) För dessa väsentliga fördelarerfordras (/få
gm. icke några extra premier utan endast att )s^

den försäkrade afstår från den årliga vinst-f) andelen.
g«) Generalagenturen:Helsingfors,Mikaelsg.1. ((«|
H öar/^ t. on cffinorrinq. ~®

■
Oö2§
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Korrespondenser.
Parisi september 1895

Här inträffade nyligen en skandal i
artistverlden, som låtit mycket tala om
sig. Och dåden rör ett artistnamn, som
icke är så alldeles obekant, kunna vi
ju meddela hvad er korrespondent lyk-
kats uppsnappa:

Historien handlar nämligen om „den
eldiga och sköna Otéro" och en hen-
nes fodringsegare mr Capdeville,af hvil-
ken hon „kritsat sig till varor såsom
spetsaroch dylikt föromkring 1800 frcs,
hvaraf hon dock efter mycket spring
afbetalt 1300 frcs, men derjemte väg-
rat att inbetala resten. Herr Capdeville
hotade henne nu med stämning och han
höll ord. Madame Otéro lofvade då att
utbetala summan till fru Capdeville om
hon ville komma upp dagen derpå kl.
2 i Otéros bostad för att arrangera
saken

Till all olycka fick hr Capdeville
emellertid höra att Otéro hade yttrat
till jungfrun:

„Kär madame Capdeville kommer så
låt henne stiga in, jag skall snart låta
henne få se en glad dans.

Följden af detta blef att hr C beslöt
att följa sin fru till ort och ställe, och
sina erfarenheter om denna expedition
skildrar han sålunda:

„I sjelfva värket var allt anornadt
för vårt mottagande. Vi kommo in i
matsalen, hvarest fem personer sutto
till bords bland andra hr B.— Otéros
„vän" — och som man sagtmillionär.
Vidare hennes sekreterare, en premier-
dansör, en musiker och ett ombud för
ett modemagasin. Knapt hade vi sti-
git in förr än sekreteraren steg fram
till mig och skrek att jagpå mina knän
skulle bedja madame Otéro om ursäkt
för att jag kunnat kräfva henne på ett
så generande sätt. Derpå tog Otéro
en vinkaraff och kastade denna rätt i
hufvudet pa mig. Jag vek emellertid
undan och grep nu imin tur enkaraff,
men ställde genast tillbaka densamma
då jag försiktigtvis kom att tänka på,
att jag ej befann mig hemma imitt
eget hus. Genast blef jag omringad
och gripen af Otéros sällskap under
det att Otéro gallskrek: „Slå ihjäl ho-
nom!" Åtminstone borde Otéros tjenare
hafva hört oväsendet. Utom sig af
förskräkelse slog min hustru nu ut ett
fönster och ropadeut åt gatan på hjälp.
Bordserviseu var nu alldeles sönderslå-

gen och premierdansören skrek allt
hvad han orkade: _Släpp honom!
Släpp honom!" hvilket likväl icke hind-
rade att de andra slogo ikull mig un-
der det att jag försökte freda mig för
deras öfvervåld. Jag är utom dess all-
deles säker att Otéro hotade mig med
en revolver ilikhet medhvad hon gjort
14 dagar förut mot enaf sina domesti-
ker. Hennes öfriga tjenare hafva alla
protesterat mot att kvarblifva iOtéros
tjenst och nu återstår det endast att
se om detta Otéros sätt att betala sina
fordringsegare kan undgå rättsligt an-
svar".

