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Försäljer Spanska viner från världsfirman J. Ba:allé V C:0 i Barcelona till billigaste friser.
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Vinerna ha blifvit undersökta vid Hrfors undersökningsstation
7 l
ofBrfalskade "'-"fa"- Ana-

Butik: Unionsgatan 28.

Teatrar och Konserter.
\

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

\

Rekommenderas.
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6. A. Wickström.

Onsdagen den 16 September.

N:o 7.

>

Kaisaniemi
Värdshus.
"
Kaisaniemen
Ravintola.

1896.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg-. 31.
Oso. «s->Linde
SVENSKA TEATERN.
SUOM. TEAATTERI.
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Onsdagen den 16 September 1896.

Keskiviikkona Syyskuun 16 p:nä 1896.

kl. 7,30 e. m.
eo

Lustspel i 3 akter af Cli. Bossu & Edv. Delavigue.
Öfversättning.
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Personerna

Yicomte de Solignac, pensione-
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Hr Eiégo

Jeanne, hans fru
Frk
Jules, deras son,löjtnant vid dra-
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Bonnevie,

Fru Eiégo

Paul de Fouchy,kapten vid dragonerna

Hr Lindroth

.

Frk Spennert,

fru

Louis, Pauls kalfaktor
Adéle, i tjänst hos Siréne

, w <:
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Hr Castegren
Frk Liljander
l:sta och 2:dra akterna tilldraga sig å Marguerites
landtgods nära Paris, den 3:dje hos Siréne i Paris,
(Tiden den nuvarande).

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

f iH
P-H

.

fran M- 3 e. m.
Q4"oTlll"*y-*",rm

TT
JCi.

Italienska operan begynner imorgon sin säsong
härstädes. Vi äro öfvertygade om att publiken
med samma intresse som senaste vår skall omfatta
detta företag och genom ett talrikt besök bidraga
till dess lyckliga genomförande iekonomiskt afseende. För den konstnärliga delen borgar det
namn som finnes under affischerna, direktör N.
Muller. Vi hälsa honom välkommen åter.

J. H. WICKELS

Gentil,
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Aftonkonsert
från

Jsford.för

wamßappor, jacquelfor, siéenvaror, ylletyger

kl. 8 e. ro.

ÄTT-I

Telefon 231.

rikhaltiga lager idessa våra kända

AXEL PALMROOS
Vlnaffår.

W

Ylle- & Tricotva uaffär

R

Välsorteradt
Hufvuddepot af D:r Lahmanns
underkläder.
Ensamförsäljn.afJouvin &C:o's
i Grenoble verldsberömda
handskar.

N. Esplanadg. 37.

Telef. 1727.
lager, billigapriser.

Grönqvistska stenhuset. Telefon

so
so
m=i~
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JBoßalomGyte.

.*-

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

.^

Telefon 231
Specialaffär för blomsterkort och
portmonnäer.

_

Största lager af"

Blomsterk.ort

C. P. DYREUDAHL

O?"

320,

W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen.

WasMdos (a Ho.handeln.
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Cognac, Likörer & Rom.

Kontor IN". Magasinsgatanj\STi<> JL.
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Lager af fina äkta

Damskrädderi under utmärkt ledning
nu Unionsgatan 28,
Hyska Brandförsäkringsbolaget

G. Tahfs

5?5

.

(vis å vis Föreningsbanken).
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soirée, visit é Rvaréagséräßler.

Prisbelönt med guldmedalj vid många
Vi framhålla vårt synnerligen
utställningar. Högsta utmärkelse he- specialitetei till innevarande saison.
derspris (Diplömed'honneur) vid utställningen iBordeaux 1895.
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Otto Närhi
a: nykyinen,

Aik
Paik
k
a
:
näytös
Ensi
:Pariisi, Lambertinin asunto,
— Toinen näytös:Pariisi,
—
sisäasiain ministeristö.
Kolmas näytös: Chateauvieux, aliprefektin asunto.

