
FINSKA JERNSANGSFABRIKEn;
Kontor och utställning: Alexanddrsg. 50

Tra och enmanssinear. af flera olika sorter, såväl eleganta Il3lXlAl I~< <=^T^ T^ Vx^VO'-
af engelsk modell som enklare. Betydliirt'billigare an de

■-»'-»-»■—. ■
utländska. Prima Madrasser af alla slag. Telefon 1665.
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AXEL PALMROOS
Vinaffåi.

Lager af finp* äkta Viner, J. H. WICKELCognac, Likörer& Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320, VINHANDEL.

J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.

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

Guldsmed
prisbelöntpåmånga utställningar, sistpåK. LILJESTRÖM. världsutställningen iChicago.

35 N. Esplanadgatan "^Guldmedalj1890.(Wredes hus)

Telefon1427.

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

Kontor KT. MagasinsgatanJN^ol.
Specialaffär för blomsterkort och port- Juho Wirtanens Josef Wiberg,Portmonnäer,

Leksaker,
GalanterivarorS&OAFFÄR. N. Esplanadgatan 37

Möbeltygsaffär.

monnaer.
Största lager af

■rortmonnäer och Plånböckor,hvarafnJ'heter nu inkommit. 0. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon,Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

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

K. F. Winter,
48 Kaserngatan48.
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f&yaram~<3sfaåef|
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter. c*

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Söndagen den 8 September.N:o 4.

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 8 September 1895,

kl. 7,30 e. m.

första folkföreställningen.
För fjerde gången

EN TILL!"
Skämt i 2 tablåer. Inhemskt original.

Personerna
Pappa . . .
Mamma. . .
Lilli,17 år .
Erik . . . .
Putte . . . .
Lisa, piga
Jonas, soldat

Hr Malmström.
Fru Grunder.
Frk Paldani.
Hr Hansson.
Hr Ahlbom.
Frk Gerasimovitsch,
Hr Nyström.

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

Derefter för fjerde gången:

Kantor Kekkonens bock-
ningsresa,

Lustspeli3 akter afR.Kiljander. Öfversättning frånfinskan af (J. von Numers J:r.
Personerna

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

Mull ull I Hill I|MJ
\iii. ii,i

Selma. !<>'. ■ '■■
Vivi, hans brorsdotteiMSalinola, student . fl
Kanior Kfkkuiicii . HfIHJYinqvist, f. d. värdshusvärdMHßFrökenKraftmän, fattighusföre-B

Ståndarinna H
Möttöneii,kolportor H
Hans 7 harn. ■■■■■■JEn poliskommissarie .Hrßeckmai^HMl kypare Hr Xyströmßßß
En nppasserska Frk GerasimovitsohEn tjenstejung-fru Trk Stjagoff.

Händelsen iHelsingfors.
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10 b. m

Fru Grunder.
Hr Wilhelmsson

Fru Hilda Castegren
Med anledning af de stora triumfer, som Fru

Castegren för närvarande skördariKristiania,med-
delar Programbladet idag hennes porträtt, på det
att det teaterbesökandeHelsingfors ännu bittrare
må känna huru det känns att sakna henne.

—
■

SUOMALAINEN TEAATTERI.
Sunnuntaina Syyskuun 8 p:nä 1895.

Kansannäytäntönä
allennetuilla hinnoilla

näytellään

VASANTASENA.
5-näytöksinennäytelmä. Aihe otettu Cudraka kunin-kaan muinais-intialaisesta nä^elmästä Mritsha-katika (Savi-vaimut). Emil PohFin saksalai-sesta mukaelmasta suomentanut Irene Mendelin.

Axel Ahlberg.
HenkilötTscharudatta, bramaani....

Rohasena, hanenpienipoikansa.
Maitreja, bramaani,Tscharudat-

Knut Weckmantan ystävä
Samsthanaba, hallitsevankunin-

Otto Näre.I i iii I il i ii ii, i^^^^^^^^^^^^^^MAriak.i, paimen, sittemnunkuß^^|^^^Bningas .^ska^SaloßVasantaseiia, bajadeeri ....Katri Eautio.Madanika, hanen orjattarensa .Kirsti SuonioKylvettäjä, sittemminBuddhalai-
Aleksis Eautio,nen kerjäläismunkki. . ,

Hovilainen, Samsthanakan seu-
rassaB "̂ . -Haarie HalmeYTituomari Emil Falck.

