
FINSKA JERNSÅNGSFABRIKEN. B^f^,^^^)f^î^^^^^^-^Zj^iiJLRetmberg
Kontor OCh Utställning:Alexanddrsg. 50. af e"Sclsk modell som enklare. Betydligtbilligare an de *J?Gl.efOl^. 1665

10 penni.

t^rogram^laåef 33
Tidning för Helsingfors Kaisaniemi

Teatrar och Konserter.*| Därdshus./BadX/central\
/ NTA \
/ Varmlufts- o. \

/ Basängbad Rekommenderas. \
Rekommenderas-1 '

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. as
36.)\. Vickström.
i1896.N:o 60. Fredagen den 17 Januari
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Portmonnäer
Glosratan N:o 1. l:a trappan, Telefon N:o 1«84

framhåller sin välkända atvlivr för utfarandet afsmakfulla klädub^
,1111 urli Imthi^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m

och Blomsterkort
finnas i största urval och tillbilligaste
pris hos httitlsoitrn beböfves >-inlast ett iäl

siffaiift/' proflif. __________^_^^^^^—^_^_^_
Oskar Fröberg

46Kaserngatan.

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 17 Januari 1896,

kl. 7,30 e. m

Sod(Köpsförosfällning.
s;te (31:sta) gången

Den ulr iKtiniL
Folk-komedi med sång i5 akter af Th. Overskou,

Öfversättning

Personerna

Hr Malmström.Osvald, rik bonde

Maria, hans dotter Fru Castegren

Josef, hennes brudgum Hr Henning-

Yeroiiica Fru Bränder

Nepomuk Blashis, kyrkovärd . .Hr Biégo,

Batli ) (Frk Stjagoff
, i tjenst hos Osvald. '

Damian J (.Hr Hansson

Asmodens Hr Castegren

Jägare. Tyrolare afbegge könen. Betjenter
Händelsen föregåriTyrolen

Börjaskl. 7,30 och slutas omkr. 10,30 e. m

w IS?

Benjamin Leino

Gustaf II Adolf

Regina v. Emmeritz

Alla dagar WlTpl K S Iflfl T)
Mid daaskonsert Ä

°
y %
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IYIIUUd/^bJS.UIIDC;iU Wiener Darakapellet

Is» o xx w js. fl z:.från kl. 3 e. m

J. H. WICKELS
iw&xmzi.

ÅBRAhS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplömed'honneur) vidutställ-
ningen iBordeaux 1895.

Qamßappor, jaatjuetter, siéenvaror, ylletyger för
soiroo, visit é Rvaröagsöräßiev,

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

Damskrädderi under utmärkt ledning.

J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.

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

yWacjasin du Nord.
J

SUOIH, TEAATTERI.
Lauantaina Tammikuun 18 p:nä,

Kello 6.
Lastennäytänfö alennetuilla hinnoilla

nävtellään

Regina von Emmeritz.
5-näytöksinenmurhenäytelmä (6 kuvaolmaa). Kir

joittanut T. Topelins. Säveltänyt J. A. Söder-
man. Suomentanut Tuokko.

Henkilöt
hiaiingas Kustaa IIAdolf
Kuhiinas von Erameritz .

Benjamin Leino,
Emil Falck.

Kegiiia von Kinineritz Maria Rangman
Axel Lilje, Pohjolaisten översti .Kaarle Halme
Larsson "\ Suomen ratsuväen /Adolf Lindfors.
Bertel / upseeria (Aleksis Eautio.
von Alten, Saksalainen översti

Oskari Salo.
lisakki Lattu

Oskari Salo

Aksel Alilberg

Taavi Pesonen,

Otto Näre.
TKrrat Veckman.IKonrad TalJroth.
(Hemmo Kallio.
Mimmi Lähteenoja
Ilma Tähtinen.

Euotsin upseeria ja sotureita. Munkkeja ja nunnia.
Linnan sotureita ja asukkaita. Tapaus Emmeritz

linnassa Frankenissa Lokakuun alussa 1631.
Ensimmäisen ja viimeisen näytöksen välilläkulunut

nom puolitoista vuorokautta. l:sen ja 2:sen ku-
vaelman välillä ihan lyhyt Yäliaika.