"
\LL££

yVLagasin du

ÖFSIS
år 1827
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering.
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Adolf Lindfors,
Lambertin,
Oskari Salo,
Charladon,
Konrad Tallroth,
ministeristön virkaLardillac,
Krut Veckman,
miehiä
Bouquet,
lisakki Lattu,
Liégeois,
Evert Suonio
Bunel, min: steristön vahtimestari Hemmo Kallio,
Rouva Mariolle, Lambertin'inanoppi Naimi Kahilainen,
Susanne, hanen vanhempi tyttärensä
Katri Eautio,
Gilberte,hanennuorempityttärensä,
Lambertininin puoliso
Olga Leino,
Pinuouin, Chateauvieux'in pormestari
Taavi Pesonen
Adéle,
Hilma Tähtinen,
Hippolyt,
Eino Salmela,

A 3XT JST A 3F" RAlfKIi.
Ateliern
1tr. upp. (Vanliga priser. Prisbelönt iParis.)
första
Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss).
Helsingfors, Alexandersgatan17.
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Grundadt
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De La Mare ministeristön yli-tireh-

. ..

Direktör N. Muller

°

ARRAKS PUNSCH,
FN

Säkr-

„Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontor oy^gS^E£"°
Alla dagar
Alla dagar
p I TT §
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Ä
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(Monsieur le directeur.)
3-näytöksinen huvinäytelmä, kirj. Alexandre Bisson ja

.

Don Esteban Salusto
Hr Malmström,
Siréne, dansös
Frk Gerasimowitsch
Julie, hennes kammarjungfru Fru Castegren
Claire,Margueriteskammarjung-

5©

tööri

Tschernichin,

Marguerite, de Solignacs syster,
enka
Frk Grönberg

Clemence, hennes dotter
Frk
Adrienne, Marguerites sällskaps-

as?

Ferdinand Carré.
Henkilöt

Hr Hansson,

gonerna

«n*

Herra yli-tirehtööri.
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Herr Kalfaktorn.
rad öfverste

"■i

näytellään

För 2:dra gången
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Portmonnäer ooh Plånböcker, hvaraf nyheter
,
„_

nu inkommit.

Oskar Fröberg,
48 Kaserngatan.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.
Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon.Prima
gummigaloscher, äkta Collanola m. m.

Fotografisk Atelier N. Esplanadg .31,

Porträtter ivisitkortsformat a 6 mk. pr duss.

(Catanis hus.)

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

BODEGA ESPANOLA

JULIUS SJÖGREN

Försäljning i parti och minut af

Ylle-- och Mkofvaruaffär.
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Helsingfors' Rullg ardinsfabriks
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Säljas af nedanstående firmor:
Sandudd Tapetmagasin, N. Esplanadg.
H:fors Nya Tapetaffar, Unionsgatan 32.
Josef Wlherg, N. Esplanadg. 37, 1 tr.
T. Winter, Skilnadsg. 19
H. Ekbom, Alexandersgatan 17.
John Paisclieff, Bruimsgatan 12.

FA IiIII
JK:
HumlebergN:o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:
Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 933. Södra
Esplanadgatan 2, telef. 928. Satuhallen 70—72. Telefon 2125

>v

( Badinrättnir
Wladimirsgatan 32.
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J. W. Engberg,
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af det bästa.
SttfPßsl är icke allenast Österrikes utan äfven kontinentens förnämsta velocipedfabrik.
ClBVEl«lllll" maskinerna ridas af den förnämavärlden i Amerika.
SUnbßéiSTäS sakna sitt motstycke iprisbillighet.
op6l"maskmerlla aro Tysklands bäst ansedda velo-

Ett års garanti för alla maskiner, förutomStyria, hvilka garanteras för två år.
Ett års garanti för Dunlops och Schiönings
prima luftringar.
Gratis erhåller hvarje velociped-köpare ett å
5,000 mk lydande olycksfallförsäkringsbrefiKullervo,
hvarigenom han försäkras mot olycksfall såväl under
velocipedåkning som skidlöpning. Hvarje hos oss
köptvelociped är därtillhrandförsäkradförett år framåt.

