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5 Tidning för Helsingforsa t-I
CÖ§' Teatrar och Konserter.
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Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredas;.
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Ux> 2. Onsdagen den 4 September. 1895.
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Fru Grunder.
Hr Wilhelms son,

Hr Beckman.
Hr Kj-ström.
Frk Gerasimovitsch,
Frk Stjagoff.

Waseniuska Bokhandeln.
af fin?, äkta Viner,fuognac, Likörer & Rom.

Eriinqvistska stenhuset. Telefon 320.

Guldsmed

AXEL jModen\t lager
Hösten
1895. js!&r Filt-

%"^^Sr 10 Mark.
■"^ Silkeshattar 20 mk.

J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.c/. //. M^/CÄTZ..

VINJSANDBL.
éirrafis t^unscß

prisbelöntpåmånga utställningar, sistpå
världsutställningeniChicago.

<$Guldmedalj 1890.

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

35 N. Esplanadgatan
(Wredes hus)

Telefon 14z2"7.

FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT AR 1827
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. V. Stenberg, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktion

Kontor3ST. iMragasinsgatan JJso 1.
S>eeialaffär för blomsterkort ochport- Portmonnäer,

Leksaker,
Galanterivaror

Juho Wirtanensmonnaer.
Största lager af

Portmonnäer och Pl&nböckor,
ivheter nu inkommit.

N. Esplanadgatan 37.
Möbeltygsaffär.
Järnsängar och madrasser.
Kullgardiner.
Fjäder och dun.
Tapetserarearbeten.

hvaraf billigast hosÖ. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemskaskodon,Prima

gummigalosoher, äkta Collanolja m. m.
K. F. Winter,
48 Kaserngatan48.Oskar Fröberg,

48Kaserngatan,

KTTi r>i j o i ,1 FörstaAteliern1tr. upp.. iii. Stanlberg Andra Atell ŝi
4
niforspp.

(Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -|T!|^Nmf\ (~* "D A "R1
(Billiga priser. 6 mk pr duss). Jj \J X V^ VJTXV -L "
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 4 September 1895,

kl, 7,30 e. m.
Förandra gången

TILL1 "EN
Skämt i 2 tablåer Inhemskt original.

Personerna
Hr Malmström.
Fru Grurider.
Frk Paldani.
Hr Hansson.
Hr Ahlbom.
Frk Gerasimovitsoh.

Pippa . . ■

JUnima. . .
Llli,17 år .
Eik . . . .
Pitte. . . .
Lba, piga .
Jmas, soldat Hr Nyström.

På en landtegendom.
OBS.! Mellan pjeserna en längre paus!

Derefter för andra gången

Kantor JKekkonensboekningsresa.
Listspel i3 akterafR.Kiljander. Öfversättning från

finskan af G. von Numers J:r.
Personerna

Hr Eiégo.
Hr Berlin.
Fru Eiégo.
Frk Paldani.
Hr Henning.
Hr Lindh.
Hr Malmström,

ii ii ull i 'Ml \^mAlbert, hans s<7i^M
Stliiia. lians dottei^^HYiri. lians lirorsdotteiH
Salnielii. student . H
Ewtor Kekkonen . .^^^^JVii(|vist, i d. v;n-.|-liuTvTH^^^|
FrökenKraftmän, luttighusftirÖÄ

ståndarinna H
Mittöiien,kolportor 1
Hws 7 barn.

En kypare I
Ei ujjpasserska I
Xi tjenstejungfru

Händelsen iHelsmgi^^^^^^^|
Börjaskl. 7,30 och slutas omkr.kl. 10 e. m

Doktor Kaarlo Bergbom

Finska teatern har fortfarande lyckan atthafva
kvar sin gamle bepröfvade direktör, som med känd
förmåga och säker hand under många år imed- och
motgång ledt densamma. Under senaste år nådde
oss vissa rykten om att D:r Bergbom hade tröttnat
vid det ansträngande teaterarbetetoch tänkte träda
tillbakaföratt lämna platsenåt någon yngre förmåga,
men dess bättre tyckes ryktet denna gång icke va-
rit tillförlitligt. Vi lyck önskateaternatt ännu ståun-

der herr doktorns erfarnaledning ochhoppasatt hans
afgång ännu längre"skall låta vänta på sig.

SUOMALAINEN TEAATTERI.
KeskiviikkonaSyysknun 4 p:nä 1895.

