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Kontor och utställning: Alexanddrsg. 50

€%1

SPENNERTs
sadelmakeriaffär

N:o 18.

r-I_U O"l/ A IPRNQANRQPADDII/C_KI _fcrMfag« af ny mortel... eleganta, praktiska, starka &billig
K|flOl\*» J-Lll llVjnnUOr"DfllIVL11. Ttji ocll «nw*nßS*«g*r. af tiera olika sorter, såväl elegante

mortel! som enklare.
—

Betydligt billigare .in dt
l_____bua

_H3_tx_til __Flo_tLi_itoe>_rgr-
Telefon 1665.

1
10 penni.

ogramSladct
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
SPENNERTin

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Varastossa.

1895.Fredagen den 11 Oktober
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ARMKS PUNSCH,
torr och söt, prisbelöntmed guldme-

dalj vid många utställningar

FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT ÅR 1827
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen

Kontor .XT. _Vt_aJg_.a,_si__i._sS_^-t-_t-_iL _XTs<_> X.

Portmonnäer
och Blomsterkort

finnas i största urval och till billigaste
Pns hos

Oskar Fröberg,
46Kaserngatan.

K-r-i r** _. o i ii FörstaAteliern1tr. upp..E. Stamberg Andra^^4^

J.
HDamßappor, jacquetler,

zoirée, visit é
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända

specialiteter till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

Juho Wirtanens
£ &OAFFÄR.

0. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager afinhemska skodon,Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

r^vekorerade & odekorerade träarbeten, väfnåder
Ntii. fl. handslOidsalster. Tillbehör för glödrit-i^H^^^K__£liidning s. s. mönster, färger, färnis-
sor vax m.m.

Beställningar emottagas med tacksamhet och ut
föras till billigaste priser.

finsk V^ons.slöjdQts.ällmng
Mikaelsgatan 1. Tel. 893.

AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta VitiBP]

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

J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.

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

ning

(Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -jr-^ f-p fk >""<( -|^ A TJI(Billiga priser. 6 mk pr duss). j£ \J _|_ V^ \J[JKilJj "
lexandersgatan17.

CTJ x\ 1 1 1 M FcnlanaHn <31 l:stakl.Fotogr. atelier. Ele- -_*Iförhållande till arbetet
"_T IVrßlirlßjll CbpidNdUy. Öl, ta trätt iyjsitkortsformat qyalité. obestridligen lägsta pri* - " A ,

Cato/s pr duss.ni sen . Helsiugfors.
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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 11 Oktober 1895,

kl. 7,30 e. m.
Förandra (8:de) gången

Madame Sans-Géne.
Komedi i4 akter af Viktorlen Sardnu. Öfversättning från frän

skan af Ernst Lundquist.

Personerna iakt I
Chatlierinc Hiibsclicr, tvätterska . . ..
Lefébvre, sergeant vid nationalgardet . .
Grefve Jfeipperg
Fouclié
Toinon >
ltödlufvan > Chatherines lärlingar. . .
Julie J
Vinaigrc, trumslagare
Va-bou-trnin^Jolicoeur \nationalgardister
llissout j
Matliurin, en pojke
Förste grannen
Andre grannen
Tredje grannen

. Frk Holmlund.. Hr Berlin.. Hr Hansson.,Hr Ahlbom.(Frk Paldani.{Fru Riégo.(Frk Stjagoff..Hr Lindh.

{Hr Johansson.
Hr Uggla.
Hr Henning.

Hr Wilhelmsson,
Hr Nyström.
Hr Stenman.

En grannkvinna — —
Grannar med sina hustrur, borgare, butikägare, nationalgardister,

tvätterskor m. fl.
Händelsen tilldrager sig iParis 1792,

PersonernaiAkt. 11, 111ocli IV.
NapoleonI Hr Svedberg.
Drottning CarolhuA Napoleons systrar . . /£ rk Gerasimowitsch
Prinsessan Elise / \Bru Grunder.
Marskalk Lefébvre, hertig af Danzig ...Hr Berlin.
Catherine, lians gemål Frk Holmlund.Fouclié, hertig alOtranto Hr Ahlbom.
Grefve Jfeipperg, fältmarskalk Hr Hansson.
Savary. hertig af Rovigo Hr Malmström.
Fru Savary \ (Frk Stjagoff.
Fru de Canisy \ hofdamer <Frk Paldani.
Fru de VentimilleJ l
Fru Ton Hiilow, kejsarinnans kammarfru. .Fru Riégo.
Salut-Marsau ■» (Hr Lindh.Lauriston \ officerare Hr Henning.
Canouville ) .Hr Wetzer.
(!lievalicr Corso Hr Uggla.
Jnrdin Hr Nyström.
Despréaux, danslärare Hr Riégo.
Jasmin, hofmästare hos Lefébvre Hr Wilhelmsson.
Leroy, hofskräddare Hr Lindh.Cop, hofskomakare Hr Nyström.
Kustan, mameluck Hr Beckman.