Brandt & Blomberg

/

Mikaelsg.

VINEE

såväl på originalflaskor som litervis från

fat,

t^^T^^^H^jfl^ffi^^^^^^^^^^j
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Å.O.Seeck,
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Korffabrik,
Alberts^. 36, T.47.
Skilnaden 4,' T. 70.'

3

Alexandersg. 36,
T. 71.
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Ledig annonsplats.

Stort &vä/sorteratlat
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Försäljning af Rlldge-Whitworths i Coventry
och Claes & Flentjes iMiihlhausen

ULLGARN

B por, Damasker, Vantar

etc.
Beställningar på all slags maskinstickning |
i
emottages.
Mikaelsgatan 2. Telefon 1332.

I

Tli. NEOVIUS.

S£a

In- och utländsk literatur.
Konst- och pappershandel.

ladast god kvalitet!

W
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Nya böcker
Landtbruket iFinland af Gösta Grotenfelt
Lifförsäkringsbolagens vinst af Fr. v. Enge-

É|

ström.
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Stoevers Siraifi
SRofferi
t/v

Axel Wiklund
Åbo, Helsingfors, Wiborg.

svårigheter aldrig förefallit, ej heller
Aida
Till Programbladets
nämnde vid personligt sammanträffande
Opera i 4 akter. Text af Ant. orhis
fru Msexmontan ett ord till oss om att
annonsörer!
hon tänkt på någon förändring idetta lanzoni. Musik af G. Verdi.
Med anledoing af att Programbladet a Iseende för framtiden. Vi ansågo därFörsta akten: Öppen plats ikonunicke mera kommer att innehålla socie- för frågan afgjord redan då och med- gapalatset iMemphis med utsigt öfver
tetshusets varietéprogram, oaktadt vi i delade i vår anmälan att Programbla- templen och palatsen i staden. Ramphis
vårt första nummer tor säsongen utlof- det äfven för denna säsong skulle inne- meddelar Radames, att gudinnan Isis
— så skall utse en fältherre mot de vilda
vat detsamma, anse vi oss skyldiga vå- hålla
societetshuset program
ethioperna. Radames hyser den innerra annonsörer en förklaring. Icke där- länge de finnas".
för att vi tro denna förändring på minliga
önskan att han skall blifva den utEmellertid erforo vi med förvåning
sta sätt invärka pä deras lust att an för några dagar sedan att fru Msex- kårade och uttalar sedan han blifvit
nonsera iProgrambladet, där alla bätt- montan öfverlämnat till en af sina kon- lämnad ensam sin kärlek till Aida. Till
re nöjens, svenska och finska teaterns, torister samt en f. d. kypare att redi- honom kommer nu Ämneris.
Konunfilharmoniska säMskapets, italienska ope gera programmen för sitt varietéetablis- gadottern brinner af hemlig kärlek till
råns m. fl. andra tillfälliga programmer sement under de två ooh en half må- Radames och upptäcker, då Aida nu
fortfarande komma att ingå, men eme- nader, som föreställningar ännu fä äga uppträder, deras ömsesidiga kärlek.
dan vi helt enkelt vilja tentvå oss ifrån rum därstädes. Om detta är till båtnad Konungen med sitt följe inträder
misstanken att hafva .handlat mot bätt- för företaget vilja vi lämna därhän. Vi och förkunnar att gudinnan Isis utsett
re vetande. Från början vilja vi därhade emellertid väntat att fru Msexmon- Radames till fältherre mot den vilde
för upplysa i främsta rniume. våra an- tan åtminstone skulle underrätta oss om Amonasro, Ämneris öfverräcker åt hononsörer men ocksä våra läsare om att sitt förändrade beslut — såvida man nom den invigda fanan och under
krigsdenna förändring icke beror af oss, utan icke får antaga att hon själf ansett det sång aflägsna sig
alla. Endast Aida
helt och hållet af varieténs ägarinna, vara olämpligt att societetshusvarieténs kvarstannar och ien stor scen utkämpar
fru Mcexmontan-Knief. Dä senaste säprogrammer ingå i samma blad som hon striden mellan plikten mot sin fasong, under hvilken Programbladet äf- teatrarnas och orkesterkonserterna.-., och der och
kärleken till den älskade. —
ven innehöll societetsbusets varietépro
sålunda själf ve!at inrangera, sin va- Scenförändring: Det inre af ett tempel
gram, slutade, föll det icke redaktionen
blandH sämre nöjen
i Memphis. Sång af prestinnor med
ens in att på nytt göra förfrågan anharpoackompagnement. Ramphus och
Bedaktionen
gående följande räsong, sä mycket mer
prästerna införa den vapenlöse Radabobq några mUshälligbeter
eller andra
mes. Bön. Sedan omgjordas den ut-
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Kär/ekens fria religion af E. Favorin.