Kansannäytäntönä
allennetuilla hinnoilla

näytellään

YASANTASENA.
5-näytöksinennäytelmä. Aihe otettu Cudrakakunin-

kaan muinais-intialaisesta näytelmästä Mritsha-
katika (Savi-vaunut). Emil Pohl'in saksalai-

sesta mukaelmasta suomentanut Irene Mendelin.
Henkilöt

Tscharudatta, bramaani....
Koliasena, hanenpienipoikansa.
Maitreja,bramaani,Tsoharudat-

tan ystävä

Samsthanaka, hallitsevankunin-

Axel Ahlberg,

Knut "Weckman

Ariaka. paimen, sittemmn^u^M^^J^^^Mningas .^ska^Saloß
Yasantasena, bajadeeri ....Katri Eautio|
Madanika, hanen orjattarensa .Kirsti Suonio
Kylvettäjä, sittemminBuddhalai-

Aleksis Eautio,nen kerjäläismunkki. . .
Hovilainen, Samsthanakan seu-

rassa
TliTuöinär^^^^^^^^^^^^EmilFalck.
Viraka ■» kuninkan henki-/Konrad Tallroth.
Kandanaka / vartijoita \Taavi Pesonen.Matura, pelihuoneen isäntä . .lisakki Lattu.
Pelaaja Evert Suonio.
l:nen \ tpl_- tfp:n /lisakkiLattu.
2:nen / teioittaJa ;Everfc Suonio.
Stavaraka, SamsthanakanpalvelijaMimmiLähteenoja
Kumbilaka, Vasantasenanpalvelija — —
Euiiinkaalinenairut Emil Falck,
Radanika, Tscharudattanpalvelijatar Olga Salo.
l:nen 1 . /Kaarle Keihäs.
2:nenimies iHemmo Kallio.
I:nen \ nainpn /Maria Eängman.
2:nen / (Naemi Kahilamen.
Kansaa. sotureita, henkivartijoita, tuomaria, Samst-

hanakan orjia, Vasantasenau 6 orjatarta, Vasanta-
senan orjia. Ensimmäisen näytöksen perästä
lyhyt väliaika. Toisen ja kolmannennäytök-
sen perästä pitkä väliaika. Neljännen näy-

töksenperästä lyhyt väliaika.
Ovet avataan k:Io 7. Näytäntöalkaa k:lo '/aöja loppunk:lo ll%\\

Otto Näre,

Josef Wiberg,

CT> T\ J T~T W FcnlflnflHn list» kl.Fotogr.atelier.Ele- ■**Iförhalande til[arbetets
jf iIVPATinRnI INL tsPianaa9- «'i Kalita porträtt ivisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri— "
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IJULIUS SJÖGREN *j
Mikaélsgatan 4. Centralshut.

% Ylle^ och frihoivaruaffär. «
J* Vålsorteradtlager. Billigapriser. £**********************************

Ju/försäkringsaktiebolaget
KAIETI

Eifforsaßringar & JEifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

Iiaf/ctsia tus itofrfunttt^fA

y^J: Der Grundbau af M. Strukel.
Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist. fmå

Fransk vetenskaplig o. skönliteratur. ||p
Konst- och Pappershandel. S

IIJJäst blir ilängden alltidbilligast.||
|| Köp alltid en ||
Ék n V/IV T Q T fl T?"

»« så är Ni säker om att få en godmaskin. j5«
%% Kom och bese nyheterna för1895 i

HUFVUDDEPOTEN,
%i^ O e ntra Ip ass age n. %^

Reel behandling hafva förut kännetecknat
É^ oss och utlofvas äfven nu af
M Axel Wiklund, iifp Generalagent och inne- HJ r̂ Felll£ an 1|MNaivareafExcelsiorde- "Jjft,19 p
ÉÉ poteniOentralpassagen

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

Biljettpriserna äro
a Fmk 4: —

» 3-
—Länstolar . . . . . .

Parterre n:ris 33— 72
3—1 54 „ „ 2- 50

Parterre-gaUeri^l
Parterre-avantscen

» . 2:50. 20:
—

stycketals. .Parterre-loge^^^^B
Förstaradensfond^^BFörsta raden . .
Andra radens avantscen

3:50
3:50
4:—
3:—

12: —
2*stycketals

Andra radens fondJ^^H^JAndra radens sida, rramplats^j„ „ „ öfrigapl^ser
Tredje radens avantscen^^^^H

1:50
1:50
1: —
6:

—
1:

—[."■■"

stycketals
Tredje radens fond

sida
galleri

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl 9 f. m. -- 3
o. m. samt från kl. 4 e. m., sön- och helgdagar kl
9— lo f. m., I—2 midd. samt från kl. 4 e. m äfven-
som de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12— 3 e. m. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges för hvarje biljett 10 procent utöfver priset.

