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Middaffskonsert nox. \* AftonkonsertiTllUUdgOiVUlloOl u Wiener Damkapellet .. __
Q

från kl. 3e. m. MIKLOSKA. fran kL 8'30 e'm-

J. H.
wiaaiKi,

ARRAKS
torr och söt, prisbelönt med guldme-

dalj vid många utställningar

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

Portmonnäer
och Blomsterkort

finnas i största urval och till billigaste
pris hos

A. W. EKLUND & C:o
Skilnadsgatan 19

Yälsorteradt lager af

Viner
Josef Wiberg,

N. Espianadgatan 37— — " förstaAteliernitr. upp.
TP Q-foViIV»OT»Cr Andra Ateliern 4 tr. upp" JQi. ÖDEIIII Uölg Helsingfors. ,

PUNSCH,

Telefon 310

Spirituösa

Juho Wirtanens AXEL PALMROOS
§HOAFFAR. Laser af fin?, äkta VinEf,

örer & Rom.Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalageraf inhemskaskodon,Prima

<nimmigaloscher, äkta Collanolja m. m. Grjr.OMtska stenhuset. Telefon 320

WIENER MODE-SALON
Glojratan N-o 1. l:a trappan, Telefon N:o J984

framhåll,; sin välkänlla atelfer förutfTun^hfaf *m,,kf,,UakUidnin

Pförtscb..
Förbestrittninyår tillUnulsorten beh6fve* futläst ett rtil-

sitffintlf proflir. _—■——. aa__^

_-.l^_

Möbeltygsaffar.
Järnsängar och madrasser.

Kullgardiner.
Fjäder och dun.

Tapetserarearbeten, till billigaste priser

priser. Pnsbelönti Paris, i
Billiga priser. 6 mk pr duss).

lexandersgatan17.

korerade & odekorerade träarbeten, TSfnader
lalster. Tillbehör fur glödritning& sr

i. s. mönster,färger, färnissor vax m.m.
"mottagas med tacksamhet ocli utföras

'msk J\onsfsfö|dufsfäffninq
Mikaelsgatan I. Tel. 893.

FOTOGRAF.

J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.

Lagret komplett sorteradt
för emottagande af beställ-
ningar. Färdiga pälsfodrade
och vadderade rotonder,
billigt
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riUCI/A IFRNSÅNGSFARRII/FN Barnsängar af ny modell, eleganta, praktiska,starka & billiga. TpvVl-i~\ I— £ É^T~% ■*-%V^f>l«)Cy
FINol*" Jtll11VJI-lIIUOrnDnUVCn. Tt» och enra^^n^r. af alra olika sorter, såväleleganta illlllll X«.C3I_IXJ. WC/X g

Kontor OCh Utställning : Alexanddrsg. 50. af «"?elsk modell som enklare. Betydligtbillissre än de TelefOll IQOS.

<£rQgram~<filaåei
Spennerts Sadelmakeriaffär

Alexandersg-atan30.

N:o 39

Slädor, slädfällar,
kuskkaftaner, -mössor,

-handskar, -bälten,
samtkörredskapaf alla
slag.

l:ma tillvärkningar —
billigt!

10 penni.

Tidning för Helsingfors

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

Fredagen den 29 November

Spennerts Sadelmakeriaffär
Ale^«»H^rs£^^y^3O^M

Läderjackorß

innehardet förnämstaoch
prisbilligaste lager af al-
lehanda läderarbeten.

1895.

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 29 November 1895.

OBS.! Börjas kl. Ti
För tredje (9:de) gången

och Julia.Romeo
Tragedi i 5 akter af William Shakespeare. Efter
Hagbergs öfversättningoch W Bolins bearbetning.

(Första akten indelad i 2 tablåer, andra akten i 4,
tredje akteni2 och femte akten i2 tablåer.)

