
FINSKA JERNSÄNGSFARRIKFN t=*^ ._-» t~ji^^T_»___r_
af engelsk modell som enklare.

______ _. _ _ __ _
________________iss_er af alla sla_r. TelClOn 1665.nornor och u iknning^ÅlexaZ!^^

i
10 penni.

<£rogram~<ffilaåef Hwc

Tidning för Helsingforsia_3"
a-

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

erN:o 16. Söndagen den 6 Oktober. 1895.

-B
o! '

a

éA

ro c .k
CO -S

°

Caj
.2I__
j 2*

c!*_- s

W §>_)

ro:Sä£ _S
fc_£o
o e fl"*— =_ rf
.V _s nH?_
wfo
2« o
J |_

kal.2 _
_J*
LU
2
Q
"-;.

H. WICKELS
MMåmm*

ARMKS PUNSCH,
torr och söt, prisbelöntmed guldme-

dalj vid många utställningar.

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

Kontor .XT. IM^kj_xsi___.__?g;«__.l. ________ _KT:c_» 1.
Portmonnäer

och Blomsterkort
finnas i största urval och tillbilligaste
pris hos

Oskar Fröberg,
46Kaserngatan.

K-_r-_ _tm i o t -ii FörstaAteliern1tr. upp.. E. Stamberg 13,

J. yWagasin JNford.
fyamßappar, jacquefler, ziåenvaror, ylletyger för

zoirée, vizit é Rvaråagzåräßler.
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa våra kända

specialiteter till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

Juho Wirtanens AXEL PALMROOS(iROAFFÄR. "_7"i3_.a___„r.

Lager af fin?, äkta Viner,
0. Henriksgatan N:o 3.

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

Cognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

(Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -w-% rr* _^v j**t -»-* » -,-,
_iiSdS__4jLp!.4°s,)' FOTOGRAF.

J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.

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

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader
m. fl. handslöjdsalster. Tillbehör för glödrit-
ning & snidning s. s. mönster, färger, färnis-sor vaxm. m.

Beställningar emottagas med tacksamhet och ut-
föras till billigaste priser.

finsk _\onstslöjdUtställning
Mikaelsgatan 1. Tel. 893.

G*o TW.-r*_-_.*pt Af*Vt1 N ESDlanada 31 listakl.Fotogr.atelier.Ele- -mIförhållande till arbetet?.x.Dvrßnciaiii, 0., gaftta porträtt . Tisitkortsformat qTlité ob estrWljgea ,ägsta pri.
<y , (Catams hus). o roals. pr dussin, sen iHelsingfors.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 6 Oktober 1895,

kl. 7,30 e. m.
För fjerde (7:de) gången

Civilklädd.
Lustspeli1aktaf GustafKadelburg.Friöfversättning,

Personerna:
Öfverste von Harten Hr Malmström.
Henny, hans dotter Frk Paldani.
Major von Ruthenstein . . . .Mr Lindh.
Löjtnant Edgar von Waldow. .Hr Berlin.
Fritz, ordonnans hos öfversten.Hr Ahlbom.

För4:de gången

Den Klentrogne Thomas.
Lustspeli3 akter af Laufs och Jacoby. Fri be-

arbetning från tyskan.
Personerna

Herr Eiégo.
Fru Grunder.
Fru Eiégo.
Frk Paldani.
Hr Nyström.
Frk Gerasimovitsch

Hr CastegrenIm iii iiim
Gustaf .Vengel, Mariannes bror-|

son m
DoktorStengel,privatlärare,Möl-^

lers kusin Hr Svedberg^M
Dumling Hr Lindh.
Meyer, försäkringsagent....Hr "Wilhelmssonß
Sophie, tjensteflicka Frk Stjagoif. I

Obs.! Emellan styckena en längre paus.

