
rIKICU Å IFRNSANfiSFARRII/FN »»rnsänear »f ny modell, eleganta, praktiska;starka &billig». ~WTI-*~*~\ "■1 I— *
pl|lOl\M JUn11OrtIlUOrnDnllVtll. Tt» och enmanssänsar, af flera olika sorter, såväl eleganta PIXXIIJ- -M- M.*ZsS-M.J--1.l-T^sJ- £=»
1 Kontor och utställning: Alexanddrsg, 50. af ensel^,^tiI»

"" dC T©l©±"OXn. 1663.

n
H-5i

Ito

5 r
r ti '
5 3»
1]_
«h !<8

10 penni.

é?rQgram~<3sladQt
Tidning för Helsingfors

/BadX/central\
/ Varmlufts- o \

/ Basängbad Rekommenderas. \

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Söndagen den 26 JanuariN:o 64.

SVENSKA TEATERN.
Söndagen d. 26, och Måndagen d. 27

Januari 1896,

t

■

kl. 7,30 e. m.

Pastor Jussilainen.
Komedi i4 akter af Gustaf von Numers

Inhemskt original.

Personerna

Jussilainen Hr Arppe

Evelina
Länsmanskan Frk. Tscliernichin

Frk Gerasimowitsch,Folkskolelärarfrun
Folkskoleläraren Hr Henning

Lindgrenskan Fru Grunder

Förstabonden Hr Malmström

Andra bonden Hr AVilhelmsson
Hr NyströmTredje bonden

Mari Frk Paldani
Herr Avg. ArppeDrängen Hr Lindh

Sekterister af båda könen
Pastor JussilainenFörsiggår hösten 1895

) IEvelinas roll debuterar fröken'Emmy
Bonnevie.

055./ E/fer a/j</ra oA-fen en längre paus,

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

Alla dagar HÖ'~t 61KfrBlPMiddagskonsert wiener DMntapouet
från kl. 3 e. m. S* OH"V*7" -A.H.25.

Kaisaniemi
J&årdshus.

Rekommenderas
6.)\. Vickström.

1896.

TEAATTERI.SUOM.
Sunnuntaina Tammik. 26 p:nä 1896

niivte11ää ii

TALVINÉN TARINA.
(The winter's tale.)

5-näytöksinen satunäytelmä (9 kuvaelmaa).Kirjoitta-
niit William Shakespeare. Suomentanut Paavol'ajander.

Henkilot:
Leontes, Sicilian kunipgas. . . .
Jlamillius, hiinan poikansa . . .
Camilo I
Antigonus |
Cleomenesl

" "

Don J
Polyxenes, Kyypronkuningas . .
Florizel, hanen poikansa . . . .
Ensii.iäineiM hoviher,.a ... . .
Toincn /
Apollon, ylimäinen pappi . . . .
Tuomari
Vanha paimen .
Nuori paimen,, lianen poikansa .
Autolycus, veijari
Palvelia
Vanginvartia
Hrrinione, Leonten puoliso . . .
Perdita, Leonten ja Hermionen

tvtär

Axel Ahlberg

(Emil Falck.
JAleksis Eautio.
(Otto Näre.(Knut AVeckman.
,Kaarle Halme.
,Oskari Salo.
/Korn-art Tallroth
(Eino Salmela.. Otto Käre.
lisakki Lattu.
Taavi Pesonen.
Hemmo Kallio.

,Adolf Lindfors.. Evert Suonio.. lisakki Lattu
.Katri Eautio.

Paulina, Antic,'onus'en vaimo . .Maria Eängman.
Emilia,kuningattarenkamari-rouvaMimmiLähteenoja.
EnsimäinenK ■ ■ /Mimmy Leino.
Toinen j-hovinamen .... Kirsti Suonio.
Mousa \ ■ ..... filma Tiihtinen.
])orcaS /PaimentyttOja (Helm Talas.
Hoviherroja hovinaisia, pappeja,oikeuden-yirkamiehiä ja -palveli-

joita, paimenia,paimentyttöjä,kaiisaa.
Tapahtuu osittain öiciliassa, osittain Kyyprossa. Huomaa; Kol-

mannen ja neljännennäytöksen välillä on IGvuotta kulunut.
Ensimäinen näytös: Sicilian ho- Neljäs näytös:Kyyprossa. Van-

vin julilasalissa, han paimenenmökin edustalla
Toinen näytös: 1. Hermionen (Pilkäväliaika.)
huoneessa. Avonainen muutos: Viides näytös:1. Leonten linnan

