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af alla <!»»
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Teatrar och Konserter.
m

SPENNERT's
sadelmakeriaffär

tåt

SPENNERTin

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

N:o 32

Varastossa.

Onsdagen den 13 November

1895

SVENSKA TEATERN.

SUOIH. TEAATTERI.
Keskiviikkona Marrask. 13

Onsdagen den 13 November 1895,

kotöalpois
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För6:te gången

1-näytöksinen näytelmä

Minna Cantli
Suomalainen alkuteos.
Henkilöt
Peuttinen, kauppias
Aleksis Rautio.
Rouva Penttinen
Naemi Kahilainon
Fanny, heidän tyttärensä
Olga Poppius.
Riikka, heidän palvelijansa
Urna Tähtinen.
Ahlbom, kauppias
Emil Falck.
Rouva Ahlbom
Olga Salo.
Lindeman, kultaseppä
Taavi Pesonen.
Rouva Lindeman
Mimmy Leino.
Rank, maalari
Knut Veckman.
Ron va Rank
Hanna Terve.
Fellman, tehtailija,
Konrad Tallroth
Broberg, lääkäri
Oskari Salo.
Ilma Ahnkas, postinhoitaja
mäellä . . .
Maria Rangman

Katakomberna.

HM

.
......
.

Lustspel i4 akter af Gustaf Davis. Fri öfversättning

af Frans Hedberg
Personerna
Excellensen, baron von Oestergard,hus och statsminister Hr Ahlbom.
Malvina, hans fru
Fru Brandei
Christof ron Nielsen, hofkanÄ
mar-president
IHr Oastegren
Irene, lians dotter
I
Fru Riégo
Nasija Worowieff
I
Frk Holmlund
Baron Georg

. .. .

vonKudim^JioMHr Hansson

arkivet

. . Hr Henning.
"Wetzer.
....
Hr Malmström.

.

3-näytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut Gf. t.Moser

m.

Tolitorißruno Scheffler,asianajajaOskai^^^^^M
Salo,
ISertha, lianen vaimonsa
Bolzau, kauppaneuvos
Taavi Pesonen
Wilhelmina, hanen vaimonsa INaemi Kahilainen
Ludmilla, odellisen voljentytäÄ Ilma Tähtinen.
fohtori Steinkirch
IKonrad Tallroth
rohtori Hartwig
I Knut Veckman.
liiiitilKirius, juhlatoimitsija
I lisakki Lattu.
Schnake, seuran vahtimestariIå.leksis Eautio,
Frans, Bolzaun palvelija
Henrik. S. I .-n . , , [..-ilvlijo . . . Xi,,., SMnm^H
Ensimäinen näytös Tohtori Schefflerin asunnoss"
toinen ja kolmas kauppaneuvos Bolzaun huvilassn,

. .. ..

Fru Grunder.

/Frk Gerasimowitscl:
StjagofF.

\Frk

Hr Lindh.
Schmicgr, hofamanuens
(TLr Eiégo.
Bliuim |
Dunsel [ vaktmästare ....<]Hr Nyström.
(Hr Johansson.
Sträck J
Tavass, Nastjas betjent
Hr Beckman.
Balgäster, Hoftjänstemän.
Handlingen föregår i en nordlig residensstad. Tidei

Mauritz

Swedberg

....

Ovet avataan k:lo 7. Mytiintö alkaa k:Io
loppuu k:lo V2 ll.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10,i5 e. m

Ii

W A

Alla dagar

In Middagskonsert

*0

från

MiMllL

Wamfiappor, jaoqueller, siåenvaror, ylletyger för
SQITQQ,Wpisit é Rvaréaaséräßter.
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e.

ni

pälsmagasin.

Lagret komplett sorteradt
emottagande af beställför
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa våra kända
ningar.
Färdiga pälsfodrade
specialiteter till innevarande saison.
och vadderade rotonder,

FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET

ii, Billigaste

8,30

J. F. Lundqvisfs

Damskrädderi under utmärkt ledning.

många utställningar

premier. Snabb och liberal reglering

W. STENBERG, General-agent och

billigt

finnas i
pris hos

irsta urval och till

billig

Oskar Fröberg

GRUNDADT ÅR 1827

Teknisk-inspektör vid Direktionen

A. W. EKLUND & C:o
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Viner

beliöfees (inlast ett

Juho Wirtanens

Spirifuosa

Josef Wiberg,
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FörstaAteliern 1 tr. upp. (Vanliga priser. Pnsbe
Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk
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WIENER MODE-SALON

sittande nroflif.