Börjaskl. 7,50 och slutas omkr.kl. 10 e. m

Carl Möller,kapitalist
Marianne, hans hustru . . . .
Fransiska, deras dotter . , . ,
Emmy, Möllersbrorsdotter. . ,
Nyman, hans svåger.... " .
Therése, hans hustru
Doktor Paul Wagner, Möllers

Hr Ahlbom.

Hilda Castegren

Återkommen från sina triumfer iden norska
bufvudstaden uppträder publikens stora favorit, fru
Hilda Castegrén för första gången under denna
säsong på måndagen i Lili, i hvilket parti den
älskvärda sångerskan redan ivåras skördade stort

bifall på svenska teatern. Vi förutspå teatern en

kliokfull salong och fru Castegrén ett varmt emot-

tagande.

l-näytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut R. Kiljan-
der. Suomal. alkuteos.

Henkilöt;
Aksel
Hertha, hanen vaimonsa
Amalia
Miiua-täti
Stiina-täti
Fiina-täti

Lääkäri vastoin tahtoansa.
(Le medecin malgré lvi.)

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

SUOIKI. TEAATTERI.
Sunnuntaina Lokak. 6 p:nä 1895.

Kello 5:
kansannäytäntö

alennetuilla hinnoilla:
Amalia ystävämme.

Knut Veckman.
Olga Poppius.
Naemi Kahilainen,
Maria Eängman.
MimmyLeino.
Ilma Tähtinen.

Palvelustyttö.Tapahtuu: eräässäpikkukaupungissa.

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

Luca7'/Géronten P alveliJa " " " '

Jacqueline, amma Géronten ta-
lossa " . . . .

.Taavi Pesonen.
, Ilma Tähtinen.. Oskari Salo.. Adolf Lindfors..Naemi Kahilainen..Eino Salmela.
(Knut Weckman.
\Alexis Eautio.

Olga Salo.

Ovet avataank.lo 1/2& Näytäntö aikaak:lo 5.

M^/llad
i
agar

f Hotel Kamp A _>+^ dagar
_■Middagskonsert —o^ wi__e.na^e^r Aftonkonsert

från kl. 3 e. m. I> <__> _KT _<9L XJ __=» _E3ZFL L _E33XT. från kl. 9 e. m.
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OTPriQ IWlalmQtriSm . Stort, modernt lager af_-v__ i ___!! __» mc.ll.ISIIUlll. Kravatter, Kragar, Manchetter, Handskar,
Herrekiperingsaffär Underkläder, Hängslen, Resfiltar,

vis d vis Kapellet. ) Schlafrockar m.m,mbilligaste priser.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors,

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

yVLihaclsgafan 4.
Filthattar 10 mk. Silkeshattar 20 mk.

Café Victoria.
Östra Ilenrifeiataii 1866.
Helsingfors Charkuteri

2 Micliaelsgatan 2.
.Vredes hus.

RekommenderarFin Delikatess Hvassbuk, Fin
Holländsk Delikatess Sill, Uleåborgs IskällarLax,Ne-
jonögon,Marinerad Äl iparti och minut.

SOCIETETSHUSET
„ORCUS BODEG A."

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

priser

ORC U S
frukost och aftonrestauration. Kall buffet a la Ber-

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

HJästTlir ilängden alltidbilligast.8
il Köp alltid en Mi

I„EXCELSIOR" I
f§> så är Ni säker om att få en god maskin. |P|
|j& Obs.! Den kända reela, liberala be-|fö

handlingen. Obs.! |v|

H> Generalagent och in_ie- Hjalmar Fellman fm
flhafvare afExcelsiorde- fflå
;2É poteniGentralpassagen äfe
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AXEN & HOLMBERGS SKRIDDERIAFFÄR REKOMMENDERAS skilnaden no 4
K44444444444444444444444444444444X,

JLLIUS SJÖGREN «
?* Mikaélsgatan 4- Central* Au*. *^
» Ylle- och frikolvaruaffär. *
£ Välsorteradtlager. Billigapriser. %
J_J.*J.i____*___ft_b_***__*_.*_b.*i^_,Ä___ft__*_.***R

SiXi/JörsäKringsaktiebolaget
IAIITi.