Hofkavaljerer och hofdamer, officerare, kammartjänare, lakejer,. mamelucker m. fl.Häudelsen tilldrager sig på slottet Compiégne. September 1811
Obs.! Längre pauser äga rum efter lrsta och 2-dra ak-terna. Den sista mellanakten däremot endast 3 minuter_

Börjaskl. 7,a0 ooh slutas omkr. kl. 10,15 e. m,

0m

Mauritz Swedberg

Napoleon I

„Madame Sans Géne"

SUOIVI. TEAATTERI.

Perjantaina Lokak. 11 p.nä 1895.

ANNA LUSA.
'l-näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut Minna Canth.

Henkilöt

Kortesuo, talonomistaja....
Riikka, hanen vaimonsa . . .
pw_ko

a} heidän ty*^6ll^
Johannes Kivimaa, Anna Liisan

sulhanen
Mikko, tukkimies, Kortesuon en-

tinen renki
lliisso, hannen äitinsä
Ristolan emäntä . .
Heimosen emäntä . .
Katajamäen isäntä
Rovasti \.... " .... lEmilFalck.
VallesmanniJ-kirkonkylän herroja<Knut Veckman,
Kauppias j (Eino Salmela.

Ovet avataank:lo y2 8 Näytäntö aikaa krlo Bja

näytellään

Suomalainen alkuteos.

. Aleksis .Rautio,
,Olga Salo.
/Katri Rautio.
(Olga Poppius.

Oskari Salo.

Kaarle Halme.
Naemi Kahilainen.
Ilma Tähtinen.

Taavi Pesonen,

Kyläläis:ä,

loppiin k:lo V2H-

MiddagsTonsert Hdtel K a mp Aft k%7ser txTi.iv_ivAajgolVl_.lloC/_LU Original Wiener Dan-kapellet
från kl. 3 e. m. JD C_> _NT ____. TT _E=» -ET 3F-. Xj _E33ST. tran Kl, y e'm*

Magasin du JYord.
ziåenvaror, ylletyger för
Rvaråagzåräßfer.

■_7"i3_a___å.r.
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j» JULIUS SJÖGREN Jj
<J Mikaelsgatan 4 Centrals Avs. *)

» Ylle^ och frikoivaruaffär. §
£ Välsorteradtlager. Billigapriser.

'"''''i Tå~t'&t

c£.//örsä]^ringsak..2bolage. |
KALIT A.

JSifförsåRringar é JSifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.
«—%^m

I Hagelstams bokhandel. El
(Hotel Kamp).

Specialitet:
% ]VE©<_i.ioii_i_3___L literatur ©

Nya vetenskapliga arbeten: ■A
ill Der Grundbau af M. Strukel. .&*,

Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.
Fransk vetenskaplig o. skönliteratur. I@i

Konst- och Pappershandel. _q

*Wazeniuzßa cZoßßanåeln
jÄ mottager prenumerationå

|Moderme |
I Kunst|
&j Jubileums årgång &?K 1895-96. 5p
iä Utkommer med ett häfte imånaden jMj

samt tvänne extra praktnummer tilljul och 7p
\V midsommar. Pris pr årgång 18 mk 90 p., >_%'
Wjl hvilket äfven kan erläggas med 1mk 35 p. M_i. pr häfte. 4S

Hft.Ihar utkommitoch linnes tillgäng. )&
4S Hgt i W
)tt > * <

Wazeniuzßa cßoßßanåeln. S
/&X^B£__s_^B>Xo^X-&

Filharmoniska sällskapets
Sjette Populära Konsert
iBrandkårshuset.
Lördagen d. 12 Okt. 1895

rtoapa m
Bronshäster A iihcl

Strauss
Ouverture till op,
Cagliostro-vals .
Entr'acte-gavott,
Fantasie ur op.

to^jträkorkfigteWVillet
_________________________________._____________HFf.rr7iTraviata
PAUS

BizetOuverture „Patrie-' . . . .
Divertissement, for komet

(Hr Fr. Nordin.)
Becker

BelibesSylvia-Balletß
Prélad
Intermezzo et valse lente.|
Pizzicati. Cortége de Bacchu_

PAUS.
SödermanEtt Bondbröllop (2 satser) . .

