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H. WICKELS J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.wwaaiii,. Qamßappor, jacqueiter, siåenvaror, ylletyger för

soiré&, visit é Rvaréagsåräßfor.ARRAHS PUNSCH,
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända

specialiteter till innevarande saison.

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

torr och söt, prisbelönt med guldme-

Damskrädderi under utmärkt ledning.dalj vid inånga utställningar.

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

Kontor3NT. Magasinsgatan3XT:gj 1.

Portmonnäer WIENER MODE-SALON
och Blomsterkort

finnas i största urval och till billigaste

GlogatanN:o 1, l:a trappan,Telettm N:o IUB4
framhåller sin välkända afelier förnfföraurielaf smakfullaklädnin^
nar mil //////h^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MPTortscli,

teii helsiifci-s (inlastett iiif-
sittande proflif.

Oskar Fröberg,
46Kaserngatan.

A. W. EKLUND & C:o Juho Wirtanens £■"■ L. JjAXEL PALMROOS
Viaaffår.SKOAFFÄR.Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af Lager af fin?, äkta ViliePj

Viner Spirifuosa Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon,Prima

gummigaloscher,äkta Collanolja m. m.

Cognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320 (f)

■taill:

Möbeltygsaffär.
Järnsängar och madrasser.

Eullgardiner.
Fjäder och dun.

Tapetserarearbeten, Tel. 893
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ITIKlQl/A IFPNQÄNnQFADPiI/rW Barnsängar af ny modell, eleganta,praktiska,starka & billiga. Xpwi -i T M_> T"* V-kÄ* T*O<rinOIXM JLnMOMilUOrMDnllVtll. t*" »^ onmanssänaar, af flera olika sorter, såväl eleganta JCLIXJLXXJ. J\.ÖXIIX Pt?Xftmodell som enklare. Betydligt billigare än de _, _ --
-. --.--,e—

Prima Madrasser af alla - TelelOn ifc»fc»O.jContor och utställning: Alexanddrsg. 50

10 penni.

cFrQgram~G3laåef
Tidning för Helsingfors

\- Teatrar och Konserter.
SPENNERTinSPENNERTs

sadelmakeriaffär Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Varastossa.

Fredagen den 1 November 1895
SVENSKA TEATERN.

N:o 27.

Söndagen den 3 November 1895,
kl. 7 e. m.

För4:de gången
ASGER X>.

Skådespel i3 akter af Edvard Brändes. Öfversätt-
ning af Rob. v. Holten

Personerna:
Sißinund Hr Swedberg.
Asgerd, hans hustru Fru Bränder.
Bera, hans dotter Frk Paldani.
Flose Hr Malmström,
Skarphedin, hans son Hr Hansson.
Sigtrygg Hr Castegren.
Helga, hans hustru, FlosesdotterFru Eiégo.
Koll, Asgerds fosterfar ....Hr Lindh.
ÖssurTordis^iäni^lött^r^^^^^^^TFrkHolmlund.
Runolf, prest Hr Berlin.
Eyvind Hr Wetzer.
Granö,en träl- Hr Wilhelmsson..

Bönder med sina hustrur. Trälar och pigor.
Händelsen föregår på Island omkring år 1000

För 6:te gången;
DEN KLENTROGNE THOMAS.

Lustspel i 3 akter af Laufs och Jacoby. Fri be
arbetning från tyskan

Personerna:
Carl Möller,kapitalist Herr Eiégo.
Marianne, hans hustru ....Fru Grunder.
Fransiska, deras dotter ....FruRiégo.
Emmy, Möllers brorsdotter. . .Frk Paldani.
Nyman, hans svåger Hr Nyström.
Therése, hans hustru Frk Gerasimovitsch,
Doktor Paul Wagner, Möllers

Hr Castegrenhusläkare
Gustaf Wengel, Mariannesbror-

son Hr Ahlbom,

DoktorStengel,privatlärare,Möl-
lers kusin Hr Svedberg.

Dumling Hr Lindh.
Meyer, försäkringsagent....Hr Wilhelmsson,
Sophie, tjensteflicka Frk Stjagoff.

