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Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. i

N:o 7. Söndagen den 15 September 1895.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 15 September 1895,

kl. 7,30 e. m.

För tredje (9:de) gången

$torstadsluft
Lustspel i4 akter af Oscar Bluuientbal och Gustaf

Kadelburg. Fri öfversättning.

Personerna
Martin Schröter, fabrikant Hr Eiégo.
Sabina, hans dotter Fru Eiégo.
Valter Lenz, advokat Hr Berlin

Antonia, hans hustru Frk Paldani

Bernhard Gempe, hennes kusin Hr Ahfbom,

Fritz Flemming, ingeniör Hr Castegren

Doktor Crusius Hr Swedberg
Herr Mauritz Svedberg.

Fru GrunderMartha, hans hustru
Rektor Arnstedt Hr Malmström.

Frk Gerasimovitsch.Christina, hans hustru
Greta, tjens..flicka Frk Stjagoff

Hr Nyström,En betjent

Herr Svedberg är otvifvelaktigt en af de mest
mångsidiga förmågor vår svenska teater för när-
varande äger. Tragedi eller komedi, —ja till och
med operett, allt är han lika hemma i. Idagens
program ger han oss en treilig,gemytlig småstads-
doktor, som med förtjusning struttar omkring efter
den gamla kända melodin Ah, Amanda" och i
morgon spelar han hufvudrollen ien drama. Hvad
kan man väl mera begära?

Längre pauser ega rum efter I:sta och 3:dje akterna,

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr.kl. 10,15 e. m.

Waseniuska Bokhandeln.
AXEL PALMROOS

T7_.___s__i__S._c.

n

Lager af fin?, äkta Viner,
Cognac, Likörer & Rom.
jrönqvistska stenhuset. Telefon 320

Guldsmed

K. LILJESTRÖM.
35 N. Esplanadgatan

(Wredes hus)

Telefon _l.___-.-7'.

J. H. WICKEL
VINSANJDEL.

dlrrafis <£unscfi
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

■*t£ Guldmedalj1890.

FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT AR 1827
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. V. Stenberg, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktion

Kontor _XT. ___ra,ig-_t_sir_L_-ig_^ta.--_. _XT:c> 1.
Specialaffär för blomsterkort och port- Juho Wirtanens*KOAFFÄR.

monnaer.
Största lager af

portmonnäer och Plånböckor,hvarafnyheter nu inkommit.
Ö. Henriksgatan N:o 3.

Störstalager afinhemska skodon,Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.Oskar Fröberg,

48Kaserngatan.
T*- -___» , FörstaAteliern 1tr. upp.K. E. Ståhlberg ä"Ate%i%U^£ v.

SUOIW. TEAATTERI.
Sunnuntaina Syysk. 15 p.nä 1895.

<3iansannäyfäntönä allennetuitla
Rinnoilla

näytellään

AINO.
nkilöt

Emil Falck.Väinö
Pellervo
Koukl I
Silra [ Vainolaisia
Kylli
Ylli

Evert Suonio.
Kaarlo Keihäs.
Oskari Salo.
Sirkka Hertzberg.
Ilma Tähtinen.

Tanka Jouko
Tama
Nuori Jouko
Aino
Kirri

Aleksis Eautio.
Naemi Kahilainen.
Kaarle Halme.
Olga Poppius.
Knut Weckman.
Hemmo Kallio.
Konrad Tallroth.
MimmiLähteenoja.
MariaEängman.
Olga Salo.

Sormo Juoko-
laisiaPurnio

Mella, Kirrin äiti
Airi
Sinikka, orjatyttö
Eusiinmäinenkyläntyttö
Toinen kyläntyttö

Hanna Kunnas
Kirsti Suonio,

.ansaa.
Tapaus:Suomessa h eimosotien sankariaikana,

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo y2 8 Ja
loppuu k:lo V211'

J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.

jModerrit lager
Hösten >j^^
1895. Fiit-

10 MarJ<"^
Silkeshaftar 20ml

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

Josef Wiberg,Portmonnäer,
Leksaker,

Galanterivaror
N. Esplanadgatan 37.