Intermezzo ur op. Cavalleria Ru-
sticana"

Marcha Zaragoza
Mascagni.
Ortega.

Konserten börjar kl. 1/2 8 e. m

%3to6&rt zJiajanus

Brandkårshusefs 3_\esfauranf
rekommenderas

la carte.Supé a

\ r.G!y\_3 ">_s VAHUM
'
sn/!E ." _t- \

\_

SALON för DAMFRISERING &
CHAMPONERING.

ElinSandahl,
HELSINGFORS.

Fabiansgatan 31

LOrenS 1 Kravatter, Kragar, Manchetter, Handskar,
Herrekiperingsaffär Underkläder, Hängslen, ResfiltarJM'-""'* Ar"/-'/'Vf Schlafrockar m. „,. fill \.s.w,^mmmmmm\\\\
Operakällarens restaurant & festvånin

Minna Canths nya skådespel

Anna Liisa

Vår inhemska dramatiska literatur
står för närvarande på den ståndpunkt,
att man i dubbelt måtto måste glädja
aig, då den riktas med ett alster af så
konstnärligt värde, som Minna Canths
nya skådespel „Anna Liisa". —

Om man ihennes tidigare pjeser fun-
nit skäl till anmärkningar i teknisktafseende, så är i stället Anna Liisa ett
mer än tydligt bevis på, att hennesblick vidgat sig för dramats fordringar
i _ detta afseende. Och med sin kän-
sliga uppfattning af människokaraktä-ren den lifsvärkligt framträdande hand-lingen och dialogens enkla uttrycksform,har hon iAnna Liisa gifvit oss en medsaftig färg målad skildring ur lifvet.Måhända skall en och annan finna äm-
net nog sorgligt och hennes benägen-het att låta det manliga släktet fram-stå i en mindre fördelaktigare dager,har hon denna gång häller icke kun-
nat lämna. Men hon har öfver denmanliga hufvudkaraktären denna gångfått ett drag af försonlighet, som nå-got ofverskjuter dennes oädla medel att

nå, eller rättare sagdt, att icke nödgas
afstå från den kvinna, hvilken han un-
der sin fyraåriga skilsmässa varit tro-
gen

Och om man å andra sidan besin-
nar, att Anna Liisas förhållande till
drängen Mikko tilldrar sig under för
henne ganska abnorma förhållandenoch
att hon mera ibarnsligat oförstånd än
med mogen kvinlig beräkning, tar lif-
vet af det barn, som blef följden af
denna förbindelse, skall man finna att
det ligger en vacker tanke iatt Anna
Liisa söker glömska och tröstien ny
kärlek, denna gång, den mogna kvin-
nans.

Hennes förra älskare föranledes af sin
sårade fåfänga och svartsjuka att
blotta det förflutna för att förhindra
denna nya förbindelse, hvilket äfven
lyckas honom. Islutscenen som är af
upperlig dramatisk effekt, bekänner
Anna Liisa inför de församlade lys-
ningsgästerna sitt brott, och nu först
tror hon sig ha funnit vägen till förso-
ning genom de lidande hon kommer
att få utstå ifängelse och genom sitt„väckta" medvetande om att förlåtelsen
endast finnes hos Gud. —

Det hvi-
lar öfver denna kärlekssaga, liksom öf-
ver all finsk erotik, en molltom, som på

ett så innerligt sätt smekar örat och
hvilken uppfattning man än må hafva
om ämnets lämplighet för dramatisk
behandling — likgiitig lemnas man ej.

Det är att hoppas att stycket, som
på finska teatern var iscensatt meddet
goda regiela omdöme, hvilket man all-
tid finner på denna teater och spe-
ladt på ett ypperligt sätt, snart skall
kunna presentera sig isvensk öfver-
sättning och sålunda bereda en större
publik tillfälle att lära känna detsamma.

