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FINSKA JERNSÄNGSFABRIKEN. "^^^j^^^^^t^:^^^ Relmtoerg
Kontor OCh Utställning : Alexanddrse 50 a* engelsk modell soni enklare. Betydligt billigarean de

__ _
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__
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"_ -2 . utländska. Prima Madrasser af alla slag. TeleiOllJ-QOO^

<£roaram~cßlaåel
Spennerts Sadelmakeriaffär

Alexandersgatan30.
Slädor, slädfällar,

kuskkaftaner, -mössor,
-handskar, -bälten,

samtkörredskapaf alla
slag.

l:ma tillvärkningar —
billigt!

N:o 37.

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 24 November 1895,

kl. 7,30 e. m.

För 7:de gången

Katakomberna.
Lustspel i4 akter af Gustaf Davis. Fri öfversätt-

ning af Frans Hedberg.

Teatrar och Konserter.

10 penni.

Tidning för Helsingfors

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Söndagen den 24 November,

Spennerts Sadelmakeriaffär
Alexandersg-atan3O

innehardetförnämstaoch
jp prisbilligaste lager af al-

lehanda läderarbeten.
M Barnslador & Kälkar

Läderjackor.

Personerna

Excellensen, baron von Oester-
gard,husochstatsministerHr Ahlbom.

Malvina, hans fru Fru Brandei
Christof von Nielsen, hofkam-^^^^^^Hmar-president H
Irene,hans dotter......H
Na.stja Worowieff M
Baron Georg von Ruding, hof-B

rättsnotarie H
Sikert, direktör^^iofkiimmai^^^^^^^H

Frk Holmlund,

Hr Hansson.

Bohman "\tjänstemän/Hr Swedberg.
Dr.RichardMayregg/ iarkivet \Hr Berlin.
Grefre Böhnfurt.hofrevisor . .Hr Wetzer.
vonLöhnke,hofadjunkt ....Hr Henning.
Konsul Ton Itehl Hr Malmström.
Je.lla, hans fru . Fru Grunder.
Marv^ ,

j..,, fFrk Gerasimowitsch.
AnJ jderas döttrar .... (Frk Stjagofi.
Schmieg,hofamanuens Hr Lindh.
Blimm \ (Hr Eiégo.
Dunsel \ vaktmästare . . . . <Hr Nyström.
Sträck J |_Hr Johansson.
Tavass,Nastjas betjent ....Hr Beckman.

Balgäster,Hoftjänstemän.
Handlingen föregårien nordlig residensstad. Tiden

den närvarande.

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

I

Fröken Walborg Holmlund
(Julia iEomeo och Julia".)

Fröken Holmlund liar i morgon en af de
största uppgifter, som hittils anförtrotts henne vid
svenska teatern. Vi äro öfvertygade om att den
unga skådespelerskan väl kommer att lyckas med
Julias svåra roL Därfär borga den samvetsgran-
het och värkliga arbete vid instuderandet af rolen
som man städse vant sig vid att finna hos fröken
Holmlund. Vi lyckönska henne på förhand till
framgången

SUOM. TEÄATTERI.
Sunnuntaina Marrask. 24 p:nä 1895

näytellään

HAAVOJA.
Legenda kahdessa kuvaelmassa. ijatjoUa.,,."-^ Yrjö

Wei.jola. Suomalainen alkuteos.
HenKi1ö t

Eitari ..
Abbedissa
Yanha nunna....
Huori Nunna ....
Luostarin portinvartia

Axel Ahlberg.
Katri Eautio.
Mimmy Leino.
Helmi Talas.
Emil Falck.

Nunnia

Puolan juutalainen.
(Le juif polonais.)

3-näytöksinennäytelmä. Kirjoittanut Erckmann-
Chatriau. Suomennos.

Henkilöt
MathiSj rikas talollinen, piirikun-

nan esimies
Catherine, hanen vaimonsa , . TMimmiLähteenoja
Annette, lieidän tyttärensä . . .Maria Rangman.
Christian, majoitusmestari . . .Konrad Tallroth.Valter, kylan vanhin Taavi Pesonen.
Heinrich,metsänvartia Aleksis Rautio.
Notarivs lisakki Lattu.
Nickel, renki Hemmo Kallio.Loise, piika Sirkka Hertzberg.
Presidentti Emil Falck.
Unentietäjä Otto Näre.
Kylan lääkäri Oskari Salo.
Puolan juutalainen Karle Halme.Hääväkeä, tuomaria, oikeudenpalvelijoita,pj'öveli,

kn.nsaa.