Operakällaren, Middags-
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Enda kommissionär för fransk literatur i
Finland.

irikt, Urval'
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Hagelstams bokhandel,

IPerssons Svenska Stickmaskiner, iJ

i
. . Zefir- & Kastdrgårös Mäcramé, Virkgarn, I
Eiskargarn, Märktråd, Eulltråd, Nålar till alla |
slags stickmaskiner,Barnkostymer,Tröjor, Strum- I
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Gevär- & rjagtredskap
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VelocipedtillDehör
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SPIRITUÖSA och

cipeder

A^'
SYMASKINER
(g » Obs.! Naumann's utmärkta hos FrStz Schröder!
■- lGermania velocipeder.
el
Åb
p

is

29.

Telefon N:o 750

Telefon 1968.
Beställningar emottagas.
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Fabiansgatasi N:o

Unionsgatan 28, 2 tr.
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Barngarderoben

CO
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Telefon S:o 1438.

CARL BERGROTH

sta velooipedfabrikant och skaparen af den
nuv. velooipedtypen. Hans valspråk är allt

NEUMAMN.

I:sta Klass

Th. Ba!tscheffsk!j's

Sport-, Frimärks- & Pappershandel

ROVBP^krikanten J. K. Starley är Englands äld-

J8 Ständigt välsorteradt lager af allt som till ett välordnad! korfmakeri hör, finnas hos
m

e

lOilXist !

Mikaclsgatnn X:o 1.

A. Hellman, Alexande;sgatan 48.

j.

DBillistl

Lampskärmar, Blomsterkort, Portmonnäer, CigarrÄt Papyrössfodral, Parfymer & tvålar Bläck & Skrifmaterial, Frimärken & Albummar; resterande lager
velocipeder & tillbehör ytterst billigt i

" ;;'r.

Q.

cS°

J&t^sx&i.

tillvärkning-ar rekommenderas!

f

SPIRITUÖSA.

Specialitet, Velocipeder och Skidor,

,XX"

endast äkta utländska

VINER &

cffiranåt é s&lom&erg

Välsorteradt lager. Billiga priser.
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Helsingfors.

Mikaelsgatan é, Centrals hus.
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kårade fältherren med de heliga vap- 5
nena och under sång och mystisk dans 6 EL

afslutas akten.
Andra akten: Praktsal iÄmneris vå-
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ning, Ämneris blir under sång fästsmyckad af sina slafvinnor, i hvilken 3 Pvt53
?
sång hon själf instämmer. Med hycklad vänlighet mottager hon nu Aida.
Duett, för att ställa slafvinnan på prof
underrättar hon sig deltagande om orsaken till hennes sorgbundhet och meddelar henne att ethiopierna blifvit slagna, «. w f
|
men att egyptiernas anförare, stupat. Sk
Aidas utbrott af smärta vid denna underrättelse och hennes jublande glädje ra
då Ämneris nu försäkrar henne om
motsatsen förråda hennes hjärtas hem- re <f
lighet och de båda kvinnorna stå nu
2.
som rivaler emot hvarandra. Men vid
rr
a?
segertåget

in

—

1:11

~

triumferar

prinsessan

Slavinnan

öfver o .i.