Fru Miolan-Carvalho
En af århundradets största sånger-

skor, fru Miolan-Carvalho, afled den 10
juli på sitt landställe nära Dieppe, 68
år gammal. Ännu för tio år sedan
sjöng hon för sin kära Paris-publik,
som hon aldrig öfvergaf. Hon såg min-
dre ungdomlig ut och hennes röst var
mindre frisk än den, hvarmed den nu
femtiotvååriga Patti än idag kan hän-
rycka sin publik, men fru Carvalho
sjöng så underbart,med så mycken själ
och så konstnärlig stil. Hennes korpu-
lens generade något, sången var bedå-
rande. Sedan den tiden har hon lef-

vat tillbakadraget med sina minnen och
sina elever.

Caroline I.elix-Miolan Carvalho
föddes i Marseille den 31 december
1827. Efter att ha vunnit ett första
pris vid konservatoriet som elev af den
nu 89 år gamle tenorsångarenDuprez,
debuterade frökenMiolan1850 påOpera
comique. Hon var icke, säger man,
begåfvad med någonunderskönstämma
men hon vokaliserade förträffligt, hen-
nes sång var intelligent och musikalisk.
Hon gjorde strax en viss lycka och hade
1853 en stor succés som Jeanette i
„Jeanettes bröllop". Samma år gifte
hon sig med operasångaren Leon Car-
vaille eller, såsom han kallade sig, Car-
valho (född 1825), och då hon efter
någon tid ej harmonierade med sin di-
rektör, bröt hon kontraktet medhonom
och sjöng gästroller iBerlin samt an-
dra större städer. Hennes man hade
emmellertidblifvit direktör för Théätre
lyrique. Det var ett vågadt företag,
men paret häda lycka med sig. „Fan-
chonette", den förstaopera de uppförde
blef en äkta succés. Hela Paris ström-
made till den nya teatern och låg för
den unga konstnärinnans fötter. Hvarje
ny roll blef henne en ny triumf. Hon
träffade nu på Gounod och lefde sig in

priser

BODEGA I'01 .A_L____. X
Helsingfors,

Försäljning iparti och minut af e_j_ast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

yi^ikaelscjafan 4.
Filthattar 10 mk. Silkeshattar 20 mk.

Café Vicforia.
Östra Htwiteataii 13. Tel. 1866.
Helsingfors Charkuteri

3 Mieliaelsgatan 2.
Säljer till billigt pris

Fet Sill, Delikatess Hvassbuk, "Uleåborgs Iskällai
Lax, Nejonögon,Kraftkött, SvampMAnjovis, m. m.

SOCIETETSHUSET
„ORCUS BODEG A."

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

ORC U S
frukost och aftonrestauration. Kallbuffet a la Ber-

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

,_t__ ©JR,#s§
p.
HJäst £ r ilängden alltidbilligast.||
§É Köp alltid en gÉI»EXCELSIOR" Ij||>* så är Ni säker om att få en god maskin.|||
»jjjj Obs.! Den kända reela,__liberala be-||1

handlingen. Obsm
Axel V_.kl_.n_l, „. . _ „ |§mGeneralagent och inne- Hjalmar FelIman ffå

%fé hafvareafExcelsior de- ""?-'9 £fé
aJs poteni(__ entralpassagen

i

=
.

O
-33

>:
_B.
_33

m

CD

CD
iiencMO eras:

oa>

TT
a.

IMBIUIII IIII hl /t f W* B^ VT. n WT är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Atelier. För en»
P_S -':'.W ■*.-». -■- amAÅ _■___ ______ MJi ____%> lvl ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:

—
Q

wnlqjordt arbete behöfver icke vara förenadt med höga pr'
wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWe:.Glogatan 3



CrBRJHAIVIA Lifforsäkrings Aktiebolag iStettin FERn qtamfrv J-^" Ä Generalagentur för Finland, Richardsgatan 2. r J__ «U. Ö 1A.IVI i_j JK.
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Generalagenter för

de ledande velocipedfirmornaiEngland

, te
I Carte dor. i
lirroyl

r-'AB &r>

& k
| CHAMPAGNE. p

„Necec" velocipederna
äro de modernaste imarknaden; säljas CO

3>
endast hos

LONDON & HELSINGFORS.

Ständigt välförsedt lager af allt, som till
ett välordnadt korfmakeri hör, finnes hos

<_.ii
i c!_f __ vmann.

