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Kaisaniemi
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Teatrar och Konserter. I Värdshus, f
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° Kaisaniemen
Ravintola. =
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Varmlufts- o.

Basängbad Rekommenderas.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag,

\

©. A. Wiekström.

tr

Söndagen den 25 Oktober.

N:o 25.

1896.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF. Fabsansg. 31.
SVENSKA TEATERN.
SUOM. TEAATTERI.

Orleansin neitsyt.

Gästuppträdande af

(Die Jungfrau von Orleans.)
Friedrich Schillcr.

.

*JC&rr c£ora SvannSerg.
s:te gången

Talbot, Englantilaisten ylipäällikkö

TanQnerays andra Mslru.

Fastolf

Johanna,

ål

Cayley Dremmle
Frank Misquith

Hr Wilhelmsson,
Hr Lindroth.

(iiordon Jayne

Morse
Lady Orreyed
Fru Cortelyon
Paula

Fru Bränder.

Frk Lilj änder.

Ellen

Våra dagar.

;*) Aubrey Tanqueray
**) Paula

3^
1

.Q

Hr Tore Svennberg
Fru Julia Håkansson.
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.
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4:jäs. Kuninkaallinen linna Chalons sur Marn'issa.
5:des. Taistelukenttä.

J. H. WICKELS
«!Mt!lL

ARRAKS PUNSCH,
med guldmedalj vid många
P^ Prisbelönt
utställningar. Högsta

utmärkelse he(Diplome d'honneur) vidutställ-

derspris
ningen iBordeaux1895.
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talla.
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AXEL PALMROOS

yyVagasin du j\ford.

Lager af fina äkta UitlßP,

tyamttappor, jaaqueifer, siåenvaror, ylletyger for
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa våra kända
specialiteter till innevarande saison.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

m

Ylle- & Tricotvaruaffär
N. Esplanadg. 37.

W. STENBERG, General-agent och

Telef. 1727.

Kaserngatan 46.

.^

(vis å vis Föreningsbanken).

PORTMONNEÄR
OCH

BLOMSTERKORT.

Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af D:r Lahmanns
underkläder.
Ensamförsäljn.afJouvin&C:o's
i Grenoble verldsberömda

Cognac, Rom o. Likörer
TJnionsgatan N:o 17.

Hjeit & Lindgren.

C
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AWXI
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Xlj

ISTso X.

Viner & Spirituösa
billiga priser.

Juho Wirtanens

Försäljning af

handskar.

Teknisk-inspektör vid Direktionen.

Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager af

Specialagäl för

§KOAFFA«.
Ö. Henriksgatan

N:o 3.

Störstalager af inhemska skodon.Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

te

s

nu Unionsgatan 28,

A. W. EKLUND & C:o

Oskar Fröberg.

i5
Q©

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

JSoSalomGyte.

Damskrädderi under utmärkt ledning

5T

Cognac, Likörer & Rom.

soirée, visit & fivaråagséräliter.

G. Tahfs

=5

CO

Alla dagar

FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. Prisbelönt i Paris.)

Kontor KT. HVEa,S£i!3±:o.ss^t.£tix

55,

syydessä.

o^mdadt första Ryska Brandförsäkringsbolaget "WfHf
Telefon 231

1

Ovet ayataan k:lo 7. Näytöntä alkaa k:lo 7^B
ja loppuu k:lo 11.

Wiener Damkapellet

Billigaste premier. Snabb och liberal reglering.

""

9:säs. Vankitorni.
10. Taistelukenttä.

Lyhyet väliajat övat: 6:en ja 7:en, B:en ja 9:en sekä 9:en ja
10:en kuvaelmau välillä,
Pitkäc väliajat övat: 2:en ja 3:en, 3:en ja 4:en sekä s:en ja
6:en kuvaelman välillä.

H* el IL a m P
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Rheims'issä.
7:mäs. Elieims'in kirkon edua-

3?mäB^Englänmäi3teiOeTrT^^^^^

TT*
C?
Å
Stahlberg
K E.
a^^^£s^ AJs^^t£^r^
Å.

o5

6:des. Avonainen pilarikäytävä

non'issa.

från kl. 3 e. ni.
1,lk

Cfq

Hemmo Kallio.
lisakki Lattu.
Knut Veckman.
Mimmi Läbteenoja.
Sirkka Hertzberg.

»Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
Middagskonsert

:

Kuvaelmat:
l:nen. Avonainen paikka Dom
Remissä.
2:nen. Kunikaallinen linna CM-

Hufvudstadens finaste & billigaste fotograflatelier. Fabiansgatan 27.

■

et>

Franskasaisia, englantilaisia ja burgundilaisia ritareja ja «otamiehiä. Eaatimiehiä. Hovikanaaa. Airueita. Kuninkaan
kruunaua-kulkuun kuuluvia henkilöitä. Kansaa.

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

Alla dagar

m

Vi komplettera vår samling af artistporträtt
från italienska operan med att i dag meddela de
sydländska dragen af s:r Delle Fornaci, hvilken
såsom innehafvare af hufvuppartierna iPajazzon"
m. fl. operor skördat lifligt biL ucia'', Aida"
fall både för sin charmanta sång och sitt dramatiskt fulländade spel.

hiM*

Maria Eängman.

Itaimond,
)
Itertrand, toinen maamiea
Sotilas
Kuninkaan
hovipoiki

Signor Delle Fornaci.

Hr Berlin.
Hr Lindh.
Hr Malmström.
Hr Enström.
Frie Tschernichin.

Oskari Salo.
Olga Salo.
Katri RautioKaarle Halme.
Axel Ahlberg.
Evert Suonio.
Otto Närhi.
TaaviPesoiien.
Kaario Keihäs.
Benjamin Leino.
/ Konrad Tallroth.
Eino Salmela.
Knut Veckman.
Aleksis Eautio.
Aleksis Rautio.
Emil Falck.
( Hilma Tähtinen.
Helmi Talas.

\
Ktionne,
Claude Marie, heidän kosiansa

Personerna

.. .
....

En glantilaisten alipäälliköitä

Uaoul, Lothringilainen ritari
Montgoinery, nuori Walesilainen
Orlcansin raatiherra
Tliihciiut d'Ate, rikas maamies
Margot, A
V hanen tyttärensä
Lonison, '

Skådespel i 4 akter af Artur Pinero. Öfversättning
från engelskan af P. Staaff.

Sir George Orreyed,baronet
Kapten Hugh Ardale
Aubrey Tanqueray

..
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}
..\
....
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Henkilöt:
Kaario VII, Franskan kunmgas
Kuuiugatar Isabeau hanen äitinsä
Agnes Sorcl, hanen lemmittynsä
Filip lijvä, Btrgundin heritua
Kreivi Ihiuois. Orleansin bastardi
La. Hire, franskalainen ritari
I)u Clintcl,
kuninkaan kansleri
liheiinsin arkkipiispa
Chatillon, Burgundilainenritari

och

.S

f

5-näytöksinen murhenäytelmä (10 kuv.) Kirjoittanut

%3ru *3ulia sH/åfiansson

2

3

näytellään

kl. 7,30 e. m.
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Sunnuntaina Lokak. 25 p:nä 1896

Söndagen den 25 Oktober 1896.

För

>■

Telefon 231
Perssons Svenska Stickmaskiner,

iULLGARN i rikt urval §

—

Zefir- & Kastorgarn, Macramé, Virkgarn, s
|
Fiskgarn, Märktråd, Eulltråd, Nålar till alla 1
S slags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjor,
? Strumpor, Damasker, Vantar etc.
Beställningar på all slags maskinstickning emottages

Mikaelsgatan 2.

Ch.

Telefon 1332.

J/eovius.

=mii iiiiniiii ii11niiiiini ii1 1 inH l lllllllll=

Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,

Porträtter ivisitkortsformat a 6 mk. pr duss.

(Catanis hus.)