Yiraka \ kuninkan henki-/Konrad TallrothKandanaka / vartijoita \Taavi Pesonen.
'

Matura,pelihuoneen isäntä . .lisakkiLattuPelaaja EVert Suonio!,:"e" ) teloittaja flisakki Lattu.
Anen ) ■> \Evert Suonio.Stavaraka, Samsthanakan palvelijaMimmiLähteenoiaKunibiliika, Vasantasonanpalveliia __
Kuninkaaliiien airut EmTFfU(Ts^^^^BEadanika, Tscharudattan palvelijatar OlgaSaldH*:nen \ mies /Kaarle Keihäs^^H2:nen / \Hemmo Kallio.J;"" 1nainen .... /^aria Rangman.?;ii«n / \Naemi Kahilainen.lKansaa, sotnreita, henkivartijoita, tuomaria, Sämst:hanakan orjia, Vasantasenan 6 orjatarta, Vasanta-senan orjia. Ensimmäisen näytöksen perästälyhyt väliaika. Toisen ja kolmannennäytök-sen perästäpitkä väliaika. Neljännennäy-

töksen perästä lyhyt väliaika.
Öret arataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B jaloppira k:lo 1/2 U

1895.

Waseniuska Bokhandeln.
jV[oderr\t lager
Hösten
1895. jjfåSr Fiit-

"'"'gé^r 1O Mark.
■■^ Silkeshattar 20mk.

billigast hos

s
O:

Oskar Fröberg,
48Kaserngatan.

Kti r>i j_ o i ii FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) "*-* /»-v fri /*"\ /-n t-» a t-i_. E. Stahlberg a^Mé^^^^.^^^^^ FOTOGRAF.
CD TY-..^^^J_T_l |\| FSDlanada 31 list» kl.Fotogr.atelier. Ele- -*Iförhållande till arbetets, X^, JJYr©nÖLiLili, E.s>pidlldUy. 01, gaita porträtt iyjsittortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri<2 (Catanis hus). 6mix.pr dussin. sen iHelsingfors.
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j» JULIUS SJÖGREN «j
MikaMtgatan 4. Centralthut.

» Ylle- och frihofvaruaffär.|
|{ Välsorteradtlager. Billigapriser.**********************************

Xi//örsäkringsaktiebolaget
KALEV -A.

JBifförsäßringar iJ&ifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

H Hagelstams bokhandel, g
(Hotel Kamp)

< ■■*■
, ■specialitd: fp
MedLicinsls. literatur ©

.t
WDgp Grundbau a."T M. Strukci.

wfätäfåfäfämmmffiamm
&_. SJ**

1Soift^I
||Jäst blir ilängden alltidbilligast.||

Köp alltid en^^^^^^H
Å V*» *4« 1t?JK

så är Ni säker om att få en god maskin.
■■■

= Kom ocli bese nyheterna för1895 i jjvT;
HUFVUDDEPOTEN,

Centralpassagen.
Reel behandling hafva förut kännetecknatSrg

I
1Hjalmar Fellman

WJadimirsg. 19
telefon 758.

W& oss och utlofvas älven nu aIH
M Axel Wiklund,

Generalagent och inne-B
hafvareaf Excelsior dc-H

ä>^ poteniCentralpassagen^^^^^^^^^^^^^^^^H

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

Biljettpriserna äro
Länstolar a Fmk 2
Parterre n:ris 33— 72

73—154
» » 1" »O„ » 1'25„ . 1: 25, b 10:—. , 1:75

Parterre-gailerj^J
Part.erre-avantscer

stycketals „ lr 75
9-

Parterre-logc^^^^H
Första radensfond^^MFörsta raden . .
Andra radens avantscen

1:50
„ 6„ istycketals

Andra rai.lens tond
Andra radens sida,Iramplat^^l„ y, t, öfrigaplatse)

j Tredje radens avantscei]^^^^H
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—21 — 2 midd. samt från kl. 4 e. m äfven-
som de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12— 3 e. m. Vid förköl)förerepresentationsdagener-
lägges för hvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

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

Onsdagen den 11 September

STORSTADSLUFT.
Lustspel i4 akter af O. Bluineutkal och (J. Kadel-

burg. Fri öfversättning

—^
CAFE VICTORIA, fe^

Östra Henriksgatan 13. Tel. 1866.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors,

Fiirsäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

SOCIETETSHUSET.
OfteUS 80DEGJ1."