Försäljningslokaler:

■Hn
IRenault & C:o|
1 cognac 1
1 Verldsberömda kvaliteter, i
a fe

r^°

-Trekanten 3, (Sper\nerts hus). Cel. 933. S. €spla-plar\adg. 2. tel. 928. Saluhallen 70 & 72.

Original
Singers

symaskiner in __v
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i hans Margareta. Det var ett omslag
1hennes genre. Hon hade förut sjun-
git lätta och blida saker, nu tog hon
sig för en värklig dramatisk uppgift.

Det är väl bekant, att „Faust" ejstrax emottogs med entusiasm, och hadeeJ fru Miolan-Carvalho funnits, är det
ganska troligt, att operan blifvit gömd
aimu i långa år, kanske alldeles för-
svunnit såsom ett misslyckadt verk.|FruUrvalhos och hennes mans ihärdighet
triumferade. Hon var betagen i sin
foll, och hon lärde publiken att förstå
såväl hennes Margareta som operan i
Slu helhet. Gounod var hennes kom-
ponist såsom ingen annan, Det är hon
som har skapat Julia och som idenna
roll aldrig blifvit uppnådd af någon ef-
terföljerska; hon var den första Mirelle
ooh första Baucis. Gounod visste, att
ru Carvalhos tjusningsmakt ej ringa
dragit tillhans framgångar. Han hy-
ste också för skaparinnan af hans bjel-
tinnor en beundran och en vänskap,
som varade till hans sista ögonblick.
»■Ni skulle ha sett hur vacker hon var
s°m Julia!" yttrade han förtjust, när
han talade om henne. Et puis quélle
artisteP1_ Mozart och G-ounod voro~de kompo-
nister fru Miolan-Carvalho bäst tolkade.

sedan hennes talanghunnit tillmognad.
Zerlina i„Don Juan" och Pamina äro
bland hennes bästa roler.

Då Théätre lyrique stängdes, sjöng
fru Carvalho flera år på Stora operan.
Hon debuterade såsom drottningen i„Hugenotterna" och sjöng sedan Ma-
thilda i „Wilhelm Tell", Margareta,
Ophelia och Zerlina. Hennes utländ-
ska resor inskränkte sig till London,
der hon under säsongen sjöngpå ita-
lienska operan, och till Brussel, där
hon äfven gafgästroler. Amerikas stora
penningmarknad frestade henne icke.

För sin man, Opera comiques direk-
tör,varhon alltid ett trofast stöd,och det
torde vara sällsynt att se en kvinna
vara så mycket maka och moder vid
sidanaf sin teaterverksamhet. Då Opera
comique sist brann ned och Carvalho
stod der ruinerad, bar hon denna olycka
med bjeltemod. Hon, som hade ett lux-
uöst hem och många år njutit stort
välstånd, satte sig modigt till pianot
och mottog elever,somnaturligtvisstöm-
made till imängd. Några år senare
blåste vinden åter gynsamt, men då
hadesjukdomen brutitlifskraften ochhen
nes endabarnbarnsdödtyngdepåhjertat.

(Ur Nationaltidende).

£WU_t_-

Kattor, akrobater och — fran-
ska akademien

Som bekant har franska akademiens„odödliga" för inte så länge sedan sys-
selsatt sig med det intresantaproblemet
om orsaken till att en katt alltid faller
på alla fyra. Den vetenskapliga diskus-
sionen kom icke till någon full vishet,
men frågan löser sig helt enkeltpå prak-
tisk väg utan staplar af siffror och lo-
garitmer genom — en akrobat.

AkrobatenP. Vavasseur berättarnäm-
ligenien artikel i..Temps" om slägt-
skapen mellan akrobater och kattor. En
skicklig akrobat kan i luften efter be-
hag göra rörelser, hvilka möjligöra va-
let att falla på fötterna eller annorstä-
des eller att göra enkel eller dubbel
saltomortal. Genomen rörelsemedhuf-
vudet, genom en böjning på kroppen,
genom 9n vridning på skuldrorna, ja,
t. o. m. genom att hemta andan modi-
fierar han fallet. Han är så mycket
herre öfver sig sjelf, att han kan reg-
lera, fördröjaeller påskynda en språn-
gets eller fallets impuls och fullständigt
omändra den från början innehafda po-
sitionen

Såsom ett praktiskt exempelanföres:
på ett reck roterar en gymnastiker med

händer och fötter. Så hoppar han bort
framåt, Isamma ögonblick som han
släpper reckstången, kommer kroppen
till följd af kraftkombinationerna i en
uppåtgående linie, fötterna ofvanifrån
framåt,hufvudet underifrånbakåt. Skulle
gymnasten följa denna svängning, så
fölle han på hufvudet. Som det emel-
lertid ej är hans mening, så trycker
han hakan kraftigt mot bröstet, drar
båda knäna likaledes mot bröstet, tryk-
ker in knäna med händerna och drar
skulldrona kraftigt bakåt. Så kastar
han hufvudet bakåt, spänner löfterna,
skjuter fram bröstet och — kommer
ned på fötterna med ansigtet framåt.