Tißrnnag

HARALD WASA
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us s ('e>ifr<tls~7n?g^^^^U
OG EN
Filharmoniska Sällskapets
([;«
* IO:de Populära Konsert
Ylle- och irihofvaruaffär.

rjuL
y Mikaelsgatan

4,

Välsorteradt lager. Billiga priser

Tisdagen den 27 Oktober

Helsingfors' Rullgardinsfabriks
=« —
rekommenderas!
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VINER &

SPIRITUÖSA.

1896

Stort urval
vackra och billiga födelse- och namnsdagspresenter samt smakfulla gratulationskort.

Th. Baltscheffskij's.

tillvärkningfar

Sport-, Frimärks- & Pappershandel

Program

Säljas af nedanstående firmor:
N. Esplanadg. 32.
Sandudd Tapetmagasin,
H:fors Nr» Tapetaffiir, Unionsgatan
Josef Viberg, N. Esplanadg. 'Al, 1tr.
T. Winter, Skildnadsg.19.
H. Ekbom, Alexandersgatan 17.

Mikaelsgatan N:o 1.

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968,
Beställningar emottagas

gr>

..

Ouverture till Coriolan"

Beethoven
Mendelssohn

Allegro appasionato. Andante

i

Finale,

|KAimBsfÄMPELfÄBREm

CD

SS

(Herr Charles Gregorowitsch.)

( Badinrättnir
IV.

PAUS.

Engberg.^/
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/-^
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(Herr Charles Gregorowitsch.)

Konserten börjar kl.

1

/z 8 e. m.
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Hagelstams bokhandel.

den iAmerika.
Styi*i3 är icke allenast Österrikes utan äfven kontinentens förnämsta velocipedfabrik,

jVloderne jurist

Ett års garanti för alla maskiner, förutomStyria, livilka garanteras för två år.
Ett års garanti för Dunlops och Schiönings
prima luftringar.
Gratis erhåller hvarje velocipedköpare ett å
5,000 mk lydande olycksfallförsäkringsbrefiKullervo,
hvarigenom han försäkras mot olycksfall såväl under
velocipedåkning som skidlöpning. Hvarje h:>s oss
köptvelocipedär därtillbrandförsäkradförettår framåt.
Miliaelsg 19.

och andra vackra illustrerade tidningar
och tidskrifter.
Ett stort antal utländska tidskrifter
börja ny årgång ioktober.

Telefon

2017,

Operakålla
Maskeradbalen.
Opera i5 akter. Text af P. M. Piavo,
Musik af G. Verdi
Första uppföandet den 17 Februari 1859 iRom.

Första akten: Audienssal. Kör af
anhängare och samcnansvurnp. vid grefve
Richards entrée. En page öfverräcker
åt grefvea en lista på de till balen inbjudna gästerna, biand hvilka han med
förtjusning läser Amelia^ namn. Kavatina. Den inträdande Renato tror sig
se orsaken tillRichards svårmod idennes
medvetande att vara oirgifven at sammansvurne motståndare, men Richard
har ej ens velat veta de öfriga gästernas namn. Renatos kantabile. Nu inträder en domare och öfverlämnar en
anklagelseskrift mot en spåkvinna. Pågen försvarar henne ifrigt: ballad. Det
beslutes att under förklädnad på aftonen besöka sibyllan,
Andra akten. Ett rum hos spåkvinnan. Häxans fruktansvärda besvärjelser, kvinnokör. Klädd som fiskare inträder till först Eichard. därefter matrosen Silvan, åt hvilken Ullrika förutsäger att han skall stiga i tjänsten och
vinna mycket guld. Genom Eichard
går denna spådom äfven genast i upp-

&&&&

Flyglar och Pianinos
i stort urval

B

"

.Ill—Ill"»^

Moderna och praktfulla

r<^^' \

af det bästa.

♥

Alexanders;?. 36,

N. Esplg 5

sta velocipedfabrikant och skaparen af den
nuv. velocipedtypen. Hans valspråk är allt

2

Skilnaden 4, T. 70.

R. E. Westerlund

ROVBr^fabrikanten J. K. Starley är Englands äld-

5
-o

Butiker:

Albertsg. 36, T.47.

Paltins pianomagasin

Specialitet: Velocipeder och Skidor.

.
.