Euotsin palveluksessa . .
Kuninkaan lääkäri
AttilioSforza,kardinaalija paavin

lähettiläs
PaterHieronynius, jesviittainpääl-

likkö Frankenissa. . . .
Anselm, veljoskunnan rahaston

vartija
Hembold, fransiskani-munkiston

ruotsalainen np-Kiixiiiiiiimii
Toinen
Kolmas
Dorthe, Reginan r.mma
Kätchen, kamarineito.

scen

Alla dag-ar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. in.

IfORSTä RYSKA BRANDFORSAKRINGSBOLAGET GRUNDADT AR 1827
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen

Kontor KT- Magasinsgatan 3XT:c> 1.
'
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A. W. EKLUND & C:o
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af

Viner Spirifuosa
"billig-a.prise;

Josef Wiberg,
N. Espianadgatan 37

Juho Wirtanens |AXEL
SKOAFFÄR. ■■■

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon,Primaß

(nimmitraioscher, äkta Coli n 1 n "
Möbeltygsafiar.

Järnsängar och madrasser.
Bullgardiner.

Fjäder och dun.
Tapetserarearbeten

WIENER MODE-SALON

Vinsifar.

Lager af fina äkta Viner,
Cognsc, Likörer& Rom.

Gronqvistska stenhuset. Telefon 320

Ledig annonsplats.

PALMROOS
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-' Ateiiern l tr. upp. iVanliga priser. PnsbelöntiParis.) -rj, nni^\ f*i "r> /. -nK. E. Ståhlberg" Andra Atel^it^orusppÄiex^ g
de

p;Sta
6nf7.pr duss)- i^UIUUrKAF.
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* M Fcnlflnada 31 l!Stakl- Fotogr. ateliev.Ele- h*Iförhållande till arbetetsP IPWrPia.n fl £1 h1 CSpidllduy. oi, gaata porträttiTisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri.

9, A± , JLr JL C/IJLvACvAJLAy (catanis hus). q 3aalac. pr dussin. sen iHelsingfors.



HARALD WASÅSTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

JULIUS SJÖGREN
TUVcaélsgtttan ± Centrala hus.

3 Ylle-- och frikofvaruaffär. I
t Välsorteradt lager. Billiga priser, f

Himbergs Restaurant
(f. d. Forström)

V. Henriksgatan 16, hörnet af "Wladimirsgatan
Rek.ommcuderas.

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

diga rättigheter.

Ju//örsä)^ringsaktiebolagei
EÅLIYI

J2ifförsaßringar é J2ifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkrinasvillkor.

O ÖLÄNDER
Skilnaden 2, H:fors

Stort lager afde bästa
beklädnadsmaterial.

Ouverture till "|H
HoUänder- .

Adelaide": för komet^^^|
(Herr Th. NordinJ

Scénes Napolitaines" . . .
La Danse.

Mässenet,

La Procession et L'lmprovisateuer
La Fete.

PAUS
Bizet.Carmen-suite N:o 1 ...

Märchen" för stråkorkester
Spanisch"

Komzdk.
Moszkowski

Konserten börjar kl. '/a8 e. m

JZoßert sJiajamis.

Brandkårshuscfs J^csfauranf
rekommenderas

Souper ef a la carfe.

/IL■"WSKW&■^^^v
t&erssons

Svens/ia Sficfimasfiinar,
ULLGARN

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

maskin-all slagsBeställningar
stickning emottages.

Mikaelsgatan 2. Telef 1332.

Th. Neovius.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Partiordres i

zzjL. Rozet & C:o |z=
C O GKT A C,

vipptages af ■TTrrW Iincti<ts,
lögbergsgatan:>öFTbuThosATim^h/iintl .(■ C*:o.

Skildnadsgatan 19.

Ledig" annonsplats

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

N E U M A N N.
FA JiItJA:

Humteberg \.o 5. Telefon 1334
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennert* hus) tel. 033. Södra
Esjtlanadgatan2, telef. (J2B. Salu/tal-

len 70— 72.
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O R C U S B O D K G A."
Goda, billiga viner serveras direkt från fat.