Längre pauser e^a rum efter l:sta akten
af Asgerd" samt emellan pjeserna. De öfrigamel-
lanakterna mycket korta.

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

t. tlgmäit//.

Signe Widell

Det skall helt säkert intressera frökenSigne
Widells många vänner och beundrare härstädes att
läsa om de triumfer den unga, älskvärda skådespe-
lerskan för närvarande firar iSverige. Vi hafva där-
för ur den pigga StockholmstidningenHvad nytt"
lånaten trefligepistel,om fr. Widells framgångar som
Madame Sans-Gréne iUpsala och som finnes aftryckt
under strecket å följande sida af dagens nummer.

SUOM. TEAÄTTERI.

Sunnuntaina Marraskuun 3 p:nä 1895
näytellään

ANNA I4ISA.
3-näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut Minna Cantii.

Suomalainen alkuteos

Henkilöt

. Aleksis flautio,
Olga Salo.
/KatriEautio.
\Sirkka Hertzberg

Kortesuo, talonomistaja....lliikka,hanen vaimonsa . . .
Anna Liisa) , .■. , ....
Pirkko I

"ci"an tyttarensa
Johannes Kivimaa, Anna Liisan

Oskari Salo,sulhanen
Mikko, tukkimies, Kortesuon en-

tinen renki Kaarle Halme.
NaemiKahilainen,
Ilma Tähtinen.Ristolan emäntä . .I

Heimosen emäntä . .
Katajamäen isäntä Taavi PesonenRovasti \.. . .. .... TEmil Falck.
Vallesmanni[-kirkcnkylän herroja^Knut VeckmanKauppias I Eino Salmela.

Kyläläisiä,

Ovet avataank:lo 7. Mytäntö alkaa h:lo VaBja

loppun k:lo 1/2Il-

M-^
AUaTar * Hotel Kamp Aff

Alla,dagar +Middagskonsert -
wiener Damkwellet^ r Aftonkonsert

från kl. 3e. m. jmlITSL JL* OSS ISL j°L. fl"ån kl. 8,30 e. m.

J.

pris hos

.ig"a.priser.

Kord^yyiagasin

Ms

if3 ■£ ~ E

Josef Wiberg,
■ m. fl. P I i; n ■ 1"I pnnidning f jnskJ\onsfsfö|elUfsfäfining

N. Espjanadgatan 37.
Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader

handslöjdalster. Tillbehör iörglödritning& si
s. s. mönster, färger, färnissor vax m. m.
Beställningaremottagas med tacksamhet och

till billigaste priser.
utföras

K__ _. . 0., ,, FörstaAtelieril1tr. upp. (^Vanliga priser. PnsbelöntiPariS.) -f-^ j^.fry /^ y->. .-— A__T? StohlnPyÖ 1 Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). HII I)Ij- K, A FT. JCJ. OldUlUClg A Helsipgfors. Alexandersgatan17. AVAVUlliiri

CT> x\ J 'UT N Esolanadd 31 lsssta kl.Fotogr.atelier. Ele- -"*Iförhållande till arbetet».)l DvpeHCiEiiL tbpidiiduy. oi, garta porträtt . Yisitkortsfovraat qyalité obegtridli ]a ta r.— "
J - v-uv** "'

(Catani» hus). Q räls.pr dussin. sen iHelsingfors.

Mikaelsgatan I
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/M»«n^ !i/I<■» Iw\esiv /rv w\ \ Stort, modernt lager af
LOrenS IViaimSirOm Kravatter, Kragar, Manchetter, Handskar,

Herrekiperingsaffär Underkläder, Hängslen, Resfiltar,"is a ris Kapellet.
' SchlafifOCkar m.m.tillbilligaste priser.

JLXII & HOLMBIE6S
SKRADDERIAFFAR rekommenderas

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Rekommenderas för Rökare.