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

oiteus
frukost och aftonrestauration. Kall buffet a la Ber-

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

GB) Franska iifFörsäkringsbolaget tffe

ILURBAINE,1
Aktiekapital:12 miljoner Frcs.

gg* Garantifonden: 98 miljoner Frcs. |§
|gv Bolaget meddelar fördelaktiga försak- "§&

ringar af alla slag. Genom samarbete med \0
gw) sjuk- och olycksfallförsäkringsbola^etL'Ur- (jfe|gv baine et laSeine beviljas de försäkradevid
*ö/ sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
(gö) hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- (få
gjv säkrade och hans familj, som ock de per- /g|

söner, med hvilka han står i affärsförbin- *0
delse för den oundvikliga förlust, som en (/ra

gSK sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- ;gt
ler en olyckshändelse medföra. Bolagetef- y$
terskänker nämligen, såsom allmäntbekant, (/{«

lgj(\\ premierna för hela sjukdomstiden och utbe- xsS
talar % af kapitalet, om sjukdomen är obot- w?*
lig och resten vid dödsfall. (^|

grtj. BolagetL'Urbainesförsäkringaräro där- /^för särskildt att rekommendera för herrar
Wj affärsmän, då det gäller att säkerställa (^<^ större affärsföretag genom lifförsäkring,

emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
samma störingar svårare sjukdomsfall all- (^jj|

i«\\ tid medföraoch hvilka ofta nogbringabor- /j^§<x ges- och förlagsmänstora förluster.
0h För dessa väsentliga fördelarerfordras (6f|

icke några extra premier utan endast att )_
?-5x den försäkradeafstår från den årliga vinst-

andelen. (^
Generalagenturen:Helsingfors,Mikaelsg.1.

@ (Bart von cffinorrinq.
W w
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HELSINGFORS RULLGARDINSFABRIK rekommenderar sina tillverkningar.
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Prins Quinta Nimla inter-
viewad

Redaktionen för Programbladet satt
en dag förtviflad öfver hvad den skulle
hitta på att sätta in i nästföljande
nummer. Det måste vara något som
roar publiken", sa' redaktionssekrete-
raren, och som tillika är nytt, något
som inte Nya Pressens och Hufvud-
stadsbladetskrönikörerha skrifvit om",
ty en af Programbladets förnämsta
principer är som. kändt att inte inne-
hålla något som tidigare stått inågon
här utkommande lidning — från ut-
ländska blad stjäla vi däremot med
nöje huru mycket som hälst utan att
citera källan, det hör också till våra
principer, — „dessutom måste det vara
något som har aktuelt intresse och
hälst något hämskt, ty det slår bäst
an." Tyvärr var det för sent att nu-
mera skicka någon specialkorrespondent
till Sofia för att personligen åse Stam-
buloffs mord, ty det passerade ju re-
dan för en månad sedan, utom att vår
specielle säkert hade förhindrat hela
mordet och hvad skulle då alla värl-
dens tidningar under sommarmånaderna
haft att fylla sina spalter med. Lika-

ledes var det för sent för oss att fara
till Stockholm för att sända korrespon-
denser från något af de där under
sommarenhållna trehundrasextiosjuolika
mötena och med egna ögon och öron
öfvertyga oss om huru våra af svenska
kommuner sända representanter icke för-
stodo svenska eller kunde afsjunga nå-
gon visa på nämda språk. Alt det
där var för sent —

men hvad skulle
vi hitta på. Med ens fick vår utmärkta
hufvudredaktör en ljus idé — eller må-
hända rättare en mörk, ty hans tankar
föllopå svartingarna frånPepparkusten,
som med sin prins f. n. gästade vår
hufvudstad. Han lät genast kalla på
sin politiker d. v. s. den som för till-
fället sköter Programbladets politiska
afdelning och förfrågade sig huruvida
han kunde uttrycka sig på pepparsprå-
ket.

Naturligtvis kunde han det
Uttalet lämnade visserligen ett och

annat öfrigt att önska, emedan han på
så länge icke haft någon att tala detta
sköna språk med, menhan trodde dock
att han skulle kunna göra sig förstådd
åtminstone af hans höghet prinsen.
Godt, res då genast och gör prinsen
ett besök och spörj honom om hvad
han tycker om vårt land, vår stad och

öfriga förhållanden", sa' vår utmärkta
hufvudredaktör, men kila först hem
efter frack. Man måste visa att man
tillhör en bildad nation".