Äkta viner på flaskor till afhemtning till moderata
priser.

oRc u S
frukost och aftonrestauration. Kall buifet a la Ber-

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

IIJ3äst blir ilängden alltidbilligast11
II Köp alltid en |«
IEXCELSIOR" I
||så är M säker om att få en god maskin. |)|
IIObs.! Den kända reela, liberala be-1|

handlingen. Obs.! ||
M Axel Wiklutid, „..„

P.,,_,
0n ÉÉW Generalagent och inne- Hjalmar Felldian miphatvareafExoelsiorde- *$&" PpoteniCentralpassagen U&

Filharmoniska■Sällskapet.
4l:sta Populära Konsert
i ERr*axa.csLli.å,r*sla.vis©t.

Lördagen den 18 Januari
Program

Die schöneOuverture
Galathé"

Valse Espagnole
Ave Maria ",

Die KöniginBalletmusik ur op
von SabaJ . . Goldmark.

PAUS
Der fliegende

6

8,
9,

10

Suppé.
Métra.
Schubert,

Wagner.
Beethoven

Operakällaren, Aftonkonsert i3ihS§,n kl. V 29 aforigi- .Obs! Matiné allahela-
onorkestern,kallad fria dagar mellankl.1&
alben. 3 e. in.

Eileen o'Moore
Så är namne: på den unga dam,

som om söndag konserterar härstädes i
Universitetets solennitetssal, —

en vio-
linvirtuos af framstående rang enligt
hvad utländska blad uppge. Miss
O'\loore är endast 20 år gammal och
torde vara en fulländad skönhet. Hon
är född i Sidney i Australien af ir-
ländska föräldrar och uppträdde redan
vid nio års ålder första gången offent-
ligt i sin födelsestad. Den ungerske
violinisten Remenyi upptäckte vid en
konserttourné iAustralien hennes fram-
stående talangoch förmådde föräldrarna
att sända underbarnet till konser-
vatoriet i Leipzig där kapellmästar
Hans Sitt öfvertog .len pedagogiska
ledningen af hennes studie. År 1891
uppträdde hon första gången pä en af
korservatoriets offentliga uppvisningar
med Paganinis d-dur konsert och skör-
dade då, såväl afkritik, som publik de
auplaste loford för sin högt uppdrifna
teknik och sitt fullän-iade spel. Sedan

kar hennes virtuosb^na varit et',
enda triamftåg. Iij.ma. j.aJava och

har hon väckt

je',vandhauskonsert i Leipzig och där-
sfter i vVien har hon tagit publiken
tnei stor.n. Vi förmoda att Helsingfors
publik icke skall försumma tillfället att
höra osh se den unga Australiska vir-
tuosen-skönheten, då tillfälle därtill nu
ppir si^ " -«► "

I djefvulens namn."

En morgon 1831 ljöd ringklockan i
portvaktarrummet uti ett mycket högt
hus inärheten af kyrkan S:t madeleine
i Paris

Portvakten, till yrket skomakare,ka-
stade åsido den stöfvel han just var i
begrepp att -lappa, öppnade och varse-
blef en herre med svart, lockigt hår.

Här fins väl en våning att hyra?
Ja, min herre!"
Låt mig se den!"

i förlåtelse, det fins tre våningar
att välja på, en trappa upp, den an-
idra två trappor upp, den tredje högst
upp ivinden

.adsvåningen,"I
När främlingen vid dessa ord upp- j

knäppte öfverr-ocken och därigenomblöt-1

tade hederslegionens röda band i ett
af frackens knapphål, studsade port-
vakten och gjorde hvatjehanda invänd-
ningar, med ett ord

—
vindsvåningen

kunde omöjligtanstå en sådan herre.
Men främlingen hade fäst sig just

vid den våningen och sade:
nLåt genast rengöra rummen: om en

timma flyttar jag in."
Sedan främlingen gifvit en napoleon-

dor i drikspengar, ser portvakten ho-
nom stiga upp i ett elegant ekipage i
närheten af kyrkan och skyndsamt fara
därifrån. Nu följde ett ganska lustigt
samtal mellan portvaktenoch hans äkta
hälft, under hvilket de uttömde sig i
gissningar om huru en riddare af he-
derslegionen och egare af en så vacker
vagn kunde hyra en vindsvåning.