'2. Vankilassa. Avonainenmuu- edustalla. iLeonten linnan
tos:3. Leonten huoneessa. edustalla, 3,PilarikäjtftväPan-

Kolmas näytös:Oikens-hnoneeasa linan huvilassa.
rPitkä väliaika.l

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo 1/oS ja
loppuu k:lo '/a 11"

Alla dagar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m

|(D J. H. WICKELS
■fißiäßia.

AIIRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplömed'honneur) vid utställ-
ningeniBordeaux 1895.

WamOappor, jaequetter, sidenvaror, ylletyger för
soirée, visit iRvaréagséräßter.

Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända
specialiteter till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

Pförtscli.
beställmnfjar till landsortenbehöftes endast ett väl-

sittandi- profitf. .^^______
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yWagasin du jVord. J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.

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

BRANDFORSAKRINGSBOLAGET GRUNDADT AR 1827
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"■ - .. I WIENER MODE-SALONPortmonnäer GloStan No 1, l:a trappan,Telefon N:o 1984
och Blomsterkort ArfÄS ir/^r /"«/■ ,//v>.ff^^wyg^|^
iu-v:il ..■Ii till I'llli--"'" n^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MPris hos

Oskar Fröberg
46 Kasernsatan.

A. W. EKLUND & C:o
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Yälsorteradt lager af

Viner Spirifuosa
"billigra.s>r:

Josef Wiberg,
N. Esplanadgatan 37

PALMROOSJuho Wirtanens 1 AXEL
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalageraf inhemskaskodon,Primaß

.,1i,,1
,,

1u.1|...^1.-r, ..ki.. __i^^H

Lager af finPi äkta Viner,
Gognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320

Ledig annonsplatsMÖbeS& och madrasser.
Eullgardiner.

Fjäder ochdun.
Tapetserarearbeten

|^"^^fTrTiSi;iSiS.Ä I« SK I'Ä.A
-

1 FOTOGRAF.K. E. Stanlberg Andr° Aten.i»i n^fors. Alexandersgatan17, .
■ T" Z . j- Oi i;stakl.Fotogr. atelier.Ele- -*<Iförhållande till arbetets

CT> T\ -^^IryTll N. tSpiandUy. 01, gauta porträtt ivisitkortsformat *valité, obestridligen lägsta pri, X JJyrßlHW^±> (Catanis hus). 6 rxils.pr dussin, sen iMeMngfors.



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

JULIUS SJÖGREN
MSkogtsgotoM -I- Centrala hus.

f Ylle- och frihofvaruaffär. !
Välsorteradt lag-er. Billiga priser. É

Himbergs Restaurant
(f. d. Forström)

V. Henriksgatan 16, hörnetaf Wladimirsgatan
ncltommciicieras.

carte.Souper et å la
Fullstan-Enskilt rum med piano

diga rättigheter.

<£i//örsäl^ringsaktiebolaget
JL JU Må ¥ JL

JSifförsäfirincjar d JSifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkrinasvilikor.

0. ÖLÄNDER
Skilnaden 2, H:fors

Stort lager afde bästa
beklädnadsmaterial.

Filharmoniska Sällskapet.
45:te Populära Konsert
i Brand.]s.årsliuset.

Tisdagen den 29 Januari

Program
ThomasOuverture till op. Raymond .

Spinnvisa ur op. I)er fliegende
Holländer Wagner

»Deutscbr Moezkowski
Kaukasiska skizzer, suite (ny) . Ivanow.

Dans le défilé. Dans la mosquée.
Dans Taoule. Coi-tége du Serdare.

PAUS.
WeherOuverture till op. Euryanthe" .

Konsert (2:dra o. 3:dje satsen)
för violin Menddssohn

(Frk. Eileen O'Moore)
PAUS

Lalo,RhapsodiIo II. .
nEine Steppenskizze"'
Entr'act-Sevillana. . Borodin

Massenet.