© 3
-^
Scenförändring:
raUtanför Thebes pprt och framför
Ammons tempel är en tron upprest i I
skuggan af palmerna. Under krigs-

marscher och folkets sång uppträder

konungen med sitt glänsande följe och

tager plats på tronen och bredvid honom Ämneris. Därpå följer uppträdande
af den segerrike fältherren åtföljd af
krigsfångarna. Konungen omfamnar

°°

är odisputabelt Hslsincjfors billigaste Fotograf
i-Äfelier. För e
q"
omsorgsfullt retousclieratle visitkort.
Fmk 14:-

arbete behötwcr

vara

För blott

„« EBMAHfIA" L!FFöRSMRIN G 8A K TI EBO
o ALEXANDERS TEATERN,
"
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FERD.ST A ME R.

Huru skall folk kunna veta, att man har något bra til
ifall man ej vill annonsera därom.
Vanderbildt.

salu,

o

Ifalienska operan

23

jfFinska Telegrambyråns^^

Direktör N. Muller

under ledning af

Torsdagen den 17

/åiöflsiftiX

(5) september 1896

AIDA.
-»—-2 P-

Norra Magasinsg. N:o 7. Telef. 1226

förmedlar utan några extra kostnader för
annonsören annonser till införande ialla
såväl in- som utländska tidningar & tid-

Opera i 4 akter Texten af Ant. Ghislanzon
Musiken af G. Verdi

Personerna

Konungen
Ämneris, hans dotter
Aida, etiopisk slafvinna

.
Radames, Fältherre .

*>~^-A,

...

Ramphis, öfversteprest

skrifter, beräknar tidningarnas egna annons-

Sigrr L. Ferraioli
Sig:a E. Chow.
„ M. Bruno.
Sign- O. DelleFornaci.
E. Gandolfi

AmOliasro, konung af Etiopien

pris lämnar vid större annonsering de hb'gsta rabatter kontrollerar annonsernas införande mottager beställningar å trägravyrer,
klichéer och dylikt förmedlar annonssvar
med diskretion lämnar biläggsblad om så

„ G. Pimazzoni

Aidas far

N. Cokinis.

En budbärare

önskas

Prester, prestinnor. soldater, slafvar, egyptier, m. m.

Gratis.

Händelsen försiggår i Thebe och Memphis på
Faraonernas tid

O

m
Biljetter erhållas i teaterns biljettkontor från
kl. 10 till 2 f. m. och från kl. 5 eft. m. till föreställningens slut.

Uppsättning af annonser
Kostnadsförslag & val af tidningar,
Taxa och andra uppgifter
Vt Afhe
af annonser vid till- BBc.'
sägelse pr. telef.

Dekorationerna af herr G. Skobejeff,

Va 8 eft, m,

Länstolar, 1 raden

2 o. 3 raderna
Stolar, 4, 5 o. 6 raderna
t. 7, 80. 9

försäljning af äkta

I*s*
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VINER &
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LOGER

....

Baignoir, Literaloge
Plats i baignoir (parterrloge)
Bel-étage (1 raden)
Bal-étage (1 raden), balkong
Pafterrgalleri
2 radens loge, framplats

„

„ , bakplats. .. ..
galleri .
literaloge

35 Mk
6 „
5

ö
5
3
2

a

3
1
1

„
„
,
„_
„
,
„ 50
,

p

För allmänhetensbekvämlighet finnas två abonnementsserier med 10 föreställningar ihvarje serie.
Direktionen her allmänheten att uppvisa sina
biljetter för kontrollörenpå hans begäran ooh bibehålla dem till föreställningens slut.
Administratör: M. Polonsky,

Depo t å

"^^^"^^-^

„Dftrkopp""

A. W. Eklund fi G:o

Velociped

Vin- oep
Opirifuosa rfanaef.

i\epar.

Skilnadsgatan 19.

Verkstad.

Telefon 310,

"'""""^5-^fesi^i^^^^^^^^H

billigast.

Telefon 1803.

6

Ett enda manuskript! Ett enda betalningsställe!

SPIRITUÖSA,
order till landsorten omgående prisen städse

7

Direktör: U. Muller.