Sagdt och gjort. Uppspetad ifrack
ringde jag en half timme senarepå hos
hans höghet prins Quinta Nimla, som
för tillfället bebodde en våning icir-
kusmanegen å Broholmen. En svart
betjent öppnade för mig.— Babakra" (Öfversättn. :Goddag
blekansigte— Babanikra" (öfversättn: mjuka-
ste tjänare, svarting). Ar hans furst-
liga nåde prinsen hemma."

Nu förstod han inte mig mera lika
litet som jag begrep ett dugg af hans
svar, men jag tittade in isalongen,
och — hu då, det svartnade för ögonen— där satt prinsen omgifven af sina
höfdingar, den ene svartare än den an-
dre, alla ihur ska' jag säga, tämligen
;ismå" kostymer ochglodde påmig. Jag
drog mig tillbaka och bad att få bli'
anmäld samt lämnade mitt kort, där
jag låtit trycka reporter iProgrambla-
det, den kända världens billigaste tid-
ning, särskildt lämplig för all slags an-
nonsering, och nu blef det lif isalon-
gen. Prinsen ropade på sin nya krigs-
kostym och sin bästa dammviska, som

jag sedermera fick höra utgöra tecknet
på hans värdighet, och höfdingarna
skyndade att klifva inisina respektive
kostymer. Endast en hade ännu icke
hunnit riktigt ordentligt isina krigs-
pantalongernär jag inträdde, och jagfick
sedermera höra att det var hans excel-
lens militärhöfdingen, som nyligen haft
ett lindrigt giktanfall och därför var
något styf ibenen. Som väluppfostrad
man låtsade jag emellertid icke märka
honom, utan gick fram och bugade mig
djupt för prinsen. Han tog sin sabel
och högg därmed igolfvet rakt fram
för mig så stickorna flögo omkringoch
ropade Aoh, Aoh, hvari alla höfdingarna
instämde. Aoh, svarade jag och högg
med min spatserkäpp i golfvet rakt
framför prinsen, jag viste nämligen att
det var det vanliga hälsningssättet på
pepparkusten. Det hade jag lärt mig
redan i skolan iPalmblads geografi
och var nu glad att en gång kunna
använda minaskolkunskaperidetprak-
tiska lifvet och visa mig bildad.— Hvad önskar ni min herre
frågade prinsen på nanakrouiska.— „Främst att få göra eder kongl.
höghets bekantskap, sedermera att an-
ställa ett interview förProgrambladet",
svarade jag på samma tungomål.
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Operakällarens restaurant & festvåning ni
</e4-€<H}

ivomoieiKi eras!

MMH-r^ ,Ä TSI W7l W m W7> n WT är odisputabelt Helsingfors billigaste Fofografg-Aleiier. För endas
B^ xm JL MjJ MJ Jt MJi M_%/ I^l 32nta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:

— (Pr
i Ett yälnjordt arhete behöfver icke vara förenadt med höga PrlSl

Glogatan 3



GERMANIA Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin FErd. STAMER. Generalagentur för Finland,Richardsgatan 2. r il' nL'' O 1A MCin.

\o.olaNder, Carte dor.H

RRUII
4*-

CHAMPAGNE II
S^^^ få ■ ä^'|^^ gjrHl

/

1Renault k GofI COGNAC 1
1 Yerldsberömda kvaliteter, i
4 &

GULD

Isilpver Medaljerna. I
BRONS Ute

Generalagenter för
de ledande velocipedfirmornaiEngland

%3%ecec" velocipederna
äro de modernaste imarknaden; säljas

Skilnadstorget 2. endast hos

»ii tdip» t ni®.
LONDON & HELSINGPOKS.

I. NORDQVISTs Skrädderiaffär 52 Alexandersgatan 52
~4~*~ Rekommenderar sig i den ärade allmänhetens åtanke. Välgjordt arbete, ytterst billiga priser!

CA F E RESTAVBANT
Östra, enriksgatan1,

rekommenderas högaktningsfullt
CARL SÖDSIZI.STZIÖM."eö

i* c -ii

Axel Pihlgren orr Genuine Arraks Punsch
fs> ■ Guldmedalj iParis 1889.w^-3 "2- s^l^^l

Begär/sr»* ,

iMlItyI
Oskar/ C? /
Levins/^Sv /// a

/.O // £7/ iskyld

/ /Eetommemleras
/på detbästa.