Ovet avataank:lo 7. Mytäntö alkaa k:lo V2B ja
loppuu k:lo Vall*

i3
j«j "; ■

Portmonnäer
och Blomsterkort

finnas i största urval och tillbilligaste
pris hos

Oskar Fröberg,
46 Kaserngatan.

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

Välsorteradt lager af

Viner <k Spirifuosa
"billigapriser.

Josef W iberg,
N. Esplanadgatan 37

Hr Castegren
Fru Eiégo.

Alla dagar "W A. 4 &,1 ~W §t, wi Y\
IVIICICiägSKOIISGFIj Wiener Damkapellet

från kl. 3 e. m. MIKLOSK -A..

J. H. WICKELS
WBåiSil.,

ARRAKS PUNSCH,
torr och söt, prisbelönt med guldme-

tlalj vid många utställningar,

Qamßappor, jaequetler, siienvaror, ylletyger för
sQir&Q, visit & fivaréagsåräfåtsr.

Alla dagar

Aftonkonsert
från kl. 8,30 e. m.

J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.

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

1895.

FÖRSTA RYSKA BRm ■■^^^^^^■i^^^^H^^H
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering, i.STLWBtKU, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktion^!

Kontor IXT- JUa.ga.slttigg^-tajaL]V:o X.

du JVord.yVlacjasin
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända

specialiteter till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning.
NnFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT feR IR2I

WIENER MODE-SALON
Gloffatan N:o 1, l:a trappan,TelefonN:o 1984

framhåller sin välkända atelierförutförandetaf smakfullaklädnin
gar och hattar. Pförtscll.

OBS.! Förbeställningar tilllandsorten behöfees endastett räl-
sittandp proflif.

Juho Wirtanens AXEL PALMROOS
§KOAFFAK. -Vlzia.££a.r.

Lager af fin?, äkta ViilSPj
Gognac, Likörer & Rom.

Granqvistska stenhuset. Telefon 320
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Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager afinhemska skodon,Prima

onmmigaloscher,äkta Collanolja m. m.
° 6

Järnsängar och madrasser.
Bullgardiner.

Fjäder och dun.
Tapetserarearbeten.

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. n | 'It p■]7 T V 0handslöjdalster. Tillbehör för glödritning& snidning TmSK J\OnSlSlö|dlusfäl PiPfls. s. mönster, färger, färmssor vax ra.m. \ ,|
Beställningar emottagas med tacksamhet ochutföras ■■■■ ■ ■ , — . __

tili billigaste priser. Mikaeisgatan I. Tel. 893.

I 5Pw "o

SÖS5 ÖS

Äteiiern 1tr. upp. iVanliga priser. PnsbelöntTParisTj -w-m ,-*-, y-x s-** -r-^ A
-——

K. E. Ståhlberg %»** AtelS^^^^ie^gd^at^.pr duss)- FOTOGRAF.
C~^ =1 If. M Fcnlanada 31 l!StakL Fotogr. atelier. Ek- -» Iförhållande till arbetets\r iVPi^TTHHRH a* ' gan*» porträtt iVisitkorteformat qvalité. obestridligen lägsta pri

-.." -åk " X/ A vlÅVA^li-*j (Catanis hus). © t->->Tg pr dussin, sen iHelsingfors.
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Operakällarens restaurant & festvåning rekommenderas !
på den stora sceniska tragiken, när den
så begärligt njuter af historien af det
i skogen förvillade syskonparet, men
om ock så ej är fallet kan man åtmin-
stone antaga att mången, kanske mäng-
den finner efter uppstyltad tragik och
hemsk verism en rekreationiden vaiva
barnsagan. En liten titt ibarnkam-
maren emellanåt kan ju under dagbe-
styren vara ettuppfriskande nöje. Och
musiken? Ja den är ett mästerligt ar-
bete synnerligast för orkestern, men är
nästan med sitt djup en kontrast mot
den enkla sagan. Humperdincks musik
är ej att förlikna vid ett ibarnkam-
maren uppfördt kortslott, som för min-
sta kritiska vindpust faller tillsammans.
Den liknar fastmera en solid villa Wahn-
fried full af Wagnerminnen.