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

Fredagen den 6 September

Samma program.

»3@K'

CAFE VICTORIA, fe—
Östra Henriksgatan 13. Tel. 1866,

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

SOCIETETSHUSET.
nof(6Us BGDEGJI."

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

o^eus
frukost och aftonrestauration. Kall buffet a la Ber-

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

Éf
'

r

Franska lifförsäkringsbolaget
ifLURBAINEJW Aktiekapital:12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs. Jp
ijjv Bolaget meddelar fördelaktiga lorsäk- xg

ringar af alla slag. Genom samarbetemed *8o
@h\ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolaCTetL'Ur- (fåJfiy baine et la Seine beviljas de försäkradevid /">?
*»x sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, IgS
|28) hvilka fullkomligt säkerställa såväl denför- (fö
vm säkrade och hans familj, som ock de per- 5g

söner, med hvilka han står iaffärsförbin-
delse för den oundvikliga förlust, som en (m

afåL sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 2p
ler en olyckshändelse medföra. Bolaget ef- v&é
terskänker nämligen, såsom allmänt bekant, (|f|

.gjtv, premierna för hela sjukdomstiden ochutbe-
talar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- '*&
lig och resten vid dödsfall. (jji;

BolagetL'Urbainesförsäkringarärodär- /g
för särskildt att rekommendera för herrar
affärsmän, då det gäller att säkerställa mI«v större affärsföretag genom lifförsäkring, fa&() emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- W

|§K) samma störingar svårare sjukdomsfall all- (få
tid medföraoch hvilka ofta nog"bringabor- xg

§>^ ges- och förlagsmän stora förluster.
@)\ För dessa väsentliga fördelar erfordras fä
sfL icke några extra premier utan endast att /s»yil) den försäkrade afstår från den årliga vinst- W
ffih andelen. (få

Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg.1. m
(Bart von tffinorring.
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HELSINGFORS RULLGARDINSFABRIK rekommenderar sina tillverkningar.

y v__
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kommenderas!Operakällarens restaurant & festvåning re

I
Korrespondenser.

Stockholm den 24 avg. 1895
Herr redaktör,

Ni ber mig sända eder några rader
om huru man under sommarhettanroar
sig iStockholm. Jag villdåbörjamed
Djurgårdsteatern, hvilken sedan några
dagar bjuder på nytt program. Som
lever de rideau gifve3 en liten pje3
nFör tidigt", proverb i en akt af An-
ders de Wahl. Den unge författaren
har haft ett godt öga för ungdomens
rika känslolif, när han tog sig för att
skrifva sitt vackra proverb. Åskåda-
rens intresse tages istigandegradhela
tiden ianspråk. Både ögon och öron
hafva full sysselsättning och en syssel-
sättning, som lämnar den behagligaste
stämning efter sig.

-För tidigt" är en kärlekshistoria så
olik alla andra, som man vanligtvis får
sig till lifs på teatrarna, och blir just
genom sin enkla byggnad så mycket
mer sannolik ocb mer njutbar än an-
dra teater-kärleksaffärer bruka te sig
för den, som står utom saken.

En gosse och en flicka återse hvar-
andra några år efter deras gemensamma

barndomslekar. Idessa lekar låg det
mer än barnavänskap. Och detta mer
var just det frö, somsedan föddekärlek.

Detta är alt! Fagert,natursant och
hjärtevärmande berättadtiFör tidigt".

Willes roll utföre3 förtjänstfullt och
naturtroget af författaren själf, ochKa-
rin har ifru Eliason en framställarinna,
som gör alt hvad hon kan föratt åter-
gifva en antaglig bild af hur »lilla
Kajsa" bör ta sig ut som „fröken Ka-
rin", då hon smyckar sig till aftonens
bal.

Efterpje3en, Herr Kalfaktorn", är
ett lustspel i 3 akter af Ch. Bossuoch
Edv. Délavigne.

Om meningen är, att man skall en-
bart skratta,när man åskådar och åser
ett lustspel, då uppfyller Herr Kal-
faktorn" alla anspråk, äfven mycket
höga sådana, på ett lustspel.