Så långt hr Capdeville!
Alldenstund pariserpressen emellertid

icke vill höra endast den ena parten,
har den nu satt sig äfven iförbindelse
med madame Otéro. Och hon beskif-
ver „affären" så här:

Det fins väl förordningar iParis
lika så väl som lagar iBerlin. Om
man här någonting att fodra, fins det
väl lagsökning, rättstjenare, advokater
och dylikt, som ej är tillblott förhun-
darne. Jag är icke den som tappar
hufvudet och jag vet mycket väl hvad
som är rätt. Hr Capdevilles räkning var
öfverdrifvet stor, och då jag af fordrade
,1800 frcs betalt 1300 frcs, kom han

ytterligare och kräfde återstoden 500
frcs. Så kom han in ett hälft år efter
påsadelplatsen videnkappridt isällskap
med sin fru och affordrade en af mina
vänner förklaring öfver saken. Jag frå-
gar nu om detta kunde vararätt forum
för en sådan debatt? Jag beställde då
hans fru till mig följande dagkl. 2 och
hade dessförinnan på morgonen sagda
dag fått mottaga följande bref:

»Madame Otéro!
Då ni vägrar att bettala mig och då ni

gifvit mintjenare ett opassandesvaråter-
står mig endast att behandla eder efter
förtjenst.

Om söndagnär ni ilikhet medblyerts-
pennefabrikanten Manzin far omkringi
eder reklamvagn, skall jag stiga upp i
denna eder vagn ochicke lämna eder förr
än ni betaltmig eder skuld.

Man skall icke kunna säga atten gyk-
lerska skall ostraffadthafva gjort sig lu-
stig på en affärsmans bekostnadidet att
ni icke vill betala honom.

Jag sänder eder,min fru,minhelsning,
Capdeville"

„Hvad skulle ni ha gjort", fortsatte
madame Otéro "om ni varitimitt ställe
om ni fått ett sådant bref? Hvilken
ijvinna skulle icke känt sig kränkt af
ett dylikt bemötande?"

-Kär derförhr Capdeville kom upp
till mig framträdde min sekreterare och
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sade till honom: „Ni är en riktig ka-
nalje, som på så vis kan. insultera ett
fruntimmer". Härpå svarar hr C: „Jag
håller madame Otéro förengyklerska".
Och då han derpå med hot steg fram
emot mig, hindradeshan af mr.B. från
att bruka våld. Då hr C. derpå syn-
tes vilja sparka mr B. imagen, grep
mr B. ögonblickligen hr O. ibenet
hvaraf följde att hr C. föll omkull.

Ofver hr C:s fordran är hvarken
madame Otéro eller Mr B. oroliga. Vi
hafva nämligen ett mycket opartiskt
vittne rörande saken, en frökenX.som
redan inkasserat en räkning på 32,000
frcs af oss . . . .

Återstår nu att se huru denna sak
vidare skall utspelas. Att dömaaf of-
vanstående synes det hela ännu ej vara

på det klara. Men jag lofvar att
återkomma.

Gomédie Francaise hade föresommar-
teriernas början en vacker premiére-af-
ten, med två nya enaktare och en två-
aktare, Pierre Wolff, bekant från Théä-
tre Libre hade författat den ena, kal-
lad nPidéle" och hade till medhjälpa-
rinna vid författandet haft den bekanta
pariserskrifställarinnan Séverine. Något

namn påniedarbetarinnan fans egendom-
ligt nog icke utsatt å hvarken affischer
eller program. Pjesen var fint funnen,
men kanske något sentimental. Fram-
gången var medelmåttig.

Något bättre gick det för den andra
enaktaren, ett slags fantasistycke af von
Bouchon, kalladt „Conte de Noél" med
stämningsfulla motiv från en bildhugga-
reatelier.

Tvåaktaren, „L'Amiral" af Normand,
rönte icke något större bifall vid pre
miéren 111 IM I pi'

ipjesen förekommandesällsynt
—

rödlök.
Om öfriga teatrar härstädes är f. n.

ingenting vidare nytt att säga.