Konserten börjar kl. Va 8 e. m

zfåoßerf %sHajanus,

Brandkårshusefs I^esfauranf
rekommenderas

la carte.Souper et a

\ fi{£s& "$( v"UMX'"<e -vjM

v
Perssons

Svenska Sthßmasßiner,
ULLGARN

i rikt urval
Zefir & Kastorgarn, M^cramé, Virkgarn,Fiskargarn,
Märktråd, Rulltråd, Nålar till alla slags stickma-
skiner, Barnkostymer, Tröjor,Strumpor, Damasker,
Vantar etc.

all slags maskin-Beställningar
stickning emottages.

Telef. 1332.Mikaelsgatan 2
Th. Neovius.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Partiordfes å

-^=|L. Rozet & C:o
C O GNA C,

upptages af ■/>rW I
"
hii/iti.s.

På but. hos A. W. Eklund J C:o.
Skildnadsaatan 19. "

Klubbmedlemmar obs.!
Ä Nylandska Jaktklubbens

paviljong
serveras a, laO«irt© alla dagar

Ständigt välordnadt lager af allt som till ett välsorteradt
korfmakeri hör. finnas hos

I. NEUMANN.
FABRIK:

Humleberg X.o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) fel. 933. 'Södra
Esjtlanadgatan2. telef. 925. Saluhal-

len70— 72.

>-.
o

c I&AtnscmixsUMP£LfABmK.m1
SOCIETETSHUSET

O R O U S B O D E G A."
Goda, billiga viner serveras direkt från fat.

Äkta viner på flaskor till afhemtningtill moderata
priser.

ORC U S
frukost och aftonrestauration. Kall buffet a la Ber-

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

"-\iUyimT ii "r iii«iiFii U
Il

11Jäst blir i längden alltidbilligast.||
i| Köp alltid en åk

1EXCELSIOR" Iffp så, är Ni säker om att få en god maskin. ff|
ilObs.! Den kända reela, liberala be-1|<§» handlingen. Obs.!

IIGeneralagent och inne- Hjalmar Fellman W
11hafvareafExcelsior de- II|i^poteniCentralpassagen Sfe

Ny fransk dramatik
Hur länge har man — inte blott i

Paris, utan äfven öfver hela den civil-
liserade världen — icke gått och in-
billat sig, att mel Offenbachs ..Sköna
Helena" och Orfeus iunderjorden"
den s. k. klassiska operettens framal-
strande meteorlikt lyst och försvunnit
med den glada Jacques död! Men sta-
den vid Seinen bjuder ofta på de mest
oväntade öfverraskningar, och den se-
naste är Le Capitole".

Så lyder nämligen namnet på den
färskaste ..klassiska" operetten af Ser-
pette, Ferrier och Clairville.

..Le Capitole- spelar, såsom ju titeln
tydligen angifver, i det gamla Kom.
Men inte precis i den allra äldsta ti-
den —

utan försti det historiska skede.
då den store fältherren Cornelius Major
slog Ligurerna. Cornelius Major har
en maka, Metella, en romarinna af
mycket god familj och dotterdotter tiil
den berömda Lucretia, hvilken, såsom
äfven de icke öfver hörVanide gam-
les historia bevandrade likväl t >rde er-
inra sig, stack ihjäl sig med en dolk.
när man hade lorolämpat heanei ro-
merska dygd.

Statyer af den dygdiga Lucretia stå
i alla nischer idet hus, hvilket bebod-
des af Metella och Cornelius. Lucre-
tias bild hänger på alla väggar, och i
en dyrbar kassakista förvaras familjens
heligaste klenod: den famösa dolken.

När ridån första gången går ihöj-
den, bli vi vittne till en mycket gaskig
fest i Metellaä salong. Cornelius är
fjärran från Rom, ty han håller åter
som bäst på att piska upp Ligurerna.
Roms jeune3se dorée äro gäster b.03
den tappre krigarens maka. Af alle-
handa betänkliga detaljermärka visnart,
att den romerska ungdomen inte just är
vidare dygdig och att inte ens den,, romerska antiken" skyddar mot fin de
siécle galenskap. Menmidtunder denna
bacchanal hvilar Metella tout solo på
sin divan, öfvergifven,bitter och 3träng.
Och om vi med konung Philip skulle
fråga henne: ..Så ensam, min fru?"
skulle hon peka på statyerna, taflorna
och skrinet med dolken och därpå argt
svara: ..Dygden är tradidonel här i
huset!■"

Det blir fasligt svårt för Metella att
inte såra de där husliga traditionerna.