Personerna
Hr BerlinEskalus, prins ;d' \ i^T^mTi^^^"

Grefve Paris, en slii-i in.-; iili|T7T7Hpß|^^M
Montagne\ hufvudmän förtvenne /Hr Malmströn^H
Capnlet / fiendtliga ätter (Hr Swedberg.■
Romeo, Montagues son Hr Hansson.
HeiiTolio. slägt med | fHr Lindh

_ H
Montague IBomeos )

Mercutio, en slagting | vänner |Hr CastegrenI
till prinsen ) {

Tybald, brorson till grefvinnan
Capulet Hr Uggla. H

Capulet d. a Hr Henning. H
Broder Loreuzo ) Franciskaner- /Hr Eiégo.
Broder Johannes/ milnkar (Hr Nyström.
Balthasar, Roaneos betjent ...Hr Ahlbom.
Pptier I n ii -i. i.- (Hr WilhelmssoiMSorio} CapuletS betJenter " " (Hr Nyström. ■
Abraham, betjent hos Montague.Hr Beckman, H
Grefvinnan Capnlet Fru Grunder.
Julia, CapuletS dotter Frk Holmlund.I
Julias amma Fru Bränder. ■
En apothekare i Mantua. Borgare iVerona. Släg|
tingar till Capulet och Montague. Pager, betjänter

soldater.
Händelsen är iVerona, utom börjau af femte akten

som tilldrager sig iMantua
Obs.! Längre pauser ega rum efter
2:dra och 4:de.akterna.l:sta

Börjas kl. T och slutas lO,so e. m

' I -'t, B

i

SUOBd. TEAATTERI.
Perjantaina Marrask. 29 p:nä 1895

näytellään

K¥ILIBYÖ,
Eunomuotoinen murhenäytelmä viidessä näytöksessä

(6 kiivaelmaa). Kirjoittanut J. H. Erkko
Suomalainen alkuteos

Henkilot

Väinö,tietäjä
Ilmari, seppo
Kauko,Lemminpoika
Tiera
Uutamo
Kalervo
Ilvo, Ilmarin emäntä
Anja, Ilmarin sisar
Arini, Kalervon emäntä
Hiepra, Kalervon koti-

tytär
Potero, Kalervon koti

poika
KaleryorKullervo,

poika
Kotro
Mutru
Tuiro
Kitka
Pouru
Illi,piika
OnervOj noita
Hippo, vanha soittaja
Mieron tyttö ....

Kalevalai

Ilmari
orjia

Eras airutmies. Jöukkoa
Tapaus: Suomessa heimo

Benjamin Leino.
Axel Ahlberg.
Konrad Tallroth.
Kaarlo Keihäs.
Emil Falck.
Aleksis Rautio.
Maria Eängman.
Katri Rautio.
MimmiLähteenoja

Ilma Tähtinen

lisakki Lätta

Kaarle Halme.
Hcnimo Kallio.
Evert Suonio.
Knut Veckman
Oskari Salo.
Eino Salmela,
Olga Salo.
Otto Näre
Taavi Pesonen
Hanna Kunnas
Itkijänaisia.

sotien aikana.

Vapait

WICKELS

JifL.SINCFO

Benjamin Leino
Väinö

Kullervo

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö alkaa, k:lo %Bja
Joppuu k:lo 11.

Nord.yWagasin
tyamllappor, jaequelter,

soivée, visit é
sfåenvaror, ylletyger för
fivaråacjsåräfiler.

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

Damskrädderi under utmärkt ledning.

Oskar Fröberg,
46Kaserna;atan.
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C^-^ i T 1 M F<;nlanada Q 1lista, kl.Fotogr.atelier. Ele- -^Iförhållande till arbetets
T iTrT^öTirl^nl tapia"a«y Oi| gaikta porträtt iTisitkorteformat qvalité, obestridligen lägsta pri* Ä « XJ \f X. C'll-vA.Ci'AXA, fcato/s Ans;. Q mix.pr dussin. sen iHelsingfors.



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.
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nr^riQ Malmctrnm ) stort> modernt laser afLUieilb IVldllTlSirOm I Kravatter, Kragar, Manchetter, Handskar,
Herrekiperingsaffär Underkläder, Hängslen, Resfiltar,

vis d vis Kapellet J SchlafrOCkar m.m. tinbilligastepriser.

Jk Må m m HWJUJUJKJk Mtiö
SKRÄDDERIAFFÄR rekommenderas

SKILNADEN N:o 4.
Operakällarens restaurant & festvåning re"pH

■S**>^Sf??sS??S«sfss*?¥^*?»»¥sf

JLLIUS SJÖGREN
Jlikaéltffatan 4 Centrals hut.