Denna långa rad af rörelserutföres
på ett språng af 50 centimeteroch inom
en sekund.

De naturliga tyngdlagarne — menar
Vavasseur — finnas till blott för liflösa
föremål. En akrobat begagnar sig af
dem endast för sin fantasi. Hvarför
skulle kattorna, dessa akrobater tillbör-
den, vara sämre och oskickligareän en
akrobat
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I. W. NORDQVISTS Skrädderiaffär 52 Alexandersg^atan 52
Rekommenderar sig i den ärade allmänhetens åtanke. Uälgjordt arbete, ytterst billiga priser! "»"

RE§TAURAMT
Östra, __E__C enrilEsgatarL ___,

rekommenderas {Jögaktningsfulll
CA_El__j _3<_f>l>___l_El.__*_r._E=Lö_VE.

Axel PMOTen Torr Genuine Arraks Punsch
O

" Guldmedalj 1Paris 1889.

GAMBRINI RESTAURANT.
__B_V r*^^ aHELSINErFDRS LACK & POLITUR re.om_eii._ra. n„,.t!,7.

l:sta Klass Badinrättning, 3- V. €_gt.r g.
j. c. m_t_.xmu._ian Uinnr tt Kniritimsa

In__e_x_._r-v_.xe_: _E. UTBEBG-,

CA FF

Levins

Rekommenderas

OLD JAMAICA RHUM CHAMPAGNE GEORGE GOULET
från Holm-PitOU & C:o serveras å alla hotell och restai.rai_.er. Generalagent för Finland:

FRANS SJÖBLOM jr,Helsingfors.

IProfkort _ 1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
mberäknadt) fås ett dussin kabinettskort."ha ett godt kort Iförening med billigt pris. Vänd Eder då till AJJUJKKij

Glogatan 3
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SOCIETETSHUSET.
Fredagen den 11 oktober kl. 8 e. m

Program
Leichte Cavallerie Suppé.
Walzer Oroive.
Wachtparade Eilenberg.
Fröken Lilly Franck, chansonett och dansös
Fröken Elsa Moser. chansonett.

Ballet Lusinski
M:lle Constance Villar, fransysk Chansonett

PAUS.
Intermezzo.
Tamburin-solo

Mascagni.
Waldteufel

Professor Kreps med dotter, öfverraskande
prestationer iMnemotechnik och Clairwo-
yance, (extra program närslutes).

Fröken Elsa Moser, chansonett.
Fröken Lilly Franck, chansonett och dansös.

M:me Alice Reine, chanteuse lyrique.
M.lle Constance Villar.

Ballet Lusinski
Slutmarsch

Ändring af programmet förbehålles.

Sexor å laHasselbacken serverasimat-
salen å 2:50 prix flxe.

_WZ__7. G/M/T, S,._ *"___?

Inhemska och utländska CIGARRER
samt utmärkta hemgjorda
PAPYROSSER

iG. A. NYSTRÖM & C:o's Tobaksbandelj
Alexandersgatan 48.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 11 Telefon 1001.

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

importerade från l:sta
klassens firmor.

€x.ra/in )\rra^s punsch,.
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

Avg. Lid.. Hartw
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Blomsterhandeln
Boulevardsgatan N:o 1.

rekommenderar sig för utförande af5
bröllopsbukeller, teaterbnkefter,
kransar, blomsterkorgar,bords-
dekorationer, m. m.

, Rikt urval afblommandeväxter
samt dekorationsväxterförbonings-
rum

Barald Wasasfierna

Angbokbinderi
14Eriksgi

Kontorsboksfabrik,Linj
tonage & Askfabrik, A
fordring, Reklamskylta

Nu inkommet:
Filthattar, band, sidenty-

ger, plysch ialla färger,
plymer, blommor m. m.
hos Firma

EELLMIN.I
Alexandersgatan 9.