46Kaserngatan.

Välsorteradt lager

~
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cfé
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Kontor 3XT. Magasinsgatan 3NT:o X.

Portmonnäer
och Blomsterkort

>-

Va Bja

Aftonkonsert
kl.

yVlagasin du j\tord.

dalj vid

Cf^

Alla dagar

J. H. WICKELS

torr och söt, prisbelönt med guldme

51»

t el Kamp

Wiener Damkapellet
3MC X ZSL Xj O Si ZS. u3l.

från kl. 3 e. m

AMAkS PUNSCH,

.
..

1

den närvarande.
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Stiftungsfest).

BMriuan^^^^^^UpiistemänTHrSwedberg.
Dr.RichardMayregg/ iarkivet \Hr Berlin.
Grefve Döhnfurt.hofrevisor
Hr

/
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YHDISTYSJUHLA.
(Das

Sikert, direktör i hofkammai

Anm

O:

.. .

7iték,

......

von Löhnke, hofadjunkt
Konsul von Rehl
Jelia, hans fru
Mary\ deras döttrir

p:nä 1895

näytellään

kl. 7,30 e. m.
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FOTOGRAF.

l;St» kl..Fotogr. ateher. Eleganta portratt iTisitkortsfonnat
6 ml*, pr dussin,
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förhållande till arbetets
qralité. obestridligen lägsta pri
sen iHelsingfors.
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SJÖGREN
JLLIUS
Au*.
4
Filharmoniska Sällskapets
Jj
Central*
JJiknéltffatan

»

| Sjuttonde Populära Konsert
frihofvaruaffär.
Ylle- ochlagrer.
Billiga priser.
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Billiga premier

— liberala

Jör^H

säkringsvillkor^^^JB§«Jt
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Casse-Noisette",

bokhandel.

Konserten börjar kl.

Nya vetenskapliga arbeten:

1

/% 8 e. m

<£!o6arf zJhajanus.

iMed.ioin.sls. litoratLuHjH

f^csfauranl
i Brandkårshusei
rekommene

Grundbau af M. Strukel.
Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.
Fransk vetenskaplig o.
Konst- och Pappershandel.

5

skönliteratui^^^B

eras

Souper å

I:sta Klass

carfe.

Badinrättning

Anna Lindström,
Michaelsgatan 2.
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Herrekiperingsaffär
vis å vis Kapellet.
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Unionsgatan 28 telf. 1968
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SsFymer,

af Goss- & Flickko-
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emottages af?
f^Beställningar
alt som till en barnekiperin^Mj
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SOCIETETSHUSET

ORCUS
Goda,

*
~rji

utföres med största omsorg och akuratess
Stort Urval
Hattar, franska Handskar och Korsetter äfvensom
allt hörande till en välsorterad modeaffär.

H2

iJ3arnaartlerouen^l

BODEG A."

billiga viner serveras direkt från fat.
viner på flaskor till afhemtning till moderata

frukost och aftonrestauration. Kall buffet ala Berlin ooh Servering a la carte hela dagen
Öl på seidlar m. m.

Klädningssömnad

HlS>
:

13. Tel. 1866.

-^

Äkta

J. W. Engberg.

H|,',f

Östra farikssatan

priser

"Wladimirsgatan 32,

el

M. KARAKOS.
Tobakshandeln Brunsgatan 11

Café Vicforia.

Tsehaikowski

suite

8. Prolog ur op. Romeo och Julia" Gounoä.
9. Sicilienne, för stråkork
Boccherini.
10. Trot de Cavallerie
Bubinstein.

Specialitet:

Oo|

till högre priser

Ouverture. Marclie. Danse de la Fee Dragée

(Hotel Kamp).

b^g

SPIRITUÖSA.
Rekommenderas för Rökare.
HEMGJORDA PAPYROSSER

Hassenet,
Ernst.

Ouverture till ..Phedra"
Airs Hongrois, för violin
(Herr J. König)

Danse des mirlitons.
PAUS

Michaelsgatan 5

LDer

VINER &

PAUS

kindholm,
M Hagelstams

utländska

Danse msse. Danse arabe. Danse chinoise.

hos

.O

Ouverture till op. Hvita Frun" BoXeldieu
Die Furstensteiner" vals (ny) BUse.
Märchen" för sträkork. (ny) Komzak.
Rapsodi N:o 2
Svendsen

.