Slutligen kom det äkta paret öfver-
ens därom, att den fina herrn kanske
vore en bedragare, som man måste
hafva ett vaksamt öga på. Emellertid
rensades rummen från sin förra invå-
nare, spindlarne,och de temligen dunklafönsterrutorna befriades från ett års-
i'*inmalt dam

Knappt var1 vid aftonens inbrott vå-
ningen någorlunda ordnad, förrän främ-
lingen körde fram åtföljdaf en betjänt,
som bar upp ca kista af svart lacke-

radt trä till form och storlek lik en
barnlikkista.

Han är en mördare!'1 hviskade port-
vaktea till sin fru och frågade betjän-
ten, hvad kistan innehöll.

Då denne icke tyoktes vilja veta det,
steg det bästa parets nyfikenhet än
högre och nådde kulminationspunkten,
då främlingen sade!

Portvakt, här tager jag icke emot
någon, utom en viss herre!"

nGodt, min herre; men huru skall
jag kunna igenkänna denne?"

På lösen:i djefvulns namn!"
Portvakten hade så när ramlat bak-

länges af förskräckelse, under det främ-
lingen luugt gick upp ivindsvåningen.

Åtskilliga klunkar af den omtyckta
portvaktardrycken Extrait d'Absinthe
hade ännu icke alldeleslugnat det äkta
parets förskräckelse, dä en annan främ-
ling, med mörkblick och brusiga svarta
ögonbryn, drog isiöret.

..Har en herre flyttat hit inidag?"
Ja, min herre —

men han tar icke
emot någon."

..Abjo. mig. Jag kommer icljefvu-
lens nann

Med dessa ord steg gästen v.
trappan.

■■■ '*** Jm B? 1! WJ\ 11 T^T ar odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografs-A!elier.W^^P
-
i-Jm~ -■- JLli M^i M. Mlå MM) I^l Q3,nta och omsorgsfullt retouscherade visitkori. För blott Fmk

llälgjordt arbete behöfver icke vara försr.adt mediatan 3

"ör endast
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- (V°

löga pns.



GEBWAMIA L^rs^rings^iebolag^Stettin FERD. STAMER.
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JÖM TOURITIOT & C:o.
Helsingfors,
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Uleåborg — Helsingfors — Abo
iH:fors V. Henriksgatan 18

(midt emot Studenthuset)

ifrån Otto Brandt, Ule&borg af utmärkt kvalitet|oc)i rikaste urval.

I^— Renskinsskor, Skidkängor,
skidstafvar m. m.

Snöskridskor
och

Velocipeder
i af engelsk, tysk ooli amerikansk tillvärkning.
IOBS.! Enda specialaffär för skidor och

skidtillbehör i Helsingfors.

Hotel Kamp.

Fredagen den 17 Januari kl. 8 e. m

"Program

Dornbacher Hetz-Marsch Schrammel
Frangaise ur nFogelhandlaren" . Zeller
Ouv. Zigenerskan Balfe
By-svalor; vals Strauss
Concertino för "2 Violer Beriot

(frk. Halina och Pospischil)
Förgät mig ej,sång Suppé
Fantasie ur nHugenotterna-' Meyerbeer

PAUS.
Mandolinen-Polka Dezormes
Bröllopet på Ulfåsa Södermann
Wintergartensterne, vals Kersten
A. B. C.-Potpourri Kral

1. Aida. 2. Barl>ier. 3. Cagliostro. 4. Dinorah. 5 Ernani
h. Patiniza. 7. (;iroflé (firofla. 8. Hunyadi. 9. lika. 10 Kohlro-serl. 11. Lohengrin. 12. Mignon. 13 Nachtlager. 14. Orphens15. Frophet. 16. Gnittarenspieler. 17. Robert d. 'Teufel. 18. Som-
mernachtstraiun. 19. Tannhäuser. 20. Undine. 21. Vielliebchen.22. Wanda. 23. X. 24. Ylona. 25. Zamjia