J Ylle- och friholvaruaffär. \
JJ Välsorteradt lager. Billiga priser. 2

ES£S7JS

c£i//örsäl^ringsakiiebolagei f
KALE TA.

é JSifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvilikor.

Utställning
hos

liindholm,
Michaelsgatan 5.

k Hagelstams bokhandel. ff
(Hotel Kamp). W

Jjj3VEec3.lclxi.sl3L. litera,fu.x~
Nya vetenskapliga arbeten:

111 Der Grundbau af M. Strukel. |1|
Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.

Fransk vetenskaplig o. skönliteratur. §||j
Kons^jÄi Pappersliandel.

I:sta Klass

Badinrättning
Wladimirsgatan 32,

J. W. Engberg".

Klädningssömnad
utföres med största omsorg och akuratess

Stort Urval
Hattar, franska Handskar och Korsetter äfvensom

allt hörande till en välsorterad modeaffär.
Anna Lindström,

Michaelsgatan 2.

Filharmoniska Sällskapets
24: de Populära Konsert
iDBi*a,ia.ca.li.åi*sla.\a.s©t.

Lördagen den 30 November

Program

Koschat
Ouverturetillop. ..Xantaluaqualen1' >» riP

Am Wörthersee", vals .
Serenade, fbjyätråkorkesteiß
Persisk dansß

Haydn
Guirauä,

PAUS

Fest-ouverture . . . .
Sfåndchen", för trumpet

Lassen.
Hel),rfart

Saint-Saens..Suite Algérieone" ....H
Prélude. Hhapsodie mauresqu^^^^^^^^^l
Réverie du soir. Marche militaire

PAUS

JleyerbeerFackeldans
Pizzicato Strauss
Zigenardans Dargomijrsky,

Konserten börjar kl 8 e. m

<élo6ert sföajanus.

Brandkårshusci J^csfauranf
rekommenaeras

Souper å A carfe.
-— -

\

■<a<#3&2Ä

v^
¥ti J. F. Sj;åb©rgB

Vin- & Spirituosahandel,3, Trekanten 3, f. d.Spennerts hus. Extra fin-fina 17 & 20 åriga Cognaos
sorter på Vi V2Vi Vs fl- fin JamaicaRum, Likörer,
Viner & punscher af alla slag.

BODEGA ESPåNOIå
Helsing- fors,

Försäljning i parti och miuut af endast äkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

Rekommenderas för Rökare.
HEMGJORDA PAPYROSSER

till högre priser
M. KARAKQS.

TobakshandelnBrunsgatan 11.

Cafc Vieforia.
Östra Henrtataii TA 1866.

lÄö^iipii»

Barngarderoben,i-^

Unionsgatan 28 telf. 1968
ii i 11 i11 I11 II i M

|| Beställningar emottages af1||alt som till enbarnekipering 11
Mmmwåmwåmmmwmwm,

SOCIETETSHUSET
ORCUS BODEG A."

G-oda, billiga viner serveras direkt från fat.
Äkta viner på flaskor till afhemtning till 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.

:

%Ldj~*^;~

1113äst blir ilangaen alltidbilligast.||
Köpalltid en-. /-

EXCELSIOR" 1
så är Ni säker om att få en god maskin. <P*<ilQbs^^^Jer^kan^ai~eela, liberala be-<j*é

handlingen

s^^TSxeiwiklund, u. . _ „ IIWB Generalagent och inne- Hjalmar Fellman ||
||hafvareafExcelsior de- tÄJ^S. 19

poteniCentralpassagen Sg

'ÉmmwmmmmmmmwmmwU
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Om Mascagni
(Bref från Wien.)