:tuationen blir till och med kri-
tisk, när den sköne Xarcisäus kommer
som kurir från Cornelius Major samt

omtalar, att denne senare vunnit enny
seger och nu är på hemvägen. Nar
cissus är Paris, alldeles som Cornelius
är MenelaiH. Men Metella vill inte
genast följa Helenaä dåliga exempel.
Hon blickar åt dolken, på statyernaaf
Lucretia och sjunger: Contemple ees
tableaux d'faistori ..."Hon vågar inte
kränka den gamla stamfrun i dennas
graf. Men så ofta aom Metella råkar
kasta ca blick på Xarcissus, och det
sker gunås ganska ofta, ljuder från
hennes hjärta utropet: .. ce cju'il est
beau!:' Isin förtvifllan blickar hon
upp mot stenbilderna af Lucretia och
utbrister ...Tag ärar dig, men du tråkar
alldeles ut mig!"

Då därpå detta älskade par, som
dock inte äunu hunnit bli något värk-
ligt sådant, kommer ien skef ställning
inför triumfatorn Cornelius och hela
Rom samt Metella och Xarcissus skoladö, hinner man till det moment, då
Metella sjunger: Laisse-moi retourner
ees images!" Och ioch med detsam-
ma vänder Metella alla statyerna af
Lucretia mot väggen föratt skona hen-
ne. Metella vill dö, men först måste
hon hämnas på Cornelius.

Detta tillgår på följande egendom-
liga sätt

Vänstra hälften af scenfonden sätter
sig framifrån och i bågaktiga sväng-
ningar i rörelse och sluter sig på ett
visst sätt, så att vi nu endast se den
hittillsvarande baksidan af de omsväng-
ga kulisserna, hvilka nu föreställa yt-
terväggen till ca paviljong. Andra
hälften af fonden förvandlas till en
trädgård ihvilken Métella och Narcis-
sus äro inneslutna. Detta changemang
upprepas inom kort ialldeles omvänd
ordning. Man ser dä åter Metellas
gemak med de omvända Lucretia-sta-
tyerna och samma personer på scenen,
hvilka befunno sig där före change-
manget. Detta dekorativa experiment
är för teatermaskinisten af mycket in-
tresse, men tydligen ännu intressantare
för nutidens teaterpublik.

Vännerna i huset och i synnerhet
den bekante lustspelsdiktaren Plautus
lyckas det slutligen, ehuru något sent,
att öfvertyga Cornelius om hans makas
och den sköne Narcissus' oskuld. Ligu-
rernas besegrare ber nu helt vackert
debåda förolämpadeotn förlåtelse. Nar-
cissus blir general eller något dylikt.
Lucretias dolk förstöressåsom ett all-
deles onyttigt instrument

Idén att införa den stränga Lucre-
tias ättling midt i det sedeslösa Rom

irfTfct ■ "" 1 "^ Jl £0. 1 x a^a dagar från kl. V 99 af origi- Obs! Matiné alla helo-fl ÄÄK £1,1 ISMjV CvI■" ÅltOllKOllSdrt nal Wiener damorkestern,kallad fria dagar mellan kl.1&
L^J^w -^v.«_".^ "Wiener Schwalben. 3 e. m.
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fiERMAIVIA Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin FERD STAMER, Generalagentur för Finlaud, RicUards-atan 2. r
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JOHN TOURUNEF & C:o.
Helsingfors.

(0
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00

ferand^^lombergj
Uleåborg — Helsingfors — Åbo
i H:fors V. Henriksgatan 18

(midt emot Studenthuset)*kItior^^^^B
a Otto Brandt, Uleåborg af utmärkt kvalitet|och rikaste urval.

HRenskinsskor, Skidkängor,
skidstafvar m. m.

Velocipeder
af engelsk, tysk och amerikansk tillvärkning\ m

OBS.! Enda specialaffär för skidor och I
skidtillbehör i Helsingfors.

SOCIETETSHUSET.
Sendagen den 26 Januari kl. 5 e. m.

/
AV afiné.

