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I. Rekommenderas
Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag. 6.)\.Vickström.

IN:o 58 Söndagen den 12 Januari. 1896.

å

l.fef
C0:o

S

\l

yWagasin
siåenvaror, ylletyger förQamfiappor, jacquetler,

visit é fivaråagséräßter.
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa våra kända

specialiteter till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

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

K-cm-tor KB". MagasinasataiiIXTio 1.

J. H. WICKELS
wwaaßit.

ARIIAHS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (DiplömecThonneur) vidutställ-
ningeniBordeaux 1895.

soiréa,

Portmonnäer
och Blomsterkort

finnas i största urval ooh tillbilligaste

Oskar Fröberg.
46Kaserngatan.

A. W. EKLUND & C:o Juho Wirtanens AXEL PALMROOS
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af SKOAFFÄR. Lager af fina äkta Viner,

Viner & Spirifuosa Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon,Prima

gummigaloscher,äkta Collanolja m. m.

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

Josef Wiberg, Möbeltygsaffar.
Järnsängar och madrasser.

Eullgardiner.
Fjäder och dun.

Tapetserarearbeten,

Ledig annonsplats.
N. Esplanadgatan 37

WIENER MODE-SALON
Glog-atan N:o 1. l:a trappan,Telefon N:o 1984

framhåller sin välkända afdier för utförandetaf smakfulla klädnin-
.åar och hattar. pförtsoll|

OBS.! Förbeställningar till landsorten Ae/iöfeesendast ett val-
sittandeproflif. __^_^_______________________^___

J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.

Lagret komplett sorteradt
för emottagande af beställ-
ningar. Färdiga pälsfodrade
och vadderade rotonder,
billigt.
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SVENSKA TEATERN. SUOM. TEAATTERI.
Söndagen den 12 Januari 1896, Sunnuntaina Tammikuun 12 p:nä 1896,

För 2:dra gången

Halfdan skald. VaiileiSkådespel i3 akter af Alex. Slotte.
Inhemskt original. (Le Fils de Giboyer)

>näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut llinilc Augier.
Suomentanut Jalmari Tinne

Markiisi d'AnberiveUlfhild, Berses moder
Gyda Kreivi d'Outreyille

Maximilien Gérard
Paroonitar Pfeffers

Dubois, markiisinkamaripalvelija
Couturier de la Haute-Sartlie
Vapaaherrade Vrilliöre(Hr Wilhelmsson
(,'hevalier de GermoiseBerses huskvinnor
Kouva de la TieuxtourPå Snappertuna kungsgård i Finland imder järnål-

derns tredje skede iSkandinavien. Näyttämö on Pariisissa. Aika nykyinen
Mellan första och andra akten vid pass två veckor

mellan andra och tredje en vecka
Ovet avaiaan k:lo 7. Näytäiitö alkaa k:lo 72 8 ja

Börjas kl. 7,50 och slutas omkr. 10 e. m loppuu k:lo V2H

Alla dagar
AftonkonsertMiddaSsTonsert Hotel KampmiaaagsKonseri wiener Damkapellet

från kl. 3 e. m. & o JE3E "W -A. H.50. från kl. 8 e. m

du jVord.

Koiiiuits Berse
Alre, hans son
Halfdan skald

Svåfva
Östen fostre

Sörle
Kalf Toreson
Egil
Bjiinie
Griin
Brede )] trälarBuste J

Snappare

kl. 7,30 e. m

Personerna
Hr Malmström
Hr Hansson
Herr Berlin

Fru Bränder
Fru Riégo
Frk Holmlund
Hr Swedberg-
Hr Castegren
Hr Lindh.
Hr Wetzei
Hr Ahlbom,

Hr Nyström

(■Hr Henning

Trillar

Herr Adolf Berlin

Herr Berlin har med tittelrolen iAlex. Slottes
uya pjes fogat en ny lager till sina många äldre.
Hans utförande af rolen var altigenom präglat af
värme och kraft, trötts af Halfdan skalds något
dunkelt tecknade karaktär. Vi lyckönska emellertid
såväl herr Berlin som författaren till den berätti-
gade framgången ifredags. —