HEMGJORDA PAPYROSSER
15 p.

i,i©

sso
till högre priser

M, KARAKOS.
Tobakshandeln Brunsgatan 11

Café Vicforia.
Östa Hmtanhii 13. Tel 1866.

mm&nmmm
Barngarderoben.1

Unionsgatan 28 telf. 1968

g Lager af Goss- & Fliekko-
m stymer,
M Beställningar emottages af||IIalt som till en barnekiperingM

i "*" dll
—

mm
SOCIETETSHUSET

ORCUS BODEG A."
Goda, billiga viner serveras direkt från fat.

Ä.kta viner på flaskor till afhemtning till moderata
priser

■O D fi TI Gja Vj LJ O
frukost och aftonrestauration. Kallbuffet ala Ber

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

BBäst blir ilängden alltidbilligast.gj

PF^Kop alltid en

XCELSIOR" i
säker om att få en god maskin.||

en kända reela, liberala be-||
handlingen. Obs.! ||

IoÄÄ"^ Hjairnar Fellman g
S "é poteniCentralpassagen

■n
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g JULIUS SJÖGREN «j
JWtaélsgaian 4 Centrals hut. *^

» Ylle- och frihofvaruaffär. «
JJ Välsorteradt lag-er. Billigra priser. S

«£i//örsäl^ringsaktiebolaget |
IiLIYA.

JEifränior.JSifförsäßringar I
Billiga premier — HDerals^öT

säkrinasvillkor.
I<SSS =aaas.^m

Utställning
hos

jA^a liindholm,
Michaelsgatan 5

j Hagelstams bokhandel. Jf
(Hotel Kamp)

specialrtet:
© IMCedioixtsai. llt©ra.tTJ.r #

i
'
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i 11 liil en ;|jT
af M. Strukel.

Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.
Fransk vetenskaplig o. skönliterafrur. fej

I:sta Klass

Badinrättning
Wladimirsgatan 32,

J. W. Engberg1.
Klädningssömnad

utföres med största omsorg och akuratess
Stort Urval

Hattar, franska Handskar och Korsetter äfvensom
allt hörande till en välsorterad modeaffär

Anna Lindström,
Michaelsgatan 2.

Filharmoniska Sällskapets
Fjortonde Populära Konsert

iBrandliårsliviset.
Tisdagen den 5 November

Program
lozart

Saint-Saéns
Ouverture till op. ..Trollflöjten
Vals ur Ascanio-ballet . . .
Ave Maria
RapsodiIo. II

Schuhert,
Lalo.

PAUS
Ouverture till op. nEuryaathe Wéber

fOwi.
[Boccherini

a) Berceusel ... . , „
b) Scherzo I for violoDceU

(Herr Grcor^Schiieevoigtj
Rendöttrarnas sån^^^^l^^^HSchneevoigt

PAUS
Suite (ouverture. Intermezzo.Bal-

lad. Alla marcia) Sibelius.
Sffiterjentens söndag,förstråkork. Svendsen

DélibesMazurka ur Copp%lia

Konserten börar kl. lk 8 e. m

éfiajanus.

Brandkårshusds {^csfaurarrf
rekommenderas

la carfe.Souper å

,A\*

r "WsKrn-^^'

vi

Uti J. F. Sjöbergs
Vin- & Spirituosahandel,3, Trekanten 3, f. d.

Spennorts hus. Extra fin-fina 17 & 20 åriga Cognacs
sorter på Vi Va lU Vs n JamaicaRum, Likörer,
Viner & punscher af alla slag.

"i-l

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

SKILNADEN N:o 4.
Operakällarens restaurant & festvåning rekomineiu

En Sans-Géne-premiére i
Upsala

Ur Hvad nytt"

Vi hade ätit vår lilla afskedsmiddag
på Hotel Continental. Afskedsskålen
till en älskade fädernesstad hade vi
tömt i ett glas herrlig, mousserande
Rhöne... ack de sista som furmoskvar
af den etiketten...! Vi vorovidbästa
lynne. Och snart satt det lilla kotte-
riet vederbörligen instufvadt i en vag-
gon pa Upsalabanan. Vi hoppa öfVer
alla reseskildringar, konstatera endast
att det briljanta middagshumöret ännu
fans kvar när vi trädde inom förlåten
till det åldriga Thalia-templetvidFyris.