Program:
Marsch Fechner

Parol d'amour Zlkoff
Gavotte Keyl,

Mr. Alexandro Farini. ..Fin de Siecle-' gent-

leman Jongleur

Boccaccio Suppt

Frk. Julia Nilsson, svensk kupletsångerska

Geschwister Margot, Wiener sång- & dans-

duettister

Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasångare

La Estrella de andalusa Senorita Carmen-Jua-

nita, Ballarina y Cantadora Espagnol

Slutmarsch

Ändring af programmet förbehålles

>^^ggggggggg^fe^
Carte dbr.

It
iCHAMPAGNE.
K
T-é*

LCARTEUlfftxniiisfl. Rflßolt.fi 1850K
14

Renault & Go.
K

COGNJIG 14
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"^serveras å alla förstad

klassens restauranter. E£
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MPililirrpn orr enuine punsch
1lllliLiUll Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant.

OTTO ROHDE. Alexandersg. 50.
'-Ar«?s^ VINHANDEL,

-A.rr «t Jsl s-Punsoh
prisbelönt vid Tysk Nordiska utställningen iLybeck,

»irituosa.J. C. jVfexmontan Vufv & SInnehafvare: E. Nyberg.
"

Söderströms Café & Kestaurant
Östra Henriksgatan N:o 1

Helsingfors LÄCK & POLITUR
Rekommenderas.

Fabrik:
17 Mikaelsgatan 17

Generalagent för Finland:
FRANS SJÖBLOM j:r, Helsingfors

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

FRANSKA LIFFÖRSÄKRINGSBOLAGET LURBAINE.
Generalagenturen Helsingfors,

Mikaelsgatan 1.

OLD JAMAICA RHUM CHAMPAGNE GEORGE GOULET
från Holm-PitOU & C:o serveras å alla hotell och restauranter

är roligt funnen. Tyvärr är det hela
inte gjordt så fint som önskligt och
lämpligt vßrit. Operetten har likväl
flera mycket lustiga pointer.

Serpettes musik är liflig och melo-
diös, men nog blir man här och där
påmint om inte så få äldre operettmotiv.

Faktum är emellertid, att Le Capi-
tole- gör lycka på Nouveautés" och
är bra.

Operetten är dessutom praktfull upp-
satt och bjuder på ett öfverflöd af
kvinliga statister. Och attsådant,, drar",
det vet man ju förut.

Frisk

—*""►-

Kung Chilperich"
Theater Unter den Linden i Berlin

tar i dessa dagar för första gängen
uppfört en operett med ofvanstående
titel. Operetten förskrifver sig ända
från 1869 och gafs då första gången
& Folies dramatique3 iParis.

Denna premiär egde ramunder gan-
ska egendomliga och allt annat än gyn-
samma omständigheter.

Den är 1825 födde kompositören
Hervé, som egentligen hette Florimond

Rouger, hade efter afslutade musikali-
ska studier Vid korsångarelevskolan i
kyrkan St. Roche först under flera år
varit organist, därpå orkesteranförare
och slutligen utan vidare framgång för-
sökt sig som diktare, kompositör, sån-
gare och skådespelare. Harmen öfver
att ej ha kunnat förskaffa sig ett namn,
hade gjort Hervé grubblande. Kort
tid före operettens uppförande, hade
han sluppit ut från ett dårhus. Ipres-
sen kallades Hervé allmänt för Ble com-
poäiteur toqué" (Den tokige komposi-
tören"). Detta öknamn hade han emel-
lertid själf gifvit sig.

Då han nu befann sigimycket bryd-
samma ekonomiska omständigheter, an-
strängde han sig af alla krafter för
att få „Chilperich" uppförd så snart
som möjligt, hälst som han väntade sig
göra en god recett på stycket.

Då ville hans olycksstjärna, att te
noren, som skulle sjunga titelpartiet,
insjuknade tvenne dagar före premiären.
Raskt och beslutsamt öfvertognu Hervé
själf denna roll. Isin framställning
skattade han ät det där öfverdrifvet
parodiska, hvilket under Offenbachs
glansdagar hade gjort så stormande
lycka. Hervé-s' ,CkilperJch" blef där-
för en degenererad konungasläkts epi-

leptiske ättling. Han spelade hela rol-
len medde för fallandesjukautmärkande
kroppsryckningarna.