Hans och Greta", den fattigakvast-
soparens barn har, som sagdt, fördaut
istora vida världen af EngelbertHum-
perdinck öfverallt funnit vänner och
beundrare. De båda hjälterolerna äro
emellertid icke någon barnleksak, sär-
deles i musikaliskt afseende då de svåra
sångpartiernaha ringa stöd af det kom-
plicerade orkesterackompanjemanget."

dan byter hon om dräkt, allt för öppen
ridå, och visar sig som spansk dansös
och börjar en spansk dans öfver hela
tribunen. Till sist gör hon ett salto-
mortale och spatserar på hufvudet fram
och tillbaka — allt ifria luften! Så
tar hon en liten ståltrådsring, för den
öfver hufvudet och låter den fallai
golfvet. Kommer så turen till ett tunn-
band, hvilket hon svänger från hufvu-
det under fötterna, allt medan hon rör
sig från den ena sidan af tribunen till
den andra. Till slut sväfvar hon ned,
går fram till rampen, komplimenterar
publiken och applåderas med rätta.

Numret har gjort kolossal lycka i
Amerika och visades under 16 veckor
å den vid Chicagoutställningen anord-
nade Separat-special-uppvisningen". Då
Astarte" uppträdde å Koster & Bial,
kanske världens förnämsta etablisse-
ment, skref „New-York Herald" myk-
ket berömmande om det lika intressanta
som sensationella numret. Ijanuari
detta år kom Astarte" första gången
till Europa och hade dä att fägna sig
åt stor succés å Ronacher iWien. vår
världsdels finaste varieté.

Hans och Greta" Ett märkligt varieténummer
Humperdincks opera Hans och

Greta", som endast några gånger hann
gifvas i Stockholm i slutet af förra
spelåret, har åter upptagits och torde
väl nu komma att hålla sig uppe på
repertoaren där som annorstädes, så
intressant som denna nyhet är och öf-
verallt erkännes vara.

The Mid-air Illusion"' eller den na-
turliga hägringen midt iluften, såsom
det rätteligen väl borde heta och när-
mast öfversättas med, äfven kallad
Astarte" utgör, ett af det för när-
varande goda programmets iSvea-Salen
iStockholm största dragningskrafter.

Med skäl kan kallas för
ett „specialitets-nummer" och utgörett
nytt bevis på den mänskliga uppfin-
ningsförmågansstora utveckling i våra
dagar. Också är det onekligen det
bästa vi hittills här fått se i den
vägen.

Själfva „illusionen" börbegripligtvis
helst ses och är svår att beskrifva.
Meddelas kan dock, att tribunen är fri
från hvarje apparat. Fond och sidor
upptagas af svartklädda skärmar, som
skarpt belysas af det elektriska ljuset
å fondläktaren isjälfva salongen. Plöts-
ligen uppenbarar "sig -Astarte". Den
unga amerikanska skönheten,går några
steg framåt och vänder sig om för att
visa, att hon är fullständigt fri. Därpå
sväfvar hon några fot uppifria luften,
där kon klär om sig till soldat och
marscherar åt höger och vänster. Se-

Enanmälare i..Svensk musiktidning",
där för öfrigt innehafvarinnorna af huf-
vudrolerna, fröknarna Sofie Lindgren
och Gertrud Sparrman finnas afbildade
ien af operans vackraste scener ian-
dra akten, den då barnen af modren
drifvits ut i skogen att plocka smultron
och Hans, sedan han bekransat Greta
med blommor, utropar henne till skogs-
drottning och skänker henne sin hvll-
ning, skrifver härom

Eget nog ha de Wagnerska musik-
dramerna med deras gudahjältar och
de italienska operorna med deras mord-
scener på sista tiden fått till medtäf-
lare ioperapublikensynnest en — barn-
saga rHans och Greta", Humperdincks
opera, som nu går världen rundt med
stor framgång öfVeralt. Man vore fre-
stad att tro nutidspublikea, vara mätt

