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Tidning för Helsingfors

Alexandersgatan. 30.

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

N:o 5. Onsdagen den 11 September 1895.

SVENSKA TEATERN. SUOIH. TEAATTERI.
Keskiviikkona Syysk. 11 p:nä 1895.
dftansannäytänfönä atlennctuitta

Rinnoilla

Onsdagen den 11 September 1895,
kl. 7,30 e. m.

För första (7:de) gången
näytellään

$torstadsluft. NUMMISUDTARIT
Lustspeli4 akter af Oscar Blumenthal och Gustaf 5-näytöksinenhuvinäytelmä. Kirjoittanut Aleksis

Kivi. Suomalainenalkuteos.Eadelbnrg. Fri öfversättning.

Personerna Henkilöt
Sepeteus, lukkari ........
Topias, siratarimestari
Martta, hanen vaimonsa. . ..
livari / hänen poikansa . . . ■

Niko, merimies
jaana,hanen tyttärensä,Topiak-

sen hoitolapsi. . .
Mikko Vilkastus
Kristo, nuori seppä
Karri, talon isäntä
Kreetaj hanen kasvattinsa. .Jaakko, puusuutari
Sakeri, Martan veli, viralta

. lisakki Lattu.. Aleksis Eautio.. NaemiKahilainen,
/Hemmo Kallio.
\Knut Vockman.
,Emil Falck.

Martin Schröter, fabrikant...Hr Eiégo

Sabina, hans dotter Fru B-iégo,
Valter Len/, advokat Hr Berlin

Antonia, hans hustru Frk Paldani Hanna Kunnas.
Adolf Lindfors.
Konrad Tallroth,
Emil Falck.
KirstiSuonio.
Oskari Salo.

Bernhard Gempe, hennes kusin Hr Ahlbom,

Fritz Flemming, ingeniör Hr Castegren
Doktor Crusius Hr Swedberg Herr Knut Weckman
Martha, hans hustru Fru Grunder

Vnlro. kraatari j.7ldai7TiTi|äi^^^^^^^^^^^B
haltaja TaaviPesonen^HTeemu, viulun soittaja Otto Näre.Eerikki, lautamies Kaarle Halme.^B

Leenan-Kalle Sirkka Hergtbergl
Anna muori Mimmi Lähteenoja
Eras nainen Karrin talossa . .Maiju Kängman.Kronvari, puoFmatkankrouvissa Kaarlo Keihäs.

Herr Veckman hör till finska teaterns yngre
mera framstående förmågor. Den rol han iNumm-
isuutarit" innehar, är en af hans allra bästa.
Han är för öfrigt mycket anlitad, och knappast
något program ges, där icke hans namn förekommer.

Rektor Arnstedt Hr Malmström
Christina, hans hustru Frk Gerasimovitsch,

Greta, tjenstflicka Frk Stjagoff
En betjent Hr Nyström,

Längre pauser ega rum efter I:sia och 3:dje akterna, Häämiehiä ja kuokkavieraita.
Hämeessä.

jSTäytelmäpaikka

Ovet arataank:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo y2 8 j»
loppun k:lo 11.Börjaskl. 7,30 och slutas omkr.kl. 10.15 e. m

Waseniuska Bokhandeln.
AXEL PALMROOS jVloderqt lager .jfj

Hösten
1895. j&sEr Fiit-

'^f^T 10 Mar*"^ Silkeshattar 20m)

J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.

T7-Jja.a.£Fa.r.

Lager af fin?» äkta Viner, J. H. WICKEL
VINHANDEL.

cPlrrafis cßunscß
irisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.

-&Guldmedalj189D.

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

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

LILJESTRÖM.
35 N. Esplanadgatan

(Wredes hus)

Telefon -%.^Q.r7.

FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT ÅR 1827
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. V. Stenberg, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktion
_ Kontor INT.MagasiusgatauNjoL

Specialaffär för blomsterkort och port- Portmonnäer,
Leksaker,

Galanterivaror

Josef Wiberg,Juho Wirtanensmonnaer.
Största lager af S ÄOAFFAR. N. Esplanadgatan 37.

Möbeltygsaffär.
Järnsängar och madrasser
Rullgardiner.
Fjäder och dun.
Tapetserarearbeten.