Den kvinliga hufvudrollen hade an-
förtrotts åt en sångerska,Blanche d"An-
tigny, som i Petersburg förstått att
svinga upp sig till operettdiva. Hen-
nes namn har i visst hänseende fått
en literaturhistorisk betydelse. Det är
nämligen hennes förskräckligaslut,som
Zola tagit till förebild vid tecknandet
af sin Nanas", död. DeanaBlanche,
hvilken sedermera förföll,dog faktiskt
å ett hoteli iParis under någon af de
där julidagarne 1870, då folkhopenne
danför hennes fönster skränade sitt
till Berlin".

Operetten gjorde emellertid lycka,
men ansågs ha mera värde som kurio-
sitet än imusikaliskt hänseende. Den
uppfördes att börja medöfver 100 gån-
ger och har sedan vid flera tillfällen
återupptagits å olika paris-scener.

-4-*-*~

Teatereldsvådor 1895
Den 6 jan. nedbrann en i förstaden

Southendoris Sca vid London belägen
pantomimteater.Skadan cirka 75,000kr.

Den 9 febr. 1895 utbröteldiStadt-
teatern i Bern, lyckligtvis på tid, då
ingen föreställning pågick. Elden upp-
stod i salongen och hade antagligen
sin grund iöfverhettning af en värme-
ledning. Branden främjades genom
byggnadens egen beskaffenhet.
I..Royal-Theateru i Glasgow utbröt

den 1 mars en eldsvåda. Denna gång
var brandhärden vid scenen, där ku-
lisser och andra tränbara ämnen gäfvo
en god näring åt? det härjande elemen-
tet. Inom kort äterstodo endast mu-
rarne af byggnaden. Skadan anslogs
till öfver 700,000 kr.

Den 3 mai nedbrann en iKreml-
parken iTula (Ryssland) belägen teater.

Politeama Adrianoteatern i Rom
uppgick den 3 maj i lågor. Olyckan
föranleddes af de starka ljuseffekter,
som användes vid balletten Exelsior tt.
Elden gick öfver till en granbyggnad,
hvars invånare endast med svårighet
räddades.

Jakobsteatern i Newyork, blef den
15 juni lågornas rof. Skadanuppskat-
tades till 250,000 dollars.

Den 24 juli antändes nKeicbshallén-
Theatern" i Bonn och den 18 augusti

o de Cirque" iDijon.
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Carl pergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
såviil på originalflaskor som litervi
från fat.

'rofkort a 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- m fW\ W* [ I1? j{ W ******
inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort xm JL *J MJ M MJi t» 1^ §

ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder dä till
Glogatan 3 *J
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Störtsa specialaffär iLampor, Husgeräds- c£ Köksartiklar.
€ngelska Järnsängar 8c jYladrasser, järnvägnar, mm.
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Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgratanN:o 11.

all. TJMeganta spetsar, bandI
sidentyger billigt IMineralvattenfabri

Ledig annonsplats, Helsingfors, Alexandersg. 26. hos FirmaLedig annonsplats

JH. Ellmin.I
9 Alexandersgatan9.I

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Hemgjorda papyrosser
iaskar om 250 st. å 2:50 p.

st. a 1:25p.
st. å 85 2)MlO st å 15 p.

* „
Ledig annonsplats. I

IIOS Jacob Reine ke,
55 N. Esplanadgatan 35,

Telef.3.35

-
M

— -— -
Politeamateatern iMontevideo härja-

des den 6 okt. af en eldsvåda, som an-
stälde stor förödelse.

TZ*ei,i?&i,Tx.eixx Salak. Te©. C. E, Lindgrens

JAVA-ASSAM
GedeponeerdFabrksm:

Borst & PenselfabrikDen 7 år gamla teatern iKutais i
Kaukasus nedbrann den 10 nov. till
grunden och den 5 dcc. utbrötpå nat-
ten eldsvåda i lyriska teatern iBu-

Rödbergsgatan9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Parakan Salak Tee har försinutmärkta (jvalité, naturligaaromoch prisbillighet tillvunnit sig allmänt erkännande som det renasteoch bästa té,
karest Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkningar i parti och minut till

billigaste priser, återförsäljare er-hålla hög rabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt.

Till sist må nämnas att den 19 dcc.
i det då nyinvigda Olympiaetablisse-
mentet iNewyork skedde en explosion,
som kostade flere människor lifvet.

