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K "O Q+ ftlilU/vM/v, FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) T7l /"\m/-\ -r-\ at-i. Hl. ötaHlDGrff Andra Ateliern4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). FOTOGR AT^- °
Helsingrfors, Alexandersg-atan17.

- vxvwJL\iXX JU .
J. H. WICKELS

wsjaåaitt.

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

mm Magasin du Nord.
Största specialaffär ilandet för

pH -~^-9 Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar.mx— I|
»& Ylletygeraf alla arter förBal-f Visit- och Promenadclräk- »|s|!| *e»*, Damkappor,PellerinerJaquettes m.m.

II XJädnings <% Xjippskrädderi
under framstående ledning.

från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
TT-i-na-ffau-

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

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

J2oKalomßyia.
LORENS MALMSTRÖMS

Herrekiperingsaffär
nu Unionsgatan 28,

(vis å visFöreningsbanken),

Telefon 231

Gi^i^ FörstaRyska Brnnciföi °i^i^Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen.
Telefon 231

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

N. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser.Hufvuddepotaf D:r Lahmanns

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

Kontor HXT. MagasinssatanKTso 1.
Oskar Fröberg. A. W. EKLUND & C:oKaserngatan 4S.

Specialaffär för
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af
PORTMONNEÄR Mner & SpirituösaOCH

BLOMSTERKORT. i)ilUgn.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄB.

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

0. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon.Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

TJnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren.

Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
Porträtterivisitkortsformat a, 6 mk. pr duss. (Catanis hus.)

|Perssons Svenska Stickmaskiner, i
ULLGARN irikt urval!—

Zefir- & Kastorgarn, Macramé, Virkgarn, —
Z Piskgarn, Märktråd, Rulltråd, Nålar till alla|

slags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjor,— Strumpor, Damasker, Vantar etc.
S Beställningar på all slags maskinstick- s

ning emottages

Mikaelsgatan 2. Telefon 1332

Ch. Jfeovius.
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(Das Gluck im Winkel.)
Skådespel i3 akter af Hermann Sudermann. Öfver

sättning af Komii Wetzer
Personerna

Wiedemann, rektor vid ett ele-
mentar-lärovärkien lands-

Elisabet, hansandraTustrT^^^^^^^^^^^H
Fritt"6 1 hans barn från förstafösLiljandei

ltz ( äktpnqkanpt Frk- Spennert.
Emil J äktenskapet Bonnevie
Friherre von Röcknitztill Witz-

Bettina, lians hustru Fru Eiégo.
Doktor Orb,kretsskoleinspektorHr Riégo.
Fru Orb Frk. Tsohernichin.Dangel, andre lärare Hr Lindroth.
Fröken (Jöhre, lärarinna....Frk. Gerasimovitsch,
Rosa, tjänsteflicka hos Wiede-

mann
— __

Handlingen tilldrager sig ien liten kretsstadi
närvarande.

Ifru Julia tjåkansson.
Tore Syennberq,

*) Osabet
**) friherre von T^öcl^nitz
OBS! Efter första akten en längre paus

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

Böhmiska Stråkkvartetten

Tjans Wihan Oskar J^edbal.
Jose/ Sm\, Carl Tjojfman

(Se närmare textafdelningen.)

Xjinde cXs O:o
Hufvudstadens finaste & billigastefotograflatelier. Fabiansgatan 27,

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Marrask. 11 p:nä 1896.

näytellän

valfa.Pimeyden
(B^acTb TbMbi.)

5-näytöksinennäytelmä (6 kuvaelmaa), Kirjoittanut
KreiviLeo Tolstoi. Suomentanut Martti Vuori.

He.nki1öt
Piotr Ignatitsh, varakas talon-

poika, toisissa naimisissa,
kivulloinen

Anisja, sänen vaimonsakeikaiJeva Kirsti Suonio.
Akuliiiia. Piotr Ignatitsh'in tytär

ensimmäisestä avioliitosta,
huonokuuloinen, hieman ty-
pera Katri Eautio.