FAUST.

G. W. RELANDER,

S Mk

„

Nästa föreställning Fredagen den 18 (6) september 1896

<il

CO

Biljettpriserna:

Paradis

Regissör: Sig:r D. Duma.
Dirigent: Sigr G. Spatjeck.

Början sker kl.

ALEXANDERS TEATERN.
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Finsk KonstslöjdUtställning.
Mikaelsg-atan 1. Tel. 883.

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Glasvaror

[^tnnäiJcKetDiliigäpriser 1

Rödbergsgatan 9.

Ledig annonsplats

Butik Alexandersgatan 46.
Centrals hus.
Rekommenderar sina prlsbelßnta
tillvärkningar i parti och minut till

Mikaelsgatan N:o 17,

billigaste priser. Återförsäljare erhålla hög rabatt. Order från landsorten expedieras prompt.

midt emot Jernvägsstationen,

C. E. Lindgren.

o p
«

Radames, Aida sin fängne fader, hvil- till dem, afskär Ämneris, åtföljd af
ken dock icke gifver sig tillkänna som Ramphis ooh soldater, dem vägen.

k ■B

ert-

pNekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till!■' behör för glödritning& snidning s. s. mönster, färger färnissor, vax m. m.
— Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigaste priser.
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A. F. Hagelbergs Punsch- & Vinhandel L.Robertsg 8,

Guldmedalj i Paris 1889.

iiii lin ffjSU

■_)

P

ytterst billigt.

Gambrini Restaurant.
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Direkt inporterade

V I
N E 3It,

Amonasro, utan tvärtom försäkrar, att
denne stupat. Emot prästernas vilja
anhåller Radames om frihet för fångarna

de återvändande prästerna, men dessa den Iranske skalden Alphonse Daudet, e-t"
hafva endast ett svar på all hennes kommer att gifvas onsdagen den 23 O
Amonasro vill nedsticka prinsessan med klagan : förbannelse och död öfver för- sept. såsom den andra abonnementsfösin dolk men blir däri hindrad af Ra- rädaren. Erter de långsamt sig aflägs- reställningen. Rollfördelningen är földames; då rycker etiopiernas furste nande prästerna utslungar hon sin för- jande: Vaillant, kamrer i posten, 60
Aida med sig bort. Vakterna förfölja bannelse
EL_hr_Malmström, Raui Astier, der__
dem.
Scenförändring: Scenen är delad iiterad, 32 år —hr Hansson,Uhemineau,
Fjärde akten: Sal ikonungens pa- tvänne våningar, dea öfre utgör det skrifvare hos en advokat, 30 år — hr rS
lats, under hvilken domstolssalen är inre af Vulkantemplet, den undre ut- Castegren, Grefve Adriani, italiensk äd-