Salongen är fullsatt — naturligtvis.
Upsalasociteten lyser med sin frånvaro.
Den går endast på teatern när Ristori
spelar. Altsa studenter hvärt öga mö-
ter. Några enstaka fruntimmer — alla
obekanta storheter — och så några
kända stockholmsansigten.

Xi vill gärna veta hvilka de äro
kan jag tro

Öfverst på amiiteatern synes en ung
dam i skär toalett, ett ifrigt mål för
de unga studenternasblickar. Hon for-

tjänar också att ses på — det är dir.
Ranfts unga fru. Figurenbredvid henne
har en omisskänlig likhet medj den
person som tecknar sig Un monsieur
de l'or chestre. Tillhöger om honom
en lyckans guldgosse, som icke åtnöjer
sig med fulla hus på en teater, han
vill ha det på två, tre på en gång.
Gossen är nämligen herr dir. Ranft,
som är den ledande själen äfven för
denna trupp, som nu för första gången
för landsorteas publik skall presentera
Dramatens stora triumf.

Bakomhonomaftecknar sig chefen för
Folkteatern, herr direktör Strömbergs
imposanta gestalt. Sida vid sida med
honom m:me Sans-Génes bror, d. v. s.
m:es på Dramaten, hr Hedlund. Midt
på parketten icke mindre än tre repre-
sentanter för Nya Dagligt Allehanda:
Märkena x— »., H. V. och en till,och
ett stycke därifrån ... ack, ett evene-
ment ... hr hertig d'Otrante-Fredriks-
son. Vi hade aldrig tillfälle att in-
hämta hans omdöme.— Men jag hördehur Frippe ryckte
på axlarne i telefon! lär hr Hamrin
förklarat när han iStockholm mottog
hertigens Uppsala-depesher,

Och där ioxögat se vi också några
Stockholmshabituéer.

Det ligger feststämningiluften. Man
kunde höra en fluga surra ... ovanlig
bildförårstiden...närkapellmästaren,
som bar detivåramusikhäfder ärorika
namnet Naumann, höjde taktpinnen till
ouvertyren till — Glucks Iphigenia . ..
också ett entréenummer. Iförbigående
blef nästa enaktsnummer — poutpourri
öfver svenska folkvisor. Smånäpet!

Att scen för scen följa stycket, det
kunna vi naturligtvis icke. Konscatera
genast att Widell är rasände söt och
att uppsättningen är fullt stiltrogen.
Hartmann eller Widell? Ja, den frågan
är redan så grundligt genomtröskadi
alla bladatt jag endast vill säga:Hart-
man och Widell. De äro förträffliga
begge två. Hartmann har sin säkra
mångbepröfvade rutin, sin slagfärdighet
i repliken och framför allt sin oemot-
ståndliga styrka i det rent drastiska.
Därför äro kraftscenerna, de kavata,
befängda episoderna hennes force. Den
andra är mera känslomänniska, så rolig
hon för öfrigt kan vara. Iepisoderna
med Napoleon stack detta särskildt
fram. Skildringen af fälttågens veder-
mödor framstäldes så att Xapoleonhelt
enkelt måste falla till föga för denna
kvinna. Blir hon riktigt varm iklä-
derna, Widell, så tordehon nog släppa

gäcken lös. Hon tog redan nu publi-
ken med storm, och måste springa ut
och in immerbadd efter hvarje aktslut.

Af de öfrigatar Napoleon-Frankpri-
set. Masken illusorisk. Talet tvärhug-
get och snabbt,utan sludder. Hr Klint-
berg gaf Neipperg med säker hållning,
fast romantiken ej torde varahans fack.
Frippes Fouché3 saknades hela tiden.
Fr. Lindenau var förtjusande söt som
drottning af Neapelmeden briljanterad
krona å de blondalockarne. Fru Rön-
blads Prinsessa, mörk som en syd-
ländska, var likaledes en charmantup-
penbarelse. Och lillaMelusina-Friberg
som m:me d'Aldobrandini, sedan!Det
var något te' rart det!En annan be-
kant från Arena-teatern var hr Arl-
berg, som här uppträder i den dubbla
rolen af skomakare och officer. Men
det var ingenting mot hr Peters som
var trumslagare, hertig, hofskräddare
och kammartjänare.