*s<§>.

h^bi^ /m T^ Sj^ M? 11 W är odisputabelt Helsingfors biiligaste Fotografi-A,elier.|^fr i* JL MIÅ MJ m Mji M.w I^l ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk-Ett_wälojordt arbete behöfver icke vara förenadt mci—Ologatan 3
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I JLLJUS SJÖGREN «<
MikaPlxgntan 4 Centralt hus.

|Ylle- och Irihofvaruaffär.|* Välsorteradt lag-er. Billigra priser. %

1
Yl£L JU MJk

JSifforsäßringar iJZifränfor.
liberala för-Billiga premier

M
säkrinqsviilkor

i^BTT Q

Utställning
hos

Lindholm,
Michaelsgatan 5

"a ff\ /=?\ "(Q (a ipi !{?5i "(Esj fri f-i (ijs) (S) '©) @l

|Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp).

specialitet

I Grundbau af M. Strukel.
Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.

Fransk vetenskaplig o. skönliteratur.

I:sta Klass

Badinrättning
Wladimirsgatan 32,

J. W. Engberg.

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
22:dra Populära Konsert

i 3Bi*a,i3Lca.lx.åxrslivLS©t.
Tisdagen den 26 November

Program

PrincessOuverture till op

Massenet,
iteauue

Prelude ur op. Herodiade
Kung Heimer och Aslög",ballac Södirmai

(Herr Oscar Lomberg
En saga"

PAUS
Förspel (Akt I) till "Lohengrin"
Scéne och Ariaur op. -Euryanthe"

Hr. Lomberg.)
Tschaikowsky,1812", Ouverture solennelle

PAUS
En afton i Toledo" (Serenade

Dans.) (Ny) Schmeling
DelibesIntermezzo ur ..Naila

Slavisk dans N:o 1. Dan-fik

Konserten börjar kl 2 8 e. m

zffioSerf sJftajanus.

Brandhårshuscf J^csfauranf
erasrekommenc

1/ carfe.Souper å

«<rt§2äi
varumXrke

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

Spennerts hus. Extra fin-flna 17 & 20 åriga Cognacs
sorter på Yj V2V4Vs n Ja".aioa Eum, Likörer,
Viner & punsclier af alla slag.

"pH

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.
BODEGA ESPANOIA

LOrenS lYiaimStrOm Kravatter, Kragar, Manchetter, Handskar,
Herrekiperingsaffär

vis d vis Kapellet.
Underkläder, Hängslen, Resfiltar,
ScnlairOCkar m.m.tillbilligaste priser.

AMaJM Cl JaL t# JUJM Jtt Jk Ä Ibr. ö
SKRÄDDERIAFFÄR rekommenderas

SKILNADEN N:o 4.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Rekommenderas för Rökare.

HEMGJORDA PAPYROSSER

till högrepriser
M, KARAKOS.

TobakshandelnBrunsgatan 11

Cafc Vicforia.
Östra Henriksfatan 13. Tel.

Barngarderoben.
Unionsgatan 28 telf

Lager af Goss- & Flickko-
stymer,

II Beställningar emottages afIIalt som till en barnekipering
Hhör.

SOCIETETSHUSET
ORCUS BODEG A."

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

ORC U S
frukost och aftonrostauration. Kall buffet ala Ber-

lin och Servering a la cai-te hela dagen
Öl på seidlar m. m.

«*giSf

1,10

1968

tam
m

IIffästBlir ilängden alltidbilligast.II
Kö alltid en

IEXCELSIOR" 1
g£ så är Ni säker om att få en godmaskin. <||
'wk Obs.! Den kända reela, liberala be-1|

handlingen. Obs.! |j|
m Axel Wiklund, m „ 8IIGeneralagent och inne- Hjalmar Fellman m
"M hafvare afExcelsiorde- Wiadimirsg 19 |%s>S> . , ! telefon <08.ggpoteniCentralpassagen j2^
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y
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fiBRMA.x¥IA. Lifförsäkrings Aktieoo.iag iStettin FEF> D stamer. eeneralagentßr fsr Finland. Richardsgatan 3. x .