Utställning

Försäljning i parti och minut af endast äkta

■Program

fl

"»^

Helsingfors,

Torsdagen den 14 November

So Ju/försäkringsaktiebolaget
|
vt''y*

BODEGA ESPANOLA

i JBr*£tn.cils.å,rsl3.vi.s©t.

M«

Boulevardsgatan I.
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Uti J.

F. Sjöbergs

Vin- & Spirituosahandel,3, Trekanten 3, f. d.
Spennerts hus. Extra fin-fina 17 & 20 åriga Cognaos
sorter på % tya Vé Vs fl- fin Jamaica Rum, Likörer,
Viner & punsoher af alla slag.
Stort, modernt lager af

Kravatter, Kragar, Manchetter, Handskar,
Underkläder, Hängslen, Resfiltar,
SchlafrOCkar m. m- till billigaste priser.

AXII å HOIMBIE6S
SKRADDERIAFFAR rekommenderas

längden alltidbilligast.11
11gäst blir iKöp

m

alltid en

1
EXCELSIOR" I
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så är M säker om att få en god maskin.
Obs.! Den kända reela, liberala behandlingen. Obs.!
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Generalagent oc""inneII
M

hatvare afExcelsior de%tå poten iCentralpassagen
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Felll latl
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SKILNADEN N:o 4.

Operakällarens restaurant & festvåning re kommenderas !

"c

Det har länge varit på tal om att stande man. Han har länge och trots
ombygga vår kungliga teater. Nu dy- den ännu rådande animositeten mellan
Köpenhamn d. 27 oktober. ker ett annat gammalt förslag åter upp de båda grannfolken umgåts med sin
igen, men denna gång med förnyad älsklingsidé att i Berlin upprätta en
Innehåll: Ett tragikomiskt intermezzo styrka. Förslaget går ut på ingenting dansk varieté. Nu är tärningen kapå operan. En ny kunglig teater.
mindre, än att uppföra en alldeles ny stad. Hr E. har nämligen idessa da-

0

storm. Fröken M. är en liten knubbig TT
dam med ett rundt ansikte, hvilket Q)
egentligen inte har något annat uttryck
än en bastant belåtenhet med lifvet,
sådant som det har format sig lör
—
henne. Hon struttar gemytligt om—
Ungt Bal."
Dansk varieté iBerlin. själfständig kunglig teater. Den gamla gar köpt en vid Carlstrasse iBerlin kring på tribunen och sjunger sina viHulda Malmström och P olitiken". scenen skulle endast komma att upp- belägen cirkusbyggnad, som tidigare sor
med en lika glad nonchalance, som
Den 22 oktober gafs ett frispekta- föra operor och baletter. Den nya tea- tillhört gamle Schumann. Lokalen skall svårligen kan uppfattas
som konst.
kel å Kgl. teatern, där operan ..Fall- tern skulle bli uteslutande dramatisk undergå en grundlig restaurering och Men publiken jublar.
när föreOch
staff" då uppfördes. När ridån gick och förläggasmellan Tordenskjöldsgade kommer att rymma 16 å 1700 per- ställningen är slut,
vandrar frkn. Hulda
upp till andra tablåen, började frök- och
Holmens kanal, aldeles bakom den söner
fet och glad hem för att hvila på sina
narne Xoach och Fanny Christensen nuvarande teatern. Men vi sakna gu- Våra stora tidningar sysselsätta sig rundliga — lagrar. Det är ett fakganska riktigt sin dialog, men de hade nås pengar, och vi ha så många andra nästan dagligen med varietéförhållantum, som man måste respektera och
knappas sjungit ett par repliker, föran lotterier, att ett teaterlotteri svårligen dena här på platsen, risa och lisa, vi respektera alltid fakta. Men nog
de moltego, blefvo förvirrade, blickade skulle komma att bära sig.
hvilket allt gjort, att den sålunda af föredraga vi för vår del Bengali—
han mot en af dörrarne och närmade
Dagmarteatern har gjort gan3ka myk- pressen, — för att nu inte tala om truppens små pigga fransyskor. De
sig denna med alla tecken till förskräk- ken lycka med Erik Skräms kaerlig- censuren
öfvervakade varietén, un- ega behag och sakna icke den yttre
kelse. Orkestern spelade ännu en stund. hedsspil"
förefaller der de senare åren betydligt höjts.
benämningen
som, hvad fröken M. an— *Ungt Bal''. Jag kan därför inte underlåta att ungdomlighet,
men därpå Ti knackade" kapellmästaren inte
går, betecknar ett öfvervunnet skede
så litet sökt
af. Scenen blef ett ögonblick tom^och Stycket är särdeles fint och poetiskt relatera, hvad Politiken" häromdagen i utvecklingen. Då vi sutto alldeles
så föll ridån. Allmän uppståndelse ! och så äkta danskt till hela sin utar- hade att förtälja om den nu på
Cirkus invid orkestern liksom en vanlig snobb
Ett par minuter förgingo. En ny sig- betning, uppfattning, och ämne, att Varieté uppträdande Hulda Malmström. och icke i logen som den stränge och
nal. Eidån gick upp. Musiken började dét ovilkorligen kommer att röna fram- Så här låter det:
omytlige recensenten, försöktevi småle
spela, och de båda fröknarne sjunga. gång hos oss.
det däremot skall
kan under stundom synas vansk- till frkn M. för att se, om hon skulle
Om
Det
Men nu kunde de fortsätta, ty frk Val- vinna gehör på andra nordiska scener, ligt förstå, hvad det är för egenskaper småle igen, för att i sådant fall apborg Andersen passade nu på sin replik, drager jag i tvifvelsmål. Man skall hos en artist, som gör honom eller plådera hennes trifliga och kiliga" uppgjorde sin entré och deltogiensemblen. där, af lätt förklarliga skäl, icke rätt henne populär under loppet af en enda trädande samt rlåta applåden följas af
Om det var hennes eller regissörens kunna uppskatta dess värde.
afton. Som t. ex. den svenska chan- en liten violbukett för att på ett fint
fel, vet man ännu ej. men att ett dyDirektör P. Rasmussen å vår Cirkus sonetten Hulda Malmström, hvilken re- sätt antyda, att vi inte på något sätt
likt slarf tolereras, är oförklarligt.
Varieté är en energisk och mångfre- dan vid sin debut tog publiken med i och för sig hade något emot henne,