Ola.. <äo Rancourt, Sordeaua:
-^## Kingston §lé <£om's eftum cfamalca ##^*-

S. G. FRYCKMAN, Helsingfors.

CT* .^ CD g" fcj

■i-Jfr

HBLSINgFOBS LACK & POLITUR rekommenderas „ „.c/2
c— 1:cöa
£ RAK- ét FBI§ER§ALOMG

*>k Norra Esplanadgatan o^*^**
Invid "Waseniuska Bokhandeln &*9 ■HBMM VIKTOR SYDOW & C:o. \

J. C. IVMSXMONTAN Vi IHelsingfors Charkuteri Mikaelsgatan N:o 2I
(Wredes hus).ler Spirituösa.

Ini2.eliafv-a,TeiE. IT-^SEKO

— Aha för Programbladet, den där
idningen tycker jag om, fast mitt por-
rätt ännu icke varit inne där. Nästa
;ång jag kommer hit skall jag emeller-
id uteslutande där annonsera om min

ankomst." —
Jag tackar och vi lämna alltid

stor rabatt när annonsen ingår under
ängre tid." ——

Grodt! Altså livad är det ni
vill veta? Fråo-a!"

Hvad tycker herr prinsen om
vårt landt och vår hufvudstad."

ah, det är en
— „Vårt land^^^^^^^^^^^^^Hfarlig Sång. jag j,ar re(jan öfversattden jämte några andra till pepparsprå-ket och kommer iNanakrou att ge' utdem för mina egna. Har ni inte hört

min karavan sjunga den än? Melodin
nar jag delviskomponerat om förattgöraden mera nationel. Man måste nu för
tiden vara nationel om man vill kommafram, ser ni, äfven hos oss."

iiNaturligtvis! Men jag mente
verkligen inte nu vår folksång utan
själfva landet. Hur behagar er Fin-land."

jTEtt härligt land, och den det
landet en gång sett, han längtar dit,
står det inågon af mina dikter, —^Hnä-
got kyligt och regnigt under augusti

månad uppger min dagbok. Men Hel-
singfors — det är en stad det. Jag
skulle gärna stanna här för alltid om
jag bara kunde hitta på någon lämplig
sysselsättning som slog sig till pengar,
ty att resa omkring så här lönar sig
sannerligen inte. Jag tänkte först på
att söka engagemang vid svenska tea-
tern, men dels har man berättat att
numera endast inhemska förmågorha'
någon framtid iFinland, dels har re-
dan såväl Vilhelmsson som Osten spe-
lat Othello här och med dem kan jag
ändå inte konkurrera, trots att den ro-
len borde ligga utmärkt för mig. Se-
dan tänkte jag på Brunshuset varieté,
men där ha åter mina barndomsvänner
Broeks & Dunkan uppträdt före mig
och med dem vill jag inte konkurrera.
Således omöjligt öfverallt."— Men kan inte prinsen slå sig
på någon praktisk sysselsättning, sälja
cigarrereller blomsterkort eller måhända
bli' lifförsäkringsagent. Jag känner
händelsevis en herre, som är agent för
ett franskt [ lifförsäkringsbolag hvilket
har utmärkta försäkringskombinationer
och särskildt föraffärsmän som behöfva
kredit lämpliga försäkringssätt med
sjukdomförsäkringar och en mängd an-
dra fördelar, som ingen bör försumma

att taga reda på och jag skall mednöje
rekommendera prinsen hos honom".— Nej tack till detbehöfssärskild
begåfning. Nej, — då tror jag sna-
rare jag skulle duga tilluppfinnare eller
måhända hellre till svartkonstnär —
hvilket för resten kan komma på ett
ut, men jag är inte säker på att det
heller lönar sig".— Tschja, det är svårt att säga,
men huru vore det att söka engage-
mang på Kapellet?"— Hvad tänker ni på, där finns
ju dessutom redan en af mina under-
såtar, som till på köpet på långt håll
är min släkting, — hans mormor var
nämligen gift med min farfars småku-
sin, det blir igen konkurens. Nej,
här har jag ytterst mörka framtidsut-
sigter och får väl därför lof att ge'
mig i väg. Jag reser redan ikväll
till Yiborg och Kotka och därifrån till
England."— Såå, redan! Får jag då be'
er hälsa M:r. Stanley, för jag förmodar
att det är han som upptäckt er."