Marécbal
Giboyer

Rouva Maréclial
Femande

näytellään

leina
Axel Åhlberg

Oskari Salo,

BenjaminLeino,
A.dolfLindfors.
Knut Veckman,

Katri Eautio
Mimmy Leino
Hanna Kunnas
Aleksis Eautio

Kaarle Halme
Taavi Pesonen
Evert Suonio

MariaRangman

Henkilöt

Pris hos

IX.c p.
Ståhlberg

Lstakl.Fotogr.atelier. Ele-Dvrendahl N> EsP|anad9- 31« -JMIförhållande till arbetets
qvalité. obestridligen lägsta pri
sen iHelsingfors.

eai.tii porträtt ivisitkortsformat
Q mk.pr dussin.
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E. FörstaAteliern 1 tr. upp. (.Vanliga pnser. PnsbelontiParis.i -j-^ >-v g~^ -r-j
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Andra Ateliern 4 tr. upp. Billiga priser. 6mk pr duss). MII II\jrJ^ /\ H'
Helsingfors. Alexandersgatan17-
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

Ylle-- och frikofvaruaflär^
Välsorteradt lager. Billiga priser. é

Ju//örsäl^ringsakticbolaget

J2ifförsafiringar & JSifränhr.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

juuu^iMßiiiÉ Filharmoniska Sällskapets
4O:de Populära Konsert
i EBi*a.i3.caLls.åi*sl3.\a.s©t.

Tisdagen den 14 Januari

Program
Ouverture till nPrometheu3-' . .Beethoven.
Vals ur op. Éugéne Onegin-' . Tschaikoivsky,
Melancolie, för stråkorkestor . . Xapraicnik.

Saint-Saens

Réverie du soir. Marche militairt

PAUS

(Her^ChÉme^Gffegor^vitsch.)
PAUS

Polonaise (E-dur)
Romans . . . .
Kröningsmarsch

I Carte dor. |

Ig

Konserten börjar kl Va 8 e. va.

sfåoßerf *y!ajanus.
CHAMPAGNE.

Brandkårshusds J^esfauranf
rekommenderas

la carfe.Souper ef å

g
S
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Ouverture Eine Xordisohe Heer-
fahrt"

Sicilienne, för sträkorkester . .
Konsert (2:dra och 3:dje satsen),

för violin

Hartmann
Boccherini

Liszt.
Rubinstein.
Meyerbeer.

Renault <& Go.
COGNJIG

Ella förstad
veMcLwranter. feklasserm

r^^^^OT^^ra^^^^K^^X

Ledig annonsplats.

Så
"" 1 ■—,« AAI 1 J. aUa dagar från kl. V 29 af origi- Obs! Matiné allahel°-U|lCrakallareil9 Aftonkonsert k^d «^ m.i&

serveras

R
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Perssons

Svonsßa Sticßmasßin&r,
ULLGARN

i rikt urval
Zefir & Kastorgarn, M-icramé, 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.

Ledig" annonsplats

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

I. NEU MA NN.
FABRIK:

HumlebergN:o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) fel.933. Södra
Ksplauadgatan 2, telef. 028. Sahih.nl-

len70— 72.

f^rr^sö
SOCIETETSHUSET

O R C US B O D 3 G A."
Goda, billiga viner serveras direkt från fat.

Äkta viner på flaskor till afhemtning till moderata
priser.

ORC US
frukost och aftonrestauration. Kall buffet ala Ber-

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

iiSiSSi^iiiii

ii ii
11Jäst blir i längden alltidbilligast.||
II Köp alltid en 'åå

IEXCELSIOR" Ii|så är Ni säker om att få en godmaskin.||
§/[§ Obs.! Den kända reela, liberala be- »^*j® handlingen. Obs.! fsg
"m Axel Wiklund, u. . _ „ m|pGeneralagent och inne- Hjalmar Fellman ||MhafvareafExcelsiorde- WtÄ^f 8.19 11SÉ poteniCentralpassagen »g

Den misslyckade klarinett-
konserten

Ien af Tysklands störrestäder hade
den bekante pianisten Döhler nyss an-
nonsexat en konsert, då en för honom
obekant person instälde sig.