Fabriken FENIX
atan14 Tel. 92
jeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
_telier för plansch- & kartupp-
r m. m,

NYA

Glasmagasinet.
3 Mikaelsgatan 3.

OLSSON „ ALEXIZ.

2. sr
_? <Q
S fl)

ma. 3= _-»

fr

gatan 34
Fabiansgatan 14

Min son, spar icke på annonser och
du skall icke förloradärpå.

Franklin

Annonser

„&rogram~*3laéQf"
emottagas endast af

Finska Telegrambyråns

Annonsafdelning
N. Magasinsg. N.o 7. Telef. 1226, som
jämväl förmedlarannonsertill alla jordens
tidningar utan undantag.

Tidingarnas egna pris och vilkor!
Ett enda manuskript!
Ett enda betalningsställe!
Annonskontroll!
Annonserna afhämtas gratis hos an-

nonsörenvid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.

Vänd eder då alltid vid annonsering till
Finlands enda

Annonsbyrå,
där Edra annonser billigt, bekvämt och

noggrant ombesörjas

Programbladet
en af de förmånligasteannonstidningarna ilandet.

'or Spridning bland den nöjeslystna och således af-
ven köpstarka allmänheten. Ytterst billiga annons-
afqifter! Sändes gratis till alla annonsörer. Lös-
nummer iLaurents urbutiker och genom kolportörer.
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Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

all.

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

Största specialaffär iLampor, Husgerdds- & Köksartiklar
£ngelska Järnsängar & jYladrasser, j3ari.Yagp.ar, j3adkar __._..

SOCIETETSHUSET.
Lördagen d. 12 Okt. kl. 8 e. m

Program
Dichter u Bauer Suppé
Envie de vivre Resch
Ich liebe dich, vals Waldteufel.
Fröken Lilly Frank, chansonett och dansös
Fröken Elsa Moser, chansonett.

Ballet Lusinski
Uppträdande af M:lle Constance Villar, fran-

sysk Chansonett.
PAUS

Schmiedeliedchen
Löwenjagd . . Eilenberg.

Kolling.
Professor Kreps med dotter, öfverraskande

prestationer iMnemotechnik och Clariwo-
yance, .extra program närslutes).

Fröken Elsa Moser, chansonett.
Fröken LillyFrank, sångerska o. dansös

M:me Alice Reine, cbanteuse lyriqi
M:lle Constance Villar,

ißallet Lusinski
Slutmarsch

Ändring af programmet förbehålles.

Sexor å laHasselbackenserverasimat-
salen å 2:50 prix flxe.
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ELLEN TAMMELIN,
Garn- och Stickningsaffär

S. Esplanadgatan 8.
Välsorteradt lager af Ullgarner

samt Strumpor och Ylleunderklä-
der m, m. iÖr Fruntimmer,Her-
rar och Barn till billigastepriser.— Alla slags Stickningsarbeten
utföras efter beställningfort ochI

billigt.1

Carl Jergroth.
Alexandersgatan 21.

t,nes.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
till billigaste priser.

piß, putspasta, sjlfyibtyll
AIYI08; DROGER OCH KEMIKA
LBK IL M. BILLIGAST

DROGHANDELN

K. A.DAHLIN

AIYOM JOHN SVANT..TTTNR 1
UUUIIU|UllJJUUllU■ Helsingfors, Alexandersgatan N.o 52 gistrering af varumärken iFinland och de flesta andra land.

-Mil I mv II111UllMMII Il>_

1Parakan Salak Tee. 1

JAVA-ASSAM
GedeponeerdFabTJcsm.1

försin ut- j=
m tillvunnit =
ar å de se- _\\
iillningarer- -^

.Parakan Salak Tee .^.-■■■■■■■Jmärkta qvalité och fina arc^Bsig allmänt erkännande och MM
naste hygieniskaoch världsutstM
hållit de högstautmärkelser^^

Parakan Salak Tee lemnar dista garanti ty hvarje köpare eger rätt att W
kostnadsfritt låta undersöka dess äkthet å __
härvarande kemiska laboratorium.Parakan Salak Tee försäljes härstä- i
des i parti och minut genom 'underteck^Bnad och hos nedanstäede^terförsäliar^^^^BTiromliiß

Pihlgreuß
Tlirdérß

Nyman BMatrosoff__B

A. Johansson.
A. Holmström.
Etholen & Isaksson
P. Jäskeläinen.
A. V. Henriksson.

KARL GÖHLE
Norra Esplanadgatah 37.Generalagent förParakan Salak TeeOnderneeming

Java Assam

JOUVIN & C:o's
världsberömda franska

HAIDBKAB
säljas endast hos

"v\r. ?A± IT

ULLGARN
Virk-, stick-, kanava _ stopp-
nålar. Bandkrusare. snoddtvin-
ningsmaskiner, spolmaskiner.