,Jaa, ■lack. Och kommer m
någon gång till Pepparkusten så glöm
inte bort. Fråga baraefter villa Quinta
Ximla vid stora strandvägen. Där re-
gerar jag mina undersåtar."

Jag taakade och tog afsked på na-
nakrouiskt sätt förstås.— ,,Förlåt ännu en fråga. Hvad
är herr prinsens åsikt om denpolitiska
ställningen iEuropa?"— Drag dit pepparn växer! Ku
kan det vara nog för ett nummer af
Programbladet," röt prinsen till, och
jag skyndade migut för trapporna med
sådan fart att jag så när sprungit om-
kull ett par pepparmän, som buro upp
hans höghets middag. Iförbifarten
hann jag dock kasta en blick på den.
Den bestod af svartsoppa, blodplättar
och kaviar. Kungligt, inte sant?

€§>■

Korrespondenser.
från Kristiania skrifves

den 2 Sept,

Att Eldorado-teatern gjort ett ut-
märkt drag med att engagera fru Ca-
stegren för gästuppträdande, bevisade
sig nogsamt ilördags. Sällan har väl

3 £i, (!}r?fkort a 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- åk np W7* WW^W» WT -^ f̂cßÄlt
vill M-'n,eräknadt) fås ett dussin kabinettskort. JM. M. Sli MJ Ä W^Å ■■! 1^ S
j. ha ett yodt kort i förening med billiyt_jjn^_Van^Eder_dåJ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J^^^^^^Giogatan 3



Största specialaffär iLampor, Husgeräds-é Köksartiklar.
€ngelska järnsängar & Madrasser, Barnvagnar, ffadkar m.m.DD/1nCP PBårP" Butik: Alexandersgatan 34.

DnUULn Unnil, Kontor & Lager: Fabiansgatan 14,

Daglisla.

Museer.

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

Konstföreningens samlingar i Ateneum alladagar 12— 3
Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg.

20), onsdag och fredag I—3,1 — 3, söndag12
—

3.
Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och

lördag I—2,

Cygnaei galleri iBrunnsparken alla dagar 9. f. m,

7 e. m,

Nöjen idag

Svenska Tea'em: Kl. V28 e- m
Kapellet. Musik, Kl. 1/4 8 e. m

Opris. Musik. Kl. V2B e- »■

Nöjen imorgon och öfvermorgon

Kapellet. Musik kl. 1/%8 e. m

kl. V2B e- mOpris. Musik
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Annonsera

€&rogram~<3HaåQt"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid.

/7/>o / HvarJe annonsör får sig HL /C/ÖS./ tidningen hemsand ut/ö"

-I- C3rX*«ltiS. i
-

■

Annonser och prenumeration emottagas å tid-
ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.

ctW^r^ife 9̂^

Elektriska Ringledningar & Rumtelefoner
levereras & uppsättas billigast af

G. F. WIKSTRÖ NI,
Elektrisk affär, H:fors. Högben

Glödlamporper st! |sg. 32. Telef. 1937
Fmk. 1:15.

W. AHLFORS
Kyrkogata» 11 Telefon 1001,

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xlra|in y\.rra\s punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

PARAKAN SALAK TEE.
Pecco

Souchon Souchon

JAVA-ASSAM
GsdeponeerdFabrksm:

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 billigareän det
kinesiska teet, och är det enda tee, som
införes i original förpackningar på 1/wVio Vi Va kg-

ParakanSalak Teethar erhållitföljande
utmärkelser för sin utmärkta qvalité.

Guldmedalj Paris 1889, Brilssel 1893,
Chicnqo 1893. Hedersdiplom och stora
Guldmedaljen Batavia 1893. Guldmedalj
Hamburg1893. GrandPrixAntwerpen1894.
Hedersdiplom Spaa 1891, "Winschoten
1894, Croix d'honneur Amster-
dam1895.

Helsingfors iseptember 1895.
KARL GOHLE

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

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

B AIB§KAB
rt1

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

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Ledig annonsplats
W I

utför tapetserarea:
Obs.! Gärd

Nu inkommet:
Största urval moderna

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

hos
FIRMA

H. ELLMIN
9 Alexandersgatan 9

\l T E R_
Skilnaden 19. Telefon1870,

,rbeten väl och billigt.
inuppsättning:.