JSifförsäßringar é JSifråntor.
Billiga premier — liberala för|

säkringsvillkorÄ
B§_i>__f

;@r©ii. m am .1. .1. a .1. © @ ® f[§QHfl
f 5 Hagelstams bokhandel. H

(Hotel Kamp)
specialitet:

_å. _VEec_Licl__l.sls. Xlt©__*__LtX_L__* M

SUOWI. TEÄÄTTERI.
Sunnuntaina Lokak. 6 p.nä 1895

Kello 8:
näytellään

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

Suomalainen alkuteos

Henkilöt
Aleksis itautk
Olga Salo.

(Katri Rautio.
(OlgaPoppius

Kortesuo, talonomistaja....
Riikka, hanen vaimonsa . . .
Anna I.iisal , ..

Pirkko ( helda,n tyttärensä
Johannes Kivimaa, Anna Liisan

sulhanen
Mikko, tukkimies, Kortesuon en-

Oskari Salo

tinen renki Kaarle Halme.
Naemi Kahilainen
Ilma Tähtinen.

Nu n Ii mim ii 1 11 11 1 ii^^^^^^^^^^^^^^^^^M
. .|

Katajamäen isäntä . .
Rovasti 1.... " .... (Emil Falck.
Yallesmanni>kirkonkylän herroja^Knut Veckman
Kauppias Eino Salmela.

Kyläläisiä

Ovet avataan k:lo VaB Näytäntö aikaa k:lo Bja
loppuu k:lo 11.
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Möderne Kunst
Jubileums årgång

.i. Utkommer med ett häfte i månaden ',i!
Wm samt tvänne extra praktnummer till juloch £&
,A, midsommar. Pris pr årgång 18 mk 90 p., /JS
SK hvilket äfven kan erläggas med 1mk 35 p. SKW pr häfte. M
>A. Hft.Ihar utkommitoch finnes tillgäng- '> t

'

a *ffiazeniuzßa dtoßßanåeln. W

Brandkårshusefs I^esfaurani
rekommenderas

Supé la carte.

„ __^r\t_\ .O1^ -H vAnuMXnnj ./>. \ft H w 'v \
L w.^^_^g^j

SALON för DAMFRISERING &
CHAMPONERING.

Elin Sandahl,
HELSINGFORS.

Fabiansgatan 31

Nya vetenskapliga arbeten:
Der Grundbau af M. Strukel.

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

Konst- och Pappershandel.

L

Operakällarens restaurant & festvåning re
Sångerskan iPoretta

Af Eugen Simson.
En höstdag 1816, då det redanbör-

jade bli skymning, vandrade värden på
„Silfverhornet" iPoretta oroligt upp
och ned isin salskammare. Han hade
trots all försiktighet, råkat i fara
att gå miste om en penningsumma, som
han i sin ångest inbillade sig vara
mycket större, än den sannolikt skulle
blifva. Ja, han svor högt och dyrt,
att han aldrig skulle mottaga isitt hus
någon från teatern; af detta slags folk,
menade han, kunde man aldrig få ut
hvad man skulle ha.

Dörren gick upp, och in trädde en
ung, vacker dam med ståtlig hållning.
Värden tog på sig sin sötaste min och
besvarade med en lätt bugning damens
hälsning, idet han sade:

„Signoran önskar räkningen? Här
har jag den redan färdig, — allt be-
räknadt efter de billigaste priserna!"

Damen mottog papperet och ögnade
igenom siffrorna.

„Det är en större summa än jag
hade tänkt mig"', sade hon därefter,
..och jag kan, dess värre, icke betalaallt sammans nu. Kanske lyckas det

mig att få engagement i Rom eller
Florens och då sänder jag er resten."