-portmonnäer och Plånböckor,hvaraf
nyheter nu inkommit. 0. Henriksgatan N:o 3.

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

billigast hos
K. F. Winter,
48 Kaserngatan48.Oskar Fröberg,

48Kaserngatan.

K-w-i « , o i i-i FörstaAteliern 1tr. upp._. -k. Stamberg Andra Atell ŝfnääpp:
(Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -wr^f\ fryf\ /^ -r-v « -|-^
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Otto Näre

CP T~\ 11T M F^nlanarifl *31 l:stakl.Fotogr. atelier. Ele- -^Iförhållande till arbetets" JT. JJVPfållllfldjLjU "KinMauy" **«i ganta porträtt ivisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri
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HELSINGFORS RULLGARDINSFABRIK rekommenderar sina tillverkningar.
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j» JULIUS SJÖGREN »
j* MikaSUgatan 4 Centralt hus. *J* Ylle- och frihofvaruaffär. «
S Välsorteradt lager. Billigrapriser.

«£i//örsäl^ringsaktiebolagel
ALIT A.

JBifforsäfiringar é J&ifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

| Hagelstams bokhandel^M(Hotel Kämpj
specialiielß ■5

tnviocaLiciiisii. literatur §p
'Nya vetenskapliga arbeten:

Der Grundbau af M. Strukel.
Teknisk mekanik af Ht. Trillqvist.

Fransk vetenskapligo^SKömiterätui
Konst- och Pappershandel.;,££?

>^fx

IlJäst blir ilängden alltidbilligast.||
É| Köp alltid en M

TP "V f* H> T Q T fi Ts**

så är Ni säker om att få en god maskin,
i

>?|$ nyhfitftrna för 1895 i $å(T

HUFVUDDEPOTEN,
jfp Centralpassagen. sfå
f§p Reel behandling hafva förut kännetecknat^)%M oss och utlofvas äfven nu af -tkii
ii Axel Wiklund, M
mGeneralagent och inne- Hjalmar Fellman
W< hafvare afExcelsior de- WpoteniCentralpassagen

SVENSKA TEATERN.
(Forts, från l:sta sidan).

Biljettpriserna äro

Parterre n!ris32^i2
ii Fmk 4

3:
—

2:5073-154
Parterre-galleri .
Parterre-avantscen

stycketals
m
3:50
4: —Parterre-loge

Första radens fond . .
Förstaraden
Andra radens avantscen

i:
—

» 12
stycketals ° °

1: 50„ „ 1: 50
1: —

Andra radens fond
Andra radens sida, iramplats^^

B
„ „ öfrigaplatsei

Tredie radens avantscen....
stycketals

Tredje radens fond„ sida — . /o„ galleri

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söoknedagar från kl. 9 f. m. 3
e. m. samt från kl. 4 e. m. sön- och helgdagarkl
9— lo f. m., I—21 — 2 midd. samt frånkl 4 e. m. äfven
som de dagar representationericke gifvas, från kl.
12— 3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lågges förhvarje biljett 10 procent utöfver priset.

Obs.! Biljetter kunna rekvireras per telefon
N:o 387 å tider, då, biljettkontoret är öppet.

Fredagen den 13 September

Samma program.

->^(glK< -

I WT^^3 "^ V*F(UM'""<£ .'J^l

CAFE VICTORIA. t§^
Östra Henriksgatan 13. Tel. 1866.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors,

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

SOCIETETSHUSET.
O lieUS BODEGJI"

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

ofteus
frukost och aftonrestauration. Kall buffet a la Ber-

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

IP Franska lifFörsäkringsbolaget (Ä|

ILURBAINE,t
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

grt^ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. |?
gjjv Bolaget meddelar fördelaktiga försak-<§Sf ringar af alla slag. Genom samarbetemed|jB; sjuk- och olycksfallförsakringsbola^etL'Ur- (^
gny baine et la Seine beviljas de försäkradevid a~

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, W
|SW) hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- (Jjgl,gjj( säkrade och hans familj, som ock de per- /g|!*§£' söner, med hvilka han står i affärsförbin-
|3Ö) delse för den oundvikliga förlust, som en (ra
.igjjv sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- /S§.