Korffabrik,

Albertsg. 36, T. 47.

T. 71.

Itrandt & Blomberg
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ClEVßlanil-maskmerna ridas af den förnäma väii-

A. 0.Seeck,

IS^Nv fjfc\

Scener ur op. Die Meistersinger Wagner,
Sarasate.
Die Nachtigal", för violin

/

Med denna maskin „,,. , ,,., ,„,

VINER

såväl på originalflaskor som litervis från fat.

PAUS

\

Wladimlrsg^atan 32.

SPIRITUÖSA och

Tschaikowsky

Konsert i'6v violin

I:sta Klass

FabiansgatanN:o 29,
Tlefon N:o 750.

Grieg.

orkester
Hamlet, fantasi

Telefon X:o 1438.

CARL BERGROTH

Gluck.
Ouverture till IpMgenie"
Massemt,
Madrilene ur op. Le Cid"
Det första mötet", för stråk-

John Paischcff, Brunnsgatan 12.
A. Hcllman, Alexandersgatan 48
Finska Industrimagasinet.

(C

2 ■«= £

Helsigfors.
Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska

iBrandls-årsn

« co

cd

BODEGA ESPANOLA

uset,

o

Skilnadenj\jio_l

sterhandel.
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©8.,

Hagelstams bokhandel.
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Endast god kralitet!
(BolumGia!
*3Cart{oré !
er,

Gwsvers
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GnaJjir!
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Axel Wiklund

#

Åbo, Helsingfors, Wiborg.

(^

Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & åla carte.

fyllelse i det han snabbt utfärdar åt ligen uppenbarar Renato sig. Han har äfven han nu sällar sig. Då inträder
officers fullmakt samt smy- upptäckt, att de sammansvurna igen- Amelia och Renato tvingar henne att
ger i hans ficka en rulle guldmynt. känt grefven och hålla sig dolda inär- ur en lotturna draga ett namn. Hon
Då anmäler en af Amelias tjänare sin öeten. Terzett, i hvilken Renato, ef- drar Renatos eget och därmed är han
herskarinna; Ulrika befaller alla att af ter det han bytt mantel med Richard bestämd att utföra mordetpå den stränge
lägsna sig, men Richard döljer sig ba- svär att beledsaga den beslöjade sköna guvernören. Grladt accepterar han för
kom ett förhänge. Amelia inträder; till staden och att icke göranågot för sin gemål och sig grefvens just nu tillterzett. Hon fordrar af spåkvinnan en sök att igenkänna henne. Sedan Ri- sända inbjudan till en
maskeradbal.
trollört som skall släcka hennes kärlek chard längs en obevakad väg undflytt
Femte akten. Balsal med stor trängtill Richard och förklarar sig beredd de sammansvurna vill Renato iöra den sel af masker. I
detta virrvarr erhålatt i en nattlig timma plocka denna beslöjade bort. Nu komma de samman- ler Renato genom pågen kunskap om
ört på ett bestämdt, ensligt ställe. Se- svurna insmygande och märka genast den kostym, i hvilken grefven kommer
dan hon aflägsnat sig, inträder Richards att grefve Richard undkommit dem, men att uppträda. Då uppdyka Richard och
följe. Den gamla skall spå åt guver- fordra dock att få veta, hvem den be- Amelia och ien duettino bönfaller hon
nören. Ulrika förklarar att han skall slöjade är. Tom sliter af henne slöjan sin älskade att fly undan den här öfdö för en väns hand; kvintett med kör. och Renato igenkänner förfärad sin egen veralt lurande döden. Han hyser dock
Därpå profeterar Ulrika vidare att den gemål. Ensemble. En djup förtrytelse ingen fruktan, beherskar sig cch vill
är mördaren, som först trycker hans griper Renato som kallar Tom och Sa- endast hennes väl samt vill återsända
hand och detta gör den just nu inträ- muel till sig till följande morgon.
henne och hennes make till England.
dande Renato. De sammansvurne anFjärde akten. Ett rum hos Renato. Han säger henne genast farväl, men i
das lättare ty de trodde sig redan upp- Dyster vill Renato själf skipa rättvisa detta ögonblick smyger
Renato sig fram
täckta. Nu intränger med Silvanispet- på sin gemål, men Amelias aria, ihvil- och nedsticker sin vän.
Döende försen en massa folk jublande, ty de hafva ken hon öfverlämnar sig åt sitt olycks- säkrar han Amelias
make
att hon är
erfarit att fiskaren är grefveRichard och öde, stämmer maken mildare så att han ren från all skuld
att inoch
befaller
med en stor körensemble slutar akten. tillåter henne att irummet bredvid om- gen får
hämnas det blodiga dådet. Död
Tredje akten: Enslig trakt, midnatt. famna sin son. Sedan hon vacklat ut, faller han
tillbaka. Slutkör.
Amelias stora scen, under hvilken hon ändrar han beslut; icke på henne vill
söker intala sig själf mod. Grefve Ri- han hämnas skymfen, utan en annans
chard kommer till henne för att skydda blod skall utplåna dem. Idenna
sinhenne. Duett, i hvilken Ameiias kär- nesstämning finna honom de båda
anlek till sin gemåls vän yppar sig. Plöts förarena för de sammansvurna,
till hvilka
matrosen en
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Glogatan 3
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är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Ä^eiier, För <
9anta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:-