-Min herre", sada han till Döhler,
jag heter W***, är klarinettist och
har kommit hit för att låta höra min
talang. Men jag är här föga bekant
och Ni skulle göra mig en stor tjänst,
om Xi tilläte mig blåsa ett solo på Er
konsert. Jag sknlle därvid, hoppas
jag, ådraga mig publikens uppmärksam-
het och vinna dess gunst, och jagskulle
då på sätt och vis ha Er att tacka för,
om jag skulle lyckas bereda framgång
åt min egen blifvande soiré."„livad vill ni då blåsa på min soiré?*
svarade Döhler helt förbindligt.

nEn stor klarinettkonsert."
BNå väl, min herre, jagantagerErt

anbud och skall taga hänsyn till Er
vid uppgörandet af progammet: kom
iafton till repetitionen: det gör mig
ett nöje att kunna vara Er till någon
nytta.

-
1

Aftonen kominer, orkestern är för-
samlad, vår man intinner sig och man

begynner repetera hans konsert. Ilik-
het med hvad många virtuoser bruka
afstår han från att utföra sin egen
stämma och inskränker sig till att låta
orkestern repetera och att för densam-
ma angifva tempot. Hufvudmotivet,
som temligen liknade bondmarschen i„Friskytten", föreföllde närvarandenå-
got komiskt och gjorde Döhler orolig.„Principalstämman skall åter godt-
göra allt, hoppas jag", sade han emel-
lertid vid utgåendet: den där herrn
måtte vara en skicklig virtuos; man
kan ej begära, att en stor klarinettist
skall tillika vara stor komponist."

Konsertaftonen framträder klarinet-
tisten, något ängslig till följd af Döh-
lers glänsande triumf. Orkestern spe-
lar tutti, slutar med ett uthållet do-
minantackord, hvarefter förstasolot be-
gynner: tram, pam, pam o. s. v., all-
deles som marschen i ..Friskvtten"'.
Anländ till dominantackordet tystnar
orkestern, virtuosen stöder sig på sin
venstra höfc, sträcker fram högra be-
net, förer instrumentet till munnen, och
horisontalt utsträckande sina armbågar
tyckes han vilja börja. Hans kinder
svälla, han blåser, trycker, blir röd i
synen — fåfäng ansträngning, intet
ljud ur det rebelliska instrumentet.

Han håller röret för sitt högra öga,
blickar in ides3inre såsom iett tele-
skop: då han där icke upptäcker nå-
got, försökerhan ånyo och blå3er med
raseri; inte en ton! Förtviflad Jåter
han orkestern åter begynna tutti; tram,
pam, pam o. s. v. Härunder sticker
han sin klarinett mellan knäna och
skyndar sig att afskrnfva munstycket
för att aftorka röret.

Allt det där fordrar en viss tid och
redan har den obarmhertiga orkestern
slutat sitt tutti och kommit till kaden-
senpå dominantackordet. ..Än engång!
än en gång, från början!" roparkonst-
nären till musikanterna. Dessa lyda:
tram. pam, pam o. s. v Och för
tredje gången, efter några ögonblick,
äro de äter vid den oefterrättliga takt,
som förkunnar solots inträde. Men kla-
rinetten är ännu icke i ordning: nda
capo! En gång till! En gång till!"
Orkestern börjarinågot munter sinnes-
stämning åter från början:tramp, pam
pam o. s. t. Under detta sista upp-
repade har virtuosen sammanskrufvat
de särskilda delarne af sitt gensträf-
viga instrument, ur sin ficka framtagit
en knif och därmed börjatrenkratsa
klarinettens munstycke.

Skratt och fnisningar isalen: man
hör åtskilliga utrop, under det virtuo-
sen fortfarande kratsarisittmunstycke.