12. Militärisch, Polka Ziehrer
13. 0 dyra Margaretha, sång . . .Kiihn
14. Kapp-snabbar, galopp Fahrbach

ICarte dor. 1

llRROY!
°4 CHAMPAGNE. [«

, T4*

piÄ NOISE'I
t^qualité exauise, Reeolte1850fe

Wffa första;\'

T^enault &
COGNJIG

servera^(r
ens resrauranier. |g

m
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,s°, (!
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MPiiilnrpii orr öenuine rraks ?unsch1lllly,!Ull Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant.

OTTO ROHDJE. Alexanders^O
ÄSöS-^^

.A. i* r &, Is.s-Punsoli
prisbelönt vid Tysk Nordiska utställningeniLybeck,

åiiiiosii.J. C. jVlaexmontan V\mv fo §
Innehafvare: E. Nyberg.

Söderströms Café & Restaurant
Östra Henriksgatan N:o i

Helsingfors LACK &POLITUR
Rekommenderas.
Fabrik:

17 Jfflkaelsgalan 17,

CHAMPAGNE G ORGE GOULET
Generc

FRANS SJÖI
lagent för Finland:
JLOM j:r, Helsingfors

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

FRÄNSKA LIFFÖRSÄKRINGSBOLAGET LUR BAINE.
Generalagenturen Helsingfors,

Mikaelsgatan 1.

OLD JAMAICA RHUM
från Kolm-PitOU & C:o serveras å alla hotell och restauranter

Alla morgnar ■ koramo båda, hyres
gästen, som icke sof därstädes, och den
andre främlingen, inneslöto sigivinds-
rummen och aflägsnado sig åter kl. 5
e. m

Portvakten hade visserligen några
gånger på trappan lyssnat, men icke
hört annat au gudlösa sånger, sjungna
af båda två, enligt hvad han berättade
för sin fru.

Slutligen — sex veckor hade nog
förflutit under dessa hemliga dagliga
möten — kunde han ej längre styra
sin nyfikenhet.

Han smög sig dit upp och lade örat
vid nyckelhålet just då inga ngudlösa
sånger" mera sjöngos.

Då förnam han följande samtal mel-
lan hyresgästen och den andre främ-
lingen.

Har ni nu mod, det måste ske!"
..Men det är bra svårt att spela

djefvulen
Rättvise himmel! tänkte portvakten

ett förbund med den onde!
»Betänk väl," sade hyresgästen,

i.buru effektfull är icke rolen. i syn-
nerhet där ni kallar de döda ur graf-
ver

,^isserligen.. .!

Och sedan uppropet till satan och!
Ihans anhang samt alla djeflarnes svar!" jj

Mera förmådde den fromme portvak-
tens öron ej fördraga.

De skurkarne", sade han vid ned-
stigandet, ..skola icke göraett hederligt
hus till en mördarekula. Jag hemtar
polis."

Utan dröjsmål värkställer han detta
och lyckas genom upprepande af de
enstaka honom misstänkta orden och
ger.om beskrifnicgpålikkistanuppdraga
en så blodig tafla förkommissarien, att

denne icke tvekar att åtföljd af två
tjänsteandar följa honom.

1 konungens namn !" ropar komissa-
rien. Och när dörren öppnats frågar
han hyresgästen:

Hvad heter ni?"
Giaoomo Meyerbeer!"— Och Ni!'' '
Levasseur, första bassångarevid stora

operan."
Ehuru komissarien anade samman-

hanget, frågade han ändock, hvad her-
rarne här hade för sig och berättade
hvad portvakten sagt.

Vi instudera här Bertrams roli den
nya operan Robort-, som inom kort

skall gå öfver scenen och hyrde vinds-
våningen föratt kunnaostörda studera."

Men likkistan — likkistan!"' inföll
portvakten.