»Exposition Russe" kallas en nyhet
som nyligenbjudits parisarne. Ett myc-
ket anslående nummer är „La famille
Kirghuise" (kirgisfamiljen), äfven kal-
lad „barn frånmidnattssolens land",som
sedan en månad uppträdt å Casino de
Paris" äfvensom å „Ba-Ta-Clan". De
ryska illusionisternas sång är mycket
gouterad. Det egendomliga med dem
är att de mest framstående sångkraf-
terna stå dolda

— bakom scenen.
På Folies-Bergéres gifves nu baletten

„La prinsesse Idea" som är utstyrd

med stor prakt och görmycken effekt.
M.lles Georgette, Brifant och Gampana
uppträda deri och äro alla stjernor af
första rang, liksom mlle Ducastel, Mer-
cedes och Langois för att icke nämna
den massa af andra „vackra flickor',
som göra sitt till att förtrolla oss med
grace och fägring idenna balett. En
annan balett kallad „Les merveilleuses"
gör äfven stor lycka af samma skäl som
ofvanstående.
Iöfrigt bjuda härvarande varietéeta-

blissement på allt möjligt nytt ivarie-
téväg, hvartill jag dock vid tillfälle
torde få närmare återkomma då jag ser
att detta mitt bref redanblifvitallt för
långt.

ch. n

Notiser.
— Kungliga operan iStockholm.

Operapersonalen har ej sedan förra sä-
songen undergått några större föränd-
ringar beträffande sångartisterna. Ny-
engagerade äro koloratursångerskan frö-

ken Martha Petrini samt debutanterna
från förra året fröknarnaKragballe och
Sparrman, hvaremot frökenHolmstrand
afgått för att iParis ytterligare utbilda
sig i lyriskt-dramatiskt hänseende, och
hrr Wallenius och Hanssen icke åter-
engagerats. Ett rykte, att hr Johan-
son ej skulle ha varit återengagerad,
befanns lyckligtvis ogrundadt, då denne
artist, särdeles för den komiska operan,
genom yttre och konstnärliga egenska-
per för närvarande är oumbärlig och
oersättlig.

En utländing är äfven denna spel-
termin engagerad för gästspel, nu en
manlig sådan, nämligen en tenor cava-
liere EederigoMorello. Signor Mo-
rello, som debuterat å teatern La Gen-
tina iEom, har sedermera under flera
säsonger varit fäst vid sir August
Harris opera i London, hvarjämte han
uppträdt iItaliens större städer äfven-
som iBudapest. Han har gjort sina
studier för Tamberlick. Hans första
uppträdande säges blii„Pajazzo

-
'.

— Sällskapet för svenska kvar-
tettsångens befrämjande i Stockholm
inbjuder genom annons i svenska
tidningar tonsättare till taflan om pris

G: 5».
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-++ I. W. NORDQVISTS Skrädderiaffär 52 Alexandersg-atan 52
Rekommenderar sig i den ärade allmänhetens åtanke. VäigjO rd t arbete, ytterst billiga priser! *+-

CA F E RESTAUKAUT
Östra 23-eniiksgataa 3-,

rekommenderas 1 1 il II jllll
CAIEIL __S____>l>_E3_E__._ä_ ,,__-___«.c_>___r.

Axel Pihteen Torr Genuine Arraks j>unsch
'-— ~ <-_» Guldmedalj iParis 1889.

:og& __.x*/^_2/l

Oskar/ iÅ
Levins/sL im

il v°> _/ ______!

L /RetameMrafl
y^på de.bästa.I

Oh. c_L© Ranoourt, Bordeaux
%ffiingzton (Blå *£om'z <ftum Jamaica #$££«-

S. G. FRYCKMAN,Helsingfors. iskyld

HELSINGFORS LACK & POLITUR rekommenderas „ „2SL _.

BAK- «& F«ISE»SA_LOj_.C.
ok Norra Esplanadgatan ok uiktdr SYDOW & C-n<«» InvidWaseniuska Bokhandeln ***» VIKlUK HTUUW __ _■■_>

Helsingfors Charkuteri "Ät* 2,1. C. M/F.XMONTAN Viner & Mim.
Innsi-afvaie:33. 3_T "STB33 33. &■■

4 3 JL( .r
° fkort å 1: 50 däri inberäknadt) <

i: vill M-'nu knadt> fås ett dussin kabinet
't _. ö ett 90dt kort ' förenin9 med

A r iiii:it \ ***msrhålles ett dussin vackra, ele-
tskort. . _-_■ J* XMI
billigt pris. Vänd Eder då till Glogatan 3



DDfl/lCP /"*PåCF Butik: Alexandersgatan 34.
DltUUE.lt UnfirI, Kontor & Lager: Fabiansgatan 14,

Största specialaffär iLampor. Husgerdds- £■ Köksartiklar.
€ng.lska Järnsängar & Jvladrasser, ftarnvagnar, j.adkar m.m.
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SOCIETETSHUSET.