hvilka nu utan Amonasros tappra svärd
synas honom ofarliga. Konungen samtycker till bönen, räcker fältherren sin
dotters hand och utnämner honom till
sin efterträdare.
förlagd.
göres af mörka källarhvalf. _JL_öfie_yik. ling, officer vid p&fliga gardet, 28 år
Tredje akten: Framför det i grönt Ämneris har kommit för att rädda ningen innesluta prästerna den iogång, — hr Wetzer, Antonin
H
—
inbäddade Isistemplet vid Nilens strand. Radames, ty hon älskar honom ännu och genom hvilkenRadames blifvit nedförd,
Hrektor
Erom säng höres från templet, ihvil- än mera sedan den hatade rivalen lyk- i hvalfven med en sten, och sorgegudsHhr Lindroth, Lortigue,
— hr Lindh,
ket Ramphis inför prinsessan hvilken kats undfly. Som ett vanvett synes tjänsten begynner. Inedre väningen
BiiajilAstiei-,
där under bön skall genomvaka natten denna hennes kärlek henne, men hon har Radames uppgjort sin räkning med bize, fogde pä slottet Mousseau — hr
— hr
före sitt bröllop. Efter dem smyger vill till hvad pris rädda honom från lifvet och tänker endast på den för- Enström, En
auktionskommissarie
»ig Aida, hvilken Radames bedt in- döden, då han nu kan besvara hennes
svunne Aida, hvilken dock plötsligt Backman, Hertig de Brétigny, medlem
— hr
finna sig här. Men lörr än han visar låga. Hon låter föra in honom ;duett: träder
fram till honom. Hon har smu- af franska akademin, 70 år
sig kommer Amonasro, och det lyckas men ingen öfvertalning kan förmå fält- git sig hit
Stenne, groom hos Paul
för att dö med sin älskade Wilhelmsson,
— frk Spennert,
honom efter lång öfvertalning att be- herren att bestämma sig för att glömma
f. d.
— En barnföreställning kommer hertiginna PadovaniMaria-Antonia,
veka henne att förleda Radames att Aida, som lyckligt undkommit och kanu fru Paul Astier,
fly med henne, ty endast på detta sätt sta sig i armarna på Ämneris. Då han instundande lördag att gifvas å Sven- 50 år — fru Bränder, Marskalkinnan,
— frk Grönberg, Esther de
kan hon vara säker om sin älskade äter blifvit bortförd tåga prästerna öf- ska teatern kl 1
e. m. Program- 40 år
— fru Castegren, Lyoch rädda sitt fädernesland. Han göm- ver scenen och nedstiga i rättssalen, met upptager det /'A
roliga lustspelet Herr Sélény, 20 år
Radames
mer sig då
kommer. Planen efter dem följer den af väktare åtföljda Dardanell och hans upptåg på landet dia, Vaillants' dotter, 20 år — fru
lyckas värkligen och Radames, hänförd Radames. Man hör rättegångsförhand- af August Blanche. Priserna blifva Riégo, Markisinnan de Rocanére, 25 år
af sin glödande kärlek vill lämna lingen ; Radames som halstarrigt tiger ned-iatta och två barn hafva tillträde — frk Gerasimovitsch, Grefvionan
de
— frk Tschenichin. Betjänter.
allt i sticket och förråder äfven den vid anklagelsen blir dömd till döden på en biljett
Foder
enda obevakade vägen til! flykt. Men och skall lefvande begrafvas i VulkanKampen för tillvaron är Sven Trädgårdsdrängar m. m. Scenen föri det ögonblick dä han med Aida vill templets underjordiska hvalf. Ämneris
teaterns närmaste nyhet. Det in- siggår dels i Paris, dels på slottet
aflägsna sig och Amonasro sällar sig utgjuter sin vanmäktiga förtviflan löt
tressanta stycket, hvirs författare är I
Mousseau

"k 4: 50 (profkort a 1: 50 däri inberäknadt) < irhålles ett dussin vackra,
ele"t å 3 mk inberäknadt) fås ett dussin kabinet
skort.
Itså: vili Ni ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till
S t X» Ö XXX.
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tandpulver
tandpasta

Fabriken FEN IX

fodnng, Reklamskyltar m.

Fredr. Edv. Ekberg.
|_____________________________________________|

Nu inkommet:
Hoderna kragar, spetsar,

Iband, sidentyg, crepe

52 Alexandersgatan 52

hos Firma
H. Elimin.

Helsingfors
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K. A. DAHLIN. I S
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Idroghände^^J
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Pepsin. Cono. Langebok.

Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Feltows Syrup.
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Skilnaden läFilial: Glogatan 4.
HnfvudnederJag för Finland af

9 Alexandersgatan 9,
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Kontorsboksfabrik, Linjeringsanstalt, Bokbinderi,Kartonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartupp-

Helsingfors

Alexanderag-atanN:o 11.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Alexandersgat 15.

J*J§f

Eriksgatan 14 Tel. 92

ytterst billigt

DAHLBERGS PAPPIRSHAIIL.

på om-

tvål

Telefon 169

Firmatrjck utföres Ulligt.

jHflßf_ff

rosfeberns bakterier
.MT^ä kring1 minut.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

26.

ig.