behöfvar

icke vara förenadt med

höga

AXEXi PIHLCtBEI Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

I

o

Jil Tnrna k h

o

Helsingfors

Huru skall folk kunna veta, att man har något bra till
War.aerbilt.
salu, ifall man ej vill annonsera därom.

Annonsera

# Finska Telegrambyråns

Wiborg.

London

„*&rogratn~éttaéal"

:cö
>

Si^O'

OJ
CO

o ■Cti
mal

Annosernan ytterst billiga, särskildt
gas för längre tid,

■■— ■

w*-~

"
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■

lämnar vid större annonsering de högsta

3>

rabatter,

kontrollerar annonsernas införande,
mottager beställningar å trägravyrer, kli-

chéer

och dylikt,

förmedlar annonssvar med diskretion,
lämnar biläggsblad om så önskas

Gratis:
Uppsättning af annonser,
Kostnadsförslag & val af tidningar,
Taxa och andra uppgifter,
& Afhämtning af annonser vid «
tillsägelse pr. telef.
Y?j

Norra Esplanadgatan N:o 41

Ett enda manuskript! Ett enda betalningsställe!

G. W. RELANDER,

mimiiiMiiiiiiiiiitiii

VINER &
SPIRITUÖSA,

Ledig annonsplats.

order till landaorten omgående prisen städse

l till mijcket billiga priser |
Mikaelsgatan N:o 17,

Telefon 1803.

Xil

|i

Ködbergsgatan 9.

Butik Alexandersgatan 46

'

.

t.'._i.i'-. -j

■. ■" ■'.-,'.■■■- -'

■)'*;{)!V

Rekommenderar sina prisbelönta
tillvärkningar i parti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare erhålla hög rabatt. Order från landsorten expedieras prompt.

—

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

C. E. Lindgren.

Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigaste priser,

Finsk Konstslöjd. Utställning.
Mikaelsgatan I. Telefon 893.

—■

">

Original
Singers

hos

Axa Lindholm.

p

i

39 Norra Esplanad- f
gatan 39.

eU(*/htIQTIQF ivälläsning, reciterande af vers, in
studerande af roller.
Brunsparken 12

—

Äldsta symaskinaffär i Finland.

w

Obs ! Kaumann's utmärkta
Germania velocipeder.

s

Fritz Schröder.
—
Åbo.

Guldsmed
K. LILJESTRÖM
35 N. Esplanadgatan

?