Skall man åter ta den logiskt kriti-
ska blicken till hjälp, när man ser och
hör Herr Kalfaktorns" alla orimlighe-
ter, då tro vi ej att behållningen blir
mycket värd. Men det är ju en gång
så, att lustspel", lustspel" tagit patent på att
vara ologiska. Och då får man vara
nöjdoch ta dem som de äro.

Att ge sig till att utförligt beskrifva
Herr Kalfaktorn" skulle aldrig löna

mödan. Så'na där saker måste man
se och höra, när man assisteras af den
rätta teaterstämningen. Då får man
skratta otroligt och ofrivilligt till och
med.

Fast de uppträdande äro 13, tro vi
ej att detta olyckstal skall bringaHerr
Kalfaktorn" på fall. Och när så alla
dessa tretton nu göra alt hvad göras
kan för att trassla till och redaut denna
brokiga skratthärfva, då äro vi alldeles
öfvertygade om, att Djurgårdsteatern
en lång tidskall få alla sina platser be-
satta hvarenda kväll med en publik,
som känner det hälsosamma värdet af
ett godt skratt.

Då denna pjes gafs af Ranftska säll-
skapet i Göteborgunder namn af „Dra-
gonerna", kunde den, liksom äfven nu
här tycks blifva fallet, fröjda sig åt
fullständig succés, och när man får
skratta så att tårarna komma eniögo-
nen, då kan man ju lugnt påstå, att
wHerr Kalfaktorn"uppfyller sinmission.

Tivolis stora dragningskraft är fort-
farande den charmanta chansonetten
M:lle Naya, rl'étoile du Tivoli", som
man börjatkalla henne. Det särskildt
anmärkningsvärda beträffande henne är,
att denna franska chansonette förstår
att ta' sin publik utan att „sparkahögt",

något som eljes är oskiljaktigt fräi
hvarje franskt chansonettnummer.

Arenateatern, som alt sedan desf
början haft en afgjord framgång mcc
féeristycket Den sköna Melusina"
trots alla illfundiga försökatt motarbeU
detta för oss svenskar alldeles nymc
diga och sällsynt vackra teaternöjei
utstyrselväg, har nu under inöfning ca
annan stor nyhet, som lär blifva någct
alldeles noch nie Dagewesenes inöjes-
vag.

Nyheten, som skall framförasislutö
af nästa vecka, heter »Shenancloa" ocl
är ett på rika effekter öfverflödandi
militärskådespel, med charmanta skil-
dringar ur krigarens lif under krigstid

Öfriga nöjeslokaler har jag icke pi
någon tid besökt,hvarför jag för dennt
gång icke kan yttra mig om desamms
utan sparar dem till härnäst.

Au revoir

A. E
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wn^K^m A. fW% WP "■" V 17 T£ mj är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Atelier. För end«JKm. ML JBJJ JLj B_i w I^l ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14: —(r
l Ett wglgjordt arbete behöfver icke vara förenadt med högapr'*
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; GERMANIA Livförsäkrings Aktiebolag iStettin FERD STAMER_^_ Oeneraiagentur för Finland, Richardsgatan 2. f flnw' OIAMJin.

o.olaNder, É ' %I Carte dor. I
lirroyl
>] CHAMPAGNE. I
4 1
l^enault & C:o|

Verldsberömda kvaliteter.»1

Generalagenter för
de ledande velocipedfirmornaiEngland

»cfäecec" velocipederna
äro de modernaste imarknaden; säljas

öilb^vu±Wledaljer na.
BRONS USkilnadstorget 2. endast hos

mm mmÉMM im.
LONDON & MELSINGFOKS.

W.
ReKommerK-lerarsig i den ärade allmänhetens åtanke. Välgjord t arbete, ytterst billiga priser! -"+-

CAFE-RESTAUHAUT
Östra, He2n.rifesgrs.ta33.1.

rekommenderas Jjögaktningsfullt
CARL tSÖJ&ttJEL&Ttt.öJVE
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■!—! Å ir^l PtMotwi Torr Genuine Arraks Punsch

O GuldmedaljiParis 1889.

Begär/N^ ,

Oskar/ r* /
Levins/^Sv /

IÄ^/iskyld

Ia #RetommeaflerasIIx\. \ *

m^ /påddbästa.