Andtligen tror han sig ha kommit
till rätta därmed; orkestern har för
fjärde gången kommit till kadensen,
solisten sätter åter sin klarinett till
munnen, höjer åter sin armbåge, blåser,
svettas, rodnar, sträcker sig krampak-
tigt, men — det låter inte. Då fram-
pressar en sista yttersta ansträngning
den förfärligaste,mestöronslitande„kix;l,
som väl någonsin förnummits! Man
hade hunnat tro, att hundra stycken
atlastyg på en gåDg sönderrifvits; ett
skri från en flock vampyrer tål ej en
aflägsen jämförelsemed denna oförmo-
dade, skrällande kix. Salen återljuder
af blandade utrop af löje och skräck.
Bifallsstormar skälla och den bestörte
virtuosen framträder till kanten af estra-
den och stammar: ..Mina damer och
herrar . . . jag vet inte ... en till-
fällighet ... imin kla ... rinett,
jag skall emellertid låta . . . afhjälpa
och ber Er ... godhetsfullt infinna
Ei' ... vid min musika . . . liska
soiré nästa . . . måndag för att höra
slutet... af min konsert."

Vi hafva ej med säkerhet erfarit
virtuosens namn, ej häller huruvida

|W~ ATELIERI
Qloaatan 3 Ett val® arat arbete behöfver icke vara firenadt mcci

rör ena
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I-ERJIAXIA Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin FERDGeneralagentur fiir Finland, RicUards^atan _». ST AMER.

Hotel Kamp.

Söndagen den 12 Januari kl. 8 e. m

Program

Dnter dem Doppeladler, Marsch Wagner,
Ouverture zu Martha flotow
Die Welle, Walzer Metra
Puppenhochzeitsmarsch . Lecoi|iie
Scenen, avs Don Cesar Dellinger,
Die tanzende Muse, Mazur Strauss,

Reiselust, Potpourri Richter

PAUS.

8. Ouverture Die schöne Galatbé . Suppé

9. Lustige Levt', Walzer Pahrbach

10. Verliebt, verlobt, "verheirathet, mv-
sikalischer Scherz I.C. Schwarz,

1. Bekanntschaft am Eise. 2. Schiicliterne Annäherung. 3.
Der erste Briet. 4. In bangerErwartung. 5.Das ersteRendez-vous.
6.Liebesgeständniss. 7. Werbung. 8. Verlobung. 9. ImBraatstand.
10 Der Hochzeitstag. 11. In den Flitterwochen. 12. Der erste
Streit. 13. Versöhnungist siiss. 14. Der Stammlialter kommt. 15.
Jugend-Erinnerungen. 16. Die Moral?

il. After the ball Harris
12. Heisses Blut, \Valzer Schenk
13. Du guter Himmelvater, Lied ,Krakauer,

14. Cospi-Marsch Swarz

JOHH TOURUNEN å C:o.
Helsingfors,

CD
O)
CO

Uleåborg — Helsingfors
iH:fors V. Henriksgatan 18 I

(midt emot Studenthuset)

Skidor
"

i frun Otto Brandt, Uleåborg af utmärkt kvalitet
och rikaste urval.

Renskinsskor, Skidkängor,^"
Sparkstöttingar,

Snöskridskor
och

Velocipeder
af engelsk, tysk och amerikansk tillvärkning.

IOBS.! Enda specialaffär för skidor och
skidtillbehör iHelsingfors.

*fj^^såf^m-^^^r^i
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Hotel Kamp.

Måndagen den 13 Januari kl. 8 e. m

Program:

Boulanger-Marsch
Ouverture zu Das Glöcklein des

Eremiten
Vals Patineurs
Liebesträume, Gavottc
Scenen avs Fledermaus
Kuba Surek, Mazurka. . . .
Fantasie avs Romeo & Julia

PAUS
8. Lustspiel-Quverture .
9. Weaner MadTn. Walzer

10. irrfahrten, Potpourri
11. Militärisch, Polka. .
12. Solveigs-Sång....
13. Mandolinen-Serenade .
14. Barataria-Marsch . .