O.OLÄNDER,

"T'
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Skilnadstorget 2.

MPjjljnrPpT] £orr Genuine >raks punsch
11111^1Ull Guldmedalj i Paris 1889.

Generalagenter för
de ledande velocipedfirmorna i England

Necec" velocipederna
äro de modernaste i marknaden; säljas

endast hos

mm fiiiiiiiifet.
LONDON & HELSINGFORS.

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

J. Neumann
Ii/iIIJK:

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

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 033. SödraEsplanadgatan 2. telef. 9SS. Saluhal-
len 70—72-

Original
Singers
ymaskiner

hos

V. Grashoff.

KsS^^B^^^^^^S^^^^^B3H*ffjiEsi

39. NorraEsplanad-
gatan 39.

Bili Äldsta symaskinaffär
iFinland

K

iWtRROY
|T(enault & C:o|

COGNAC
Verldsberömda kvaliteter.

$3

Medaljerna.3SILPVER
%BRONSm
AS^^^^>fvK^^^^^^^

Söflerströms Cafe k MM
Östra Henriksgatan N:o i

m
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Gambrini Restaurant.
Helsingfors. KORSETTER

LACK & PO- på beställ-
5Herman LindellK

Specialaffär *-*
» för J*

|)\rtist-&^itmaterial. |
I Apparater & mönster t

för Glödritning.
Mönster m. m.

för löfsågning.

LITUR ning och
lager

I. Lindfors.rekommenderas
Fabrik

17 Mikaelsgatan 17. Helenegatan. 2

Waseniuska Bokhandeln.
OLD JAMAICA RHUM CHAMPAGNE G
från Holm-PitOU & C:o serveras å alla hotell och restauranter

Ett och annat

t
Ibland kan man hitta på att få se

något riktigt roligt iett skämtblad.porran veckans Kasper meddelade
minne från * * *

r& k k upptecknadt1 ord och bild af Axel Bäckman.
Studenten-informatorn har följt pro-

stens familj ihögmessan, men känner
sig däraf %a uppbygd. Han gäspar
Datorn mössan ibland, men när så för-samlingen sjunger-

Tr
år Gud är oss en väldigborgHan är vårt vapen trygg-a.

då somnar den unge fyren, till pastor-skans fasa.
Afven från andra håll riktas snedaWckar, än vreda, än undrande, än

spelande ilöje mot den sofvande syn.aaren, som emellertid idrömmentyckte
81g höra den välbekanta studentsången:»Hor oss Svea". Plötsligt vaknar hanPP, _ mornar sig och klämmer imedKraftig röst :

Härligt, härligt blir det då,
segrande i striden stå,Härligt dock att få"«or dig, o moder, falla!

Församlingen förvirras naturligtvis
och stor blir uppständeisen ofver den på
detta sätt störda andakten.

Från Paris berättarman oss följande
roliga historia:

En gammal man hade imånga år
regelbundet hvarje eftermiddag gått och
förtärt ett glas konjak å Cafe de
Suéde. En dag får en kypare hän-
delsevis genom en spegel se hur den
gode mannen serverar sig tvä glas kon-
jak, hvarefter han fyller glaset med
vatten och häller det iden graderade
konjaksbuteljen. Men sedan betalar han
endast för ett glas.

Kyparen raporterade det för värden.
Det var måhända endast en tillfällig-
het. Man höll utkik på honom följande
dagar. Samma manöver upprepades-
Man ville icke direkt stöta sig meden
gammal god (?) kund och man beslöt
därför att ingenting låtsa om, utan...
ja, det får ni sedan se

Den gamle gode kunden fortsatte
regelbundet med sina gamla vanor en
tid, men slutligen började han finna
att konjaken smakade allt svagare och
svagare. Han uttalade ihäftiga orda-
lacr sitt missnöje för kyparen. Men

denne invände med siD artigaste bug-
ning:— Men, monsieur, det är icke
möjligt, det är alldeles samma bu-
telj jag sätter fram för er livar
gång...