Ola.. öLo Rancourt, Bordeaux
-*?^iH <3iingston (Blå f^om's cffium (Jamaica 7sss^*-

S. G. FRYCKMAN, Helsingfors.

cg Hilli HELSINGFORS LACK & POLITUR rekommenderas „«3SL „.
E RAK- ét FRI§ER§ALOIG

ok Norra Esplanadgatan ok i/nrrna ovnm/i/ a o.n&** InvidWaseniuska Bokhandeln <*"» VIKIUH bJUUVI & L:o

J. C. NLEXMONTAN fa k Mm.
i E_ "!Z" B33 !Ki GK I

Helsingfors Charkuteri "T"" 2

Ära

Chr. Glucks sista graflägning
iWien

Den 30 sept, 1889 blefvo Glucks
jordiska kvarlefvor inärvaro af repre-
sentanter för Wiens musikvärld ned-
sattta icentralkyrkogården. Efter li-
kets uppgräfning lades det iden konst-
närligt utrustade metallkistan, som var
uppstälde i kapellet på den katolska
kyrkogårdeniMatzleinsdorf. Kl. 3 e.m.
anlände konstinstitutets och och före-
ningames delegerade för att ledsaga
Glucks qvarlefvor till deras sista hvilo-nnn. De flesta deputationernamedfördekransar; hofoperateaterns var bunden
a* lager och palmkvistar, behängd med
sorgflor och försedd med anstaltens
namn på svarta band. Det imposanta
tåget inträffade kl. 4 vid central-
kyrkogården. Midt emot ingången till
tondiktarens graflund, ianläggningen
lör historiskt märkligapersoner, mellan
generalerna Hess, Uckatius och Johns
grafvar, hade man uppsatt ett prakt-
tullt tält. Hit fördes kistan, och kran-sarne grupperades omkring fotställnin-gen. Till venster om kistan låg på
ett litet bord, täckt af en svart duk.

den från den gamla grafvården uttagna
minnestaflan af sten och Glucks por-
trättrelief. Båda »ro bestämda för
staden Wiens historiska museum. Taf-
lan har följande inskrift: ..Här hvilar
en rättskaffens tysk man, en ifrigkri-
sten, en trogen make, riddar Christoph
von Gluck, den höga tonkonstens här-
lige mästare. Han dog den 15 novem-
ber 1787". Kring tältet hade en stor
mängd sorgklädda personer samlat sig
jämte dem som gingo i processionen
samt hofoperans manskör. Efter den
kykliga jordfästningen sjöngsLibera".
Kistan fördes nu förbi Beethovens och
Schuberts grafvar och Mozarts minnes-
vård långs en vacker häck, vid hvars
ända grafven ligger. Den renoverade
stenen, föreskrifvande sig från 1846
(Glucks 132:afödelsedag),var uppstäld
på ett klippunderlag. Bakombuskaget,
som omgaf denna plats voro damer och
herrar tillhörande operakörenposterade
och under ackompagnement af blås-
instrument uppstämde dessa en kör ur
Glucks opera Orpheus och Eurydice".
Då kistan blifvit nedsänkt yttrade di-
rektören Jahn: Så hafva vi då från
den obemärkta grafven fört dina jor-
diska kvarlefvor, du odödlige, hit till
en kungagrift, till en plats, som det

tacksamma Wien beredt åt snillefur-
sten. Hvem vore värdig att nogprisa
hans ära, förkunnahans storhet. Där-
till äro ord för svaga, språket för armt.
Så må då hans egna, oförgängligato-
ner och sånger stiga upp till den stores
och ryktbares ljusa sfärer, förkunnande
vår tacksamhet och hela världens be-
undran. Nu följde en andra kör ur
Orpheus", till hvilken åhörarne an-
däktigt lyssnade, och därmed slutade
högtidlighen. Kransarne nedlades i
grafven.

Det är en hufvudstad värdigt att så
på sin förnämsta grafplats bereda rum
åt de jordiska kvarlefvorna af landets
berömda män, därmed likasom i ett
pantheon samlande dem och görandede-
ras minne hedradt och lefvande ivida
kretsar för långa tider.—

-*~i ■

Ett märkligt varieténummer,

Konsterna äro mångahanda,menkne-
pen äro fler" lyder ett gammalt ord-
språk. Och sätten att knipa publiken
med nya förströelsemedel synas aldrig
tryta.