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

billigast hos
K. F. Winter,
48 Kaserngatan48.
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- « M CcnlanaHn *31 lsst» kl. Fotogr.atelier. Ele- -9« Iförhållande till arbetets

P flTTT^iaTnYl MI Qbpic_Mc_uy. 0., gallta porträtt ivisitkortsformat qyalité, obestridligen lägsta pri- « A- , X# V_L l^i___vit_A'._^-L_ (Cat___s Avs;. omk.pr dussin. sen iHelsingfors.
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HJäst blir ilängden alltidbilligast.B
pÉ Köp alltid en 11
I„EXCELSIOR" I
IBså är Ni säker om att få en god maskin.|||
ägt Obs.! Den kända reela, liberala be-I*|
WB handlingen. Obs.! pp
M Axel Wiklund, u. . _ „ 11%B Generalagent och inne- Hjalmar Fellman ?M
Iihafvare afExcelsiorde- Wt_Ä re,?sl9 W<
»Qg poteniOentralpassagen

SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 16 September 1895,

kl. 7,30 e. m.

)\bonr.en__r.t j\:o 1.
För l:sta gången

Manxmannen.
Skådespel i 5 akter (.J_.de akten indeladi2 tablåer)
efter Mr. Hall Caiiies novell „The Manxman" af Wil-
son-Barret. För svenska scenen af H. O:son (Jyl-

lenram.

Personerna

Hr Hansson.Philip Christian
FrökenChristian (tant Nan) . .Fru Grunder.
Cassar Cregeen Hr Riégo
Katarina Cregeen, hans dotter.Fru Riégo
Peter Quilliam Hr Swedberg

Frk Stjagoff.Ull | |Il I 111 II&M
Ross Christian, kusin ti
Monty Missil Hr Henning.
Professor Maivley Hr Lindh

Hr MalmströmDoktor Mylechreest
Tom, brefbärare Hr Wilhelmsson
Johnny, poliskonstapel Hr Beckman,

Jonique Jelly Hr Xvström
Bella Kelly Frk Gerasimovitsch

OBS.! Efter 2:dra akten en längre paus,

Börjas kl. 7,fi) och slutas omkr. kl. 10,30 e. m

X M^^ \

'<+& CAFE VICTORIA, fe—
Östra Henriksgatan 13. Tel. 1866.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

SOCIETETSHUSET.
„Of{6US BODEGJI"

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

ofteus
frukost och aftonrestauration. .Kall "buffet a laBer-

lin och Servering a la carte hela dagen.
Öl på seidlar m. in

_^^,©^_^-^t^-^_^^^_®M^'_§^i®

g| -fe
SÖ) rTan__K__lrrl^_)rsaKringSDolaget (gg

_____^_____________H _____________/i^Aktiekapital:12 miljoner Frcs

å Garantifonden: 98 miljoner Frcs. 'W
få^ Bolaget meddelar fördelaktiga försak- sg»

__»' ringar af alla slag. Genom samarbetemed -Kl
|2Ö) sjuk- och olycksfallförsäkringsbolasjetL'Ur- (få
få* baine et la Seine beviljas de försäkradevid
-g/ sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, .{_?'
0h hvilka fullkomligt säkerställa såväldenför- (få
«fL säkrade och hans familj, som ock de per--_5v söner, med hvilka han står i affärsförbiu- y@
JsSÖ) delse för den oundvikliga förlust, som en (få
0^ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-

ler en olyckshändelse medföra. Bolagetef- y0åj)) terskänker nämligen, såsom, allmäntbekant, (Jsj|

t premierna för hela sjukdomstiden ochutbe-
talar 3/4 af kapitalet, omsjukdomen är obot- -ÖS»
lig och resten vid dödsfall. (få

få*, BolagetL'Urbainesförsäkringaräro där- /^för särskildt att rekommendera för herrar0J aifärsmän, då det gäller att säkerställa (få
gm. större affärsföretag genom lifförsäkring,&() emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- -KfjgSÖ) samma störingar svårare sjukdomsfall all- (frjå
<gnj, tid medföraoch hvilka ofta nogbringabor- fä*,§_v ges- och förlagsmän stora förluster. -ifiJP
(SÄ) För dessa väsentliga fördelarerfordras (få,
jrfL icke några extra premier utan endast att®? den försäkrade afstår från den årliga vinst- -*_?