Huru ser Mascagni nu förtiden ut?Intressant som alltid säga damernahvilka å Carl-Théatern i Wien beun-drat honom genom lorgaetter. Hansbekanta finaa honom blekare och ner-
vösare än förr. Ansträngningarna un-der hans sista turné hafva lämnat spårefter sig. Ansiktet har blifvit blekare,
hållningen trött, hans sätt att tala ärhastigt, nästan oroligt. Endast denintagande älskvärdheten och äfven hu-
morn för hvilken man beundrat honom
så mycket ha förblifvit de samma. Ochhuru har han ej blifvit beundrad' Hvar
han än visade sig, omgafs hän afen skara beundrande damer. Efter
uppvisningen i Musikvereins storasal inväntades han af Conservatorietskvinliga medlemmar, hvilka alla ön-skade få hans namnteckning. Itea-
terns korridorer stodo gamla,gifta fruar
och väntade, för att få trycka hanshand. Och allt isamma stil. Om alla
dessa kvinnor dock ville fråga sig hvad
en man tänker om slika dårskaper!Mascagni endast rycker på axlarna —
och talar om sina barn. Alla de ota-

liga kärleksbref och giftermålsanbud
som han dagligen får mottaga

—
dem

får sekreteraren läsa och så försvinna
de ipapperskorgen.

Sedan den unge maéätron sist var i
Wien, har han gjort betydande fram-
steg i franska språket. Tyskan vill
allt ännu ej gå. Men emedan han
förstår huru viktigt det är förenkonst-
när att vara fullt hemma i tyska språ-
ket, låter han undervisa sina barn däri.
Hans äldste talar och skrifver fullkom-
ligt väl tyska — likaså hans fru.

Under sina resor och äfven iWien
bibehåller Mascagni ständigt sitt ori-
ginella lefnadssätt. Han arbetar nat-
ten iända och först vid soluppgången
går han till hvila. Ofta sitter han
ända till kl. 5 på morgonen vid sitt
skrifbord, sysselsatt med att göra upp
program för konservatoriet iPesaro,
hvars direktör han är. Han vill införa
förändringar och förbättringar. De
unge kompositörerne skola ej få mo-
genhetsbetyg, innan de värkligen äro
full färdiga och hafva bevisat det ge-
nom skapandet af något större värk.
Sådant kan ej inläras, det skall ut-
bildas. Han har i sinnet att af
sin elevsnara bilda en orkester, med
hvilken han tänker företaga en kon-

sertresa. Slutligen arbetar han på
instrumenteringen af sin nZanetto" hvil-
ken ännu under detta år kommer att
uppföras iMilano. Dessutom gör han
redan nu upp planer till en ny opera.
Allt bevisar sålunda att hans nuva-
rande ställning ingalunda hindrar ho-
nom ihans värksamhet som kompositör.
At någon som förmodade att han nu
någon tid skulle hvila med sina kompo-
sitioner, svarade han: „Hvilken idé,
stillastående är död — och jag vill
lefva !

Om Frans Liszt
IFleischers Deutcher Revue" be-

rättar den bekante kapellmästar Carl
Reinecke på sitt älskvärda sätt många
anekdoter om den store Weimar abbén.
En af dessa historier hände året 1888.
Han berättar härom:

Ea middag inträffade vi (leipziger-
violisterna Ernst och Reinecke,)iWei-
mar och skyndade genast till Alten-
burg, hvarest Liszt då för tiden resi-
derade. Han mottog oss med stor

hjärtlighet och bjöd oss genast till mid-
dag ihvilken endast vår älsklige värd
jämte sin sekreterare och affärsordnare
Belloni samt Ernst medsin sekreterare
Franke och jag deltogo.

Måltiden var icke lukullisk men af
utsöktaste slag och till rätterna serve-
rades endast bayerskt öl och cham-
pagne. Den senare drycken försmådde
L. fullständigt och yttrade därvid bl.
a. hur sällsamt det var att han hade
rykte om sig att förtäraganska mycket
champagne. Vid denna tid var ett
glas cognac" mycket kärare för ho-
nom än de finaste champagnemärken
och han kunde under en måltid för-
tära rätt många glas däraf. Under
måltiden kom äfven cognacen slutligen
till heders. Ernst yttrade då bl. a.:— Ja, den där Reinecke han a' då
en riktig puritan och törs knappast
smaka på cognac.

Hvarpå Liszt svarade:
Enfin, käre Reinecke! Xi gör rätt

däri, jag håller just på att vänja mig
af med otyget.