Kunden fann att han blifvit öfverli-
stad och försvann från den dagen från
Café de Suéde. *

Tout comme chez nous!
Ien amerikansk tidningläses: „Plats

finnes för en redaktör som kan vara
alla till lags.

Äfven finnes plats för en ombrytare,
som kan ordna sä att hvarje annonsör
får sin annons placerad närmast före
texten eller allra nederst på sistasidan."

*
— Säg mig sporde någon en gång

tonsättaren Auber. som då var direk-
tör vid pariserkonservatoriet, säg mig
hvad blir det af alla dessa unga sån-
gerskor som studera vid konservatoriet?— ilon dieu,blef svaret, lesunes
réussissent par lecharme de leur
voix, les autres par la voie de
leurs charmes.

Då Rossini var iTyskland, sade han
en gång om Zumsteeg:— Er Zumsteeg måste antingenvarit
mycket rik eller mycket enfaldig, ty
utaf en af hans operor skulle jag ha
gjort tjugu. *

— Hvilken är den äldsta opera?— Postiljonen, ty den har Adam
skrifvit.

Volumier, en på sin tid berömdvio-
linspelare, egde en ganskabetydlig mu-
sikaliesamling. Hvarje tonsättare egde
sitt fack med påskrift. Allt som han
ansåg värdelöst hade han inrymt ien
stor särskild hylla allra nederst vid
golfvet med påskrift Tres mauvais.

En främmande besåg en dagmusik-
samlingen och beundrade det rika för-
rådet af så många berömda mästares
arbeten. Afven den nedre hyllans eti-
kett tog han för tonsättares namn, och
yttrade helt naivt:—

Det är då visst och sannt att
den där Trésmauvais har kompone-
rat förskräckligt mycket!...

Och värkligen ser det ut, som om
den enfaldige mannen hade rätt!
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»rofkort a 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
ha6ra^nad'i) fås e« dussin kabinettskort. j JA

.
J£ ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till

J. C. Jtomontan Y\M (V^
Innehafvare: E. Nyberg

ORGE GOULET
Genera

FRANS SJÖ!
agent för Finland:
3LOM j:r, Helsingfors

Nya Rak & Frisersalongen
rekommenderas till allmänhetens benägna hågkomst,

25 Norra Esplanadgatan 25.
invid Waseniuska bokhandeln.

användas vid klippning lör undvikande af bårets ned-
fallande på halsen.

OBS.! Annonserna i taket.
Ed. Wahrt.

liritnosa.

ATELIERN ~^»Glogatan 3
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Gedeponecrd

tSrefpapper
rikhaltigaste lager af utländska och inhemska sortei

linierade och olinierad
Firmatryck utföres billigt

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL
AlexandersgatanIi

Jouvin & C:o's Försäljning
världsberömdafranska

HANDSKAR Cognac, Rom
ochsäljas endast hos

W. TAHT Likörer
N. Esplanadg. 37 Unionsgatan N:o 17

Hjelt & Lindgren.Göhles gård

Jlärkträ

sr, Strumpor, Damasker

ullgarn]
Zefir- & Kastortrarn.

BostiillninLar I^i^^^^^^^H

P.IRFVMEIL TVÅLAR. STAM
PAR, PUTSPIBTA, KII.FVEKTVAL
AMYKOS. DBOGEB OCH KEMIKA
I.1HI! I.M. BILLIGAST

DROGHANDELN
GLOGATAN 4

K. A.DAHLIN."ynTrim<r>l■gattaaa2.
f a, j] £ d v i

1
■hlJMl

so alster.
L j

Verktyg och mönster
för träsnideri ätvensom
föremål af sä \^^^^l
ska som ntlän,

Islag for snidmE
ii ning och trämå

I Finlands All
||Slöjdförening

manna !\tä£
Helsin

S. V. Susfaf <9ref
Viner Försäljningafallaslags

Q . * Skodon
OpirilUOSa af egen tillverkning.

4 Wilhelmsgatan Specielt för ömma fötter,
Telefon 1803. iWladimirsgatan i.

ELLEN TAMMELIN, Carl J3ergroth.
Alexandersgatan 21.