Uppsättningen var sådan som män
icke torde varavanatt finna å enlands-
ortascen, särskildt dekorationerna i
sista akten — de sidenklädda fonddör-
rarne i grönt och väggfälten irödt.
Hr Hjertstedt hade all heder af regien.

Sans-Génes"" framgång iprovinsen
är gifven.
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billigaste Fotografs-AteHsr.nr- atelieri är odisputabelt Hslslnpfor*
a och omsorgsfullt i

Ett väiyjordi arbete
scherade visitkort. För -blott Fmk
benöfvor icke vara förenadt medGlogatan 3 EJ.
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Generalagenter för
de ledande velocipedfirmornaiEngland

Necec" velocipederna
äro de modernaste i marknaden; säljas

endast hos

LONDON & HELSINGFORS.

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

Neumann.
FA BRIK:

Humleberg \:o .5. Telefon 1334.
Försäljning»lokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 033. Södra
Esplanadgatan 2. telef. 028. Saluhal-

len70—72-

Singers
I « cvmocl/inQn

39.NorraEsplanati-
gatan 39.

Äldsta symaskinaffär
i Finland

KCarte dor.$a K
K

IRROY
"8 K

CHAMPAGNE.$3 fe

l^enauU & C:ol
COGNACI fe

KVerldsberömda kvaliteter.s I
4 fö

|]silpver[ Medaljerna. [|
%BRONS [4

Soflerströins Cafe k Restaurant
Östra Henriksgatan N:o i
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Gambrini Restaurant.
Helsingfors. KORSETTER 5LACK & PO- påbeställ-

LITUR ning och
lager

11, Lindfors.rekommenderas 5Fabrik
17 Mikaelsgatan 17. Helenegatan. 2

Waseniuska Bokhandeln.
OLD J A M AI C A RHUM CHAMPAGNE Gl

) serveras å alla hotell och restauranter. Genera
FRANS SJOI

från Holm-PitOU & C:c

3- c;f
M"tan Viner * SInnehafvare: E. Nyberg.

Glödritnings-
SPECIALAFFÄR

Artist- & Ritmaterial
Hermann Lindell

Ö. Henriksg.
Helsingfors.

apparater.

liritiidsa.
Nya Rak &. Frisersalongen
rekommenderas till allmänhetens benägna hågkomst.

25 Norra Esplaoadgatan 25.
invid Waseniuska bokhandeln.

Hytt!! I*ateiitl*ra^aranvändas vid klippning för undvikande af hårets ned-
fallande på halsen.

OBS.! Annonserna i taket
Ed. Wahrt.

ORGE GOULET

i.-§

<3

agent för Finland:
3LOM j:r, Helsingfors

1
*5a
5?

i

Åter satt det lilla kotteriet samladt
nu kring supébordet hos Svanfeldts.—

Kommer hon inte snart? Ah
där ha vi henne, den rara tösen, Gu
signe henne!

Man knappast såg hennes rosiga lilla
anlete bakom den jättebukett af penséer
och rosor, som hon fått från Stockholm,
men jag talar inte om af hvem" ...

Hvad hon hade blifvit frisk och dug-
tig, lilla Widell, sedan vi sist såg henne

gräsäteri tycks hon då alls icke
vara med om!

.Och hvad det klädde henne att vara
af med den där stygga svartaperuken,
som hon hade på sig iSans-Gréne.— Den har jag ju för att inte bli
lik Hartmann, sade hon och slog upp
de stora ögonen så skälmskt!

hur många gånger har ni
sett henne? sporde vi.
. —

Jag? Ingen gång...
\ .(Hör ni det, hrr Upsala-recensenter,
som sade, att hon hade så friska imi-
tationer från Dramaten!)—

Jag tordes inte, ser ni, för då
kanhända det blefve något likt...och
då skulle man ha att anmärka på det
igen—

■ Har ni aldrig sett Sans-Géne"?