Tisdagen den 14 Januari kl. 8 e. m.
1. Volontär-Marsch Metra.
2. Ouverture till En natt iVenedig" Strauss
3 HerzensköniginjjVals. .
i. Schön Liebchen, Gavotte
5. Duett ur „'!raviata" . .
6. Herzensdiagnose, Mazurka
7. Fantasie ur »Bajazzo" .
8. Kröningsmarsh

PAUS

9. Boccaccio, Vals . . .
10. Wiener Panopticum. I'otp
11. Pa a. Marna, Polka . .
12. Daysi-Vals
13. Allerliebst, Chanson .
14. Grosstädtisch, galopji .

Desormes

llaillardt.
Waldteufel,
Fischer
Strauss,
Namyslows
Gounod.

Kéler Béla,
Zielirer,
Eosner
Ziehrer
Grieg.
Förster
Komzak

Schubert
Döpfl.
Verdi.
Grelsch.
Leoncavallo
Moyerbeer.

Suppé.
Ziehrer
Bayer
d'Acre.
Saumler
Ziehrer.
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MPJtilfirPTl rr enuine ftn2^s ?unschillllUlUll Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant.

Ledig annonsplats

åhörarne värkligen infunno sig vid nä-
sta soiré

-«""►-

Notiser.—
Ny Svensk opera, kompositö-

ren Siegfried Salomans nya opera 1Bretagne", hvartill texten efter fran-
skan bearbetats af d:r Adolf Lindgren,
och som har till ämne en episod från
Vendée-kriget 1795, är, uppgifves det,
af k. operans i Stockholm direktion
antagen till uppförande och kommer
att framföras under innevarande spelar.

. —
Karl Johan Teatern i Kristia-

nia har med stor framgång gifvit Ger-
tart Hauptmanns ..Kollege Crampton"
i öfversättning af fru Garborg. Iti-
telrollen firade den omtyckte skådespe-
laren Bernt Johannessen stora triumfer.

Gerh. H.håller förnärvarandeiDres-
den på att

—
modelleraArne Garborg,

hvadan det synes som om H. skulle
ätergä ffiksin första kärlek — bildbug
garkonstenA

— NyaoperoriKöpenhamn.Den
bekante tonsättaren Lange-Muller har
fullbordat en ny opera. Svanhamnen'',
till text af Einar Christiansen, hvilken
antages inom kort skola uppföras å. k.
teatern.

En norsk komponist, Oaston Borch,
har äfven dit inlämnat en ny opera,
Silvia".

— Henri Marteau,som under som-
maren hvilat ut isin hemort, Eheims,
har sednast gifvit konserter iTysk-
land och Frankrike. I år skall
han, efter fullgjord värneplikt, anträda
en turné iRyssland eller Förenta sta-
terna

Helt ny3S har den här så uppburne
konstnären låtit höra sig iDresden å

en fest till firande af den internationella
litterärakongressendärstädes och väckte
stormande bifall. Bland annat spelade
han dr K. Valentins honom tillegnade
..Adagio", som vann mycket bifall.
Drottning Carola lät genast efterfråga
hvem komponisten vore ech yttrade
stora sympatier för svensk konst. ..Jag
är ju själf af svenskt blod" tillade hon.

— Ludwig Fulda lär ha tillerkänts
ett pris af 2,000 gulden för sitt lust-
spel I'. Hvad få vårasven-
ska dramatiska författare?