Garn- och Stickningsaffär
S. Esplanadgatan 8

sorterad Stort välsorteradt lager af

der m rr. är Fruntimme Cognac,
Rom och

Alla slags Stickni gsarbeten

utföras efter beställning fon Likörer
till billigaste priser.

DDfjnCD f*BäCP" Batik: Alerancersgatan 34.
OnUUL fl Unnrr, Fabiansgatan 14.

SOCIETETSHUSET.
Söndagen d. 24 Nov. kl. 5 e. m

yyVaiiné.
Program

Ouverture. König Maximilian . . Ascher.
Paraphrase Hoch vom Dachstein.Carlsen
Frk. Wanda Wandina, soubrette.
Herr Berg Solo i. Flöjt
Frk. Cilly Oraszy tysk-ungersk sångerska.

Herr Ludvig Tellheim, Wiener kuplettsängare

Frk. Anna Hofmann, chanaonett

Herr Pichel, solo f. Uornec a piston

| Soulier Bouchet, duettistes excentrics
Grosses Tongemälde Michaelis

5 min. paus,

Two Brothers Brians & Amors, utomordent-
liga parterr-akrobater, med flera dubbel
saltomortaler.

Slutmarsch

Ändringar afprogrammet iörbehålles.
Sexor å la Hasselbackenserverasimat-

salen å 2:50 prix tlxe,

Inhemska och utländska CIGARRER
samt utmärkta

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

Alexandersgatan 48.

W. AHLFORS
Kjrkogatsn 12. Telefon 1001,

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

Cxtra/in )\rral^s punsdy
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.

Wiener Kaffebröd,
Graham- & Avéna-skorpor
hos

)\lex fischer
Högbergsg-atan21.

FilialHögbergsgatan 3,

Efter träffadt aftal med fabrikanten säljes
numera L.HJublins

FLOSSA- APPARAT
till fmk Q & 5.

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

K. F. Winter
KasevtHjataH48,

Obs! Undervisning gratis (äfven ihemmen).

Ang. LudY. Hartwa'
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

issasaa.

Sadefmakane & Tapetsenare affär
13 Lilla Eobertsgatan 13. Telef. 1956.

Förfärdigar på beställning al'la| till
yrket hörande arbeten såsom Seltyg,
Rese-artiklar, Madrasser, Fotografiapparat-
fodral m. m. m. m. samt försäljerfär-diga arbeten af egen tillvärkning till
de billigaste iiris. Reparationer mot-
J^Jdög-aktniiigsruTlr^^^^

M. W. Pirskatten.
Sadelmakare & tapetserare.B

2f*£»,:r£i.!sL£nx Salak. T©©.
Pnrnkiiii Siiljik Tce har försinutmärkta (jva-

lit« och tina' arom tillvunnit sig allmänt erkän-
nande och har å de senaste hygieniska och
världsutställningar erhållit de högsta utmär-
kelser.

.::■ Siiluk Ton lumr.ar den störstaril■riiiiti ty hvarje köpareeger rätt att kostnads-
låta undersöka dess äkthet å härva-
kemiska laboratorium.

Salak Tcc lörsäljesliärstädes i parti ochminut genom
undertecknad och hos nedanstående återförsäljare.

K. M. llroudin. Fr. Xjinan. A. Holmström.
AxelPiblgren. X. Jlutrosoff. Etholen & Isaksson.
X. A. Tnrdén. A. Johansson. P. Jäskeläinen.

A. V. llcnrikssdii.
KARL GOHLE

ja. Norra Esplanadgatan 37, Generalagent förParakan Salak Tee
jnderneeming, Java Assam,

Pälsvaror.
Stort urval! £>illiga priser!
Ed. Fazer

Alexandersgatan 38.

ÖDservera^Bllr.iii- alltid ilen lör vintern I^^^Butkomna nya katalogen hvilken sän-des srratis o. franko.

K. Jokelas
Skrädderiaffär

Ö. Henriksgatan 3. Telef. 1333

Utländska & Inhemska
Noui/eautés.

09

■
3>

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

Franklin

Annonser

n&rocjram-ißlaéQi"
emottagas endast af

Finska Telegrambyråns

Annonsafdelning
X. Magasinsg X:o 7. Telef. 1226. som
jämväl förmedlar annonser till allajordens
tidningar ulan undantag.