Anjutka, tytär toisestaavioliitostaOlga Leino.
Nikiitta, heidän renkinsa ....Knut Wcckman.
Akira, Nikiittan isa lisakki Lattu.
Matriona, hanen vaimonsa . . .Naemi Kahilainen.
Martina, orpotyttö Maria Rangman.
Kv inmi, naapurinainen Mimmi Lähteenoja
Marffa, Piotr Ignatitsh'in sisar .Mimmy Leino.
Mitritsh, renki, entinen sotamies.Otto Närhi,
Puhemies Hemmo Kallio.
Mariinan mies TaaviPesonen.
Ensimmäinen \ . .. /Helmi Talas.
Toinen / LyXll° \Hilma Tähtinen.
1iialniclika (maapoliisi) Emil Falck.
Ajuri Kaarlo Keihäs,
Nuodemies Evert Suonio.
Kylan vanlim Eino Salmela.

Akuliinan sulhanen Häävieraita.
3:nnen ja 4:nnen näytöksen yälillä ilianlyhyt väliaika.

Ovet avataan k:lo 7. Näytöntä alkaa k:lo V2B
ja loppnu k:lo V2H»

10 penni.

c£rogram~<3slaåel
Tidning för Helsingfors Kaisaniemi

Värdshus.
(Å
cas_
O

"O
C HkTeatrar och Konserter./BadXyTJENTRAIX

/ Varmlufts- o \
E Kaisaniemen

Ravintola.
0. A. Wieketeom.

Eo
DC

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag,Basängbad Rekommenderas

1896.N:o 32. Onsdagen den 11 November.

DANIEL NYBLIN, FOTOGR AF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 11 November 1896.

Gästuppträdande af

cfru cJulia iXåfiansson
och

clC&rr <£ore SvennSerg.

n1IiBlilf

«<

kl. 7,30 e. ni.

För 2:dra gången

Hr Berlin

Skåne u, Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Konto%M^a
c
cifL

afläoEß.:
° 8

Middassdko"sert Hö*«i Kamp
lYllUUd^bKOllberi wiener Damkapeiiet

från hl. 3 e. m. .A.KT 2XT ,<Ä. F1tt.<A.NJBLTL*.

Alla dagar
Aftonkonsert
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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Oper&käJl&ren. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
gar värket till ett hänförandeslut Orami om en händelse från slaget vid

Rimini, hvarest Gennaro räddat hans
lif. Sedan alla lämnat scenen och blott
Genaro sofvande blifvit kvar uppträder
Lucrezia ledd af Gubetta, hvilken på
hennes befallning följt den unge man-
nens steg och ständigt haft honom un-
der ögonen. Lucrezias romans. Herti-
gen och hans förtrogna iakttaga scenen
på afstånd. Genaro vaknar, känner
sitt hjärta mäktigt draget tillden främ-
mande sköna och beräUar om sitt lif.
Han hade gällt förren fattig fiskares

tigliga palatset iFerrara. Alfonso har
gifvit Rustighello iuppdrag att noga
iakttaga Genaro, som btfinner sigiden
anlände venetiauske gesandtens följe
och erfar att denne inkvarterat sig i
palatset midt emot. Detta antar her-
tigen vara Lucrezias värk, hvilken han
tror vara förälskad i den unga vene-
tianaren. Härmed är dennes död en
besluten sak. Kavatina. Då komna
de unga männen, hvilka äro inbjudna
till furstinnan Negroni och förutspåsig
en angenäm afton. De gäckas med
den slutne Grenaro, hvilken säkert Bor-
gia förbryllat och hvars vapen pryder
det hertigliga palatsets portar.