Medan hon talade hade värdens an-
sikte fått ett mycket allvarsamt ut-
tryck

„Jaså, är det fatt på det viset" ut-
ropade han; „alltid ska' vi stackars
värdshusvärdar få sitta emellan! Jag
beklagar så mycket, signora, — men
en hvar är sig själf närmast. Jag är
sålunda olyckligtvis nödsakad att lägga
beslag på signorans saker, om ni ej
kan betala."

.-Lägga beslag på mina saker!" ytt-
rade hon, skall detta också komma till
allt det ledsamma jag fått utstå idet
här Poretta! Men utan kostymer och
och musikalier kan jag omöjligt söka
ett nytt engagement; därför vill jag
betala er hälften af räkningen och låta
er behålla som pant för andra hälften
detta guldkors med en dyrbar perla.

-'
„Ja, helt visst!-' återtog värden,

förtjust öfver att så snart bli sina be-
kymmer kvitt; „signoran skall nog
ännu kunna göra lycka, ty publiken
är ju så olika; går det inte här, så
lyckas det helt visst på ett annat ställe,
och en sådan röst som signorans —
den klingar ju som silfverklockor ■

—
den kan man inte rätt värdera. Jag

har nu alltid varit af den mening, att
manhär alls icke förstår — "

Han hade nog länge än låtit tungan
löpa, om han ej blifvit afbruten af ett
buller i förstugan.

..Holla! hör hit herr värd!" ropade
en stark stämma.

Cospetto di Bacco! Förnäma ga-
ster1

'!utropade värden och skyndade ut.
Iden redan halfmörka förstuganstod

ei^legant klädd, äldre herre med en
Bsom tydde på allt annat änTippsyil^"

godt humöi
Det här är ju alldeles förfärligt",

utfor han emot värden, som bugade sig
ända mot golfvet, ,,först och främst
går ens vagn istycken på dessaelän-
diga vägar; och manundgår medknapp
nöd att bryta nacken af sig, och när
man så helskinnad kommit fram till
staden och knackar på värdshusporten,
då är ingen människa tillstädes!"

Ber tusen gånger om förlåtelse",
bad Tomasi, jag var för ögonblicket
litet upptagen; men nu står jag helt
och hållet till nådig herms tjänst. Var
så artig och stig in!"

Därmed öppnade han dörren tillgat-
rummet, som endast öppnades för rik-
tigt förnämt folk, och bägge inträdde.

Hade vägen varit bättre, återtog
främlingen, så kunde jag redan idag
ha kommit ett par mil längre och i
öfvermorgon varit iVerona. Nu må-
ste jag stanna här och förspilla den
dyrbara tiden!"

Det hade emellertid blifvit mörkt,
hvarpå värden tände ljus och sedan
med en bugning lämnade rummet.

„Per dio, det här är för galet", fort-
for främlingen i sin tankegång, här
gör man i det förskräckligaste väder
en afskyvärd resa från Verona tillFlo-
rens, finner intet af hvad man söker,
förspiller sin tid och skall sedan på
hemvägen råka ut för ett sådant miss-
öde. Man skulle nästan kunna tro,
att det ej mer fins några goda sånger-
skor i världen!"

Han lutade sig tillbaka isoffhörnet,
som om han ville söka falla isömn;
men plötsligt for han upp såsom
träffad af en elektrisk stöt; i nästa
ögonblick var han på benen, och slog
upp fönstret. En fulltonig melodisk
röst uppstämde irummet öfver honom
en gammal italiensk folkvisa.

Den lyssnade vågade knappt andas;
hans nyligen så missmodiga uppsyn
strålade nu af glädje.

» «_+

V) -^
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kommen. eras!

XmillKr X T^ WF 9 VT. ■_» mi är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografietelier. För endas
D

~
i» J_L _H_| M_J JB_ Jjj ___LBj iV ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:
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Ett uälniordt arbete behöfver icke vara förenadt med höga PrlSl
-E-Glogatan 3



GERnAX1A 22_5£i ,stettin ferd. stamer.