;

Stomatol
Stomatol
Stomatol

______________________^^Miili!rrl
ilemdei

Kolerabakte«-gggmf

Dödar

å^pS/rler på en Va minut samt^o_S
{fm*, tyfoidleberns, difterins o. <f^S
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Mineralvattenfabrik

linierade ooh
olinierade

förMlöaMS33Jsoc>LMödeiaSvåra.\SB)

sr

|Avg. bil Hartwali.

sorter,

ir-3jP

Kontor: Kas^erngatan 27.

och genom kolportörer.

Innehafvare:E. Nyberg,

rikhaltigaste lager af utländska ooh inhemska

Sj/jM^

h Gratis

Lösnummer i Laurents urbutik

J. C. MiEXMONTAN
Diner & Spirituösa.
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Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu
återstå.

HELSINGFORS,
Norra Esplanadgatan N:o 41

Brefpapper

l

>- SJ

Annonser och prenumeration emottagas å tidningens kontor Mikaelsgatan 1, 1 tr. upp.

John Tourunen & Co
C
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för längre tid

—

Ett stort lager Velociper inkommet
till höstsaisongen
Ett parti Velocipeder af årets modell realiceras med 10- -15 % rabatt
Ett ständigt välförsett lager Velocipedtillbehöi
Reparationer af alla slag från det
minsta till det största arbete utföres på
det noggrannaste samt till möjligast
billigt pris hos

ÉH

särskildt om do ta

HvarJe annonsör får sig
tlhn
t/uo"t
tidningen hemsand

C

t

ytterst billiga,

m^'

Bästa medel för munnens
och hudens vård.

Annonsera
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HektografVr, Lacksigill, gjutna & graverade iianmplåtar
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STOLZENBERG
&
Alexandersgatan

BÖCKER,

17. Telefon 2055

ONSERV KAF F E.
r£
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Frihavns Kaffebraenderiet Kjöbenhamn (S. Bonnevie Lorentzen)

Härmed få vi tillkilnnagifva. att vi åt Herr Karl Göhle Helsingfors öf
verlämnat vår sreneralasrentur
Vi tillåta oss göra den ärade allmänheten uppmärksam på vårt Konserv
rkännande
å

JJet har lyckats oss efter flere års arbete och genom nvuppfunna
roterande ugnar med luftafkylningsapparater uppnå ett
resultat. Genom
tillsats af en renad rorsockerblandnmg som öfvergjuter bönorna
stämd varmegrad_inneslutas kaffebönorna i en microscopiskt tunnvid en bekaramellens oc ___uftens inträngande och
tillika kvarhåller
den aromatiska olian ibönan
t_ enom denna procedur håller sig vårt Konserv Kaffe åratal lika friskt
aromatiskt och starkt som nyssbrändt och har en absolut ren
fin smak
n,Vl ar e ,.?} är 20
.
Procent kapitalbesparing vid inköp af rosta*
ite
a
kaffe
Råkaffe
mnehaller en stor mängd vatten och[.andra bestånd
alla iorsvmna vid bränningen och förminska vigten
Karl Göhle.
K. M. Bronäin. Bob Holmqvist.
K. G. Öhmam
, ___
Parakan Salak Tee but.
Passagen
\ i leg. 20.
Skilnaden 2.
Esrilanadn^^^^^^HßÉA^^l^^H

lyckligt

på

produktionsorterna och rikligt kapital äro vi i

tillfälle att möta liva-je konkurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare 13 kvalitéer) säljas i pati endast genom Herr Karl Göhle Helsingfors och i minut i nedanstående Kolonialvaluaffärer. Våra kaffesorter serveras å Operakällaten,Societetshuset,Brondins kafé m. fl.

w

Konserv Kaffe.
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pie

I I är en allmänt bekant sak att briindt kaffe tillföljd af sin In
l_^^^^m^^MM
redan efter nåo-ra— d^
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tinningar blifvit gjorda och Professor T.iel __l
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genhet.

Genom bristfälli
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vid bränni __pprocessen lyckades förH
det,
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säljer aktier
„eu reglstrenn% af varumärken iFinland och de flesta andra land.
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