— Jo, iBerlin i somras, men den
som gjorde rolen var alldeles förmyk-
ket... gåpåerska. Sans-C4éne är ju
dock kvinna och en kvinna med ett
blixtrande godt hufvud, så nog tycker
jag att hon efter 19 år icke bör vara
så afvigvänd till sättet, fast hon har
sitt kraftiga språk ibehåll

Och ni har trifcs iHelsingfors?— Ack, ja! Tast jag fått arbeta
såsom det varit för brinnande lifvet.
Nya roler oupphörligt. Det högstaett
stycke går där är fem gånger... och
då förstår ni! På Finska teatern såg
jag Ida Aalberg och det glömmer jag
aldrig. Se, Signe tycker om det stora i
konsten, fast hon själf bara är en liten
skådespelerska. Men Shakspeare har
hon aldrig just riktigt förstått sig på
(hon hade nu gömt sig iserveten, så
man endast såg de stora, skälmska ögo-
nen) ... förrän hon såg Eomeo och
Julia i somras i Berlin. Ack så herr-
ligt!

På hennes högra hand blixtrade en
juvelering.— Minne från Helsingfors?

Precis, monsieur. Den kom i en
bukett. På samma sätt ffck jag en ju-
velbrosch och nål - .. Hvad det är
trefligt med champagne! Skål!

I Klockan var nu kvarten ofver 11.
Uppasserskan anmälde, att det nu må-
ste vara släkt öfveraltikällarlokalen.
Heirliga stad! Men vi flyttade in oss
på hotellsidan hos en af våra vänner
och fortsatte med vårt muntra glam.

När vi omsider bröt upp kunde jag
icke neka mig nöjet att säga Widell,
att jag vet inget trefligare än en ung
dam, som har den begäfningen att från
scenen värka genom sin talang, men
iprivatlifvet intaga med ett flärdfritt.
naturligt och kvinligt sätt att vara.

Och så är hon. Men huru många
äro väl det? Allt godt, Signe lill!

Notiser.

— Johann Strauss nya operett.
..Der goldne Kamerad'', å rTheateran
der Wien" liar egendomligt nog ännu
ej kommit till uppförande och torde
detta ännu dröja en obestämd tid.

— Silvano", Mascagnis nya
opera, har rönt stor framgång iBer-
lin. Texten är af Targioni Tozetti.
Handlingen afspelas mellan två fiskare,
Silvano och Renzo, samt den förres tro-
lofvade Mathilda. Silvano har uttjent
ett straff och återväntastill sin by. Ma-
thilda motser hans ankomst med oro,
ty hon är honom ej trogen, och Renzo
är hennes älskare. För den återkomne
Silvano tillstår Mathilda sin skuld och
visar sig ångerfull. Eenzo vill dock
ej afstå från henne; han tvingar henne
att beviljahonom ett möteunder hotelse
att eljest döda Silvano. Mathildanöd-
gas gifva vika. Silvano öfverraskar
dem båda, och då han af Mathilda får
veta sammanhanget, nedskjuter han
Renzo, hvarpå han beger sig på flyk-
ten. Mathilda nedfaller medvetlös.

— -Bronshästen", Aubers bekanta,
men mycket sällanuppförda opera,hvil-
ken omarbetats af Humperdinck och
i detta nya skick gafs förstd. 10 nov.
1889 iKarlsruhe har nyligen å hoftea-
tern i Kassel gjort btormande lycka.
Humperdinck, som var nävarande, in-
ropades under skallande applåder.
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Största specialaffär i Lampor. Husgerdds- <£■ Köksartiklar
€nqelska järnsängar & Madrasser, ffarnvagnar, ffadkar m.m.Butik: Alexandersgatan 34.
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W. AHLFORS
Kjrkogatan 11 Telefon 1001.

Åug. L*. lartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26

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

importerade från l:sta
klaasena firmor.