Särskildt har uppfinningsförmågan
hvad djurdressyr beträffar lämnat oss

det ena öfverraskade profvet efter det
andra. Till de mest uppseendeväckande
och obestridligen mest originellaiden
vägen får väl räknas den boxandekän-
gurun, som under senaste veckor upp-
trädt iBrunnsparken härstädes.

Det är en företagsam amerikanare,
M:r Delevare, som har äran af denna„uppfinning" Hur han kom på en så
luminös idé, ha vi oss icke bekant.
Alt nog, han fick fatt på en känguru,s
snörde ett par poxhandskar på desa
framtassar, drog själf på sig ett par
och började så inviga djuretiden ädla
boxningskonsten, ehuru man senare
kunde kalla det fören brottningskamp,
ty så ser ter sigisjälfva värket numret.

Kängurun hör egentligen hemma i
Nya Södra Wales och Tasmanien. Fal-
len är rikhårig, tät, glänsande och mjuk.
Färgen gråaktig, pä ryggen mörkare.
Underarmen, skenbenet och vristen äro
ljust gulbruna,fötternasvartaktiga, svan-
sen gråaktig, ispetsen svart, öfverläp-
pen hvit, öronen utvändigt bruna ooh
undre kroppsdelarna smutshvita.

Jättekängurun upptäcktes 1770 af
Cook. Den lefver pågräsbevuxnnslät-
ter eller iglesa buskmarker och håller
sig ihelt små flockar, hvilkas medlem-
mar föga bekymra sig om hvarandra.

|rofkort a 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- M rMI W^ W "W W^ "■" ]%T Ml,mberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. Jf^L M. BJI MJ Jl MJJ IIi^lha e" godt kort i föreninfl med billigt_pri3^_Vänd^derMdåJin^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_Glogatan 3



*y^/s/a specialaffär iLampor, Husgerdds- é 'Köksartiklar.
€ngelska lärnsängar & Madrasser, Barnvagnar, jjadkar m.m.RR/IDFR PRåFF" Butik: Alexandersgatan 34.

OnUUCn Unnil, Kontor & Lager: Fabiansgatan 14

Daglisfa.

Museer.

Konstflitföreningens museum iAteneum onsdag, lördag
och söndag 12— 3.

Konstföreningens samlingar i Ateneum alla dagar12— 3
Stuäentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg.

20), onsdag och fredag I—3, söndag 12—3.

Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och
lördag I—2,

Cygnaei galleri iBrunnsparken alla dagar 9. f. m,

7 e. m.

Nöjen i dag

Svenska Tea'em: Kl. 72 S e. m.
Kapellet. Musik Kl. V4B e. m,
Opris. Musik, Kl. io8 e. m,

Nöjen i morgon cch öfvermorgon

Kapellet. Musik kl. '/g8 e. m
Opris. Musik kl. 1/28 e. m.

-- *
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Ledig annonsplats

Elektriska Ringledningar & Rum-
telefoner levereras & uppsättas billigast al'

G. F. WIKSTRÖM,
Elektrisk affär, H:fors. Högbergsg. 32. Telef. 1937Glödlamporper st. Fmk. 1:15.
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Ledig annonsplats.

Annonsera

<&rocjrami ~cfålaåef"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid,

/}A / Hvarje annonsör får sig ni iUOS.I tidningen hemsand UOS.I
■
—

-l- Gratis. -*-—
Annonser och prenumeration emottagas å tid-

ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1 tr. upp,

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.

giJ^^Ji^r^

T. W IN T ER
Skilnaden 19. Telefon 1870,

utför tapetserarearbetenväl och billigt,
Obs.! Gardinuppsättning'.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001,

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

importerade från l:ste
klassens firmor.

€xlrafin )\rra)^s punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

PARAKAN SALAK TEE.
PeccoSouchon

Souchon
JAVA-ASSAM
GerfeponeerdFabTbm;

pr. kg.
10 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 billigare än det
kinesiska teet, och är det enda tee, sominföres i original förpackningar på i/20Vio Vi Va kg-

Parakan Salak Teetharerhållitföljande
utmärkelser för sin utmärkta qvalité.

Guldmedalj Paris 1889, Briissel 1893,
Chicago 1893. Hedersdiplom och stora
Guldmedaljen Batavia1893.Guldmedalj
Hamburg 1893.GrandPrix Antwerpen1894.Hedersdiplom Spaa 1891, Winschoten1894, Croix d'honneur Amster-dam 1895.

Helsingfors iseptember 1895
KARL GÖHLE.