__TMaU___o]ja å 50 pennimed
Haska, 40 penniutan flaska.

Finaste benolja a 60 penn
med flaska, 50 utan flaska.

M__Ea.e_Usg_>._a_-_ 2.
1B. B _ D 71i3.

p.irfy..

Notiser.

— Ett holländsktkomedisällskap
har nyligen gasterat på "Deutsches
Theater" i Berlin. Platskritiken ytt-
rar om detta sällskap bl. a.

"Vi ha icke haft ondt om utländska
teatertrupper härstädes både franska,
ryska och italienska och vi ha sällan
haft skäl att vara elaka mot dem.
Men nu hafva vi också fått hit en hol-
ländsk trupp ooh vi äro ledsna att vi
icke kunna vara uteslutande vänliga
mot den truppen. Vi veta emellertid
hvilken rang "jSiederlanche Tooneelve-
reenig'ng" intager isitt hemland, men
hos oss kunna vi endast jemföra säll-
skapet med ett af våra medelmåttiga-
ste landsortband. Af andra viktigare
betingelser för framgång härstädes eger
truppen antagligen bara kostymer och
dekorationer. Deras clou är en pjes
kallad "Anne Min", holländsk sedemål-
ning i3 akter och ett förspel. För-
fattaren heter Rosier Fassen, som har
gjort ifrån sig sin sak mycket dåligt.
Det hela kan lika så gerna vara en
bondsedebild från hvilken Tysk lands-
ortsplats som helst, och är möjligen
mest karaktäristisk för öfre Bayern.
Antagligenhar hr F.också "lånat" iden
från tyskan och deribland inflickat en
s. k. seeländsk(?) dans. "Språket klin-
gar föröfrigtlikasköntsom edamerosten
smakar

Om smaken är aldrig vardt att di-
sputera! Men kanske tyskarne ha rätt.
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_E_Cex__Xjjgjc_>x-c_L-_t
Bnstarraii .. JO st d _.' 50 //.

■/0oi- _
. 25 st. a

10 st a
35 p
15 p

hos Jacob R e in c k e.
35 N. Esplanadgatan 35,

,3Sa.

Obs.! Nu inkommet! Obs.!
Stort urval dofflar, kapplyscher, kapptyger, trikoer & chevioter.
Svarta och kulörtaklänningstyger, flaneller & satiner. Krimtyg sam-

met, sidentyger och Atlas.
Ylle underkläder för Herrar, Frunt och barn. Hel och halfsiden

samt ylle dukar. Handdukar, vantar strumpor & korsetter, sidenband, snör-
makerier, spetsar & garnityrband.

._&.llt till billigaste

G. Sergejeff.
:bT_© ■£: _tvCilc3.elsg-a.ta.K_. _t_T=ö

(Centrals nya hus).

Iedert intresse torde ligga:
att köpaSyenka Teater Premie Obligationer,isynnerhet dä de erhållas
i sma månadtliga afbetalningar, med rättighet till hela vinsten under
hela afbet. tiden (minstaafbet. Fmk 21 samt per kontant. Fem dragningar
om året, först förekommande 1Xov. och 1Dec. med lmfvudvinster Kr.25,000
och 30,000 jämte 149 större och mindre vinster. Ingenkapitalförlust eme-
dan underteckn. försäljer dem billigare pr kontant än amorterings (inlöse)
värdet. Begär priskuranter och prospekt hvilka tillsändas franco. Köpperkorrespondans, äfven vid ingående orders mot postförskott samt per telefon
N:o 221. Dragningslistor efter värkßtälda dragningar gratis. Bekvämastoch fördelaktigasti

„_„ , T.. umiganonskontor. ATMOBS.! Lämplig tid for köp till dessa .Insirßß
Redbara agenter af alla samhällsklasser ain_lP

6.
Viner

T

"^eländerW.
& Spirifuosa

4 Wilhelmsgatan 4
Telefon 1803.

#*
r?

CO