öro fc^ho.olaNder, ICartedor. i
_^_=_______._l_l_S ____________________________
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Generalagenter för

de ledande velocipedfirmornaiEngland It
sr -** „Necec" velocipederna

■_"

■' _
______.* >_ äro de modernaste i marknaden; säljas

CHAMPAGNE. CO

_>

endast hos

ma. vwmraii_§.
LONDON & KELSINGPORS.

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

c£ c?fe vmann.

►^ TA-,

|Renault & C:o|
_______________________________________________________________________

'-i _____________________________________________________________________ *-2w
Försäljningslokaler

cTreXantert 3, (Sper\nerts hus). _.el. 933. S. €spla-
platiadg. 2. Cel. 928. Saluhallen 70 & 72.

_S_Verldsberömda kvaliteter. AOriginal
$__é_>__

Singers
symaskinerä<- *ar

■hos tIsiLFVER_>] Medaljerna.V. Grashoff.
39. NorraEsplanad-

_>,feOJ
0 Skilnadstorget 2. gatan 39 9sms^^sms^^^^^\Äldsta symaskinaffär

i Finland
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Östra, Hemil-Sg-atan_L,

rekommenderas högaktningsfullt
o_-V.____.l_i S3C_>I>EJH._-»a?H.C_>l__E.

Axel Pihkren Torr Genuine A
p
rralJ8s

89
Pui1sch—

____> Guldmedalj iParis 1889.

GAMBRINI RESTAURANT.
iskyldHEISII6FDRS LACK & POLITUR rekommenderas „«.F^L ,7.

Eekommenaerasl:sta Klass Badinrättning, JTS^_f__i J- V. €_g tog.
j. c. momontan mnfir jfr xnirit iin s a

In_.el-afvaTe- _E_ UTBEBGr.

CHAMPAGNE GEORGE GOULET O L D JAMA ICA R H U M
från Holm-PitOU & C:o serveras å alla hotell och restaurantei Genera

FRANS SJÖI
agent för Finland:
3LOM j:r,Helsingforsf=m

Sångerskan tystnade, och främlingen
skyndade till dörren, öppnade den och
ropade: „herr värd!"'

Några minuter därefter inträdde var-
den

„Hvem bor här ofvanpå?" sporde
herrn med nervöshastighet.

..En sångerska trån teatern här nå-
dig herre!" sade Tomasi. „_Fast nej,
inte från den här teatern, eller rättare,
hon hör ej vidare till densamma; jag
skall berätta herrn hur det förhåller
sig. Hon har hittils varit engagerad
vid stadens teater, men signor Balsamo
tar sagt upp henne. Det är just ej
mycket med henne; jag sade genast,
att det fattas henne mjukhet isången,
hon sjunger för storartadt, man villha
mera känsla." —

„Ja visst!" albröt honom den främ-
mande. „Men säg mig nu hvad heter
den här sångerskan, som icke förmått
tillfredsställa denkonstförståndiga,pub-
liken iPoretta?-'

OHuditta Pasta", sva-„Signora
rade värden

„__änner henne inte", sade främlin-
gen. „Men det gör ingenting till sa-
ken; gä upp och säg henne, att sig-
nor Maletti, egaren till teatrarna iVe-
rona och Mantua sänder henne sin

bästa komplimang och önskar mycket
att få görahennes närmare bekantskap."„Mycket förvånad öfver att få en
sådan kommission, visste värden inte
att ge något annat svar än:„Mycket
gärna, nådig herre!

-' hvarpå han läm-
nade rummet.

Det dröjde ej länge förr än det
knackade på signor Malettis dörr, och
på hans „kom in!" visade sig sånger-
skan. Ännu var en djup melankoli
präglad i hennes vackra drag, men
ur de stora mörka ögonen sköt fram
liksom en stråle af hopp.

