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cFrogram^laåel
/Bad\

/^enträl\
/ Varmlufts- o \
/ Basängbad Rekommenderas. \

N:o 57.

SVENSKA TEATERN.
Fredagen denToJanuarilB96,

7,30 e. m.

12.)\bonnement jN:o
För l:sta gången

Halfdan skald.
Skådespel i3 akter af Alex. Slotte.

Inhemskt original.

Personerna

Konung Berse Hr Malmström
Alve, hans son Hr Hansson
Halfdan skald Herr Berlin
Ulfhild, Berses moder Fru Bränder
Gyda Fru Biégo,
Svåfva Frk Holmlund
Östen fostre Hr Swedberg-
Sörle "Hr Castegren
Kalf Toreson Hr Lindh
Egil Hr Wetzer
Bjarne Hr Ahlbom
Grim Hr Nyström,

HenningBredeI
trålarBuste J (Hr Wilhelmsson

Snappare. Berses huskvinnor. Trälar.
På Snappertuna kungsgård i Finland under järnål

derns tredje skede iSkandinavien.
Mellan första och andra akten vid pass två veckor

mellanandra och tredje en vecka.

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

Ä^t** 1

Alexander Slotte
Ett nytt Inhemskt originalskådespel upptagetpå spellistan

hör ej till de dagliga tilldragelserna inom vår teaiervärld. Desto
mer bör det glädja hvarje värklig vän till vår svenskspråkiga
dramatiska litteratur, att ett värk af den betydenhet, somikväll
går ufver svenska teaterns scen, skådat dagens ljus. Alexander
Slutta är ej som dramatisk författare obekant för Helsingfors pu-
blik, ty redan liösten1892 uppfördesmed stor framgång författarens
förstlingsarbete för scenen, skådespelet nEn svag stackare", som
uppenbarade hos författaren en framstående talang och en säker
blick förscenens fordringar.

Upptagen af sköl- och tidningsmannensansträngande och
arbetsdryga värf, har hr Slolte hittils ej kunnat egnaannat än sina
för en behöni^ hvila anvSlagna fristunder, för ;*itt skriftställarskap,
men vi ärq öfvertygade omatt.med kännedom af författarensokuf-
liga energi, han ej skall underlåtaatt rikta vår fattiga dramatik
med nya alster at sin sjalfständiga och manliga skriftställarebe-
gåftiing.

Alla dagar TT Åi Ä 1 Tf e to f^
MiaaagSKonseri wiener Damkapellet

från kl. 3 e. m. SS OH"W -A. H.

J. H. WICKELS
HiäåäML.

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

FÖRSTA RYSKA
Billigaste premier. Snabb och

Portmonnäer
och Blomsterkort

finnas i störstaurval och till billigaste
pris hos

Oskar Fröberg,
46Kasern^atan.

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

Valsort.era.dt, la.p-er ai

Viner Spiriiuosa
Josef Wiberg,

N. Espianadgatan 37

5-uäytöksinen näytelmä. Kirjoittanut Emile Augier.

Markiisi d'Auberive
Kreivi d'Outrevil!e
Maréclial
Giboyer
Maximilien Gérard
Paroonitar Pfeffers

Rouva Maréchal
Femande
Dubois, markiisinkamaripalvelija
Conturier de la Haute-Sarthe
Vapaaherrade Vrilliere
Chevalier de Germoise
Rouva de la Vieuxtour

Ovet avaiaan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2BJa

yVlagasin du JNford. J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.tyamltappor, jacquetter, siéenvaror, ylletyger för

soirée, visit é fivardagsåräßfer.
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända

specialiteter till innevarande saison.

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

BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT ÅR 1827
liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen

15C.0i3.t0r 3XT- ]Vt£HjS^siiasB?a,ta.rx TOXiO 1.

WIENER MODE-SALON
GlogatanN:o 1. l:a trappan, Telefon JN:o IÖB4

framhåller niti välkända ateUer förutförandetaf smakfulla kfärlni/i
f/ar och //'rf/r/^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M

behöfee* endastett riil
sittandeproflif. E~ o >

.■"■.; ■■--'; >*'-'. wL
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Juho Wirtanens AXEL PALMROOS
SKOAFFÄR. Lager af fin?, äkta Viner, — -

_a> -qÖ. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon,Prima

guminigaloscher, äkta Collanol.,a m. m.

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

MöbeltygsafTår.
Järnsängar och madrasser.

Kullgardiner.
Fjäder och dun.