Ditt og Datt fra Kongens By.

—

I— lu

—

Ps*
§

b^m^

7t rW*

iA

JL

Mj^
M7l
Ä2i
JLJ M Mjj
Glogaian 3

n

n l^T

M.m^ I^l

O

-

■ör end
Ö
ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:
arbete behöfvgr icke vara förenadt med löga p"1

är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Afelier.
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Generalagenter för
de ledande velocipedfirmorna iEngland

1

Necec" velocipederna
äro de modernaste i marknaden; säljas

liir''^

1

RROYI
¥>

CHAMPAGNE.

endast hos

w m

LONDON & HELSINGFORS.

|
Renault Se C:o| CO

Ständigt välförsedt lager af allt som till ett
välsorteradt korfmakeri hör, finnes hos

J. Neumann.

IS

FABRIK:

Humleberg \.o .5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts him) fel. 033. Södra
Esplanadgatan 2, telef. 02S. Saluhallen70— 72-
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Singers
symaskiner

*i

%

V. Grashoff.
39. Norra Espianadgatan 39
Äldsta
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Helsingfors.

LACK & POLITUR

HORSETTER

Helenegatan

symaskinaffär
iFinland

i

Nyberg.

Lindeli C

Specialaffär
»

för

)\rtist~ kartmaterial.
|

fä»

J

& mönster t
I Apparater
för Glödritning.
Mönster m. m.

for lötsågning.

f^

3^
Nya Rak & Frisersalongen 2 -g
rekommenderas till allmänhetens benägna hågkomst,
25 IVorra Espianadgatau 25.
invid Waseniuska bokhandeln.

Hytt!! I*atentferaskar

användas vid klippniog lör undvikande af hårets nedfallande på halsen.

OBS.!

Annonserna i taket

Ed. Wahrt.