% andelen. >få
Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg.1. (få

Qart von tzfänorring.

rf "

Pi fl"ta-

Odiil

HELSINGFORS RULLGARDINSFABRIK rekommenderar sina tillverkningar.
*********************************_".

JULIUS SJÖGREN
£ Mikaelxyalan 4 Central* Au*. 3

|Ylle^ och frikofvaruaffär. *
£ Välsorteradt lag-er. Billigapriser. %
)S_****iW*********j.*****i^__i_*_.it*Ä_.*«.

ii/försäkringsaktiebolaget
IAIEYi.

£ifförsåRringar é JSifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

IIHagelstams holihaiirfefM
(Hotel Kamp).

111 3__r©<__Llol_____3l___ llt©__»a,t\_L__*
Nya vetenskapliga arbeten:

WAk Der Grundbau af M. Struket jp|
Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.

Fransk vetenskaplig o. skönliteratur. _5>
Konst- och Pappershandel. '-.ss,

m 3mm c > .o mm i_ mm mmm m ._> m.

L^r\tr> TxÄTTVH^ öPPnas åter Söndagen den 15 September efter genomgången reparation. MiddagSkOflSert fr. kl. 3e. m
1 Aftonkonsert fr. kl. 9 e. m. al Original Wiener Damorkestem !>__>___.a,uperlen

Fe5t5a1.........................................................................................................................................

Korrespondenser.

Köpenhamnden 30 augusti 1895,

Her redaktör!

Nu när högsommarens tämligen in-
tresselösa tid är förbi och några af tea-
terns eller varieténs „kända ansikten"
åter visa sig på den upphettade asfal-
ten kunde det kanske intressera er att
höranågot från „Kong.ns Kjöbenhavn".

Under denna månad, då teatrarnabörja glänta på sina portar och då en
eller annan regnby lätt manar hempub-
liken från T ivoli" eller „Dyrehaven",
kan en Köpenhamnare just inte klaga
på inomstadsförströelser.

..Casino" bjuder sålunda på -Miss
Helyett" iny och förbättrad dräkt.

Direktören för närnia teater, herrSchröder, som till den gamla välkända
s-amtruppea engagerat ett parnya fram-
stående förmågor, kan helt säkert nu
uppfylla till och med de mest blasera-des fordringar på en operetteater. Till
pä köpet väntas ju också en så celeber
gäst som stockholmames fru Ekström-Berg.

Som omvexling instuderas den out-
slitliga „Kameliadamen" med en ung
debutant som Armand.

„_Folketeatret" har öppnat, liksom
ofta förr, med den ännu outslitligare
Niniche, hvari fru Anna-Pettersson Nor-
rie gör det konststycket att fängsla sin
publik så att den sitter i andlös spän-
ning och på nytt andäktigt lyssnar till
dessa ord och melodier, som de alla
likväl torde känna så godt som ett
rFader vår".

En ny och elegant Grégoire har
Niniche fått sig iden förut så literäre
herr Martinius Nielsen från Dagmar-
teatern

Då fru Norrie blott gästar här cirka
tio gånger, upptages,innan den egentliga
säsongen börjar, „Madame Sansgéne",
hvars oemotståndligheter skall utbjudas
till halfva priser för att utpressa den
sista droppen af den kavata tvätterskan
innan hon lagges till hvila.

Det kongelige1
'ochDagmarteatrefh-

åller ännu förnämt portame stängda
till den l.sta sept.

Den enda teater, som én värklig
köpenhamnare gider" att gå på om
somrarne, det må nu vara aldrig så
varmt, är ..Fredriksbergs Morskabs-Tea-
ter", hvarest sommarrevyerna serveras.

Nu är också denna slags art af buffa-
komedi helt visst här uppdrifven till en
fullkomlighet, som ifå andra storstäder.