Sä snart man undangjort den ömse-
sidiga presentationen, underrättade sig
signor Maletti om hvilken skola hon
genomgått och hörde då till sin stora
belåtenhet, att hon var elev af konser-
vatoriet iMilano.

„och ändå har ni icke varit istånd
att vinna för er den 'konstförståndiga'
publiken iPoretta?" frågade slutligen
signor Maletti, leende.

„Jag har aldrig kunnat ställa mig
väl med det här goda folket", sade
sångerskan. rJag sjunger och spelar
en smula passioneradt, jag går alltid
helt upp imina roler och glömmer
därvid allt omkring mig. Dess värre
glömde jag också många gånger hur

liten och trång den härvarande scenen
är och frambragte därigenom en löjlig
värkan. Och när jag då sedan hörde
publiken fnissa och småskratta, var det
på en gång slut med alla mina illu-
sioner: jag kände mig som en sömn-
gångerska, hvilken man ropar an och
som därvid plötsligen vaknar upp ur
sin dröm. Nu var det förbi medmig,
rösten blef ihålig ochklanglös,mittspel
stelt och publiken naturligtvis missnöjd.

Signor Maletti hade uppmärksamt
lyssnat till hennes ord. ..Om ni har
lust, signora", sade han därefter, „så
kunna vi musicera litet tillsammans;
er röst har gjort ett sympatiskt intryck
på mig, så att jag gerna skulle vilja
höra er litet mera. Här står ju ett
gammalt klaver, som kan duga till ett
tarfligt ackompagnemang, bara ni kan
skaffa nödiga musikalier."

Det gick snart för sig' och nu gen-
ljöd rummet af de härligaste melodier
ur -DonJuan", „BarberareniSevilla",
„Orphe_s och Évrydike", ja till och
med ur Handels imponerande ,,Mes-
sias"; allt rikare och präktigare klin-
gade sångerskans röst, allt mer fram-
trädde dess bedårande välljud.

Signor Maletti märkte snart att han
här hade att göramed en ganska ovanlig

talang;han var alt för stor kännare att
icke inse, det sångerskan endast behöfde
en riktig ledning och den rätta publiken:
å andra sidan hängafsig sångerskan, det
märkte han, åt sin sak med en konst-
närinnas hela hänförelse.

Ändtligen slutade signor Malettisång-
profvet med några kraftiga ackord,
sprangsedan upp från stolen och räckte
sångerskan begge sina händer.

Mottag mitt hjärtligaste tack!" ut-
ropade han, ..ni har skänkt mig en
stor njutning. Men det är mig ännu
långt ifrån nog; jag ville höra er of-
tare, ja mycket ofta, och ber er där-
för att följa mig tillVerona. Där skall
ni sjunga på min teater och äfven finna
en publik, som är er värdig."
Iglad öfverraskning visste signoran

icke att börja med hvad hon skulle
säga, men hon samtyckte naturligtvis,
och macstron uppsatte ett kontrakt,
hvarigenomhon erhöll fem gångerstörre
gage än hon fått iPoretta. Ja, han
beviljade henne till och med ett ansen-
ligt förskott, så att hon kunde betala
värden och inlösa sitt dyrbara smycke.
IVerona fann hon en stor scen,

som tillät henne utvecklasin talangs dra-
matiska styrka, och en publik, som
förstod att sätta värde på henne. K.Ö-
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inberäknadt) fås ett dussin kabine

l! ha ett godt kort i förening med
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erhålles ett dussin vackra, ele-
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Största specialaffär i Lampor. Husgerads- <£■ Köksartiklar.
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SOCIETETSHUSET.
Söndagenden 6 oktober kl. 5 e. m

FOLK-KONSERT.
Program

Lustspiel-Ouverture Keler-Bela
Walzer.
Fröken Elsa Moser, chansonett

M:r Gautier, clown

M:me Alice Reine, chanteuse lyrique

Fröken LillyFranck, chansonett och dansös,

M:lle Constance Villar,

Ballet Lusinski

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

Slutmarsch

Åndring af programmet förbehålles.