ler en olyckshändelse medföra. Bolagetef- *s@
|^8) terskänker nämiigon, såsom allmäntbekant,
ijjj, premierna för hela sjukdomstiden och utbe-
*=«/ talar 3/4 af kapitalet, om sjukdomenär obot- *@
(■gjj) lig och resten vid dödsfall. i^!?|
gjh BolagetL'Urbainesförsäkringaräro där-

för särskildt att rekommendera för herraraffärsmän, då det g-äller att säkerställa,gjj( större affärsföretag genom lifförsäkring, Sä
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-
samma störingar svårare sjukdomsfall all- (ÄS

gjj, tid medföraoch hvilka oftanogbringabor-j^ ges- och förlagsmänstora förluster. 'w
För dessa väsentliga fördelarerfordras (Äf|

icke några extra premier utan endast att /fe.
den försäkrade afstår från den årliga vinst- WS>

|J^ andelen. 1^
Generalagenturen:Helsingfors,Mikaelsg.1.

(Sar/^ »on dtnorrinq. f§

4=3

Qwce&n $ &7Va ififrefazd' Q/Ä-iäfZc/e^cipifäb tene^wtH&nt/ebZiö
vÄ-i/<na</e?i Q/r.-a. 4.

Operakällarens restaurant & festvåning re
En svensk dramaturg

Sverige lika så väl som Finland är
imånga afseenden ett ftttigt land, och
icke minst i fråga om egen dramatisk
literatur. Med häpnad och beundran
måste man tänka på de storakulturlän-
dernas rika skattkamrar, hvilka in-
nesluta så många odödligadramatiska
mastervärk. Under sådana förhållanden
är det en pligt att taga vara på det
lilla värkligt goda dea svenska litera-
turen iantydt fall äger, på samma gång
vi böra visa oss tacksamma mot hvar
och en, som på ett lyckligt sätt för-
står att hvad på honom ankommer af-
hjälpa dessa literära brister.

En af dem, till hvilka den svenska
dramatiska literaturen står idylik tack-
samhetsskuld, är herr Knut Michaelson.

Det är hufvudsakligast på skådespe-
lets och den finare komedins område,
som herr Mihaelson visat sig mest hem-
mastadd och där han skurit sina rikaste
lagrar. Man har sagt, ätthr M. rörande
sina styckens rent dramatiska byggnad
visar spår af fransyskt inflytande, men
då ju detta värkligen är mönstergilt,
ligger ju ingenting ondt däri, utan län-
der honom snarare tillberömmelse. Se

bara på våra bildandekonstnärer,huru
de tidt och ofta taga impulser från
skilda utländska skolor och smakrikt-
ningar! Hr M. är såsom dramatisk för-
fattare ingen grublandefilosof,han stäl-
ler inte några dunkla problem under
debatt och vaktar sig noga för alt efekt-
sökeri. Istället tecknar han sina scener
fint, träffande och med en omisskänlig
nobless öfver det hela. Han är kän-
nare af de menskliga karaktärernas in-
nersta, utan att befatta sig med att
liksom en anatom demonstrera t. ex.
ett hjärtas minsta nerver. Han griper
sina typer hela och lifslefvande och
försmår att inför publikens ögon pe-
dantiskt plocka demismåstycken. Tro
dock icke, att de därför blifva mindre
värksamma! Vi anse snarare, att för-
hållandet blifver det alldeles motsatta.
Dialogerna äro lediga, naturliga och
utan longörer. Hr M. är en lycklig
frasör och räsonnör.

Med anledning af hans senaste år
gifna sista pjes -Unge grefven-',
hvilken som kändt af författaren
efter tredje uppförandet förbjödsatt af
dramatiska teatern iStockholm vidare
spelas, hvilket förbud därjämte torde

varit en af de förnämsta orsakerna till
att en palatsrevolution.hotade utbryta
inom sagda inrättning, där herr Fred-
rikson därintills varit ensam rådande,
innehöll en svensk tidning följande
interviev, hvilket vi taga oss friheten
aftrycka

Vi infunno oss efter att på förhand
ha erhållit benäget löfte om att få an-
ställa en liten interview.