Tapetserarearbeten

Ledig annonsplats.
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10 penni.

Tidning för Helsingfors

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

Fredagen den 10 Januari 1896.

Perajntaina Tammikuun 10 p:nä 1896,

Kaisaniemi
Bårdshus.

Rekommenderas
6.% Vickström.

SUOffl. TEAATTERI.

näytellään

Vilillisiei isiid
(Le Fils de Giboyer)

Suomentanut Jalmari Finne

He nkilo t

Axel Ahlberg
Oskari Salo,

BenjaminLeino,
Adolf Lindfors,

Knut Vecknian,

Katri Rautio
Mimmy Leino,

Hanna Kunnas
Aleksis Rautio
Kaarle Halme
Taavi Pesonen
Evert Suonio,

MariaEängman
Nävttämö on Pariisissa. Aika nykyinen

loppuu k:lo !/211

Alla dag-ar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

i
i

"É serveras å alla förstalj£
Massens restauranter. W

Brandhårshuscfs I^csfauranf
rekommenderas

la carte.<§ouper et å

\
Perssons

Svonsßa Sficßmasfiiner,
ULLGARN

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

all slags maskin-Beställningar på
stickning emottages.

Mikaelsgatan 2. Telef. 1332.

Th. Neovius.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Ledig annonsplats

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

I. NEUMANN.
FABRIK:

HumlebergN:o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 933. Södra
Esplanadgatan 2, telef. ftZS. Salu/tal-

len 70— 72.

lailfsCHUXSlßpEußfflh
SOCIETETSHUSET

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

Äkta viner på flaskor till afhemtning tillmoderata
priser.

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

lin och Servering a la carte hela dagen.
01 på seidlarm. m.

li-r,iTT^S^K&mmtto

11J3äst blir ilängden alltidbilligast.M
ÉÉ Köp alltid en ||IEXCELSIOR" 1
IIså är Ni säker om att få en god maskin.||
||Obs.! Den kända reela, liberala be-i|
II handlingen. Obs.!

Axel Wiklund,
'33 Generalagent och inne-j^H%%i hafvareafExcelsiorde-H

poteniCentralpassageE^^^^^^^^J
Hjalmar Fellman

Wladimirsg. 19
telefon 158.

mmi

JULIUS SJÖGREN
Mihdffs/ytttan ± Centfals hus.

Ylle- och frikofvaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser.

Ju//örsäl^ringsakliebolaget
ÄÅlifi i xL.

JUHfförsäßringar iJOifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkrinasvillkor.

Carte dor. I

CHAMPAGNE.

CARTE NOIRE'I
qualité exquise, Recolte1850 fe

Renault & (Jo.

COGNJIG

Filharmoniska Sällskapets
39:de Populära Konsert
i SrancLlx-årsliuseti

Lördagen den u Januari

Program

1. Ouverture till op. ;,Indra Flotow,
2. ..Les patineurs," vak Waldteufel,
3. Adagietto, för stråkorkester . .Kajanas.
4. Balletmusik ur Le Cid" . . .Massenet.

Aragonaise. Aubade. Madriléne. Navarraise.
PAUS

Ouverture till op. Tannhäuser" Wagner.
Faust-Fantasi, för violin . . . Sarasate.

(Herr Charles Gregorowitsch.)

PAUS
Thomas
Handel.

Ouverture till op. Mignon"
Largo
Finnames marsch ....

Konserten börjar kl. Va 8 e. in.

&SooQrf tXcjanus.

Ledig annonsplats.

i

"" ■i mi i j_ alla dagar från kl. V29 af origi- Obs! Matiné allahela-
MBBfr4feV*"»lX £1 IIsft ■*tf*Wl AlLÖnkOnSert nal Wiener aamorkestern,kallad fria dagar mellan kl. 1&MillMilltii '^■■9 iwuwuauugv*v Wiener Schwalben. 3e.m.

Ny fransk dramatik
Victorien Sardousnyapjes nMarcelle"

gick den 21 december för första gån-
gen öfver Gymnase teaterns sceniPa-
ris. Vi meddela här nedan efter en
svensk tidning en redogörelseöfverpje-
sen

Sedan många år bor en maniÖster-
landet. IAlgier, i ett landthus, som
är hviit och ensamt. Mannen är en
odåga och t-pelar bjccarat. Men han
har en syster, som ej spelar detta spel,
utan i stället är en engel och heter
Marcelle.