Två spirituella författare hafva under
flera år sysselsatt sigmedatt gemensamt
författa och skrifva dessa pjeser, som
ju uteslutande bestå af aktuellakuplet-
ter och vitzar för dagen, och en vir-
tuos her Fred. Jensen sjunger visorna
och framsäger vitzarna med en oförlik-
nelig humor. Han har iår på ett ut-
märkt sätt assisterats af herr Gerner.
Detta skall nog också gifva ett resul-
tat för hvilket hvarje sann köpenham-
nare gärna tillbringar några timmari
en 30° värme. Man har ju dessutom
sina Karlsbergs-Bayere att trösta sig
med.„Arena Theatret", som försökte att
konkurrera medMorskapen" iattockså
anskaffa sig en revue, spelad af en
stor och dyrbar personal, måste draga
det kortaste stråetoch nedlägga stycket
med stor förlust; härefter ha de flesta
af skådespelerskorna försökt sig på att
uppträda som sångartister på en nyss
uppstånden varieté utan att dock någon
af dem väckt vidare uppmärksamhet.

Circus, Circus Buch" har gjort goda affä-
rer med en pantomin, kallad „Skovpi-
gen Zscheus", hvars praktfullautstyrsel

och stora damkor berättigar till öfver-
raskning. Nu är det dock mest turi-
ster som fylla Circus idet att köpen-
hamnarne redan iett par månader ha
sett sig mätta på Skovpigen".

Vidare har köpenhamnarne två stora
sommarparker att skryta med, först
och främst Tivoli, som alltid,bland an-
nat, bjuder på konserter, hvari bland
andra hr Arvid Ödman och Salomon
Smith medvärkat. Så fins det frilufts-
artistnummer, pantomimer, baletter och
mera dylikt för att ej nämna en extra
dragningskraft, som består ien verita-
bel bondgård med lefvande både män-
niskor och djur, åkrar ängar, kvarna
o. s. v. Bondgården är liksom framr
trollad förde besökande, som där kunna
få sig en glad svängom på den öppna
festplatsen, spisa äppelskifvor ochdricka
landsbyepunsch" och sålunda riktigt
njuta ,,lifvet pä landet-' iTivoli.

Vodroflund, hvars gamla vackra träd-
gård är ett mycket anlitadt surrogat
för tivoli af den ,,bättre" befolkningen,
har framvisat en mängd vällyckade
barnfeerifester, som med tablåer och
tillhörande eklärering har i lefvande
bilder framstält den afhållne H. C.
Andersens äfventyr' för de små. När
jag till sist nämner varietén Verme

r—

K-
W_4

se

'W
_*

H
W
O:

CO

M____i ■

co'
»3
CO

__■■

CO

_^
o
CO
CO
O:

-*■_____■a_____
CO

Co
S2_
5"■_■_■
_3

C_3

_^m■
_*■

CO
C/3

C_3

2.
%
■

O,

3

under anförande af Helene Baumgartl

Operakällarens restaurant & festvåning r._oiiini.iii eras!

IfM^^fe y% TT W?. \. M-? "■> %T är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-A!elier. För en j

3^*^^ -"- *^ *^ -■■ M___l åVM) jAW ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:
—

.
wälgjordt arbete behöfver icke vara förenadt med höga PrlOlogatan 3
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AN fa1poos, jHelsingfors Charkuteri -&_?*\
lyst" vid Christanshavn och Boulevar-
den" vid Vesterbro, hvarest sångerskor
och komici,hufvudsakligen infödda,och
af rätt hygglig kaliber, göra sitt bästa
för att mot en billigentré sätta humorn
i gång bland sina Byesbörn", medan
de njuta af sitt ,,Bayer fra Fad", så
tror jag mig hafva meddelat det väsent-
ligaste från Kongens smukke Bye".

questiond'argent„. Särskildt intressant
är att det mycket debatterade ooh an-
fallna stycket L'a__L des femmes" så-
lunda trots allt motstånd ändå kommit
upp på repertoaren idet heliga „__o-
liérs hus", sedan det redan den 5 mars
1864 såg dagen å Gymnaseteatern och
om hvilket Dumas sjelf isina anteck-
ningar lär ha skrifvit: „Detta stycke
har vid premierenfullständigt fallit ige-
nom." Under nära 40 följande qyäl-
lar kämpade „Qvinnovännen" med om-
växlande känslor af förvåning, tyst-
nad och förlägenhetskänslor i salongen
och utom densamma med en skarp kri-
tik och hårda omdömeni pressen. Men
längre fram fick stycket så betydande
försvarare som en About och en Tame,
hvilka framhöllo på det bestämdaste att
de, som ej tyckte om Dimas' „Qviano-
vännen", voro just sådana, som ej ville
se sanningen iansigtet eller ock inte
begrep sig på verklig moral. Bland
skådespelerskor, som gjort sig ett fram-
stående namngenom sina rolleri„Qvin-
novännen" må nämnas Aarie Delaporte
och den senare så bekante och pikanta
soubretten Celine Chaumont.