Böhmiska stråkkvartetten.', Denna kvartett, likaså väl som de två
andra på programmet upptagna af Mo-
zart iD-dur och Schumann iF-dur, ut-
fördes med denna makalösafulländning
iensemblen och detaljerna, som utmär-
ker alla den böhmsikastråkkvartettens
prestationer och som bragt densamma
till höjden af all musikaliskproduktion
isamma genre.

Böhmiska stråkkvartetten"bestående
af herrar Hoffman, Suck, Nedbal och
och prof. Wihan, väl bekant för Hel-
singfors publik sedan senaste två vint-
rar vid dess oförgätligt sköna och in-
tryckstulla konserter, spelade senaste
vecka på en konsert iBerlin en ny,
ej ännu ens tryckt kvartett af sin an-
dra violinist, Herr Joseph Suck. Kvar-
tetten, som bär opustalet 11, är kom-
ponerad iB-dur samt rör sig inom de
af de klassiska mastarena utstakade
formerna i fyra satser. I sin helhet
präglas verket af en öfvervägandegläd-
tig karaktär, uppburen af friska, origi-
nella motiv. Dess andra sats, kallad
intermezzo, torde vara dess glansfulla-
ste del; här gränsar den glädtiga tonen
nästan till öfverdåd, som måste rycka
åhörarn till högsta förtjusning. Lifli-
gaste bifall följde efter denna sats, som
omedelbart måste bisseras. Ett mot-
stycke till densamma bildar den tredje
satsen adagiot där ett vemodsfullt huf-
vudtema omväxlar med ett ytterst fint
och skärt sidomotiv. Ifinalen lågar
humorn åter upp iett liffullt tema, som
ansluter sig till intermezzot och brin-

E. L

Lucrezia Borgia son, då ett bref från hans mor, hvilken
bragt i en uslings våld måste blifva
honom för evigt obekant, underrättat
honom om hans höga börd. Sin mo-
ders vilja att ej forska idet förflutna
vill han troget lyda. Kavatina. Nu
samlas vännerna åter. Lucrezia vill
skynda bort, men omringas af de unge
männen. Dessa igenkänna henne och
hvar och en af dem anklagar heune för
något grymt brott — begånget mot
någon af deras närmaste anförvandter.
Förgäfves anhåller den sig urskuldande
om förbarmande och då slutligen samt-
liga nämna hennes namn, Lucrezia Bor-
gia,vänder sig äfven Genaro från hen-
ne med afsky.

Tragisk opera i3 akter. Text enl
Viktor Hugos likabenämda sorgespel

af Felice Romani. Musik af
Gaetano Donizetti.

Då drager Genaro såsom tillmotbevis
sitt svärd och nedhugger vapnet. Alla
ila bort, dock är deras gärning obser-
verad och en soldattrupp kommer un-
der anförande af Ristighello för att
arrestera brottslingen..

Uppförd förstagången den 26 december
1833 iMilano,

Första akten: llill i \iniilin^^B
aetiansk ungdom är församlad för att
ännu fira en glad natt, innan de ige-
dandtens fclje skola afresa till Ferrara
till hertig Alfonsos och Lucrezia Bor-
gias hof. Redan blotta namnet för-
skräcker dem och medan Gennaro, som
ingenting vill veta om dessa häraska

Ve- Scenförändring: Ett' rum ipalatset.
Rustighello underrättar hertigen att den
fångne Genaro väntar sin dom. Al-
fonao befaller att ur en kista framtaga
en guld- och en silfverbägare och fylla
dem med vin. Dock må Kustighello
akta sig att smaka på vinet ur den
gyllene bägaren, ty Lucrezia har be-
redt det. Vredgad fordrar Lucreziahistorier, bereder sig till hvila, berättar Ändra akten: Gata framför det her-

■MHliiiii Jk fll 1^ L IV IS ]%T är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Alelier.g: B^i^^^lJlJ JB. UJA MM I^l «anta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott FmkW^^S^^^^^WlM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>äl|ijordtarbete behöfver ir.ke vara förenadt med

JULIUS SJÖGREN
Mikaelsjpatan 4, Centrals hus.