(/) C/)
TT TT
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5=2.
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Så

Telefon U27

det möjligt

att

uppföra värket, Hans v. Biilow" af Vianna da Motta

blef styckets handling förlagd till Amerika och personerna erhöllo fingerade
namn; på detta sätt uppföres operan
numera på alla operascener.

sr*

=i

—i

finnes följande omdöme af Biilow: Jag
kan högtidligt försäkra er, att Mendelssohn går in i nästa århundrade,
medan många andra icke göra det.
Hans symfonier skola ännu spelas, då
man icke mer skall veta af Schumanns
symfonier. Hans ouverturer, som jag
kallar symfoniska dikter, skola ännu
lefva, då andra symfoniska dikter icke
mera spelas. En Lied ohne Worte"
af Mendelssohn är för mig lika klassisk som en dikt af Goethe. Jag hade
den äran att iprecis två timmar vara
Mendelssohns lärjunge."
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IVelocipedtillbehör

Faust", i hvilken
opera de unga sångarne Herold och
Holm väckt en hänförelse,som erinrarom
Ödmanns och Schrams triumfer under
förflutna år. Samma, teater har också
o
på
skådespelets område genom återuppItalienska operan kommer om
tagande
af Samhällets pelare" af Hentisdag att för första gången härstädes
— Cirkus Ducander hade i går
rik
rönt en framgång, hvilken
Ibsen
uppföra Massenets öfverallt med stor
gifver fulla hus till förhöjdapris. Detframgång gifna opera Navarresiskan". premiére för en full besatt salong. Sällsamma har mot allmän förväntan blifTexten till densamma, gjord af Jules skapet förfogar öfver en massa framett
rätt
vackert
vit fallet ute på Kasino genom återförmågor
stående
och
Claretie och H. Cam, är bygd på ett
stall.
Publiken
af Landsoldaten", hvilken
mottog
prestationerna
uppförandet
tragiskt motiv och. musiken är den nyför ett tiotal år sedan drog fulla hus på
italienska, som introducerats med Cav- med stort bifall. Vi återkomma.
Dagmarteatern 100 aftnar å rad. Stykalleria" och Pajazzo", omplanterad
kets strids^cener, som gifvas med stor
på fransk jordmån. Instrumentationen
Ludwig Fulda har nyligen fulleffekt, framkalla nu åter ett bifall, som
är gjord med stor talang och musiken
bordat
sitt
sceniska
nära gränsar till frenesi, och huset är
nyaste
opus
I)er
sluter sig väl till texten. HufvudroleD
— Die Nixe", ett fyraakts ryskt städse
Kalifen",
Sohn
des
en
dramatisk
utsåldt.
saga
kommer här att utföras af signoraBruno,
drama, öfversatt till tyskan af Hersom med stor framgång sjungit partiet i 4 akter.
mann Bahr, har efter framgångsrika
senaste höst iMoskva. Operan kom— Fierdrich Wilhelmstädtisches
föreställningar å Gärtnerplatz-teatern i
mer att dirigeras af sällskapets nyenga—
Felix Mendelsoshn-Bartholdy München nu äfven a Stadtteater iNiirn- Theater i Berlin gaf den 27 sept.
gerade andra kapellmästare, herr Fistoulori, hvilksn med denna gör sin entré och Hans v. Biilow. Berliner Tage- berg gjort en djup, varaktig värkan. en föreställning af Dumas' skådespel
Kean", hvilket mottogs med mycket
blatt skrifver under denna rubrik: Man
hos oss
vet huru skarpt Eichard Wagner yttaf publiken. Isynnerhet hade
— Teatersäsongen iKöpenhamn, bifall
rat sig om Mendelssolm. Han påstår,
titelrollens ianehafvare, hr Leonhard
n att H. icke en enda gång framkallat som nu är börjad, har medfört ett par Ottomeyer. en lycklig afton.
— Maskeradbalen. Denna opera den
djupa, hjärta och själ gripande öfverraskningar af behaglig art, skrifsom egentligen behandlar mordet å Gu- värkan, som vi vänta oss af konsten". ves till B. T. Först är au framhålla,
staf 111 blef af politiska skäl förbju- Hans v. Biilow dömmerhelt annorlunda. att Kungl. teaterns opera,hvilken hade
den i Italien, men för att emellertid
I^ett nyss utkommet värk nStudien bei råkat iallvarsam misskredit, vunnit ett
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■symaskiner

symaskiner

€melie T)egerholm.

Stort& välsorteratlager

o:vm
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Tr. kl. 10—11.