Största iraranti.... Hvarje förbrukare af Pnrakan Salak Te äger rätt attkostnads-fritt a härvarande handels-kemiska laboratorium undersöka teetsaktnet. C. E. LindgrenKARL GÖHLE.Generalagent för Finland &Ryssland NorraEsplanadgatan 37. ♥+-

Fransk lifforsäkringsbolaget W| L'UKBAISE. i
fjj)) Bolaget meddelar fördelaktiga försäkringar af (M
#j rifftl & .Genom samarbetc med sjuk- och olycks- W%> fallförsäkringsbolaget L'Urbaine et la Seine bevil- Wjas de försäkrade vid sjukdom och olycksfall sär-

t skilda förmåner, hvilka fullkomligt säkerställa så- Wval den försäkrade och lians familj, som ock de Wpersoner, med hvilka lian står iaffiirsförbindelse (jgi0, den oundvikliga förlust, som en sjukdom och W
Mt ännumer en obotlig sådan eller en olyckshändelse W\oj, medtora Bolagetefterskänker nämligen, såsom all- <f®®, mänt bekant, premierna förhela sjukdomstiden oc)i J|■^ utbetalar 3/4 af kapitalet,om sjukdomen är obotlig Woch resten vid dödsfall. /jSk,
&) v

B̂°^ get VUrl)ai"es försäkringar ärodärförsär- W
M a t -n

*
r^ko.mmendera för herrar affärsmän, da

f%# 1.ewt>'a.» er. att säkerstöUastörre affärsföretaggpi.om0, lifforsaknng, emedan sjukförsäkringen motvärkar W%S> de ledsamma storingar svårare sjukdomsfall alltid W&y medföraoch hvilka ofta nogbringaborges- och för- (fil
0* lagsman stora förluster. W

För dessa väsentliga fördelarerfordras icke na- %W a.,ex*ra PremJer.utan endast att den försäkrade&fi atstar frän den årliga vinstandelen.
få Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1. £@
0\ Carl von Knorring\ w

Notiser.
— Nörrebroteater iKöpenhamn

har uppfört en folkkomedi med titeln
På väg eller Från hemmet till fjärran
Vestern" af Johannes Brunsson, hvil-
ken f. n. är bosatt iAmerika. Detta
stycke är, säger Politiken, behändigt
bygdt och har många af en folkkome-
dis bästa egenskaper". Pjesen före-
spås med sin nuvarande besättning ett
långt lif.

— Ludvig Fulda har i dessa da-
gar afslutut ett enakts-lustspel Fräul-ein Wittwe," som skall uppföras å
Lessing-Teatern imedlet af nästa må-
nad och med Jenny Gross iden qvin-
liga hufvudrollen.

— På en lustig teateraffisch bjöd
härom dagen k. Operan i Berlin. Ge-
nom misstag vid tryckningen hade sån-games namn placerats etter styckets
qvinliga rollinnehafvare och vice Versa.Affischen ifråga är en stor raritet för
samlare.

-+"-♥-

N. Esplanadg. 37
Göhles gård.åfiVflllHf JOHN WANI.IIINIt vie^hämdshöfdin^^^^^^HaUfUJIUI UUIIII O IfllllldUllU, Helsingfors, Alexandersgatan N» 62

SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 26 Januari kl. 8 e. m.

konsert k )\JtonJöreställning.
Program

Clarens.
Porschmann

JubelfestmarscM
Air de la reineß
Blumengriisse
Frk. Julia NilSSODTsvenskkupletsångerska^J
Geschwister Margot, Wiener sång- & dans-

duettister.
Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasångare

PAUS
Lasferre,
Czibulka

Mr. Alexandro Farini, gentleman jonglenr, Fin
de Siécle.

Wachtparade Eileiberg
Frk. Julia Nilsson, svensk kupletsångerska.
Geschwister Margot, ballet-, karaktärs- och na-

tionaldansöser.
Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasångare.
La Estrella de andalusa Senorita Carmen-Jua-nita, Ballarina y Cantadora Espagnol.
Slutmarsch.

Ändring afprogrammet förbehålles.
Sexor å laHasselbacken serveras imat-salen å 2:50 prix flxe.

SOCiETETSHUSET.
Måndagen den 27 Januari kl. 8 e. m

konsert & )\JtonJöreställning.
Program

Selinefei
Carl.
Kegel.