Trots detta drack han straxt därpå
sin mocka med avec. Avecen var kon-
jak. Efter middagenbad han mig följa
sig till en sin lärjunge, (den sedermera
sä bekante kompositören prof. Alexan-

7W

|W^ 1T K \i K1 R ¥ är odisputabelt Helsingfor:
H^ Jrm- m- -»-H BLÅ M. JCi 11I^l ganta och omsorgsfullt retou

välgjordt arbeteGJogatan 3

kommenderas !
7>r
05
O

biiiigaste Fotografl-Aie!ier. För endas
cherade visitkort. För biott Fmk 14: — {p(

behöfver icke vara förenadi med höga pris.
EJ. SUI



dSRMAiVIA Lifförsäkrings Aktieoo.iag iStettin FERD. STAMER
, Cieneralagentur för Finland, Richardsgatau i.
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MPI PiJllfFFPll orr Genuine ftn2^s ?unschllLiUil Guldmedalj i Paris 1889.
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Generalagenter för
de ledande velocipedfirmornaiEngland

Necec" velocipederna
äro de modernaste i marknaden; säljas

endast hos

mm raoMaiia & m.
LONDON & MELSINGFOKS.

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

J. Neumann.
FABRIK:

HumlebergN:e 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler;

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 033. Södra
Esplanadgatan 2, telef. UZS. Saluhal-

te,, 70—7.2-

_ Original
Singers

f symaskiner
1i 1

M hos

V. Grashoff.
39. NorraEsplanad-

gatan 39.
Äldsta symaskinaffär

iFinland

I Carte dor. I
§3

:':-:^^CHÄMPÄGNBI
i

COGNAC
Verldsberömda kvaliteter. fy

i
a fe
>]GULD | fe
IjsiLPVERj Medaljerna, fe
°% BRONS fefe

SöteMi Cafe k Mänt
Östra Henriksgatan N:o i
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Ivill Ni

Notiser.¥d aftonen arrangerades ett bchag-B
%t whist-parti och då observerade JaL:^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^Htill- min förvåning att L. drack fcvr

,
pc.JlkonjaWe" -

wNavarresiskan" uppfördes tof«

Jag kunt då ej återhålla den frå- stagången den 4 okt å Opér.^ue >

gan om L för denna dae aiort ett Paris. Massenets effektfullt gjorda mv

-dantagL1sik lofordas och a
. Han förnekade detta skrattande och tager fröken Calve priset
W%adef att man endast kan vänja Man får nu bland annat .eU^att V£fg af med eu ovana helt långsamt, senet skrifvit operan P&^

"n^Wjemte han berättade mig åtskilliga Med anledmng af

5iT bjältedater Mn sin £^ÄTje är före mästarens död fick B* valleria espanota»,
-ecke en het dag besok af den store för
mastaren, som syntes ytterst besvarad och emedan La\alio

?r°fkort å 1:50 däri inberäknadt) erhålles"ett dussin vackra, ele-
"nberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. då tj|,ha ett gocät kort i förening med billigt pris. Vänd Eder

Likaledes den 4 okt. gafs detta Mas-
senets stycke å hofoperaniWien. Mä-
staren var själi närvarande och hylla-
des med stormande ovationer. Novite-
tens framgång var stor. Där liksom
här finner man för öfrigt, att styckets
lärkan mer beror af det högdramatiska
yementet och af sin kolorit än af me-
lodisk skönhet i vanlig mening. Frö-
ken Renard sjöng Anitas och hr van
Dvck Araquils partier.

Bobi" är namnet på ett lustspel,
hvilket Elsa von Skabelsky just idessa
dagar fullbordat och som antagits till
uppförande å Berliner Theater. För-
fattarinnan har hämtat idén från ett
teaterstycke af Victor Erilow, direktör
förkejserliga teaterniPetersburg. Sist-
nämda pjes har under de senaste sex
åren varit det förnämstarepertoar-stycket
på Rysslands teatrar.

— Cirkus Renz ger f. n. en pan-
tomim

_ Jubileumsfest till erinran af
Tysklands ärorika dagar1870och1871",
Något sä praktfullt och storartadt i

uppfattning sägaBerlinertidningarne,att
man aldrig där fått skåda.

Europas fred är nu, tack vare
polisen iHannover, betryggad.

Man förbjöd nämligen uppförandet
af det nya sensationsstycket Stambul-
ow", utan att ge minsta skäl för för-
budet. Sedan fick manklart, att styk-
kets uppförande ansågskommaattskada— trippelalliansen!