Q-

O

& odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till"^ekorerade
behör för glödritning& snidning s. s. mönster, färger färnissor, vax m. m.

Broderi^QtsfäIlning
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Centrals hus.
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Jacob J^einkes
<
Hemgj. Paptjrosser c
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Borst & Penselfabrik
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Gambrini Restaurant.

o

.

ZFLölx.

C. E. Lindgrens

[

i midt emot Jernvägsstationen

■Wllllelmsf. 2sT:c -3:.

o

I

| Glasvaror

försäljning af äkta

billigast.
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HELSINGFORS,

09

m

o
m

beräknar tidningarnas egna annonspris,

g^W^F^T^

/<c?A/? Tourunen & Co

H

o
o

förmedlar utan några extra kostnader för
annonsören annonser till införande i alla
såväl in- som Utländska tidningar & tidskrifter.

> rJe annonsör får sig f)L
flhc IHy£ tidningen
«/00./f
hemsand
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do ta

Stort lager Velocipeder, Engelska, Ty
-i- C3rr«ftis. -5ska och Amerikanska.
Dam- och herr Velocipeder af årets
Annonser och prenumeration emottagas å tid
modell realiseras med 10— 15 °/o rabatt. ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1 tr. upp.
Ett ständigt välförsedt lager VelociFörsumma ej att annonsera så länge
pedtillbehör till moderata pris.
några lediga platser ännu
Reparationer af alla slag från det
återstå.
minsta till det största arbete utföres på
det noggrannaste samtß till möjligast
Lösnummer i Laurents urbutik
billigt pris. Velocipeder emottagas i
och genom kolportörer,
vinterkvarter mot billig hyra och bevaras sorgfälligt hos

m
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Vinh^deLAlexandg!^^
Bästa medel för munnens
TEATERN.
ALEXANDERS
och hudens vård.

W:m EKBERG. Coanac-, Punsch- och

|| Franska Lifförsäkringsbolaget

O

(^

2:dra abonnementets 6:te föreställning

(Jjgs)

Maskeradbalers
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Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

Bolaget meddelar fördelaktiga försakringar af alla slag. Genom samarbetemed
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolaget L'Urbaine et la Seine beviljas de försäkrade vid

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, m&
hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- JSS7
säkrade och hans familj, som ock de per- (jggp
söner, ined hvilka han står i affärsförbindelse för den oundvikliga förlust, som en vS»
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- (Np
medföra. Bolaget efter- ,?g|
lér en olyckshändelsesåsom
allmänt bekant,
skänker nämligen,
premierna för hela sjukdomstiden och utbe- (JJä^
talar % af kapitalet, om sjukdomen är obotlig och resten vid dödsfall.
Bolaget, L'Urbaines försäkringar äro (J^
därför särskildt att rekommendera för her- Ä
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
större affärsföretag genom lifförsäkring,
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- .g»
samma störingar svårare sjukdomsfall alltid medföraoch hvilka ofta nog bringa borges- och förlagsman stora förluster.
För dessa väsentliga fördelarerfordras vSw
icke några extra premier utan endast att (ÖS
den försäkrade afstår från den årliga vinstandelen.
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. (jj^

Qarl von

#

(8§

Söndagen den 26

Richard, grefve, guvernör i Bo-

..
.
.
Ulrika, häxa, negrinna . .
Oscar, grefvens page . . .
Silvan, sjöman
ston
Kenato, hans sekreterare
Amelia, hans hustru

Samuel,
Tom,

O2

Firmatryck utföras

billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat 15.
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Sig:r Delle-Fornaci.

.

g

N. Muller.

M. Bruno.
, B;ra V. Paganelli
S:ra V. Colombat
Sig:rL. La^zarini
{ „ E. Gandolfi.
|
L. rerrajoUJ
K. Curini
„ O. Serra.

fvens fiender

Br

H

Början sker kl. V2 B eft. m

-

tandpulver

Stomatol

t and pasta

Bageri &Konditori.

DROGHANDEL,

Moderna kragar, spetsar,
band, sidentyg, crépe

står

m. m.