Artigt och förbindligt togos vi emot
af en medellång, smärt man med ett
distingueradt utseende och den fullän-
dade gentlemannens sätt att vara. Ser
man på de stora mustacherna, skulle
man lätt kunna taga honom för en
civilklädd officer. Men så möterblicken
de djupt liggande, själfulla ögonen och
den höga, intelligenta pannan. Säkert
en ung vetenskapsman; blir då första
tanken,

Dock — hr Michaelson är ägare af
och disponent för Schebo järnbruk i
Roslagen. När han får någon tid öf-
rig från det stora brukets skötsel,re-
kreerar han sig med dramatiskt förfat-
tareskap, icke som den begåfvade di-
lettanten, utan som den allvarligt be-
grundande och den dramatiska konsten
med hela sin själ tillgifne värklige
skriftställaren.

Vibjödosen doftande Havanna, tände
den och samspråkade rätt länge om
vår inhemska dramatiska konsts nuva-
rande läge och dess framtidsutsikter.
Vi hade glädjen se våra egna åsigter
härom till fullo delade... Och så
kommo vi till ett par små frågor.

Huru hr M. började skrifva yjeser?
Ah, det var redan under hans stu-

denttid iUppsala. Till en början var
det nationsspex, kom så sedan Bell-
manspjeser tor S. H. T. och därpå åt-
skilliga bearbetningar och originalförde
svenska hufvudstadä- och landsortssce-
nerna; de senare likväl helt anonymt,
inför offentligheten trädde han 1881
med skådespelet Marguerite".

bar tidenmeägifver honom äramastiskt
författareskap?

Han skrifver aldrig i Stockholm,
utan på Schebo bruk under de långa
vinterkvällarne. Om möjligt anslår han
då för hvarje afton en viss tid och före-
lägger sig ett visst pensum. Först
behandlas styckets fabel i form af en
skiss för att se, huru det hela tager
sig ut. Så kommer det första drama-
tiska utkastet och därpå den utförliga
utarbetningen. Till en början skrifver
han blott en sida hvarje afton, men
alt efter som han mer och mer lefver

hr-
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JUUiMl1' X T^ K? T M V? M^ IV är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi°Atelier. För en
, y -XjL JL M_li JLi JK MHå it x^l ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:
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GERMAN!A Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin FERD STAMER_^_ . Generalagentur förFinland, Kichardsgatan g. r i^Hi-/. O 1AMJiK.

o.olaNder, I Carte cTor^ I

k
-å
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CHAMPAGNE.Mjik*
i i1Renault & C:o|
i cognac Ii I
1 Verldsberömda kvaliteter. |

Generalagenter för
mguld ]de ledande velocipedfirmornaiEngland

K-
KMedaljerna.d£eeec" velocipederna

äro de modernaste i marknaden; säljas

Iendast hos ":":bronsSkilnadstorget 2. mm tmmMM å tit.
LONDON & MELSINGFOKS

I.■ W. NORDQVISTs SkrädderiaffäF 52 Alexandersgatan 52
-4-«- Rekommenderar sig i den ärade allmänhetens åtanke. Välgjordt arbete, ytterst billiga priser!

CA F E 33©§;äi*
rekommenderas

OskarAxel PiMffifen Torr Genuine Arraks Punsch
~~ ' & ~" Guldmedalj 1Paris 1889.

Levins

3 £ å s"ii
■g Usi*
-■^ c ocd C?ri ■

11SIS
.CCS :cä ca r3 > P 0

Av v /I

HF / i

* /

/Eetammenäeras
/på detbästa.

-*^® r%
CJla.. c3L© Haucourt, Borcieausc

Kingston @lå cfom's duoi éamaica ##^*-
S. G. FRYCKMAN, Helsingfors.

HELSIHBFORS LACK & POLITUR rekommenderas „«SSI n.
RAK- ét FRI§ER§iLOICI

ok Norra Esplanadgatan ok viktor wnnw & C-n<**» Invid-Waseniuska Bokhandeln <*"» VIKIUti ZiTUUW & 0.0

J. C. M^XMONTAN Viner å Spirituösa. Helsingfors Charkuteri MikÄ aL).:o 2

UESTAURAJIT
Östra- Henriksg-atan 1.

Tjögakttiingsfullt
O-Ä.H.IL. SÖD£3HSTH.ÖM.