Sexor å la Hasselbackenserveras imat-
salen å 2:50 prix flxe

Inhemska och utländska CIGARRER
samt utmärkta hemgjorda
PAPYROSSER

iG. A. NYSTRÖM & C:o's Tobakshandel
Alexandersgatan 48.

W. AHLFORS
Kyrkogatas 11 Telefon 1001,

Lager af gamla, goda, bevisligen
rerkligt äkta yiner,direkt

importerade från l:sta
klassens firmor.

€x.rafi_ punsch
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

j mv miliiiniiiiim iiijuiiiniiniii ni.

iParakan Salak Tee. I

JAVA-ASSAM
GedeponeerdFabrksm.

Parakan Salak Tee har försin ut-
Z märkta qvalité och fina arom tillvunnit ?~_ sig allmänt erkännande och har å de se-
—_ naste hygieniskaoch världsutställningar er-- hållitde höe-sta utmärkelser.

-
Salak

garanti ty hvarje köpareeger rätt att ?
låta undersöka dess äkthet å ~

W härvarande kemiska laboratorium.
v Parakan Salak Tee försäljeshårstä- =
p des iparti och minut genom underteck- =
t nad och hos nedanståede återförsäljare. =
Z K. M. Brondin. Å. Johansson.
Z Axel Pihlgren. A. Holmström.~

N. A. Turdén. Etholen &Isaksson, i
Z Fr. Nyman. P. Jäskeläinen.~

N. Matrosoff. A. V. Henriksson. =

KARL GOHLE
Norra Esplanadgatah. 37.

Generalagent förParakan Salak Tee
Onderneeming
Java Assam.

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

H ■_____JEMKAB
säljas endast hos

■X/xr. T" ____ _e_ct
_V. Esplanadg. 37
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ULLGARN
Virk-, stick-, kanava & stopp-
nålar. Bandkrusare. snoddtvin-
ningsmaakiner, wpolmaskiner.

Symaskinsol ja å 50 pennimed
flaska, 40 penni utan flaska.

Finaste benolja a 60 penni
med flaska, SO utan flaska.

-t a, ;i £ o y_ u 2,

Avg. Mir. lartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26.

Telefon 169.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

parfymer, tyalab, syam-
pai;, putspasta, sii.fvektval
amykos, droger och _______
ijhr i. 1. billigast

droghandeln
GLOGATAN 4

K. A. DAHLIN.

sten såväl som spelet utvecklade sig
därför snart till ännu större grad af
fullkomning. Snart var hon publikens
förklarade gunstling, och det dröjdeej
länge, förr än hon blef den firadepri-
madonnan vid Italiens största teater,
la Scala iMilano. Där gjorde också
den unge genialiske komponisten Bellini
hennes bekantskap och blef så hänryckt
af hennes sång, att han från det ögon-
blicket i fråga om hjeltinnorna isina
operor ständigt hade henne itankarne
och skref deras partier iöfverensstäm-
melse med hennes naturel. Med henne
gingo därför alla hans berömda operor
„I1 pirata,,, „Montechi et Capuletti",
Somnambula", Norma" och I Puri-
tani" först öfver scenen, ooh hennes
beröm är fast sammanknutet med Bel-
linis för alla tider.
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hos Jacob R e in c ke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Obs.! Nu inkommet! Obs.!
Stort urval dofflar, kapplysoher, kapptyger, trikoer & chevioter.
Svarta och kulörta klädningstyger,ilaneller & satiner. Krimtyg sam-

met, sidentyger och Atlas.
Ylle underkläder för Herrar,Frunt. och barn. Hel och halfsiden

samt ylle dukar. Handdukar, vantar strumpor & korsetter, sidenband, snör-
makerier, spetsar & garnityrband.