I8"

CHAMPAGNE G ORGE GOULET
Grenera agent för Finland:
FRANS SJÖ BLOM j:r, Helsingfors
båda Luciens" hade nämligen

redan därmed en ny genre fastsla- cel. De
gen. (?) Stycket heter Compliees" och af ofvan antydd orsak växlat visitkort.
de förenade äro två vänner, Marcel Häraf uppkommer nu förvecklingenatt
Montalet och Lucien Sergy, det vill den värklige Luciens fru tror sigbedragen
säga hvad man i Paris menar med af sin älskare! Lucien börjar draga
— Gustaf v. Moser kunde den 11
vänner. Den ene, Marcel, är liebhab- öronen åt sig och Marcel kommer uner" på den andres fru. Men Marcel derfund med att hans vän, advokaten, dennes glädja sig åt uppförandet af sin
köper sig formligen fri från denna skuld upptäckt sin frus förhållande. Därige- etthundrade teaterpjes. Detta stycke
heter Der Militärstaat", vid hvars förgenom åtskilliga omständigheter och nom blir en ny förveckling.
Allt detta är således icke så illa fattande Thilo v. Trotha varit M. begenom hvad han vet om sin älskarinman. Denne, advokaten Lucien hopkommet, men saknar just det där hjelplig. Utom dess har denna pjes
Teater-Nyheter från Paris nas
Sergy gör nämligen rep åt sig själf vissa i situationerna, som skall göra en liten pikant förhistoria. Sjelfva
mellanting af komedi grundidén återfans för några år sedan
På N"ouveautés-teatern har man ny- och förtjänar sin hustrus trolöshet all- stycket till ..ett
~ åtminstone
för att det i nFliegende Blättern och hlef snart
vaudeville,
och
till
sin
älskarinna
tagit
ligen haft en premier som låtit tala denstund han
u föremål
s.
k.
angenäm
bli
en
för en bearbetning ioperettform,
Marcel
skall
wPosse
skådespelerska.
en
viss
liten
stycket
om sig rätt mycket. Det nya
kostbara
och
Utom
en
rätt
vitsar
utfördt af romanskriftställaren H. V.
mängd
är ett samarbeteaf herrarna Grosdauile måste taga sig ett annat namn
och Maurice Donnay, af hvilken den pro forma öfvergifva sina ungkarlsva- innehåller pjesen för öfrigt ett slags Schumacher och G. v. Moser. Musiken
senare är bekant genom den vackra nor och blifva ett slags tredje person reklam för kritikern coram publico Ju- skrefs af S. Operetten gafs under tioch blef
framgång, som han vann med sitt lust- så att världen egentligen tar honom les Lemaitre hvars kärleksföljetonger teln Der Sommarlieutenant"
—
och
detta
är
icke
i
Moförhärrligas
på
högtidligen
begrafven.
just
Genom
Grörlitz
:
amant.
skådespelerskans
spel Pension de famille på Gymnase- för
i ser har nu ännu en gång tagit stoffet
sin
allra
minBt
då
personen
dupliplats,
i
fullständigt
han
uppgår
detta
teatern och redan för ett accrediteradt
salongen och hörpå. En om hand tillsammans med v. Trotha
teaternamn, under det att Grosclaude citetens mörker. Men detta behagar fråga sitter i
historia
är också den, att en viss och gjort ett fyra-akts lustspel deraf'
icke
i
annan
längden.
tydligt
nog
hittils blott gjort sig bekant såsom en honom
artist, Mmc Jeanne Granier, Men den vackra grunden visade sig
den
betydande
består
däri
att
Hufvudutvecklingen
tidningstalangfull författaretillåtskilliga
fått stå som idens uppfinnerska och vara alldeles förmager för en fyraktare,
artiklar och såsom vizmakare. Gross- värklige äkta mannen efter en cham- kanske
med
äfven som modell. Hvilket hela och derför gjordes de båda första akskådespelerskan,
claude hade dagen före den ifrågava- pagnetillställning
Paris antar
bicyclist,
terna förmedelst hjelp af nu brukliga
följer
(!)
skicklig
är
en
som
rande pjesens uppförande låtit inter(Ur
Varieté.)
skogen"
till
sent
sceniska
skrattmakerier mera njutbara.
på
viewa sig och därvid hade han äfven henne pr tandem
öfverhopar
tredje
en
annan
Den
akten framställer en ludär
visat sig vara en gåtetolkare. rVårt natten och
stj^^Banöverbil^oc^härsimmar diktastycke", sade han, är ett mellanting bicyclist med grofheter. Den skymfade
till Marren åter isitt rätta element Blan får
af komedi
Uppenbart skickar sina sekundanter
är

Notiser.

8» §"

.

'

„

„

—

och vaudeville".

,4,50 (Påkört å 1: 50

vackra, «ledäri inberäknadt) erhålles ett dussin
inberäknadt)
ett dussin kabinettskort.
till
v'H Ni ha ett godtfås
kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då
t

,.