4:50 (r

J: vill Ni

sig in ihandlingen, växer attonens pen-
sum och om en sju a åtta veckor är
den nya pjesen färdig. Men arbetet
är härmed inte slut, ty hr M. sätter
själf sina stycken iscen och leder de-
ras inöfnirig in iminsta detaljer".

Af hr M. hittills författade större
dramatiska arbeten må nämnas:

Marguerite, skådespel i5 akter, dra-
matisering, uppfördt å Nya teatern
1881.

Markis de la Ferriére, pjes i 3 ak-
ter, uppförd å Nya teatern 1884 samt
å Svenska teatern iHelsingfors.

Ett val, pjes i 3 akter, uppförd å
Nya teatern 1886, Göteborgs Stora
teater, Helsingborgs teater m. fl. svenska
landsortsscener samt å Svenska teatern
iHelsingfors och Bergens Nationelle
Scene. (Det stycke hr M. försin egen
del ställer högst.)

Återgång, pjes i4 akter, uppförd å
K. Dram. teatern 1887.

Moln, komedi i 3 akter, uppförd
därsammastädes 1890 samt å Svenska
teatern iHelsingfors.

Skandalen inatt, komedi i3 akter,
uppförd å K. Dram teatern 1891, fler-
städes isvenska landsorten, & Svenska

teatern iHelsingfors. Bergens Natio-
nelle Soene, DagmarteatretiKöpenhamn,
i danska provinserna, flerstädes iFin-
land samt å Adelsklubbens teater iPc-
tersburg,

Ett ungkarlshem, komedi i3 akter,
uppförd å K. Dram. teatern 1892,
Göteborgs stora teater, flerstädes i
Landsorten, iFinland, i Petersburg,
DagmarteatretiKöpenhamnochiDan-
ska provinserna

Förr i världen, komedi i3 akter,
uppförd å K. Dram. teatern 1893, å
Dagmarteatret iKöpenham och hos di-
rektör August Lindberg.

Unge grefven, komedi i3 akter upp-
förd å K. Dram teatern.

Af förestående arbeten äro på tryck
utgifna: rEtt val",„Återgång", Moln",
..Skandalen inatt" (äfvenitysk öfver-
sättning, nEtt ungkarlshemI', Förr i
världen-' och senast nUnge grefven".

*&£tJM<

Notiser.
— Fru Hilda Castegren. Då till

vår kännedom kommit att de rader,
som i senaste lördags Programblad
stodo att läsa under fru Castegrens
porträtt, spridt sorg i många hjärtan
och förtviflan i mången själ, emedan
man förstått dem så att fru Castegren
för alltid lämnat vår svenska scen, få
vi härmed meddela den fägnesamma
nyheten att så icke är fallet. Tvärtom
återvänder fru Castegren hit rätt snart.
Hennes engagement hos Fröbergsutgår
med denna månnd, så att vi redan i
början af oktober torde få återsehenne
här på tiljan, möjligen till och meddå
inågon operett.

Det skall bliProgrambladet ett sant
nöje och en utmärkt anledning att då
åter få meddel hennes porträtt. —

—
Ett farväl. Istockholmstid-

ningen Hvad nytt" skrifves under
nämda rubrik:

Meissnerska och Ringvallska orkest-
i-arna äro snart nen saga blott" — i
Berns salonger åtminstone, ty som be-

kant habegge kapellen blifvituppsagda
till den 1 oktober. Endast under som-
marmånaderna kommer Meissner att i
det fria dirigera ett kapell, om hvars
sammansättning vi ingenting känna.

Anledningen till denna sakernas nya
ställning lär, ledsamt att säga, vara
kafépublikens ökade benägenhet för
varietéprestationer. Detta är för visso
ett sorgligt tidstecken, men vi tro,
uppriktigt sagdt, att det där „tecknet"
icke skall, alt sundt förnuft och alla
estetiskabegrepp till trots, kunna varda
beståndande i evighet heller, och då
blir väl åter allt som det skall vara.
Imer än ett fjärdedels sekel — det

blir ihöst 26 år
— har August Meis-

sner ledt aftonkonserterna i Berns.
Hade gubben Ringvall, eftermiddags-
konserternas gamle dirigent, fått lefva
några månader till, hade äfven han
hunnit fira ett liknande tjänstejubileum
som Meissner senaste år. Sonen upp-
tog emellertid hans fallna taktstaf.