Ar helt enkelt en violinlåda!"
Ni är ett dutnhufvudP' sade kom-

missarien till den förbluffade skomaka-
ren, bad herrarne om ursäkt och gick.

Xågra veckor därefter, vid första
uppförandet af ..Robert" erhöllportvak-
ten från komponisten en biljett. Han
satt stum i logen och rörde sig ej.
Men när besvärjningsscenen i tredje
akten kom. utropade han vid åsynen
af Levasseur — Bertram: rSe där, det
var således ändå fan själf!""

■v** %^-

Notiser.
— Fru Håkanson och Herr

Svennberg, nTånqueray9andrahustru"
har nyligen i Göteborg uppförts af en
afdelning från Ranftska sällskapet. Om
utförandet af hufvudrolerna t-krifver
Edic. T. i Handehtiäninejen bl. a:

Fru Håkanson har sin konst försig
Isamma nu, hon kommer in, vet man
hvad hon går för. Hon spelar infe —

hon ärkan man säga
Hon blir i modernt korrekt salong,

en beltblodig renässans-figur.
Som sådan var hon förtjusande. Re-

dan det yttre var bedårande, och när
hon fick tillfälle att låta sin känsla
flöda öfver, ryckte hon med, som det
sällan varit fallet ens med ... fru Hå-
kanson

Herr Svennberg stod henne värdigt
vid sidan. En jämnhet och behärsk-
ning, som voro beundransvärda. Han
sparade sig till sista aktens explosiva
scen, som ock gjorde en öfverväldi-
gande värkan. Det är bara konstnä-
ren, som kan så afväga effekterna.

änner af stor konst — den som
ej kniper endast och allenast med en
eller annan känslosam replik — böra
alla se ..Tanquerays andra hustru".
Inte för styckets skull —

ty det är
föga värdt — men därför att igodt-
köpsramen framträda två figurer, som
man sent skall glömma; fru Håkanson— ah. hvilken karaktär hon kunde
lägga in' redan i en liten rörelse, som
dä hon slog ut ined händerna: bah..,
hvad är detta litvet värdt! och
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'rofkort a 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, »le-
mberäknadt) fås ett dussin kabinettskort.ha ett aoclt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till
jaa.

Carl jjergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likören
tsåväl på originalflaskor som litervi
från fat.

A T ELIERM *-***
Glogatan 3



Srörsta specialaffär iLampor, Husgerads- <& Köksartiklar.
"€ngelska 3ärnsängar & jVtadrasser, järnvägnar, J3adkar mm.D-DATVF-D PPAT?I? Butik: Alexandersgatan 34

ijlCUUiiliC Ultiirr, Kontor & Lager: Fabiansgatan i4.
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SOCIETETSHUSET.
Fredagen den 17 Januari kl. 8 e. m

)\jtonföreställning.l^onsert
Program

1. Romantique, Onverture
2. Manolo, Wals . . .
3. Toreadore

Keler-Bela
Waldtenfel.

Eubinstein.

& dans-
4. Herr Avg. ZachriSSOn, ISondvissångare^^^M
5. Geschwister Margot, Wiener sång- I

duettister. J^^^J6. Frk. Julia Nilsson, svensk kupletsångerska^|
7. Signor VicentiO PasqualiS, italienskoperasångare
8. Sisters Mascotte, engelsk sång- & danstrio.

PAUS

9. Schmiedeliedchen Eilenberg.
10. Mazurka Schvberi.
11. Herr August ZachriSSOn, bondvissångare.
12. Frk. Julia Nilsson, svensk kupletsångerska.
13. Herr Heinrich Tholen, instrumentalkomiker.
14. Geschwister Margot,baliet-.karaktärs-och natio-

naldansöser.
Signor VicentiO Pasqualis,italiensk operasångare.
La Estrella de andaiusa Senorita Carmen-Jua-

nita, Ballarina y Cantadora Espagnoi
Sisters Mascotte, sång- & danstrio.
Slutmarsch.

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å:la Hasseltiaeken serverasimat-

salen å 2:50 prix flxe.