3 Ylle- och irikofvaruaffär.1
K Välsorteradt lager. Billiga priser 3
', . ■ .i.;y v,--, < v;■<-:, iy xi).v>i\> I %j

S?*********#****"!?**************!!!
Conditor Catanis Restauraiit

-«ö®wi rekommenderar i**@s-

sina supeér till olika pris, portioner a la carté och
eleganta smårum.

Friska Ostende Ostron anlända hvarje fre-
dag afton.

y¥¥¥¥¥jg¥¥¥¥yy¥ ¥¥¥¥¥ig¥¥y¥¥y;jgy

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968

Beställningar emottagas

I:sta Klass \

f Badinrättning
AATladimirsg-atan 32. /

J. W. Engberg

Speeialild:
«§*§»

/ Sff/"5> Sf Velocipeder
och

Skidor.

Velocipeder mottagas till förvaring
under vintern

Hagelstams bokhandel.

och andra vackra illustrerade tidningar
och tidskrifter.

Ett stort antal utländska tidskrifter
börjany årgång ioktober.

Hagelstams bokhandel

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningipartioch minut af endastäkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Stort urval
vackra och billiga födelse-och namnsdagspre-
senter samt smakfulla gratulationskort.

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

Jlikivclsgatan N:o 1. Telefon N:o 1438.

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29,

Tlefon N:o 750.

SPIRITUÖSA och VINER
s&väl på originalflaskor som litervis från fat.
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y(gey \mltr Glogatan 3.
T. 71

R Paltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

§® Endast god kvalitet!' §
(BolnmBia! .

*3Gartsoré!
Sioevers Sreifl

fallas!
Sfiaffir!

Arthur Bergström.
Helsingfors,
Central-Passagen.

Filharmoniska Sällskapets
2:dra

sin/oni-V^onsert
iBrancils:årsliuset,

Torsdagen den 12 November 1896

Program
Konsert (B-moll,) iör piano. Xaver Scharwenka

Allegro patetico
Allegro assai.
Allegro non tanto,

(Herr W, Petzet)

AntonBrucknerSinfoni n:o 7 (E-dur)
f d. 12 Okt. 1896

Allegro moderato
Adagio
Soherzo,

Finale

Konserten börjar kl. 8 e. m.

zfåofierf fXajanus.
Dirigent.

jModerne V^unst i m
(é

Glogatan 3

■ör ci
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Annonsera
Helsingfors London Wiborg.

€&rogram~cfålaåef"
j*nnosernan ytterst billiga, särskildt om do ta

gas för längre tid.

HhdIHvarJe annonsör får sig ftL /l/f/ö" tidningen hemsand «/C/ö..
Stort lager Velocipeder, Engelska, Ty

ska och Amerikanska ■
— —fr- G-ratls. -§——

Dam- och herr Velocipeder af årets Annonser och prenumeration emottagas å tid'
modell realiseras med 10- 15 °/o rabatt ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp,

Ett ständigt välförsedt lager Veloci-
pedtillbehör till moderata pris. Försumma ej att annonsera så länge

några lediga platser ännu
återstå.detReparationer af alla slag från

minsta till det störstaarbete utförespå
Lösnummer i Laurents urbutikdet noggrannaste samt till möjligast

och genom kolportörerbilligt pris. Velocipeder emottagas i
vinterkvarter mot billig hyra och be-
varas sorgfälligt hos

John Tourunen & Co
HELSINGFORS,

Norra Esplanadgatan N:o 41

Huru skall folk kunna veta, att manhar något bra ti]
salu, ifall inan ej vill annonsera därom. War.derbilt.