Stig in", stammade jag,
Blondin, Min hotellvärd öppnade dörren och

steg fram till mig, helt förbindligt,sä-
„hjälten vid Niagara", håller förnärva-
rande på med sina memoarer.

gande
F örlåt,min herre, att jagbesvärar

ett ögonblick."
— — — —„En dag", skrifver den beryktade

trådkonstnären, „läste jag tillmin stora
förvåning, att jag skulle ha döttsamt
att man till och med utsett dagen och
timmen för.min begrafning."

„Så klef han fram till fönstret,öpp-
nade detsamma påvid gafvel och ropade
ned tillden därunderståendefolkmassan:

.Ladies and Gentlemen!"W. P.
„Nå, ja, tänkte jag genast, den sa-

ken kan du då egentligen icke göra
någonting åt. Men jag kan icke un-
derlåta att omnämna, att jag tyckte
det hela kändes litet kusligt, ej minst
då en likvagn, grant utstyrd och dra-
gen af sex svarta hästar, stannade utan-
för min bostad just pä utsatt klockslag.

Sorlet dernere tystnade med ens.
Det blef så tyst att man skulle kunna
hört en fjäril slicka sig om mun.

Min värd fortsatte
Dumas den yngre and Gentlemen!"

kan räkna sistlidne vinter till en af sina
lyckligaste, enligt hvad en tysk tidning
vet berätta, trots det att han icke fram-
kommit med något nytt stycke under
denna tid och hans „Route de Thébes"

„Jag har alldeles nyss tillmin glädje
kommit under fund med att vår värde-
rade och världsberömde lindansare,Nia-
garas hjelte, mr Blondin icke är död„En kolossal massa människor hade

redan skockat sig utanför husets port
och på åtskilliga byggningar itrakten
var stjärnbanéret hissat på half stång.
Ja, till och med på offentliga byggna-
der."

ännu!
ännu ligger i skrifbordslådan. Icke
mindre än nio af Dumas' arbetenhafva
under vintern uppförts å Pariser-teat-
rarna sedan Gymnase teatern upptog
»Prinsessan af Bagdad". Comédie fran-
9.ise har gifvit .Le supplice d'une
temme", ..Denise", „Francillon" och
j,L'ami des femmes". Odéon har upp-
fört ..Monsieur Alphonse", Renaissance
har gifvitLa dame aux camélias„ och
_La femme de claude", Gymnase „La

Nej, han lefver och är vid full vigör!"
„Ja, han mår till och med så bra,

att han talat om för mig att han om
Lördag den 13 dennes ämnar våga sig
på en ny trådpromenad öfver det bru-
sande vattenfallet, världens störstavat-
tenfall, vårt Niagara, Amerikas Nia-
gara."

„Att här var fråga om dödsfallsyn-
tes sålunda påtagligt. Men att jag
skulle vara liket, det får läsaren förlåta
mig att jag hade litet svart att fatta."„Plötsligt,midtunder mina dystraste
funderingarpå att 'vara eller icke vara"
knackade det pä min dörr..

Dödsstillheten varade ej längre ef-
ter dessa ord. Ett doft sorl brusade
upp mot vårt fönster
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I. \s| NORDQVISTS Skrädderiaffär 52 Alexandersgatan 52
Rekommenderar sig i den ärade allmänhetens åtanke. IfäSgjordf arbete, ytterst billiga priSer!

CAFE RESTAURANT
Östra __KJ_ enriksga.tan.1,

rekommenderas högaktningsfullt
o__\.____._C__ S3«__>l>E3_OLSa_'_El.c_. DVE.

Axel PillWen Torr Genuine Arraks Punsch"
Guldmedalj iParis 1889.