€xtra/in ftrca\s punsch.
Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.Äkta Cognac, Rhutn, Arrao

och Likörer.
»■■■BB ■H

Efter träffadt aftal med fab

IT
Dagligenfärslit

Wiener Kaffebröd,
Graham- & Avéna-skorpor

L.Xiublins

FLOSS A-A PPAR
tiil fmk 8 & 5.

ylik fo1- icke att skaffa Eder en d;
iynoretc. (ryeväfnader) hostillvärkningaf måtto:

K. F. Winter,
Kaserngatan 48.

)\lex fischer.
Högborgsgatan21.

Filial Högbergsgatan 3 Undervisning gratis

mii'- Pälsvaror.
3E»a,xr^l3L£MX Salals- Te©

■pee liar för sin utmärkta qvai^^oci^nii
lenaste hy

,r erhål :le hög!
stort urval! J3illiga priser!

Ed. Faxcr
Alexandersgatan38.

k Trb Immar den största garanti ty nvarje kc
lata undcrsökii dess äkthet a härvapare €

le kemiska laborator]
Parakan Salak Te Mrstädes i parti ocn mmvi

nfli hos nedanstående återförsäljare. Observera!K. H. Bronilin
Axel Pihlgren.
>". A. Turdon.
Fr. \yman.
X. Jliitrosoff.

A. Jolmnsson.
A. Holmström.
Etholen & Isaksson
1». Jäskeläincn.
A. T. Henriksson.

Begär alltid den för vintern 1895—1896
utkomna nya katalogen hvilken sän-

des gratis o. franco.KARL GÖHLE
Norr

General
i Bsplanadgatan 3
;cnt förParakanSalak
neemine, Java Assam EL Jokelae

direfpappar Skrädderiaffär
Ö. Henriksgatan 3. Telef. 1333

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL Utländska & Inhemska

dersgatan 1 Nouveautés,
Jouvin & C:o's

iV 4C^

VinerHANDSKAR Cognac, Rom " 1

LikörerW. TAHT Spirifuosa
N. Esplanadg. 37 Unionsgatan N:o 17

Hjelt & Lindgren. Verkty mönster 4 Wilhelmsgatan
Telefon 1803.träsnideri a n I\ym

PARFYMER. TVÅLAR. SV.\M- ska som nULLGARN
Zefir- & Kastorgarn. Macramé

slag ELLEN TAMMELIN,PAR. PITSPÅSTA. SILFTEETYiI
Garn- och StickningsaffärAMYPS. KROGER OCH KESIIKA S. Esplanadgatan 8

iI.BILLIGAST lÉfcyl Finlands Allmänna ffi||||
ii Slöjdföreningsbutik, Wté Ullgarner

DROGHANDELN Strumpor och Yllcunderklä
1 m. lörFruntimmer,Her

GLOGATAN 4
Alla a gs SticK. A.DAHLINr;i.i]oy]yi £7d!_^ u.^- -w-^^ »Jynr l

AnvnlraT lOHN SVANI.IITNR- "eharadshMdi^ tssxsznlnUiiUL UUllll UlfllllJJulJllU, HelsinSfors
-

Alexandersgatan N:o 52 gistreringaf varumärken iF

Telefon 158

terad
igen erh
ita vinst

emeda

hvilka
anderte

ar (minsta afbetalning
äspondans med

Sustaf Sref
Försäljningafallaslags

Skodon
af egen tillverkning.
sperieU för ömma fötter,
iWladimirsgatan i

SOCIETETSHUSET.
Söndagen d. 3 Nov. kl. 5 e. a

Waiiné
n ur

Max Unger

Program
r-BLustspiel-ouverture

sedda I
3 IHerr Max RÖSSner. Aldrig här tor

experiment imodern salong nu

Vals Patineurs
M:lle Sobieska, Wiener soubrette
M:rPaulYbbS,originalmusik-imitations olowi

Frk. Theresia Hertzberg, svensk soubrett
Ballet Lusinski

Slutmarch

Entré 50 penni.

Ändnngar af programmet iörbehålles.