jy Finska Telegrambyråns^^
fAioisalÉiiX

Norra Magasinsg. N:o 7, Telef. 1226,

förmedlar utan några extra kostnader för
annonsören annonser till införande i alla
såväl in- som utländska tidningar & tid-

skrifter,
beräknar tidningarnas egna annonspris,

lämnar vid större annonsering de högsta
rabatter,

kontrollerar annonsernas införande,
mottager beställningar å trägravyrer, kli-

chéer och dylikt,
förmedlar annonssvar med diskretion,

lämnar biläggsblad om så önskas

Gratis:
Uppsättning af annonser,

Kostnadsförslag & val af tidningar,

\Taxa och andra uppgifter,
Afhämtning af annonser vid

tillsägelse pr. telefl

Ett enda manuskript! Ett enda betalningsställe!

AXEIi PIHLGBEjy Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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en grym hämd för den skymf, som
blifvit tillfogad hennes vapen. Alfonso
gifver sitt fursteord på att fullrättvisa
skall vederfaras henne och låter införa
fången. Förtjust igenkänner Lucrezia
Genaro, hvilken öppet bekänner silt
brott. Darrande anhåller hon om en
hemlig underhandling. Stor duett, i
hvilken Lucrezia besvär maken att för-låta uidingen, men hånleende tillbaka-
visar Alfonso hvarje tanke på mildhet.
Älskaren naste dö och det i heones
närvaro. Genaro införes åter och se-
dan hertigen tillkännagifvit att han ärfri, låter han hämta de båda bagarena
för att tömmas till teckeu på vänskap
och Genaro tömmer dödsbägaren. Djäf-
vulskt triumferar hertigen och lämnar
scenen. Lucrezia i fruktansvärd för-
tviflan är allena med Genaro. Stor
duett. Hon räcker honom motgift,hvil-ket Genaro äfven intar i tanke på
B]n obekanta, älskade moder. Lucreziabesvär honom att skyndsamt lämna
Ferrara.

Tredje akten: Gata framför palatset
Negroni. Soldater draga förbi för att
återigen färgsla den räddade Genaro.frå uppträda Orsini och Genaro. Den
renare vill genast lämna Ferrara, dock
låter han ien lång duett ötvertala sig

af vännen att deltaga idageus fest;
följande dag vill Orsini följa honom.

Scenförändring: Sal ipalatset afde-
lad genom ett förhänge i fonden. De
sex venetianarena, hvilka så svårt för-
olämpat och skymfat Luorezia i Vene-
dig (se Iakten) äro församlade till
dryckeslag. Bland dem befinner sig
äfven Gubetta. Stämningen är högoch
en begynnande strid måste bilaggas.
Då framhämta tjänarne vin, som Gu-
betta obemärkt försmåroch Orsini upp-
stämmer sin världsberömda dryckesvisa.
En osynlig kör intonerar hotande där-
emellan. Orgierna fortsättas, men ef-
ter en stund släckas ljusen och Gubetta
och tjänarena försvinna. Snart vilja
äfven venetianarena begifva sig bort,
men dörrarna äro stängda. Då öppnar
sig förhänget och Lucrezia Borgiastår
framför dem. Skadegladt triumferande
påminner -hon dem om den iVenedig
henne tillfogade skymfen, hvilken de
nu få betala med sina lif. Fem offer
nämner hon, då träder Genaro såsom
den sjätte framförhenne. Förtjust vack-
lar furien tillbaka, hon vill rädda ho-
nom, men med sina vänner vill han dö.
Först vill han nedstöta henne, men då
bekänner hon sig som hans moder.
Det är likväl försent, ty redan faller

han döende tillsamman och sä finna
dem hertigen och hans följeslagare.
Slutkavatina: Min son har jag för-
lorat".

««"«►

Notiser
—

Maurice Mseterlinck, den bel-
giske skalden, författare till de af
L'Oeuvre uppförda dramernaL'lntrus"
ocb Pelleas et Melisandre", utgifver
inom kort ett nytt sagodrama med ti-
teln A!gavaine et Selysette".