Tidingarnas egna pris och vilkor!
Ett enda manuskript!
Ett enda betalningsställe!
Annonskontroll!
Annonserna uthämtas gratis hos an

nonsörenvid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.

Vänd eder då alltid vid annonsering till
Finlands enda

Annonsbyrå,
där Edra annonser billigt, bekvämt och

noggrant ombesörjas.

Programbladet
r en af de förmånligasteannonstidningarna ilandet,
tor Spridning bland den nöjeslystna och såledesaf-
'.n köpstarka allmänheten. Ytterst billiga annons-
fqifter! Sändes gratis till alla annonsörer. Lös-
ummer iLaurents urbuiiker och genom ko/portörer.

3
ta■
3

SOCIETETSHUS"ET.
Söndagen den 24 November kl. 8 e. m.

Konsert k
Program

Musiknummer
Herr Ludvig Tellheim, förnämsta Wiener

kuplettsäDgare.
ly OraSZy tysk-ungersk sångerska

Soulier-Bouchet, duettista excentnca

Frk. Anna Hofman, chansonett
Frk. Wanda Wandina, chansonett

PAUS
Dr. Alfrrfd Berendt, antispirUistiska se-
ancer jämte afslöjanden af de nyaste
experiment i spiritism. tankeläsning,
magneti-im. snmiwbulism etc. etc.

& A:
liga parterr-akrobater^ med flera dubbel-
saltomortaler.

M:lie Cilly OraSZy tysk-ungersk sångerska.

Herr Ludvig Tellheim, törnämsta Wiener-
kuplettsängare.

Soulier-Bouchet, duettisti exoentricn
Frk Anna Hofmann, chansonett.

la Wandina, chansonett
Musiknummer.
Dr. Alfred Berendt, förklaring af Ben AliBeys
undervärk i Orienten elleren drömur lOOlnatt.
Slutmarsch.

Sexor å la Hasselbacken serveras imat-salen å 2:50 prix tlxe.
Aktiebolaget Helsingfors Apotekares Ångbokbinderi
ii§iSI|ii.iILaI 14 Eriksga

Helsingfors Kontorsboksfabnk, Linje
AlexandersgatanN:o U, foSg^tkwgitaf

Fabriken FENIX
itan 14 Tel. 92
3ringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
telier iör plansch- & kartupp-
m. m

T. Winter
£apstserare

utför

Kkilnaden 19,
pTei. 1870,
JtapetserarearbetenI
Fväl och billigt.
Dbs^Gardinuppsättning.

■scszzz
Nytt lager af

Orientaliska
-Mattor, Ilrodcrier, KamelSlickar, »rnpcricr, etc ettUöbcibeställniDgarcmottn

lioiilevardsir. 1»,
Telefon 83.

Alvin Johansén

hos

Största specialaffär iLampor. Husgeräds- <£■ Köksartiklar£ngelska Järnsängar & jvtadrasser, järnvägnar, ffadkar m.m.

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

H. ELLMIN.
Alexandersgatan9.

ssssä
Hemgjorda papyrosser

% „Miskawm 250stå
100 st. åB--' st. o
miD st ,:

2:50 p.
1: 25p.

35 V,
16 p.%

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Tolef.1388. «

och

Werner Hedberg Ferd.Björklunds
l/in-, Frukt-, Gla^^pege^d

Delikatess- &
Kolomalvaeu. 7 X*l

6 Skilnaden 6.|
1896

Telefon 158
Iedert intresse torde ligga-

-30,000 kronor (Fmk 42,000)
förutom112 större och mindre vinster

Eedhara agenter af
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Obligationskontor. Åbo
a Bamhälleklaeser antagas mot god provision.

S^-KTEHOLMS

15 Alexandersgatan 15

ÅflVfllfåt lllftl VUii\|| IMl1 vieehäradshöfdiiiff^^^"^"l^^^^^^HHnUyUKttl dUflill OliliUlJUlllj, He..ingfor., A.exander.gatan N» 52 S^r^T81?6? T^"^° Ch ""' gistrenng af varumärken iFinland och de flesta andra land.