— Lebenswende" är titeln på en
ny femakts komediaf Max Halbe. Den
skall först uppföras på Deutschen Tea-
ter iBerlin och skall vara en fortsätt-
ning af ..Ungdom". Ur en interview
med förf. låna vi följande: Halbe har
flera år hatt idéen tilldet nya stycket,
som är taget ur värkligheten. Han
har endast användt två månader för
dess fullbordande. Han debuteradeför
sex år sedan med sitt första dramati-
ska värk .. Eisgang'■' på ..Fria teatern"
iBerlin, där tidningarne gingo illa åt
stycket. Sedan kom den stora fram-
gången med Ungdom", som skrefs på
fjorton dagar, nästan utan strykningar
eller ändringar. ,.Ungdom" utbjödsför-
gäfves till flera teatrar, innan det an-
togs

—
för att världen rundt göra

stormande lycka Max Halbe har till
en början försökt sig som skådespelare
och bland annat uppfort Strindbergs
Kreditorer". Man spelade iett lnst-
hus och måste gå midt igenom åskå-
darhopen vid sortierna. Olika dekora

tioner furmos ej, utan man nöjde sig
med att reoitera några verser, somskulle
antyda den tillfälliga dekorationen.

— Julius Stinde, den bekante hu-
moristiske förf.,har blifvit anmodadatt
skrifva ett lustspel, men afslagit denna
framställning.

— Höga aflöningar. Den bekante
tyske impressarion Damrosch, som i
vinter med ett utmärkt sällskap skall
företaga en operaturné genom Förenta
staternas större städer, har, bland un-
dra, engagerat följande artister: sån-
gerskan fröken Katarina Klafsky för
50 uppträdanden med 3,000 mark pr.
afton, tenorerna Max Alvay och Wil-
helm Griining för 50 uppträdanden
samt med respektive 3,000 och 2,000
mark pr afton. Fröken Klafsky, som
förut var engagerad af hofrådet Pollini
för Stadtteatern i Hamburg, har till
denne nödgats kontraktsenligt utbetala
ett stadgadt vite af 50,000 mark.
Okändt är, om äfven denna summa be-
talas af direktör Damrosck.

s?
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Profkort å fl
,lnberäknadtfl'ha ett gatf

OLD JAMAICA RHUM
från Holm-PitOU & C:o serveras å alla hotell och res

Östra Henriksgatan N:o 1

Ledig annonsplats
Helsingfors LACK &POLITUR

Rekommenderas.
Fabrik:

IT Mikaelagatan,17

FRANSKA LIFFÖRSÄKRINGSBOLAGET LURBAINE.
Generalagenturen Helsingfors,

Mikaelsgatan 1.

CHAMPAGNE GEORGE GOULET
tauranter Generalagent för Finland:

FRANS SJÖBLOM j:r, Helsingfors

fe 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ©Je-
[fås ett dussin kabinettskort.kkort i föreningmed billigt pris. Vänd Eder då till

Carl Jergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
såväl på originalflaskor som litervis
från fat.

OTTO ROHDE. Alexandersg. 50
<^m&^ VINHA ND E L.

prisbelönt Tid Tysk Nordiska utställningeniLybeck,

liritiH.3> f;/M"lan Viner tö SInnehafvare: E. Nyberg.

Söderströms Café & Restaurant

ATELIERIV ~^nGlogatan 3



Srörsta specialaffär iLampor, Husgeräds- £■ Köksartiklar.
€nqelska Järnsängar & Jvtadrasser, järnvägnar, ftadkar m m."DT>rk"nT?"D fDAT?!? Butik: Alexanderseatan 34

ijltUl/ILlli UXvArr, Fabiansgaiani4
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SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 12 Januari kl. 5 e. m,

y W a Jin c.
Program

Leichte Cavallerie Sllppi:

Lustige Krieg S/Yrtmss

Herr Avg. Zachrisson, Bondvissångare
Frk. Julia Nilsson, svensk kupletsångerska

Herr Heinrich Tholen, instrumentalkomiker,

Sisters Mascotte, sång- Ä- danstrio
Signor Vicentio Pasqualis. italiensk operasån

gare

La Estrella de andalusa Senorita Carmen-Jna-
nita, Ballarina y Cantadora Espagnol

Geschwister Margot, Wiener sång- & dansduet-
tister

Slutmarsch

Ändring af programmet förbehålleS

K. Jokelas Skrädderia//ärÖ. Henriksgatan 3 Telef. 1333,— ___ _ — _
—^

— — — — — — —
v -^ vw h■ h m^ »Utländska d? Inhemska Nouveautés.