Des Königs^BefenJM
Hoch v. DachsteinH
Walzer .... |
Geschwister Margot, Wiener sång- & dans-

duettister.
Frk. Julia Nilsson, svensk kupletsångerska.
Signor VicentiO Pasqualis, italiensk operasångare

PAUS.
Bobandi
WernerAn Mathilde . . .

Mr. Alexandro Farini, gentleman, jone-leur Fin

Clarens
de Su-cleM

Allerliebst
Frk. Julia Nilsson^rcnsl^uipletsångeMka^B
Geschwister Margot, Wiener sång- & dans-

duettister.
Signor VicentiO Pasqualis, italiensk operasångare.
La Estrella de audalusa Senorita Carmen-Jua-

nita, Ballarina y Cantadora Espagnol.
Amazonenritt Piimhmann.
Fr. Eugenia Wessely, prestidigitateuse.
Slutmarsch.

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å la Hasselbacken serveras 1mat-salen å 2:50 prix Ilxe.

SOCIETETSHUSET.
Tisdagen den 28 Januari kl 8 e. m.

konsert &
Program

Carl,Volkfest-Ouverture
Sei witder g t . .
Alla Stella confldente
Geschwister Margot,

duettister.

Kriiger.
JiohvuU.

Blans-Wiener sång-

Frk Julia Nilsson, svensk kupletsångerska.
Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasångare

PAUS.

Frånse.
ClarensÄmazonenntt^BFriiMngsidylle^^^^^^^^^^^^^^^^

Mr Alexandra Farini, gentleman jongleur, Fin
de SiéoJe.

Blumengriisse Pörschmann.Geschwister Margot, Wiener sång- & dansduet-
tister.

Frk. Julia Nilsson, svensk kuplettsångerska.
Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasångare.
La Estrella de andalusa Senorita Carmen-Jna-nita, Ballarina y Oantadora Espagnol.
Concert-polka Herrmann.
Fr. Eugenia Wessely, prestidfgitateuse.
Slutmarsch.

Åndrmg af programmet iörbehålles,
Sexor a laHasselbacken serveras imat-

salen å 2:50 prix flxe,

K. Jokelas Skrädderia/färÖ. Henriksgatan 3 Telef. 1333,
Utlandska é Inhemska Nouueautés.

Ang. Ludv. Hartw

H:fors 1896. Hbl. Nya Tryckeri

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-tonage & Askfabrik, Atelier förplansch- & kartupp-fordring, Eeklamskyltar m. in,

ELLEN TAMMELIjN,
Garn- och Stickningsaffär

S. Esplanadgatan 8,
Vrälsorteradt lager af Ullgarner

samt Strumpor och Ylleunderklä-
der m m. iörFruntimmer, Her-
rar och Barn till billigastepriser,— Alla slags Stickningsarbeten
utföra: efter beställning fort och

Nytt lager af

Orientaliska
Mattor, Drnperier, BrodC'ricr, Turkiska bord, Pnff
stolar etc etc.G ISoulCTardsg. 19,

Telefon 83.
Alvin Johansén

Obs.! Moderata prser,

Ferd.Björklunds
Glas-, Spegel-

och

€£afvalram~
fianéal.

15 Alexandersgatan 15
Telefon 158.

Iedert intresse torde ligga
att kupa Eder Svenska Teater Premie Obligationer garanterade afStockholms stad hvangenom Ni bereder Eder tillfälle att möjligenerhållastörre eller mindre pennmgebelopp. J 1 Febr. dragningen är högsta vinsten15,000 Kronor (21,000 Fmk)
förutom 112 större och mindre vinster
terinpÄ^

TO SS. _&.. SANBHOLMS
Obligationskontor. Åbo.

Redbara agenter af alla samhällsklasser antagas mot god provision.

rikhaltigaste lager af utländska och inhemska sorter
linierade och olinierade

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

Alexandersgatan15.

Jouvin & C:o's Försäljning
afvärldsberömda franska

CognacHANDSKAR Rom
ochsäljas endast hos

LikörerW. TAHT
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Unionsgatan N:o 17
Hjelt & Lindgren.

ipdrag; köper och säljer aktier
jer patentansökcicgr och re-
mland och de flesta andra land.