Det är gamla traditioner, som nu
brytas. Hurusomhelst skall helt visst
hela Stockholms allmänhet, minnesgod
som den är, nu begagna sig af tillfäl-
let att bringa ett uppriktigt tack till
denna orkesterpersonal och till dess le-
dare, som med aldrig svikande samvets-

arofkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
mberäknadt) fås ett dussin kabinettskort,
na ett godt kort i föreningmed billigt pris. Vänd Eder då till Glogatan 3



Största specialaffär iLampor, Husgerdds- <£■ Köksartiklar.
€ngelska Järnsängar & Madrasser, Barnvagnar, ffadkar m.m.RRfiriFß PRårF" Butik: Alexandersgatan 34.

DnULJCn Unnrr, Kontor & Lager: Fabiansgatan 14.

AnnonseraDaglisfa.
►
— '

_|

Museer. <&rogram~*fölaå2t"
Konstflitföreningens museum iAteneum onsdag, lördag C^

och söndag 12—3, Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-erS
Konstföreningenssamlingar iAteneum alla dagar 12

—
3 gas för längre tid.OT2Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg,

rn""^20), onsdag och fredag I—3,1
—

3, söndag 12 r^r /?Ao / HvarJe annonsör får sis /7AO /UUÖ.. tidningen hemsand "W"Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och äJD
lördag I—2, "— -f- Gratis^ -f-

—
Cygnaei galleri iBrunnsparken alla dagar 9. f. m

7 e. in, PQ Annonser och prenumeration emottagas å tid-
Nöjen i dag ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp

Svenska Tea'em: Kl. »/a 8e. m,
'—^— >Finska Teatern: Kl. V2B e. m. Försumma ej att annonsera så länge

några lediga platser ännuKapellet. Musik. Kl. 748 e. m
O_>Opris. Musik. Kl. V» 8 e. m. ZLSZ2 återstå.

Nöjen imorgon cch öfvermorgon

Kapellet. Musik kl. */28 e. m
Lösnummer iLaurents urbutik

och genom kolportörer.Opris. Musik kl. V"8 e. m.
OQ

'^MÉfe^'^^^^^^^
Elektriska Ringledningar & Rumtelefoner T_ WINTER.levereras & uppsättas billigast af

G. F. WIKSTRÖ M, Ledig annonsplats
Elektrisk affär, H:fors. Högbergsg. 32. Telef. 1937.

Glödlamporper st. Fmk. 1:15.

Skilnaden 19. Telefon 1870,
utför tapetserarearbetenväl och billigt.

Obs.! Gardinuppsättning1.
W. AHLFORS

Kyrkogatan 11 Telefon 1001.

Lager af gamla, goda, bevtiligen
rerkligtäkta viner,direkt

importerade från lista
klassens firmor.

€xtra/in Punscl\,
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

PARAKAN SALAK TEE.
PeccoSouchon

Souchonpr. kg
JAVA-ASSAM
GedeponeerdFabrksmi10 Fmk pr, kg.

12 Fmk.

Parakan Salak Teet har öfveralltblif-
vit erkändt som ett oförfalskadt,kraf-
tigt och godt tee med fin arom. vida öf-
verlägset men betydligt billigareän detkinesiska teet, och är det enda tee, som
införes i original förpackningar på V"Vio Vi Va kg.

Parakan SalakTeethar erhållitföljande
utmärkelser för sin utmärkta qvalité.

Guldmedalj Paris 1889, Brilssel 1893,
Chicago 1893. Redersdiplom och stora
GuldmedaljenBatavia1893. GuldmedaljHamburg 1893. GrandPrix Antwerpen1894.Hedersdiplom Spna 1891, Winschoten1894, Croix d'honneur Amster-dam1895.

Helsingfors iseptember 1895
KARL GÖHLE.

Agentur för Finland. & Ryssland,
Nederlag. Norra Esplanadgatan 37

JOUVIN & C:o's
världsberömda franska

HAJVDSKAR
säljas endast hos

"XiXT. T-A.HT
N. Ksj>!aiiailf/. 37

Oöhlrsgård.