G. Sergejeff.
__T:o -_: __El__:s.elsg-a.t3.__. ___T_© ■_:.

.(Centralsnya hus).

Iedert intresse torde ligga
att köpaSvenka Teater Premie Obligationer, isynnerhet då de erhållas
i små månadtliga afbetalningar, med rättighet till hela vinsten under
hela afbet. tiden (minstaafbet. Fmk 2) samt per kontant. Fem dragningar
om året, först förekommande 1 Nov. och 1Dec. med hufvudvinsterKr. 25,000
och 30,000 jämte 149 större och mindre vinster. Ingenkapitalförlusteme-
dan underteckn. försäljer dem billigare pr kontant än amorterings (inlöse)
värdet. Begär priskuranter och prospekt hvilka tillsändas franco. Köpper
korrespondans, äfven vid ingående orders mot postförskott samt per telefon
N:o 221. Dragningslistor efter värkstälda dragningar gratis. Bekvämast
och fördelaktigasti
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Frk Lilly Franck

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
i'ftf>MßilllßilAB

Helsingfors
AlexandersgatanN:o IL

SOCIETETSHUSET.
Söndagen d. 6 Okt. kl. 8 e. m

Program
MichaelisWaldmeisttrs Brautfahrt

Die Miihle im Walde .
Die Wachtparade . . . Eilenberg.

och dansösFröken Lilly Frank, chansonett
Monsieur Gautier, clown.

M:lle Constance Villar, fran-Uppträdande af
svsk Chansonett

Fröken Elsa Moser, chansonett
Ballet Lusinski

PAUS

Rubinstein
Eilenberg.

Toreador & Andalouse . . .
Schmiedeliedchen
Fröken Elsa Moser, chansonett
Monsieur Gautier.

10
11
12

M:me Alice Reine, chanteuse lyrique.
14
15
it;

Fröken Lilly Frank, sångerska o. dansös
Mdle Constance Villar.
Ballet Lusinski.

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

Slutmarsch

Ändring af programmet förbehålles.

Sexor å la Hasselbackenserveras 1mat-
salen å 2:50 prix flxe.

Ångbokbinderi
14 Erlksg

Kontorsboksfabrik,Linj
tonage & Askfabrik, £
fordring, Eeklamskyltair m. in.

Nu inkommet:
Filthattar, band, sidenty- Glasmagasinet.
ger, plysch ialla färger,
plymer, blommor m. m. 3 Mikaelsgatan 3.
hos Firma

OLSSON _ MW.H. ELLMIN
Alexandersgatan 9.

Blomsterhandeln
BoulevardsgatanN:o 1.

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

Eikt urval Ablommandeväxter
samt dekorationsväxterförbonings-
rum

Barald \V_asas_ierna,

Fabriken FENIX
atan 14 Tel. 92
jeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
itelier för plansch- & kartupp-

NYA

Obligationskontor. Åbo.OBS.! Lämplig tid förköp till dessa dragningar.
Sedbara agenter af alla samhällsklasser antagas.

6. W.
Viner &

ELLEN TAMMELIN,
Garn- och Stickningsaffär

S. Esplanadgatan 8
Välsorteradt lager af Ullgarner

samt Strumpor och Ylleunderklä-
der m. m. lörFruntimmer,He;

,r och Barn tillbilligas
slags Stickning:;sarbeten

efter beställning fort och
bUllg

"Erlander
Spirifuosa

4 Wilhelmsgatan 4
Telefon 1803.

Carl Jergroth.
Alexandersgatan 21.

T,lies-
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.

Artvnlrat IflflN ffIANIIM eharadshöwi^. rJ__:r^^r^rise:r;r
lIU T UJIUL UUllll k)IIIIIJJUUllIL Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 gistrering af varumärkeniFinland och de flesta andra land-