K. Jokelas Skrädderia/JärÖ. Henriksgatan 3 Telef. (333.
Utländska & Inhems■ka Nouoeautés.

Ledig annonsplats

Ang. Lwfr. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26.

Telefon 169.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Hotel Kamp.

Lördagen den 18 Januari kl. 8 e. m

Program

Grinzinger-Marsch
Ouverture Markana
Vildrosor, vals
Dockféen, Potpouri
Erinran af Tannhäuser
Allegorie Polkamazurkaa
Fantasie ur Trubaduren

PAUS.

Bekanta ord
Turkisk-nattvakt
Wiener Älsklingshistorior Potp. .Dopfi,
La Czarine, Mazurka
After the ball
Mitt Paradis, sång

4. Boulanger-Marsch

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

Ledig annonsplats

Drescher.
Wallace
Ertl

Bayer,

Hamm
Korazak

ordi

Strauss,

Michaili^

Granne.
Harriö
iSchmalhofer
Desornes

SOCIETETSHUSET.
Lördagen den 18 Januari kl. 8 e. m.

V^orisert & )\JtonJöreställning.
Program

. Conradi.. Waldteufel.Konsky.
& danstrio.

1111111l»II I Hll^^^^^^^^^^^^MEstudiantina valse
Löwenjagd . - .
Sisters Mascotte. engekl^ing^^^^H
Herr Avg. ZachriSSOn, Bondvi--3ångare^^^^B
Frk. Julia Nilsson, svensk kupletsängerska^M
Signor VicentiO PasqualiS, italienskoperasångare]
Geschwister Margot, Wiener sång- & dans-

duettister.
PAUS

Eilenberg,
Björneborger marsch^H
Herr August Zachrisson^^^^|^^^^H
Frk. Julia Nilsson, svensl^aipleteångerska^M
Herr Heinrich Tholen, instrumentalkoniiker.^MSisters MaSCOtte, s-ång- & danstrio.
Signor VicentiO PasqualiS, italiensk operasångare
La Estrella de audalusa Senorita Carmen-Jua-

nita, Ballarina y Contsdora Espagnol.
Geschwister Margot, Wiener sång- & dans-

duettister.
Slutmarsch.

Ändring af programmet förbehalles.
Sexor å laHasselbacken serverasimat-

salen å 2:50 prix flxe.

Eleganta spetsar, band
och sidentyger billigt

hos Firma

H. Ellmin,
9 Alexandersgatan 9

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan 14 Tel. 92

Kont.orsbokstabrik,Linjeriiigsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kart.upp-
fordnng, Reklamskyltar m. m.

Ledig annonsplats.
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A. SILFVERBERGS Drogerihandel
Kosmetiska varor, äkta franska Parfymer, Tvålar, äkta Honey Telly

Glyoerin på tuber, äkta Maria Karina K:o 4, Créme de Simon m. m. jämte egna
tekniska fabrikater, såsom Amykos, Glykoman förhänderna. Bor-lanolin n. m.

Ihöst inkomna alla slags krydder.
Entresol, Mikaelsgataii 1, Entresol

T*^r£ilx.a.ia. Salal£. Tees.

JAVA-ASSAM
GedepcuecriFabrksm:

Piiriikaii Salak Tec liar försinutmärktii qvallté, naturligaarom
och prisbillighet tillvunnit sig allmänt erkännande som det renaste
och liästa té,

Största garanti
Hvarje förbrukare af Parakaii Saluk Te äger rätt att kostnads-

fritt a härvarande handels-kemiska laboratorium undersöka teets
äkthet.

KARL GÖHLE.
Generalagent för Finland & Kyssland Norra Esplanadgatan 37

dSrefpapper
rikhaltigaste lager af utländska och inhemska sorter

linierade och olinierade.

Firmatryck utföres billigt

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL
Alexandersgatan15.

Jouvin & C:o's Försäljning
världsberömda franska

Cognac RomHANDSKAR
ochsäljas endast hos

LikörerW. TAHT
N. Esplanadg. 37

Göhles gärd.
Unionsgatan N:o 17
Hjelt & Lindgren.