]yj_ Kära, den världsberömde
jonglören, uppträdde den 28 sistlidne
okt. inför konungen af Portugal uti
baron Rothschilds slott invid Paris.

— Eugen cTAlbert, den berömde
pianisten iBerlin, har nyligen fått sitt
äktenskap med Teresa Carreno upplöst.

Orsaken till denna skilsmessa, som
synes varit smärtsam för fru Carreno.
finner man nu, då det berättas, att hr
d"Albert iBaden förlofvat sig med
operasångerskan fröken Hermine Fink
vid hofteatern iWeimar. och sålunda
ingår i ett tredje äktenskap efter två
skilsmessor

Il
5 *o

o3

8!
'

8»S
f!
I5 *5"

&

u___^ "

Gambrini Restaurant.
Helsingfors. KORSETTER

LACK & PO- SH|||9påbestaäi-
E ITIID W nin9 ochLl B UH lager

Fabrik vHS»
17 Mikaelsgatan 17. Helenegatan. 2.

der Winterberger). Xågot bättre kunde
Jag gärna icke önska mig än att
fä vara vittne till en pianolektion
gifven af den store L. Hela denna
tid tillbragte L. med att stå skenbart
ovärksam bakom sin lärjunges stol och
gjwde då och då endast några men
rätt humoristiska och träffande anmärk-
ningar öfver spelet. Ett tag gjorde
han värkligen själf några informerande
anslag —

oefterhärmliga isanning. —
Och vet ni hvad han mera gjorde?

—
J°i han tog sig alt som oftast enklunk
cognac ur en liten resflaska, som han
medfört isin bröstficka.

af värmen och af tre dryga trappors
uppgång. L. blef bjuden på åtskilliga
förfriskningar, men afslog emellertid
dem alla.

Men på frågan om han icke behagade
ett litet glas cognac kom ett gemytligt:

Enfin! Bas wäre etioas!
Han blef således aldrig afvänd.

5Herman LindeliK
Specialaffär *"*

» för

I)\rtist-&T^itmatcrial.
I Apparater & mönster f

för Glödritning.

5 Mönster m. m. R
för löfsågning. __

Waseniuska Bokhandeln.
OLD J A M AI C A R~H U M CHAMPAGNE Gl, serveras å alla hotell och restauranter.

pRANgfrån Holm-Pitou & Co

j. C. jfcmontan Jm fa J
Innehafvare: E. Nyberg.

Nya Rak & Frisersalongen
rekommenderas till allmänhetens benägna hågkomst.

25 Norra Esplanadgatan 25.
invid Waseniuska bokhandeln.

JSytt!! Patentkraskar
användas vid klippning tör undvikande af hårets ned-

fallande på halsen.
OBS.! Annonserna i taket

Ed. Wahrt.

ORGE GOULET
agent för Finland:
SLQM j:r, Helsingfors

nritnosa.

a nr k i -■?, kiv *«i^mw
Glogatan 3
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s^z7£-ä sir^ Största specialaffär i Lampor. Husgeräds^lM^^^
€ngelska 3ärnsängar & Jvladrasser, järnvägnar, ffadkar m.m

SOCIETETSHUSET.SOCIETETSHUSET.
Fredagen d. 29 Nov. kl. 8 e. m.

l^onsert & ftftonföreställning,
roqram

Musiknummer
Herr Ludvig Tellheim, töraamsta Wk

kuple

Frk. Cilly Oraszy tysk-ung
Soulier-Bouchet, duettists ca
|Frk. Anna Hofmann, chansoiie

Frk. Wanda Wandina, cliansonett
PAUS.

Fil. Dr. Alfred Berendt. antispiritistiska se-
ancer jämte afslöjanden af de nyaste

ppiritism, tankeläsningxperiment i

netism somnambulism

Two Brothers Brians & Amors, utomordent-
liga parterr-akrobater, med flera dubbel
saltomortaler

M:lle Cilly Oraszy tysk-ungersk sångerska

Herr Ludvig Tellheim, Wiener kuplettsängare

\ Soulier BOUChet, duettistes excentncs

| JFrk. Anna Hofmann, chansonett
Frk. Wanda Wandina, soubrette.
Musiknummer.
Dr. Alfred Berendt, förklaring af Ben AliBeys
undervärkiOrientenelleren drömur1001natt.
Slutmarsch.