Ca £3

från Holm-PitOU & C:c serveras å alla hotell och restauranter

ehuru vi såsom konstnärinna omöligen
kunde ställa henne särdeles högt."
Som man finner, skämtas det inte
så litet med den goda Hulda!
[Ur Varieté.)

3 mk

I

&
J. C. jVfexmontan Vmav
'
" ? )irituosa.
IJ^
Innehafvare: E.

C Herman

5

Medaljerna.

Östra Henriksgatan N:o

OLD J A M Al CA RHUM

s?

■i

11, Lindfors,

t

Waseniuska Bokhandeln.

=<2

JE=3

ning och
lager

rekommenderas
Fabrik
17 Mikaelsgatan 17.

CC3

-^

på beställ-

1 Verldsberömda kvaliteter. |j

Sifctriiiis Cai k Restaurant

?unsch

Gambrini Restaurant.

"Co

■g

rraks

Guldmedalj i Paris 1889.

1 3>

cognac

GULD
SILFVER

lios

Skilnadstorget 2.

1

A

A

fW\ T*
JL ÄJi MJ

*

Glogatan 3

W?

»

M^i H'

W

;^

*^

e

SOCIETETSHUSET.
Onsdagen d. 13 Nov. kl. 8

konsert

.-

bO v> hfl

2=2

°

03°

f

=3

s

sta upptr.

Ballet Lusinski
PAUS.
Militairische Klänge
Cottillon Mazurka

Annonsbyrå,

Öl

-

Frk Wanda Wandina, dansös
Herr Ludvig Tellheim, förnämsta Wiener-

s»

kupletteåne;are.

10

afqifter! Sändes gratis till alla annonsörer. Lösnummer iLaurents urbuiiker och genom kolportörer.

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å la Hasselbacken serveras imatsalen å 2:50 prix flxe.

Inhemska och utländska CIGARRER

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Angbokbinderi Fabriken FENI
X

Kyrkogatan 12. Telefon 1001,

Helsingfors

Helsingfors, Alexandersg.26.

importerade från l:sta
klassens firmor.

Telefon 169,

€xtra/in )\rral<s punsc)\.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Äkta Cognac, Rhum, Arrac
och Likörer.

Dagligenfärsläct

FLOSSA APPARAT

Wiener Kaffebröd,

till fmk 8 & 5.

Graham- & Avéna-skorpor

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

hos

)\lex f ischer

i

K. F. Winter.

Högbergsgatan21.
FilialHögbergsgatan 3

VpsV

JAVA-ASSAM
GedeponeordFabfksm:

Parakan Salak Tee försäljes hiirstädes i parti och minut genulll
undertecknad och hos nedanstående återförsäljare.
A. Holmström.
K. H. llrondin.
Fr.Nyman.
Axel Piblgiea.
Etholcn & Isaksson.
N. Matrosoff.
K. A. Turdin.
P. Jiiskcliiinen.
A. Johansson.
A.

~

*

M/0

n

hos

\*§

Observera!

§

V. Henriksson.

Alexandersgatan 38.

och olinierade.
Firmatryck utföres billigt

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL
Alexandersgatan 15.

Jouvill & C:o's

Försäljning

världsberömdafranska

af

HANDSKAR

Cognac. Rom
0C

säljas endast hos.

Likörer

w. taht
N. Esplanadg. 37
Oöhies gård.

ULLGARN
Kastorgarn, Macramé
virkgarn, Fiskargarn. Märktråd
<t- Eutlträd Barnkostymer, Tröjor, Strumpor, Damasker

Zefir- &

—

Vantar.
Beställningar på all slags maskinstickning mottages.
MlSaelsg-atanS.

'j 7 )

II i.

AavoKat JDH

Unionsgatan N:o 17

Hjelt & Lindgren.
PARFYMER. TVÅLAR. SYÅI
PAR. PUTSPASTA. SILFVERTVAL
AMYKOS, DROGER OCH KEMIKA
LIER I
M. BILLIGAST

DROGHANDELN
GLOGATAN 4

K. A. DAHLIN,

BonleTardflg. Ii),

Begär alltid den för vintern 1895—1896
utkomna nya katalogen hvilken sändes gratis o. franco.

Telefon 88.

Alvin Johansén
Obs.! Bloderata pr'ser.