—
En uppseendeväckande pre-

miére, nämligen en tragedi af Sarah
Bernhardt betitlad La grande Cathe-
rine", kommer enligt Journal des Debuts
att gå af stapeln iBryssel i vinter.
Konätnärinnan skall själf spela hufvud-
rollen istycket,hvilket sedermeraskall
uppföras i Amerika, hvarom kontrakt
redan uppgjorts.

— Internationel musiktäflan.
Cercle artistique musical" iBarcelona

har anordnat en internationeltäflan för
kompositörer. Premien är 500 francs
för en kantat för fyra solostämmor,
kör och orkester, 400 francs för en
suite på fyra satser för stråkorkester,
300 francs för en mässa till denheliga
Cecilias ära, 200 francs för sex sånger
med pianoackompanjemang, hvars täxt
skall vara författad på något af de ro-
manska språken.Kompositionerna skulle
vara inlämnade till den 5 okt.

— En komposition af Richard
Wagner. Kapellmästare Hegar iZü-
rich fann för ett par dagar sedanbland
en bundt gamla manuskript en hittills
okänd komposition af Richard Wagner.
Kompositionen, som bär titeln andrakonsertouverturen" och som förskrifver
sig frän den tid Wagner vistadesiPa-
ri*, har redan profspelats iZtirich.
Verket synes tillhöra Wagners iörsta
skapareperiod och vara skrifvet före
BRienzi"

—
Från Wien meddelas Farsen

Jedem das seine," af Kanzler och Ti-
sctier hade vid premierena Josephstädter
Theater en stor succé de rire
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G. W. RELANOER,
försäljningaf äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgä
ende prisen städse

billigast.
■V7-ilh.elm.sg--oST:c -4.

Telefon1803,

Gambrini Restaurant.
Broderi-Qtsfällning

hos jjjj
Axa Lindholm. §>

-A.le:s:a,33.d-e:rög-a.:ta.i-i 7, ® ?

ffl
Man beställer alltid

fördelaktigast
Kautschuk- & Metallstiimplar, Lacksigill,stänipcltiUlicliörsamt all slags Stiil- & Me-

tallgravyr från
Helsingfors Nya Gravyrinrättnings

Kautschukstämpelfabrik,
IMikaelsgatanI

Telef. ais<).

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Bödbergsgatan 9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta

tillyärkningar iparti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er^
hälla högrabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

arofkort a v. 50 däri ir.beräknadt) erhålles ett dussin vackra, »le-"nberäknadt) fås ett dussin kabinettskort.ha ett godt kort i förening med bll^t pri», Vänd Eder då O

Original
Singers

symaskiner
hos

V. Grashoff
[39 NorralEsplanad-

gatan 39

Äldsta symaskin-
affär i Finland.

***,***********»*****«**»*:»***£*?* s
*m GEVÄR! mm-

Patroner, förladdningar, hagel, patronbälten,
jagthorn,bössremmar, orrbulvaner, knifvar etc. etc. i

Fritz Schröders
Norra Esplanadgatan 37.

*»*¥¥*»»*»»»»»»»»<»»»*»»»»»»'»»»»¥»»

Tjygienisl^ )\nsikisbehandling
för rengörande af huden från finnar, fräknar,

pormaskar etc.
ManiCUre, (handens & naglarnes sköt-

seli meddelar
Agnes Johannsen.

Mikaelsgatan 1. Entresol. Telef. 83,

Glasvaror
|tillmycket billiga priser I

Mikaelsgatan N:o 17,
midt emot Jernvägsstationen

Uti J. F. Sjöbergs

i Win-
Spirituosahandel
Cognac,

("'lim \
Likörer,

Jtiifo Vin och Punsch
IlEi af alla slag

Trekanten 3.
f. d. Spennertska huset

Jacob J^cinhcs
Hcmgj. Papyrosser

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.
J^ekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till-

behör för glödritning& snidning s. s. mönster, färger färnissor, vax m. m.— Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigastepriser,
Finsk Konstslöjd. Utställning.