Folk-Konsert.
Söndagen den 29 september kl. 5 e. m

Program
Immer öder Nimmer Waldteufel
Glockenspiel, solo
Herr John Berthman
Monsieur T. de Barallon.
M.lle Constance Villar.

Ballet Lusinski

M.lle Alice Reine, chanteuse lyrique,

M.lle Stephanie de la Platå, serpentindansös
å rullande klot.

Slutmarsch.

Ändring af programmet förbehålles.

Sexor a laHasselbacken serverasimat-
salen å 2:50 prixe flxe.

Elektriska Ringledningar & Rumtelefoner
levereras & uppsättas billigast af

G. F. WIKSTRÖ M,
Elektrisk affär, H:fors. Högbcr;G-lödlamporper st.

|sg. 32. Telef. 1937
Fmk. 1:15.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001.

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

importerade från l.sta
klassens firmor.

Cxtra/in )\rra^s punsdv
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

Ang. MlHartwalL
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26,

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

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

Franklin

Annonser

„<&rogram~€Blaåef"
emottagas endast af

Finska Telegrambyråns

Annonsafdelning
N. Magasinsg. N;o 7. Telef. 1226, som
jämväl förmedlarannonsertillalla 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 ooh

noggrant ombesörjas.

Programbladet-
en af de förmånligasteannonstidningarna ilandet,

'or Spridning bland den nöjes/ystna och således af-
ven köpstarka allmänheten. Ytterst billiga annons-
afqifter! Sändes gratis till alla annonsörer. Lös-
nummer iLaurents urbutiker och genom ko/portörer.
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Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

IM:me Alice Reine, chanteuse lyrique.

M:lle Stephanie de la Platå, serpentindansös
å rullande klot.

Slutmarsch.
Ändring af programmet förbehålles.

Sexor a laHasselbacken serverasimat
salen å 2:50 prixe flxe.

T. WOTE R.
Skilnaden 19. Telefon 1870,

utför tapetserarearbetenväl ooh billigt.
Obs.! Gardinuppsättnlng'.

Nu inkommet:
Största urval moderna

band, spetsar, sidentyger
m. m., m. m. 3 Mikaelsgatan 3.hos

FIRMA

H. ELLMIN OLSSON k ALEXIZ.

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

Blomsterhandeln
Boulevardsgatan H:o 1.

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

Rikt urvalaf blommandeväxter
samt dekorationsväxterförbonings-
rum.

Barald Wasasfjerna,

SOCIETETSHUSET.
Söndagen d. 29 Sept. kl. 8 e. m

Program
Ouverture.
Schmiedeliedchen . .
Die Unbarmhertzige .
Uppträdande af M:lle

svsk Chansonett.

....Eilenberg.....Schiloffsky.
Constance Villar, frän-

Herr John Berthman, Svensk kuplettsångare.
Monsieur T. de Barallon. sång- & dans-artist

Ballet Lusinski

PAUS

Toreadore
Heimliche Liebe . . . ,
Svenska rytteriets Marsch,
Herr John Berthman.
Monsieur T. de Barallon.
M:lle Constance Villar.
Ballet Lusinski.

Bubinstein
Resch.