Avg. laidv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26.Ledig annonsplats

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

]

r^

Sennorita Carmen Juanita
Carmen Casado y Domingues är föddi Sevilla

den 16 juli 1870, således endast 19 år gammal. Hen-
nes föräldrar som voro välbergadt folk, läto henne
få en god uppfostran, men då föräldrahemmetgenom
ogynsammaomständigheter upplöstes,beslötdenunga
Carmen sig för varietén och debuterade med stor
framgång i Paris. Sedan dess har hon uppträdt på
nästan alla större varietéetablissement iEuropa.

Sevilla är bekant för sin rikedom på kvinlig
skönhet och Carmen Juanita görhärifrån icke något
undantag. Hon tar sig förtjusande ut i sin spets-
mantilla då hon med sydländskans hela mjukhet och
behag vid tamburinens eller kastagnetternas ljud
svingar sig i någon af sitt hemlands danser. —

SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 12 Januari kl 8 e. m

konsert & )\JtonJöreställniag.
Suppé.
Croice

Frogramß
Dichter und Bauer . . .I
Faire voices
Boccaccio . .
Herr August Zachrisson, Bondvissångare^^H
Geschwister Margot, ballet-, karaktiu-s-^Btionaldansöser. H^H
Frk Julia Nilsson, svensk kupletsångerskaM^
Signor VicentiO PasqualiS, italiensk operasångare
Sisters Mascotte, engelsk sång- & danstrio.

och na

PAUS

Waldteufel.
Waldteufel

Herr August ZachriSSOn, bondvissångär^^M
Frk. Julia Nilsson, svensk kuplfittsångerska^H
Herr Heinrich Tholen, mstrumentalkomiker.
Geschwister Margot:ballet-,karaktärs- och natio-

naldansöser,
Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasångare.
La Estrella de andalusa, Senorita Carmen-Jua-

nita, Ballarina y Cantaclore Espagnol.
Sisters Mascotte, sång- & danstrio.
Slutmarsch.

Ändring af programmet iörbehålles.
Sexor Ii laHasselbackenserveras imat-

salen å 2:50 prix flxe.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexanderagatanN:o 11.

Ledig annonsplats

Ångbokbinderi
14 Eriksg-

Kontorsboksfabrik,Linj
tonage & Askfabrik, £
fordring, Reklamskyltai

"Pleganta spetsar, band
Ju och sidentyger billigt

hos Firma

H.Elimin.
9 Alexandersgatan 9.

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

W i: '-"
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Ledig annonsplats
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t
direfpappar

rikhaltigaste lager af utländska och inhemska sorter
linierade och olinieradc försäljes ständigt al undertecknad, så-afbetalningar {minsta afbetaJning är;enom korresspondans medFirmatryck utföres billigt

S-£_ EDHOLMSDAHLBERGS PAPPERSHANDEL Dntor. ÅboObligationsk
Alexandersgatan L Redbara agenter af alla samhällsklass) ■t antagas mot god provision.

Jouvin & C:o's Försäljning
världsberömdafranska

HANDSKAR Cognac Rom
och Ledig annonsplats Ledig annonsplatssäljas endast hos

LikörerW. TAHT
N. Esplanadg. 37 Unionsgatan N:o 17

Hjelt & Lindgren.Gtöhles

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

ELLEN TAMMELIN,
Garn- och Stickningsaffär
S. Esplanadgatan 8.

Välsorteradt lager af Ullgarner
samt Strumpor och Ylleunderklä- LeClig aniiOUSplatS
der m. m. IBr Fruntimmer, Her-
rar och Barn till billigaste priser.—

Alla slags Stickningsarbeten
utföras efter beställning fort och

billigt.

ÅflVnlmt IfIHN VVÄNI IMP VieehöradShöfding, "!" J"«a och .ttarsuppfag; kSper och aljer aktier' gl
-'rennS at varumärken i och de flesta andra land.