Sexor å laHasselbacken serverasimat-
salen å 2:50 prrix ilxe

Inhemska och utländska CIGARRER
samt utmärkta

HEMGJORDA PAPYROSSER
iG. A. NYSTRÖM & C:o's Tobakshandel

och dansörernautveckla också en ov
och behag parad styrka och vighet.

mmen af Sällskapet, den sextonårig
ifvet:ki. hvars porträtt här ofvan är åter

llund
svär jnststycken, som pr

het vittnande balettnumren

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

Alexan iersgatan N:o 11

Vicenti Ensch-Lu£
e olika nummer, som för närvarande
r konsertaftnarnaå Societetshuset, vak
gsvis balletsällskapet Lusinskis upp

kast

i yngste med
Vicenti Lusin

SOCIETETSHUSET.
Söndag.en den 3 November kl. 8 e. m

Program
J. Leichte Cavallerie
"2. Auf Sehnsuchts schwingen . . .
3. M:lle Sobieska, Wiener öoubrette
4. M:r Paul YbbS, salong-komiker.
5. Frk. Theresia Hertzberg. svensk

Ballet Lusinski

PAUS
EilenbergSchmiedeliedchen

Hof Prestidigitatören Max Röessner,antispi-
ritisdskaSeancer och Tankeläsning a, la-
Cumberland och till slut det gröna rum-
met storartade spiritisika produktionen

PAUS
Carl,SolO för .Fiston . . . . . . ■

M:lle Sobieska, Wiener SoubreU^M:r Paul YbbS orisinalmusil^Bmitations clown
IBallet Lusinski
Frk. Theresia Hertzberg svensk soulrette
Slutmarsch.

Ändring af programmet förbehål/es.

Sexor a laHassellaaekenserverasimat-
salen å 2:50 prix llxe.

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

Kont.orsboksfabrjk,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier förplansch- & kartupp
fordring, Reklamskyltar m. ni,

J

ract

kostr

~
Sadelmakare iapetserare ana Nu inkommet:

jbertseatan 13. Telef. 195G13 Lill
pä beställning alla! till jTH

yrket hörande arbeten såsom Seltyg, ffl I^^BIRese-artiklar, Madrasser, Fotografiapparat-[d gff^plyscn^^^afarffl
Ifodral m m. m. m. samt försäljerfår-B . m"",,,.^ÉfLlicca avl,,t,,n af .-„ tillvä,1;,,n,, ill| P'>'mer' blo.m^^Mde billigaste pris. Reparationer mot-g hos Firm^^^fltagas billigt.

Högaktningsfullt
S;i.|..'llii:il.:i)-.- »V T.-.J.--1-

—
-lTll

--

I Winter

Skilnaden 19
Tel. 1870

utför I
W.'i{\ och billigt.

25 st. å 35 v
10 st å 15 p.

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

ten saljes nume:

Filthattar, band, sidenty

H. ELLMIN
Alexanderseatan 9

Hemgjorda papyrosser
iaskar om 250 st. å 2:50 p
i „ „ 100 st. å i25 p.

Werner Hedberg l^erd.Björklunds
Vin-, Frukt-, Glas-, Spegel-

De/ikatess- & jafes%am.Kolomalvaru- RanAaL
handel.

6 Skilnaden B^M
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2 k.

pa I

lerte
Premie Obligationer försäljes sIväl Kontant som på månadUiga afbetalninIFnik 2). Kännare mundtlieren eller senoni kor:

S^.
Oblig tor. Ål:

er af alla sazpli

Iedert intresse torde ligga
Svenska Teater Premie Obligationer ga
hvarigenom Ni bereder Eder tillfälle att mö)

re penningebelopp. I1Dec. dragningen är hög

30,000 kronor (Fmk 42,000)
re vinster

årligen.Ingen kapitalförlv
"Te än kontanta priset å desst

15 Alexandersgatan 15

Carl J3ergroth.
Alexandersgatan 21.

t,nss.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.

ipdrag; köper och säljer aktier
jer patentansökningar och re-
mland och de flesta andra land.
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