ULLGARN
frän 5:50

—
18 pr.kg.

créme färgadt & hvitt homulls-
virkgarn på nystan, märkgarn,
rulltråd,tickursskyddskapslar af
celluloid a I Fmk. Carlsbader
st.rumpstickor 25 p:ni omgån-
gen, virknälar från 10 p:nipr.
styck.

Beställningar på all slags ma-
skinstickning emottagas.

2t£L3£a.elsg:a.ta.:n. 2.
■f a, ;iiQ 7)D i.

Ang. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

S o 5 UJ

W C3o C 00

44 O

£ o
°

o "St|

ktiebolaget Hclsi ors
Apotekares

DROGNEDERLAG
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

p g

»8
PARFYMER, TVÅLAR, SVAM-

PAR, PITSPASTA, SILFVERTVAL,
AMYKOS, DROGER OCH KEMIKA-
LIER M. M. BILLIGAST

DROGHANDELN
GLOGATAN 4

K. A.DAHLIN.

grannhet fyllt sin mission att idet
torna kafélifvet ingjuta musikens föräd-
lande balsam.

— HelaFaust' uppföres nu såsom
en enda stor och praktfull ballett å
Empireteatern i London. Företaget
lofordas mycket af tidningarne.

— „GamlaBerlin" är titelnpå ett
nytt ..fosterländskt" skådespel om fem
akter af Wilhelm Wendlandt, hvilket
hade stor framgång vid sin premier å
Königliches Sohauspielhaus ikejsarsta-
den vid Spree. — Kan nu inte någon
med ledning af Claes Lundins och Au-
gust Strindbergs „Gamla Stockholm"
ge oss ett liknande stycke?

— »Frauenlob" heter en opera i
tre akter af Reinhold Becker, som ny-
ligen fått densamma uppförd å kungl.
operahuset i Berlin. Ämnet är från
1200-talet och behandlar mastersånga-
ren Heinrich von Meissens, äfven kal-
lad F rauenlob", skiftelserika lefnad.
Musiken säges vara synnerligen rik på
yackra melodier och operanisin hel-
het blef mycket omtykt af publik och
kritik.

— På Nationalteatern iBerlin var
det härom dagen premier på ett nytt
sensationsskådespel i 5 akter af mär-
ket H. B." Skådespelet kallas Idårhuset" och skall vara synnerligen
rikt på spännande scener.

ELLEN TAMMELIN,
Garn- och Stickningsaffär

S. Esplanadgatan 8,
Välsorteradt lager af Ullgarner

samt Strumpor och Ylleunderklä-
der m m. lörFruntimmer, Her-
rar och Barntill billigastepriser.—

Alla slags Stickningsarbeten
utföras efter beställning fort och

billigt.
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<3Cemgjoréa <$apyrossQr,
i „
iaskar om 250 sta 2:50 p

st. a 1:2?) p.
K;ist. å 85 /'

UlO st- å 15 p.
i* »

hos Jacob Reincke.
55 N. Esplanadgatan 35,

Celef. 1188.

w^^^^

Billig-ste försäljning:
af In- & Utländska Ylle trikoter, chevi-oter, byx-& paletotyger. Kostymer för-färdigas till billigaste priser, samt för-
säljning af Tammerfors & Forssatyger
bomacéer, kretonner & svarta helyllety-
ger. OBS! Vackra bomacéer till s*o p.m.

Brunnsgatan N:o 11, telefon 1749.
E.3Jäf "berg:.

CD

c\3

>

Nu inkommet:
Största urval moderna

band, spetsar, sidentyger
m. m., m. m

hos
FIRMA

H. ELLMIN
9 Alexandersgatan9

NYA

Glasmagasinet
3 Mikaelsgatan 3.

Olsson k mm.

Carl ]3ergroth.
Alexandersgatan 21

T,11S5-
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.

A, A. Bareks Blec■^^^^^^^^^^■^Flatslageri.Regeringsgatan I:o 10. Telefon 1071
Um», ana s,ags aroeten,Roppar,messine,zink 4b,e<*p,4t, sam,Brtenninsffoohlampreparationerafal.asl.&for,välo. WMtf.