A. SILFVERBERGS Drogerihandel
Kosmetiska varor, äkta franska Parfymer, Tvålar, äkta Honev Yelly

Glycerin på tuber, äkta Maria Farina N:o 4, Créme de Simonm. m. jämto egna
tekniska fabrikater, såsom Amykos, G-lykoman för händerna. Bor-lanolinri. m.

Ihöst inkomna alla slags krvdder.
Entresol, Mikaelsgatan 1, Entresol.

Hemgjorda papyrosser
* „i askar om 250 st. å 2: 50 p,

st. a 1:25 p.
■i-ösi. a 35 v,

si. i< /"') w.

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Telef. 1388.

Nytt lager af

iß^^^N OrientaliskaI^L.^*^ Mattor, Drapprier, BrodeB Jal Hr rier. Turkisk» bord, Pnffj^F stolar etc etc.
Hl s^ lloulcfarrtsg.11).
H IV "^, Telefon 83.

Alvin Johansén.
Obs.! Moderata pr'serv

Farak.au Salak. T©©.

T7p?C7

JAVA-ASSAM
GedeponecrdFabrksm;

Parakan Salak Tee liar för sinutmärkta qralité, naturliga arom
och iirisiiilliirhct tillvunnit sig allmänt erkännande som det renaste
och bästa té,

Störsia garanti.
Hvarje förbrukare af Pantan Snlnk Te äger rätt att kostnads-
it härvarande handels-kemiska laboratorium undersöka teetsfritt a

äkthet
KARL GOHLE.

Generalagent förFinland & Ryssland. Norra Esplanadgatan 37

— Königl. Schauspielhaus iBer-
lin har åter upptagit Gustaf Freytags.
ypperliga lustspel ..Tidningsskrifvare"
hvilket på sin tid gjorde sä stor lycka-

- Ett kraftprof kommer Ernst
von Wildenbruchs för tvänne aftnar
beräknade tradegi „Henrik och Henriks
slägt" att ställa på Berliner Teaters
sujetter, där dubbelpjesen väntas blifva
färdig till premiär imedlet af januari.

Med anledning af de stora fordrin-
gar, som detta dramakommer att ställa
på skådespelarkrafterna, och då hvart
och ett af styckets båda delar utgör
ett helt för sig, har man beslutat att
först ge styckets förstadelunder namn
af „Konung Henrik"' och efter en paus
pä några dagar andra delen under titeln
Kejsar Henrik". Förmå de krafter,
som i båda dramats.delar ha sig huf-
vuirollerna anförtrodda, kommaut där-
med, vill man försöka framföra värket
i dess helhet under två på hvarandra
följande aftnar

— ..Fru Lohengrin" är namnet
på ett nytt lustspel med sång, hvilket
för första gången uppfördes å Adolph
Ernst-Teatern iBerlin den 21 decem-
Ler.

— -Järnkanslärn" heter en 4 akts
fars af en tysk-amerikansk författare,
Gamla Bismark, som aldrig varit nå-
gon vidare beundrare af teatern, sliter
val nu af sina sista tre hårstrår

#0

C. E. Lindgrens Ferd.Björklunds
Glas-, Spegel-Borst & Penselfabrik

Itödbergsgatan9.
ochButik Alexandersgatan 46

Centrals hus. c^afvelram*
fianéel.

Rekommenderar sina prisbelönta
tillvärkningar iparti och minut till
billigaste priser, återförsäljare er-
hålla hög.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 afStockholms stad hvarigenom Ni bereder Eder tillfälle att möjligenerhålla
större eller mindre penningebelopp. I1 Febr. dragningen är högsta vinsten.

15,000 Kronor (21,000 Fmk)
förutom 112 större och mindre vinster.

Obs.! Flera dragningar årligen. Ingenkapitalförlust emedan amor-
terings (inlö&e) värdet är högreän kontanta priset å dessa Obligationer hosundertecknad. Begär priskuranter och prospekt hvilka tillsändas franco.

Teater Premie Obligationer
väl kontant som på månadlliga
Fmk 2). Närmare mundtligen eller
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