Cli« c__o Rancovirt. :o___>rc_l©«vi______.
Kingston ®lé <£om's cfium Jamaica ###s*-

S. G. FRYCKMAN, Helsingfors.

HHLSHGPOBS LACK & POLITUR rekommenderas „Mi^L,,
RAK- «__ FBISEBIALOIIG

35 l
",
Ä awf..»^.l,_fÄ.?,r 3» VIKTOR smOWic...

:.____- __f "ST.33 _____
___. <3



Största specialaffär iLampor, Husgerdds- __? Köksartiklar.
€ngelska 3ärnsängar & Jvladrasser, Barnvagnar, m.m.PP/IHPP PRåTE" Euti_. Alexandersgatan 34.

unUUEn Unnir, Kontor & Lager: Fabiansgatan 14.

SOCIETETSHUSET.
Söndagen d. 15, Måndagen d. 16, Tisdagen d. 17

Program
Musiknummer

Första uppträdandet af M.lle Constance Willar,
fransysk Chansonett.

Monsieur Tde. Barallon, sång- & dans-artist,

Första debuten af Finska damqvintetten
Ballet Lusinskij
John Berthman, Svensk karaktärskomiker,

PAUS.
Musiknummer.
M:lle Enrichetta, solist å piston
Monsieur Tde. Barallon,

Finska damqvintetten
Scuri, uppfinnare af Monocyclen
Constance Willar,

Herr John Berthman, Svens kuplettsångare
Slutmarsch

Ändringar af programmet förbehålles.

Elektriska Ringledningar & Rumtelefoner
levereras & uppsa.tas billigast af

G. F. WIKSTR Ö M,
Elektrisk affär, H:fors. Högbergsg.32. Telef. 1937Glödlamporper st. Fmk. 1:15.

M.lle Constance Villar.
Constance Villar löddes 1872 iToulouse sån-

gens stad, där bl. a. den berömda tenoren och da-
mernas förtjusning, Gapoul är född). För tyra år
sedan debuterade hon å „Alcasar" i Briissel och
rönte genast den stora äran att bli engagerad å
»Parisienne" iParis. Hon har därefter uppträdt
i Bordeaux, Marseille, Haag (6 månader), Amster-
dam, Antwerpen, Liége, Vervieres och nu senast
iKöpenhamn och Stockholm.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

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

Franklin

Annonser

„<&rogram~<Blaået"
emottagas endast af

Finska Telegrambyråns
Annonsafdelning

N. Magasinsg. N;o 7. Telef. 1226, som
jämväl förmedlarannonser tillalla jordens
tidningar utan undantag.

Tidningarnas egna pris och vilkor!
Ett enda manuskript!
Ett enda betalningsställe!
Annonskontroll!
Annonserna afhämtas gratis hos an-

nonsören vid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.

Vänd eder då alltid vid annonsering till
Finlands enda

Annonsbyrå,
där Edra annonser billigt, bekvämt och

noggrant ombesörjas.

Programbladet
är en af de förmånligasteannonstidningarna ilandet.
Stor Spridning bland den nöjes/ystna och således äf-
ven köpstarka allmänheten. Ytterst billiga annons-
afqifter! Sändes gratis till alla annonsörer. Lös-
nummer iLaurents urbutiker och genom kolportörer.
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utför tapetserare:

Obs.! Gare

N T E R.
Skilnaden 19. Telefon 1870,

iarbeten väl och billigt.
dinuppsättning.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 11 Telefon 1001.

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€x.rafin )\rra_;s punscl\. |
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

all.Avg. Ml lartw
Mineralvattenfabr
Helsingfors, Alexandersg. 26.

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Blomsterhandeln
Boulevardsgatan N:o 1.

rekommenderar sig för utförande af
bröllopsbaketler, teaterhnkeller,
kransar, blomsterkorgar,bords-
dekorationer,m. m.

Rikt urval afblommandeväseter
samt ilekorationsvädcterförbonings-
rum.

Barald Wasasfierna

Nu inkommet:
Största urval moderna

band, spetsar, sidentyger
m. m., m. m

hos
FIRMA

H. ELLMIN
9 Alexandersgatan 9

NYA

Glasmagasinet
3 Mikaelsgatan 3.