Mikaelsgatan I. Telefon 893.

Glogatan 3
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Franska Lifförsäkringsbolaget |i|
ILURBAINE,I
© Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
@ Garantifonden: 98 miljoner Prcs. (i||

§ Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- j(ö|
ringar af alla slag. Genom samarbete medsjuk- och olycksfallförsäkringsbolaget L'Ur-
baine et la Seine beviljas de försäkradevid tf§|

> sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
hvilka fullkomligt säkerställa såväl denför-|Jfö säkrade och hans famiJj, som ock de per- (fg|

>j^ söner, med hvilka han står iaffärsförbin-*Sp delse för den oundvikliga förlust, som en 'Jss'(flfö sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- (Ä§)
(Äfö ler en olyckshändelse medföra. Bolagetefter- )gjk

skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
(^S| premierna för hela sjukdomstiden och utbe- (Sg|
//re» talar a/t af kapitalet, om sjukdomen är obot- fåS.'^ lig och resten vid dödsfall'. f^P{^S| Bolaget L'Urbaines försäkringar äro (Äfe
jrs* därför särskildt att rekommendera för her-

rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
(m större affärsföretag g-enom lifförsäkrin^,(^emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-*W samma störingar svårare sjukdomsfall all- '^
(^ tid medföraoch hvilka ofta'nog bringabor- (®|
vrr| ges- och förlagsmanstora förluster.

För dessaväsentliga fördelarerfordras *ss»(^ icke några extra premier utan endast att (S&
den försäkradeafstår från den årliga vins-t- fåK\sZz? andelen.

(Äp Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. (|É
© Qarlvon *3ftnorrinq. %

W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och VinhandeJUUexandersg. 52, Telef, 2j7B_JHelsin
TEATERN.ALEXANDERS

Ifalicnska operan
under ledning af Direktör N. Miiller

Onsdagen den 11 November.
För första gången

Opera i4 akter. Musiken af G. Donizettl.
Personerna;

Don Alfonso, hertig af Ferrara. . .S:r E. Gandolfl.^
Lucrezia Borgia, hans hustru . . .S:ra M. Bruno.
Eustigello, hertigens tjenare . . . .S:r L.Lazzarini.
Gubetta, hennes tjenare S:r L. Feraiolli.
Gennaro S:r G. .Cokinis.

S:ra E' Schau,Orsini
Liverotto S:r N. Curini,

S:r O. Serra,Petruci
Vitelozzo S:r A. Baroldi.
Gazela

Påser, damer, hertigens vänner och soldater

och hudens

Kontor: Kase»

<j^|f^s'rier p»å en '/j
ånmk tjfoidleberns,!
IIH rosfeberns bak

Sm'' kring 1minut, i

fors.

vård.

tKemiskaWM

IBLlEL^iDItTil® "värd. % isp7|

»lerabakte— f^S^sJf
minut samt^@^H

difterins o.
terier på om-

tvål
tandpulver
tandpasta

Kapellmästare: Sig:r G, Spatjeck.
Eegissör:Sig:r 0. Duma.

Börjansker kl. 77a eft.m.
Fredagen den 13 November:

Benefice för herr O. Delle-Fornaci.

AIDA".
Opera i4 akter. Musiken af G. Verdi.

Lördagen den 14 November:
Benefice för Herr Dj. Cokinis.

För första gången

Bästa medel för munnens

99MIGNON.6i

Operan f g akter. Musiken af Ambroise Thomas,

AngbokbinderiJ. C. M^XMONTAN Fabriken FENIX
»tan 14 Tel. 92

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Innehafvare:E. 14EriksgTi

Kontorsboksfabrik,Lin;
tonage & Askfabrik, A
fodring, ReklamskyltarDiner & Spirituösa. eringsanstalt,Bokbinderi,Kar-

teMer för plansch-& kartupp-
m. m,

Helsingfors
Alexaisdersg-atanN:o 11.
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Stomato1
Stomatol
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Brefpapper Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

Helsingfors, Alorandsrsg. 25.
Telefon 169olinierade,

Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

I'irmatryck utföres liilligt.
DAHLBERGS PAPPERSHMDEL.