9 Alexandersgatan 9 B

NYA

Glaamagasinet.
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PARFYMER, TVÅLAR, SVAM-

PAR, PUTSPASTA, SILFVERTViL,
AMYKOS, DROGER OCH KEMIKA-
LIER M. M. BILLIGAST

DRCGHANDELN
GLOGATAN 4

K. A.DAHLIN.

ULLGARN ELLEN TAMMELIN, Carl jjergroth.
Alexandersgatan 21.

a:,nes.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigastepriser.

från 5:50
—

18 pr.kg.
créme färgadt & kvitt bomulls-
virkgarn på nystan, märkgarn,
rulltråd, fickursskyddakapslar af
celluloid å I Fmk. Carlsbader
strumpstickor 25 p:ni omgån-
gen, virknålar från 10 p:nipr.
styck.

Garn- och Stickningsaffär

S. Esplanadgatan 8
Välsorteradt lager af Ullgarner

samt Strumpor och Ylleunderklä-
der m, m. lörFruntimmer, Her-

Beställningar på all slagsma-
skinstickning emottagas.

rar och Barn till billigastepriser.
Alla slags Stickningsarbeten

__sj-l___:___.elsg-a.t£_____. -2_

11, aisy.si.
utfaras efter beställning fort och

billigt.

A. A. Bareks Bleck å Plåtslageri, Regeringsgatan lo 11. Telefon fl
vrtför alla slags arbetenikoppar,messlngr,zink &bleckplåt,samt förtenningarochlampreparationerafallaslag,fort välo. billigt
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iParakan Salak Tee.

JAVA-ASSAM
GedeponeerdFabrksm:

Parakan Salak Tee har för sin ut-= märkta qvalité och fina arom tillvunnit
,= sig allmänt erkännande ooh har a de se-= naste hygieniska och världsutställningar er-
il hållit de högstautmärkelser.

Parakan Salak Tee lemnar den stör-re sta garanti ty hvarje köpare eger rätt att= kostnadsfritt låta undersöka dess äkthet å
■^ härvarande kemiska laboratorium.

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

K. M. Brondin.
AxelPihl gren.
N. A. Turdén.
Fr.Nyman.
N. Matrosoif.

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

KARL GOHLE.
Morra Esplanadgatah 37.

Generalagent förParakan Salak Tee
Onderneeming
Java Assam.

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HIUDIKAB
säljas endast hos

"W". .T _<________ T
_V. Esplanadg. 37

Göhlesgård.
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för flerstämmigakompositioner förmans-
röster,

Kompositionerna skola vara skrifna
till svensk text efter fritt val och utan
ackompanjemang, förbehållandesig säll-
skapet egande- och förlagsrätt till de
arbeten, som blifva prisbelönade.

— GeorgEngel, författarentillskå-
despelet, „Häxkitteln", har nyligen full-
bordat ett nytt värk kalladt „Hadasa",
som på ett legendartadt sätt behandlar
den bibliska historien om drottningen
Ester. Det versifierade ämnet är an-
taget till uppförande å kungl. teaterni
Berlin nästa säsong.

—En realist. A.: „Ni är juvän
af musikaliska soiréer?"

B.: „Ja, när supén är god."

Im
__3fs__g-

Träsnideri-
alster.

_____

CS

OJ
Tia

c.3

czftfi'**
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cs£ emgjoråa <3apyrozzer.
1- >,

iaskar om250 sta 2: 50 p.
st. å 1:25p.

■25 at. 35 p.* n

hos Jacob Reincke
35 N. Esplanadgatan 35,

Cel.f. 1188.

TOfMp^y JpSj »i

Billigste försäljning
af In- & Utländska Ylle trikoter, chevi
oter, hyx- & paletotyger. Kostymer för-
färdigas till billigaste priser, samt för-
säljning af Tammerfors & Forssatyger
bomacéer, kretonner & svartahelylle ty-
ger. OBS!Vackra bomacéer till50 p.m.

Brunnsgatan N:o 11, telefon 1749.
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Verktyg och mönster
för träsnideri äfvensom
föremålaf så väl inhem-
ska som ntländska trä-
slag för snidning,glödrit-
uing och trämålning. i

Finlands Allmänna
Slöjdföreningsbutik,

Alexandersgatan 15,
Helsingfors.