Glas-, Spegeloch

sKafvelram*

Randel.

15 Alexandersgatan 15

6 Skilnaden 6.

Telefon 158

I
edert intresse torde ligga

Skrädderiaffär
Ö. Henriksgatan 3.

Telef. 1333

Utländska & Inhemska
Noui/eautés.
till och med
se en ordorans på
bicyele
Den fjärde akten ger oss upplösningen på den åtskilligt klena konflikten,
der det enda ..paret" finner hvarandra.
Framgången har emellertid varit stor
och publiken har jublat, hvarför det är
att förmoda långt lif för detta nya prof
på tyskt skämtlynne i scenisk form.

att köpa Eder Svenska Teater Premie Obligationer garanterade af
Stockholms stad hvarigenom Ni bereder Eder tillfälle att möjligen erhålla
större eller mindre penningebelopp. I
1 Dec. dragningen är högsta vinst
förutom 112 större och mindre vinster
Obs.! flera dragningar ärligen. Ingen kapitalförlustemedan amorterings (inlöte)värdet är högre än kontanta priset å dessa Obligationer hos
undertecknad. Begär priekuranter och prospekt hvilka tillsändas franco.
Teater Premie Obligationer försäljesständigt af undertecknad, säj
väl kontant som på manadiliga afbetalningar (minsta afbetaJningäJ
genom korresspondansjn£i^^^^^^^H
T OIK.

Obligationskc 3ntor.
Redbara agenter af alla

gambällfldas?;er

född den 25 Oktober 1825 i Wien,
firade därstädes den 25 oktober sin
sjuttionde födelsedag under allmän tillslutning. Han är ännu vid full vigör.

~^&%!§få<£p-

vieehäradshöfdine
,

umnimtum N:o 52

Åbo,

antagas mot god provision,

&usiaf Sref

6. W.
Viner

— Johan Strauss, ,, valskonungen",

He,sinsfors

O

30,000 kronor (Fmk 42,000)

Försäljningafalla slags

&

Spiriiuosa
4 Wilhelmsgatan
Telefon 1803.

ELLEN TAMMELIN,
Garn- och Stickningsaffär

S. Esplanadgatan 8
Välsorteradt lager

&am^oTrumpGroci^Y11cunder kIa-

der m m. lör Fruntimmer. Herrar och Barn till billigas; e priser.
Alla slags Stickningsarbeten
utförac efter beställning fort och
billig;

IMP
OVAlMljdUlllLr,

säefcar, Draperier, etc etc

*

Kolonialvaruhandel.

Generalagent förParakan Salak Tee
Önderneeming, Java Assam,

linjerade

15 p.

Vin-, Frukt-,
Delikatess- &

Norra Esplanadgatan 37.

rikhaltigaste lager af utländska och inhemska sorter

Mftttorj Broderier, Kuniel

L^^riÉE

Werner Hedberg Ferd. Björklunds

KARL GOHLE.

JSrefpappar

]S Orientaliska

Äk&

Telef. 1388.

Pälsvaror.

HH
H-4

Nytt lager af

35 N. Esp/anadgatan 35,

Stort urval! fylliga priser!
Ed. Fazer

=

st å

h— l

is.! Gardinuppsättning.

Alexandersgatan 9.

Jacob Reincke,

=-

Parakan Salak Tne liar lörsm utmärkta<iva- I
lite och fina arom tillvunnit sig allmänt erkän- ;■
nande och har a de senaste hygieniska och
världsutställningar erhållit de hiigsta utmiir- I
kolser.
I'arakan Salak Tcc lemnar den största garanti ty hvarje köpare eger rätt att kostnadsfritt låta undersöka dess äkthet å härva- [|

utför tapetserarearbeten
al och billigt,

H. ELLMIN

om 250 st. å 2: 50 p,
„
si. å 1: 25 p.
n ■H3Ö st. a
35 p.

Undervisning gratiis (äfven ihemmen)

Salals. T©o.

]p£tra.l3E-£trx

hos Firma

iaskar

*
*

W

lälnaden

ger, plysch i alla färger,

Hemgjorda papyrosser

Kaservgatan 48.

Obs!

ZTapdserare
19,
Tel. 1870,

plymer, blommor m. m.