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

Inhemska och utländska CIGARRER
samt utmärkta

HEMGJORDA PAPYROSSER
i G. A. N STRÖM & C Tobakshandel

sgatan 34
Fabiansgatan 14

Min son, spar icke på annonser och
du skall icke förlora därpå.

Annonser

<&rocjram-*BlaéQt"
s endast

Finska Telegrambyråns

Annonsafdelning
Magasinsg N:o 7

till alla jordensjämväl förmedlar annonse
tidningar utan undantag.

Tidingarnas egna pris och vilko:
Ett enda niarmskrip^^^^^^^^M
Ett. r>,.|;l^^^^^^^^lalningsställe

ånnonskontr
Annonserna afhämta

nonsören vid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis

Vänd eder då alltid vid annonsering till
Finlands enda

Annonsbyrå,
Idra annonser billig;t, bekvämt och

Programbladet
en af de förmånligaste annonstidningarna ilands

"Stor Spridning bland den nöjeslystna och såledesa
ven köpstarka allmänheten. Ytterst billiga annom
afqifter! Sändes gratis till alla annonsörer. Löt
nummer iLaurents urbuiiker och genom kolportörer

Konsert & ÄftonJörestaUningj
Program

Musiknummer
Ludvig Teliheim, förnams Wiener

MJle Cilly Oraszy sk-u sk såt rska

Soulier-Bouchet
Frk. Anna Hofman

Frk. Wanda Wandina, chansouett
PAUS.

Fil. Dr. Alfred Berendt, antispiritistiska se
ancer jämte afslöjanden af de nyaste
experiment i spiritism. tankeläsning,
magnetisna. somnambulism etc. etc.

Two Brothers Brians & Amors, utomordent-
liga parterr-akrobater, med flera dubbel-
saltomortaler.

M:Ue Cilly Oraszy tysk-un rsk sångerska

Herr Ludvig Tellheim, iörnämsta Wiener-
kuplettsångare.

Soulier-Bouchet, duetti«tH excentrics
i?Vk A,""^ Hofmann, chansonett

Trk. Wanda Wandina, chansonett
Musiknummer.
Dr. Alfred Berendt, förklaring af Ben AliBeys
undervärk iOrienten eller en drömur lOOlnatt.
Slutmarsch

Sexor å laHasselbacken serveras imat-
salen å 2:50 p ix flxe

-A.
if-
rs-
fs-
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Köksartiklar.

8 e. m

Ångbokbinderi Fabriken FENIXAktiebolaget Helsingfors Apotekares
BHDSKBISUSDILA(B 14 Eriksgatan 14 Te^ag

& Askfabrik, Atelier fAlexandersgatanN:o 11 Reklamskyltar m. in

M. AHLFORS|[~ÄuJ^fl
Kyrkogatan 12. Telefon 1001.

Lnfa. Hartwall Nu inkommet:fcaM^jHJI
T. Winter

Rese-artiklar, Madrasser
fodral m. m. m. m. sa

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

fcÉjjjjfc^^UaTTnjo^^r^ny 1 1 i i |^^^B|IDjagliSOUL fÄi*slx.t
FLOSSA-f

till fmk !Wiener Kaffebröd,
Graham- & Avéna-skorpor

F. Winter. 15serni/iiInii48.
(ätven i hemmen).

Pälsvaror. Werner Hedberg CiU. J) UlJll

De/ikatess-
IS I I

Skrädderiaff

Utländska & Inhem

irifuosa^
-'

ULLGARN
Zefir- 81 Kastort;arn, Hacramé

LLEN TAMMELIN Carl psrgroth.

GLOGATAN 4

K. A. DAHLIN Likörer
till billigaste priser

ftflfln^Ot IHl\l IMP VleehäradShÖfdillg, "°r juridiska ocn attarsuppdrag; köper och säljer aktie:

,f gaml
erkli

[iiporterade från l:sta

Akta Co

Oo^viner.direkt

c, Rhum, Arrao
och Likörer

)\lex fiscHöeberjysKata
Filial Hötrbei
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A,IN

c/jj
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m 21

S^VlalXL 1

PAF
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