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.
Hufvudnederlag för Finland af

ytterst billigt

Pepsin. Conc. Langebck.

Kollies Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nioht.

hos Firma
H. Ellmin.

52 Alexandersgatan52

Helsingfors

Karlsbader piller.

Alexandersgatan 9.

9

Fellows

Syrup.
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GENERALAGENTER:

Generalagenter:

STOLZEKTBERG- cfc !BÖOISL3E3£I,
-A-lescsuaa-cLersgra/ta,».

STOLZENBERG
& BÖCKER,
Alexandersgatan

"XT7. Telef. 205E.

17. Telefon 2055.

Q

Parakan Salak Tee
Parakan
Tee Onderneming, Java,

O

Parakan Salak Tee ar:

s

IM

LIKÖR

3

PQ
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GAULHI§£.
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M
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K. A. DAHLIN

Nu inkommet:

JK

»

Stomatol

14 Eriksgatan14 Tel. 92

Helsingfors

under kontroll af filosofie doktor Hj. Modeen.

tvål.

Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kartonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartuppfodring, Reklamskyltar m. m,

Alexandersgratan N:o 11.

Telefon 169.

I^l

Stomatol

Ångbokbinderi Fabriken FENIX

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
iiiiiiiiii^ai

Helsingfors, Ålcsitdersg. 26,

ar3

lems, difterins o.

Kapellmästare: Sig:r G. Spatjeck
Eegissör: Sig:r 0. Duma.

Mineralvattenfabrik

Vt

(Q

Kolerabakte-^dllL^

Händelsen försiggår iBoaton och idess omnäjd
i slutet af XVII seklet.

Fredr. Edv. Ekberg.

I
Q)

t»

tjenare och maskerade.

Ing: Luäi Hartwa
Tillverkningen

5
6
<->

Deputerade, officerare, sjömän, män, kvinnor, barn,

%
®

olinierade,

-.

S:ra

En domare
En tjenare hos Amelia

diner é Spirituösa.
rikhaltigaste lager af utländska och inhemska
sorter, linierade och

Hkno-Kemiska /f^/w

Personerna

E. Nyberg,

Brefpapper

(13) Oktober

Opera i4 akten musiken af G. Verdi.

J. C.Innehafvare:
M^XMONTAN

r o<
MHz» si

li|=H§|
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«£

Muller

under ledning af direktör N.

S

töSä

Q

nriimanSS

1 LURBAINE,
(ÄÄ
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Ifalienska operan.

ifrån

Salak

Assam.

Absolut kemiskt rent, fritt från alla förhälsan skadliga beståndsdelar, aromatiskt och välsmakande har för sin utmärkta kvalité och flna arom tillvunnit sig allmänt erkännande, och har å senaste hygieniska och världsutställningar erhållit de högsta utmärkelser.
Största garanti för ren oförfalskad vara, säljes ioriginal förpackning pr
V» Vio. Vt. Va kilo.

Obs.!

Netto vigt!!

Parakan Salak Tee lämnar den största garanti, ty hvarje köpare äger
rätt att kostnadsfritt låta undersöka dess äkthet å härvarande kemiska laboratorium.

3) Äkta

Parakan Salak Tee erhålles endast genom undertecknads partivid Norra Esplanadgatan 37 och hos nedanstående
?f
ateriorsaljare:

minutförsäljning

N. Kochtomoff.
K. M. Brondin.
N. A. Turdén.
A. Johansson.
A. Holmström.
Gr. A. Isaksson
K. G. Jalonen.'

Nyman^^U

J. F. Lund.
Verner Hedberg.
Hjelt & Lindgren.
J. Hyvärinen.
F. E. Sundeli.
C Antson.
A. Silvo.
Ä/brs 4Z?m. Kmsumtionsför. butika

Fr.

li.(?. Ö/onanH
E. V. FAholaM
A. Fred.

J- H. Dahlgren.
A. E. Isaksson.
K E. Wassholm,
P. Jääskeläinen.

Lönnberg.
E.Johansson,
8.
Fru Laurens,

KARL CJÖHLE.
O-eiiara.la.ire^t
Pinland
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