Högaktningsfullt
31. W. Pirskanén.
Sadelmakare & tapetserare

Etter' träffadt aital med fabrikanten säljes
numera L.Lublins

T. Winter

Filthattar, band, sidenty-

Rese-artiklar, Madrasser, Fotografiapparatfodral m. m. m. m. samt försäljer färdiga arbeten af egen tillvärkning till
de billigaste pris. Reparationermottagas billigt.

O
O

m,

Nu inkommet:

13 Lilla Robertsgatan 13. Telef. 1956.
Förfärdigar på beställning alla) till
yrket hörande arbeten såsom. Se/tyg,

Mineralvattenfabrik

Lager af gamla, goda, berlsligen
rorkligt äkta Tiner, direkt

fordring, Reklamskyltar m.

Sadelmakare & Tapetserare affär

a

14 Eriksgatan14 Tel. 92
Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt, Bokbinderi,Kartonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartupp-

Alexandersgatan N:o 11.

Avg. Liiifr. Hartwall.

*2
i,-

Ballet Lusinski
Slutmarscb

Programbladet

PAPYROSSER

«■

sta upptr. ,

en af de förmånligaste annonstidningarna ilandet.
*:or Spridning bland den nöjeslystna och således afven köpstarka allmänheten. Ytterst billiga annons-

samt utmärkta

&
fi>

2.

Frk. Theresia Hertzberg svensk soulrette. Si-

Ändringar af programmet iörbehålles.
Sexor å la Hasselbacken serveras imatsalen å 2:50 prrix flxe.

HEMGJORDA

CQ

saltomortaler.

där Edra annonser billigt, bekvämt och
noggrant ombesörjas.

9

7

Two Brothers Brians & Amors, utomordentliga parterr-akrobater, med flera dubbel-

Finlands enda

■iZ

1.
hänger.
Schubert.

.

Vänd eder då alltid vid annonsering till
03

Waläteufel,

Fik. Theresia Hertzberg. svensk soubrette. Si-

tidningar utan undantag.
Tidingarnas egna pris och vilkor!
Ett enda manuskript!
Ett enda betalningsställe!
Annonskontroll!
Annonserna afhämtas gratis hos annonsören vid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.

c

Sch ijfer.

,
,

Toreadore
Rubinstein.
Frk. Wanda Wandina, förvanJlingsartist
Herr Ludvig Tellheim, Wieuer kuplettsångare.

N. Magasinsg N;o 7. Telef. 1226, som
jämväl förmedlar annonser till alla jordens

PAUS

W. AHLFORS

t

re

Annonsafdelning

Alexandersgatan 48.

""

B

Finska Telegrambyråns

iG. A. NYSTRÖMS C:o's Tobakshandel

2

. . .. .. .

Der Königs Befehl
Manol-Walzer

3

emottagas endast af

kuplettsångare.
Frk. Theresia Hertzberg, svensk soubrette
Ballet Lusinski
Slutmarsch

å

E

....Eilenberg.
IVahlteufel.

& )\JtonJörestälUing.
Program

,i3?roc}ram*<BladQf"

lT ewse?t6o/-»
T

Galet.
Loin du Bal
Weiger
Jubelfest, marsch
Two Brothers Brians & Amors, utomordentliga parterr-akrobater, med flera dubbel
saltomortaler.
Frk Wanda Wandina, dansös
Herr Ludvig Tellheim, törnämsta Wiener-

&<£ g.

konsert

Annonser

Muckentanz
Frk. Wanda Wandina, torvandlingsartist.
Herr Ludvig Tellheim, Wiener kuplettsangare
Frk. Theresia Hertzberg, svensk soubrett. Näst
sista upptr.
Ballet Lusinski

i-g!

Torsdagen den 14 November kl. 8 e. m.

Franklin

e. m

Program:

SlittschuWäufer, Waker

SOCIETETSHUSET.

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

&c )\|tonjöreställning.

Ländtliche Bilder

Största specialaffär iLampor. Husgeräds- é Köksartiklar.
€ngelska 3årnsängar & Jvfadrasser, järnvägnar, ffadkar m.m.

Batik: Alexancersgatan 34.
Fabiansgatan 14.

DQfiriCD Un
r* BÄHl
CC
I,
DnUULn

Skodon
af egen tillverkning.
specieU för ömma fötter,
i Wladimirsgatan i

Carl Jergroth.
Alexandersgatan 21.
t, nes.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.

"lfi* jurtdiska K>> amrsup:»pdrag; köper och säljer aktier

;L^"«f«

ier patentansökningar och remland och de flesta andra land.

ju
■3

—

W