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

herr Svennberg. Det var ej blott van-
lig teaterkonfekt man fick till lifs —
den lösa maten blef tack vare de nämda
två, så kryddad, att man länge skall
ha en eftersmak däraf.

Göteborgs Aftonblad yttrar:
Det konstnärligt väl afvägda, i det

hela och idetalj nobeltafrundade spel,
fru Håkanson skänkte i sin Paula hör
till de bästa sceniska skapelser, som på
långliga tider setts å denna scen.

Hela skalan af de skiftande kän-
slostämningar, som genomströmma och
behärska den upprörda kvinnan, kom
ihennes framställning till rätt och funno
sina sanna och gripande uttryck.

Den intensiva styrkan och den jä-
sande underströmmen af mäktigkänsla,
som stundligen råkade idagenmed en
illusorisk gripande sanning, fängslande
och ryckte åskådaren med sig.

Herr Svetinberg gaf en fullt hållen,
samt uppfattad och varmt återgifven
bild af Paulas ädle mar;. Större be.
rom kan ej sägas om Lerr Svennbergs
framställning än att han i hvarje mo-
ment af sitt spel värkade så äkta och
saut, att åskådarne varkligenkunde tro
pä Tanqueray, både då han häftigt ger
utbrott åt sin förtvinan och då hav i
stum sorg söker bära inom sig hvad
han känner och lider.

— DirektörAugust Lindbergmed
sällskap kommer- att de första 8 a 12
dagarna af februari månad gifva före-
ställningar a Uppsala teater. Reperto-
aren upptager som bekant Ibsens Per
Gynt" och B rand",Hauptmans rHan-
nele" m. ni

-*" "*-
Välsorteradt lager af Ullgarner

samt Strumpor och Ylleunderklä-
der m m. ior Fruntimmer, Her-
rar och Barn till billigaste priser.—

Alla slags Stickningsarbeten
utföra: efter beställning fort och

billigt.

Hemgjorda papyrosser Nytt lager af

Orientaliska
Mattor, Draperier, Brode
rier, Turkiska hord, Pnff
stolar etc etc.

iaskar om 250 st. å 2:50 p.■,100 st. a 1:25 p., 25 st. a 35 p,
, 10 st å 15 p.

* „*
»

Jacob Reincke,
35 N. Esp/anadgatan 35,

Telef.1388.

hos

Ferd.BjörklundsC. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik Glas-, Spegel-

Rödbergsgatan9,
ochButik Alexandersgatan 46

Centrals hus. €^afvelram~
/lanåel.

Rekommenderar sina prisbelönta
tillvärkningar iparti och minut tilt
billigaste priser, återförsäljare er-
hållahög rabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt. 15 Alexandersgatan15

C. E. Lindgren Telefon 158.

Iedert intresse torde ligga
att köpa Eder Svenska Teater Premie Obligationer garanterade af
Stockholms stad hvarigenom Ni bereder Eder tillfälle att möjligen erhålla
större eller mindre penningebelopp. I1 Febr. dragningen är högsta vinsten.

15,000 Kronor (29,000 Fmk)
förutom 112 större och mindre vinster.

Obs! Flera dragningar ärligen. Ingen kapitalförlust emedan amor-
terings (inlöte)värdet är högre än kontanta priset å dessa Obligationer hos
undertecknad. Begär priskuranter och prospekthvilka tillsändas franco.

Teater Premie Obligationer försäljes ständigt af undertecknad, så-
väl kontant som pä månad.liga afbetalningar (minsta afbetalning ärPmk 8). Närmare mundtligen ellei genom korresspondansmed

Obligationskontor. Åbo.
Redbara agenter af alla samhällsklasser antagas mot god provision

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

ELLEN TAMMELIN,
Garn- och Stickningsaffär
S. Esplanadgatan 8
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Houlcvardss;. 10
Telefon S3.

Alvin Johansén,
Olis.! Moderata pr ser,

Ledig annonsplats

åflVnlfHt lIHW VVåftll li\!P VleehäradShÖfding, Ut?P JUr!diska och köper och säljer aktier