OLSSON IALEXIZ.I

PARAKAN SALAK TEE.
'eccoSouchon

SouchonAk
JAVA-ASSAM
GedepaneerelFabTksn-

pr. kg.
10 Fmk

pr, kg.
12 Fmk,

Parakan Salak Teet har öfveralltblif-
vit erkändt som ett oförfalskadt, kraf-
tigt och godt tee med fin arom, vida öf-
verlägset men betydligt billigare än det
kinesiska teet, och är det r-nda tee, som
införes i original förpackningar på l/_o
Vin V_ Va kg-

Parakan Salak Teethar erhållitföljande
utmärkelser för sin utmärkta qyalité.

Guldmedalj Paris 1889, Brussel 1893,
Chicago 1893. Hedersdiplom och stora
GuldmedaljenBatavia1893. Guldmedalj
Hamburg1893. GrandPrixAntwerpen1894.
Hedersdiplom Spna 1891, Winschoten
1894, Crolx d'honneur Amster-
dam1895.

Helsingfors iseptember 1895.
KARL GÖHLE.

Agentulf för Finland. & Ryssland.
Nederlag. Norra Esplanadgatan 37.

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HAIVDIKAB
säljas endast hos

"\7\7~. -T-^HT
N. Esplanadg. 37

Gölilesgärd.
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„Vänskapligt eller icke?"
— — —

„Min värd drog mig fram mot fön-
steröppningen. Bäfvande följde jag,
likt ett ofrivilligt offer min bödel, som
syntes . å innerligt nöjdmed dethela."

„Se, se/" brast han ut, pekande på
den oöfverskådliga mängden.

Och jag såg!
Tusentals hattar svingades iluften,

man hurrade och jublade, man glädje-
skrek mig tillmötes. Och jag var åter
inrangerad bland de lefvandes antal
fast jag en kort stund förut varit —
död

Notiser.
— Ordensförläning. Enligt sven-

ska blad här Director musices iUpp-
sala Ivar Hedenblad blifvit utnämd till
riddare af Stanislaiordens andra klass,
med anledning af sångarkören „Orffei
Drängars1

'
besök i S:t Petersburg och

Peterhoff senaste sommar.

FolkteaterniStockholm, som efter
direktör Lunds död innehafts af fru F.
Lund, har från detta spelåra början
åter erhållit en manlig ledare. Fru
Lund har nämligen under sommaren
ingått äktenskap med direktör J. F.
Strömberg, hvilken samtidigt öfvertagit
ledningen för denna Stockholms yngsta
teater. Som bekanthar herr Strömberg
tidigare varit anstäld vid Dramatiska
teatern.

ELLEN TAMMELIN,
Garn- och Stickningsaffär
S. Esplanadgatan 8

Välsorteradt lager af Ullgarner
samt Strumpor och Ylleunderklä-
der m m. lörFruntimmer, Her-
rar och Barn till billigaste priser.—

Alla slags Stickningsarbeten
utföras efter beställning fort och

billigt
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<&Cemgjoråa <$apyrosser.
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iaskar om 250 sta 2:50 p.
K)(i st. a 1:25p.

W-'-"' 33 p,i
i »

hos Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Celef. 1188.

Billig-ste försäljning-
af In- & Utländska Ylle trikoter, chevi-
oter, byx- & 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.

Carl
Alexandersgatan 21

Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser,

A, A, Bareks Bleck 1Plåtslageri. Regeringsgatan hlO felÉiHiUtföralla slagrs arbetenikoppar,messing.,zink&bleckplåt,samt förtenningarochlampreparatlonerafallaBla* fort välo. billig.

ULLGARN
från 5:50 — 18 pr. kg.

creme färgadt& hvitt bomulls-
virkgarn pä nystan, märkgarn,
rulltråd,fickursskyddskapslaraf
celluloid å I Fmk. Carlsbader
strumpstickor 25 p:ni omgån-
gen, virknålar från 10 p:ni pr.
styck.

Beställningar på all slagsma-
skinstickning emottagas.

_-__X__._-_:a,elsg:a.ta.2iL ____.-. }], .] £ d viu _ .

PARFYMER, TVÅLAR. SVAM-
PAR, PLTSPASTA. SILFVERTViL,
AMYKOS, DROGER OCH KKMIKA-
LIER M. M. BILLIGAST

DROGHANDELN
GLOGATAN 4

K. A.DAHLIN.

J3ergroth.
t,nes.