NYA

(Siasmagasinet
jMWikaeisgatan 3.!

OLSSON

■
ix.

CD

%3£ 'emgjoréa <3apyrossQr,
iaskar om 250 st. å 2: 50 p

100 st. å 1:25 pi »

i ii 25 st. å
10 st å i5p.■i

Jacob Reincke,
55 /I/. Esplanadgatan 35,

Celef. 1188.

KUugÉßjyf EM fl

Billigaste försäljning
af In- & Utländska Ylle trikoter, chevi-
oter, byx- & paletotyger. Kostymer för-
färdigas till billigaste priser, samt för-
säljning af Tammerfors & Forssatyger
bomaoéer, kretorner & svartahelylle ty-
ger. OBSIVackra bomaceer till50 p. m.

Brunns atan N:o 11, telefon 1749

ULL' cN| Carl
erem
virkg

,t bomulls
märkgarc Alexandersgatan 21

t,lies
Stort välsorteradt lager af

rulltråd, fickursskvddskapslaraf
celluloid a I Fmk. Carlsbader
strumpstickor 25 p:ni omgån-
gen, virknålar från 10 p:ni pr.

KB, DROGER OCH KEMIKA-
LIER M. M. BILLIGAST

DROGHANDELN
GLOGATAN 4

K. A.DAHLIN.
styck.

Beställningarpå all slagsma-
skinstickning emottagas.

Gognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser

Mikaelsgatan2.
TI, Ittffl billig

A, A, Bareks Bleck å Plåtslageri. Regeringsgatan B:o 11. Telefon fl
Utför allaslags arbetenikoppar,messing1,zink&bleckplåt,samt förtenningarochlampreparationerafallaslag-, fort välo. billigt

HSi
»ås*

E&m=i
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o i
T 3 j*a^ "I
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PAEFY
Pil!. Pl

den, äfven i sig själf kvicka och fina
operetten Nitouche" (Lilla* Helgonet),
gått med så mycket lif och sådan fart,
och sällan har den förmått att så helt
och hållet försätta publiken iden rätta
operettstämningen.

Fru Castegren, tidigare bekant för
Kristiania publik som frkn Hilda Sjö-
berg, äger stora gåfvor för denna genre,— icke så mycket den uppsluppna,
otämda glädjen, men desto mera raffi-
nement, skälmaktighet och flickaktigt
näpet koketteri. En "briljant röst, en
intressant teaterapparition, ett drama-
tiskt liffullt spel —

kort sagdt:— hon
har alla betingelser för att elektrisera
sin publik och att hålla dess intresse
vid makt, hvilket också framgick af
publikens ytterst energiska bifallsyttrin-
gar, såväl för öppen ridå, som efter
hvarje aktslut.

Fru Castegren sekunderades ganska
förtjänstfullt af öfrigamedspelande. Vi
nämna endast: älskaren, hr Lindblad,
majoren hr J. Fröberg och Celestin
hr Weslau.

Till fru Castegrens andra gsätupp-
trädande i går kväll, voro samtliga
biljetter utsålda redan tidigt på dagen.

Enligt annonser i dagens blad, är
det ikväll sista gången vi för denna
gång få se och höra fru Castegren det
vi ■

—
och publiken jämte oss —på

det högsta beklaga.

Från Bergen telegraferades den 1
Sept. till norska blad:

Teatern gaf ikväll sin första före-
ställning under Olof Hanssons ledning.
Vid sin entré iBentzons „Tillfällighe-
ter" hälsades teaterchefen välkommen
med en stark och uthållande applåd af
den väl besatta salongen,

Efter utförandet af „Tillfälligheter"
blef hr Hansson såvälsom frökenSchib-
sted tre skilda gånger framkallade un-
der stormande bifall.

Stämningen var för öfrigt utmärkt
under hela aftonen så att säsongen kan
sägas hafva vidtagit under de bästa
auspicier,
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ELLEN TAMMELIN,
Garn- och Stickningsaffär

S. Esplanadgatan 8
Viilsorteradt lager af Ullgarner

samt Strumpor och Ylleunderklä-
der m m. lörFruntimmer,Her-

ar och Barn till billigaste prise
Mia si gs Stickningsarbeten

utföras efter beställningfort och

J3ergroth.