Alexandersgat 15.

cd

C
bo

O

GENERALAGENTER:
S^i?Olj2ZiE3TSr:OJbiJJbrtC3r c*3 BÖOK.BÄ.

.A.lexsiza.cLersgra.taja.17. Telef.2OSE.

Härmed få vi tillkännagifva, att vi åt Herr Karl GöhleHelsingfors öf-
verlämnat vår generalagentur för Finland.

Vi tillåta oss göraden ärade allmänheten uppmärksam på vårtKonserv
Kaffe (se nedan) hvilket genom sin fina arom och friska smak inom kort tid
vunnit allmänt erkännande på världsmarknaden. Genom direkta förbindelser
å produktionsorterna och rikligt kapital äro vi itillfälle att mötahva^je kon-
kurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare 13 kvalitéer) säljas ipati en-
dast genom Herr Karl Göhle Helsingfors och iminut inedanståendeKoloni-
alvaruaffärer. Våra kaffesorter serveras å Operakällaren,Societetshuset,Bron-
dins kafé m. fl.

Konserv Kaffe.
Det är en allmänt bekant sak att brändt kaffe tillföljd af sinhygrosco-

pie redan efter några dagar förlorar i kvalité, d. v. s. mister sin ärorna och
styrka. För att afhjälpa detta hafva under de sista femtio åren åtskilligaupp-
finningar blifvit gjorda och Professor Liebig var den förste som genom till-
sats af en karamellösningvid bränningsprocessen lyckades förbättradenna olä-
genhet. Genom bristfälliga apparater erhöll dock det brända kaffet en fadd
bismak.

KABL

Fredr,Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52*.

HeMngfors,

I
BtwLrum

K. A. DAHLIN
OROGHANDEL,

Nu inkommet:
Moderna, kragar, spetsar,

band, sidentyg, erépe Skrlnaden 15—17.
Filial:Glogatan 4.

m. m.
ytterst billigt

hos Firma

llufvudnederiag för Finland af
Pepsin. Cone. Langebok.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

H. Elimin.
9 Alexandessgataa9.
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Generalagenter:
STOLZENBERG & BÖCKER,

Alexandersgatan 17. Telefon 2055

KONSERV KAFFE.
Frihavns Kaffebraenderiet Kjöbenhamn (S. Bonnevie Lorentzen).

O-eiiera-lsug-eaa/

Det har lyckats oss efter nere års arbete och genom nyuppfunna rote-rande ugnar med luftafkylningsapparater uppnå ett lyckligt resultat. Genomtillsats af en renad rörsockerblandning som öfvergjuter bönornavid en be-stämd varmegrad inneslutas kaffebönorna i en microscopiskt tunn karamell-hinna som förhindrar fuktens och luftens inträngande och tillika kvarhållerden aromatiska oljan ibönan.Genom denna procedur håller sig vårtKonserv Kaffe åratallika friskt,
aromatiskt och starkt som nyssbrändt och har en absolut ren fin smak.
kaffp T?\ ff r? u,f är 2°. Procent kapitalbesparing vid inköp af rostadtkafte Rakaffe innehålleren stormängd vatten ochandrabeståndsdelar,hvilkaalla försvinnavid bränningen och förminska vigten

P W?«* i°i Ö%le'
v

K- M- Brondin. Bob. Holmqvist. K. G, Öhman.6^"* PaSSag6n- **»*■ 20- Skilnad6n 2-
FabianfÄ' Plfsehi^f- Alex. Johansson. Th. Holmström,

Konstantins^^. Badl/usg.M Elith^tfg. ö.
OHLE*

.t förPinland.
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