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

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HANDSKAR
säljas endast hos

N.Esplanadg.37
Göhlesgärd.
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ULLGARN
frän 5:50 —

18 pr.kg.
eréme färgadt & hvitt homulls-virkgarn pä nystan, märkgarn,nilltråd,fickursakyddskapslar afcelluloid å I Fmk. Carlsbaderstrumpstickor 25 p:ni omgån-
gen, virknåhir från 10 p-ni pr
styck.

Beställningarpå all slagsma-
skinstickning emottagas.

t», 111Dy) n t,,

Åug. Ludv. Eartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26.

Telefon 169.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

PARFYM!, TV.ll,in, SYAI-
PAIi. rHSPASTi, SILFVERTVAL,
UITIOS, DROGER OCH KEMIKA-
LIER )!. 11. BILLIGAST

DROGHANDELN
GLOGATAN 4

K. A. DAHLIN.

Om sommaren drager djuret undan till
småskogen för att söka skydd mot so-
lens brännande strålar.

Köttet och huden äro begärliga,och
arten har genom de ständiga förföl-
jelserna trängts altmera tillbaka inåt
landet samt börjar äfven där bli min-
dre allmän.

M:r D:s jättekänguru är 6 år gam-
mal och fullvuxen. När djuret, som
liknar en blandning af jätteråtta och
jättehare, står på bakbenen, har det en
höjd af 1,80 meter, eller något öfver
3 alnar. Kängurun är dum, och m:r
D. har behöft hela 4 månader för att
dressera djuret för boxningen. Djuret
är till sin naturegentligenmycket fromt,
men blir vid åhörandet af musik retadt
nästan till raseri. Isin kraftiga svans
har det ett präktigt stöd och besitter
i sina framben enotrolig muskelstyrka.
Kängurun gör språng om 5 å 6 meter.

Nu börjar en boxning efter alla denna„konsts" regler, och båda motståndarne
äro försedda med väldiga, stoppade
boxhandskar. Det är ingen lek, utan
rama allvaret, och m:r D. har många
gånger blifvit mycket illa tilltygad.
Till sist höjer han fingret, fixerar dju-
ret skarpt och kommenderar: K,uhig",
d. v. s. »stilla!" och då ..kuschar"kängurun likt en lydig hund.

Efter tvekampen besökte vi m:r D.
ihans klädloge, där han satt flämtande
och med häftigt arbetande bröst. Ehuru
m:r D. har ett nästan tumstjokt läder-
pansar på sig, träffar dock Hans" —
så heter kängurun — med sådanstyrka,
att det blir blånader på motståndarens
kropp och pansaretsjälft synes som om
det utgjort skottafla för gevärskulor.

Nix
$%3%Jå&

Notiser.

— Högt gage. 3,600 kronor i
veckan eller öfver 14,400 kronor pr
månad utgör gaget åt den berömda
skådespelerskan miss Netersolo vid Gar-
riok Theatern iLondon.

ELLEN TAMMELIN,
Garn-och Stickningsaffär
S. Esplanadgatan 8

Välsorteradt lager af Ullgarner
samt Strumpor och Ylleunderklä-
der m, m. lörFruntimmer, Her-
rar och Barn till billigaste priser.—

Alla slags Stickningsarbeten
utföras efter beställning fort och

billigt.
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f&Cemgjorda <3apyrossQr.
« „iaskar om 250 sfTa 2: 50 p,

st å 1::>ri p.■■ . å 35 p
■'"Kl il 15 p

i
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hos Jacob Rem c k e,
35 N. Esplanadgatan 35,

Celef. 1188.

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 & svartahelylle,ty-
ger. OBS! Vackra bomacéer till50 p. m-

Brunnsgatan N:o 11, telefon 1749.
B. Xiöftoergf-

CD

CG
K)
O

>

Nu inkommet:
Största urval moderna

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

hos
FIRMA

H. ELLMIN,
9 Alexandersgatan 9

NYA

Olasmagasin©!
3 Mikaelsgatan 3

OLSSON å ALM

Carl Jergrolh.
Alexandersgatan 21.

T,HSB.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.

A, A, .UcirCKS JölöCK; öÉ ITlå.tslaff©ri RpflPriniraatan N-n 111 Muta UTI
Uti» ana s,aKSarbetenifcoppa-,n,eSslnB,z,nk*Wectp!at, lt R " ,vitenmngrar och lampreparationerafalla slag,fort välo. billigt.