En natt, jag vet inte om klockan
tolf eller klockan två, skjuter bacca-
mtspelaren blindt på en af sina spel-
broder, hn do VillerÄi, bvjlken påträf-
fats i MafcétltH sän^.-^mare. M«n
herr de ViiJer.ia har en stark natur

och räddas af läkarens konst. Bacca-
ratspelareri säger, då polisen häktar ho-
nom: Jag har velat dödamin systers
förförare'.-1 Marcelle s'är i sin n.itt-
dräkt bredvid och tiger. Nattdräkten
och hennes tystnad ge sannolikhet åt
broderns ord.

Det sensationell* fallet dragés inför
franska domstolen i Algier. ..Har ni

något förhållandemed herr deVilleras?"
frågar deltagande domstolspresidenten
..Ja-, svarar vittnet Marcelle. Bro-
dern blir frikänd. Han hade ju endast
gjort mordförsök för att rädda husets
ära. Tre månader därefter dör han i
feber. Hvem anade i förväg, att en
af Algiers största kanaljer begrofs med
denne man?

Marcelle återvänder till. sitt hemland,
Fraukriko. Genom en andligs bemedling
får hon anställning som föreläserska
hos en gammal baronessa Couturier,
som bebor ett slott iBretagne.

Utom den gamlabaronessan och hen-
nes båda söner, René och Olivier, hy-
ser slottet inom sina murar under som-
rarne en samling herrar och damer,
tillhörande den elegantaste paris-socie-
tOten. Under en sådan der sommar-
dag börjar Sät-élöilÄ iiya. skådespel.

Förstå akten är alldeles charmant
Man har under den sista tiden gifvit
Oss väl många skildringar af Ssöuuaär-
lifvet på "de franska slotten. Én af de
bästa böcker det unga Frankrike fram-
alstrat, låter just sina intriger och sin
tragiskakonfliktLtspinnasiprecis denna
miljö. Jag menar nPeints par eux-
mr.'mes" af Herviea. Men det sätt,
hvarpä Sardou skildrar detta eleganta

dagdrifvavelif, alla lasters amma lik-
som det sätt hvarpå alla dessa graciösa
damer och dessa modernt klädda her-
rar visa alla sina både små och stora
svagheter under de åldriga parkträden:
i klandersjuka och afund. högmod,dum-
dryghet och stor lättfärdighet — alt
detta är, om just inte precis nytt och
öfverraskande, så i alla fall mycket
älskvärdt,mycket fint ironiskt och myk-
ket roande. När detta koketta och
frivola sällskap under lindarnas kronor
församlas till en 'dygdedomstol och bry-
ter stalven öfver baronessans nya före-
läsarinna, då tror man för ett ögon-
blick att den gode ande, som en gång
besjälade Sardou vid nedskrifvandet af
hans ..Våra vänner" och andra hans
komedier, åter infunnit sig hos honom
yid tPcknandet af .. Maryelle," Xä.r
därpå åéiiA till och med i siv frivoli-
tet åflnu älskvärda „bättreslödder" vid
skenet af vaxljus ändtligen lyckats ut-
tyda den skritvelse, hvilken röjer före-
läserskans „föregåenden'' och iförtjus-
ning öfver sin upptäckt griper vaxlju-
sen o;;h anordnar ett triumf- och gläd-
jefackeltåg genom parken, då frågar
man sig: ,.hvad kan det där bli för
en lustig sedekomedi?" Men Victorien
Sardous dramatiska konst har som le-

kant två sidor:en älskvärd, godmodig,
och en röfvarpjesrcessig. Och snart
erinras man tyvärr oir, att Sardou åter
har klippt till efter det senare mön-
stret

Redan en scen iförsta akten föran-
leder till att frukta det värkta. Mar-
celle och Olvver gå i parken och kuttra
om kärlek och tro.

Ide senare akterna bli de gladare
scenerna sparsammare, och hela histo-
rien blir rent allvarlig. Vi ha i andra
akten en scen, hvari Marcslle berät;
tar sin lefnadshistoria för Oliver. Vi
få veta att Marcelle är oskyldig. Men
herr de Villeras hade ju påträffats i
hennessängkammarekl. 2 på natten?...
Ah, han hade endast helt enkelt flytt
Hit in, emedan hennes broder hotat ho-
uom viJ spelbordtt med revolvern och
selan med mordvapnet förföljt honom
genom hela huset. Villeras ville bara
gömma sig i den unga damens sof-
gemak. Brodern rusade efter och ned-
sköt flyktingen. Polisen trängde in i
huset, och revolvermannen ropade, i
det han med en blick mot systern bad
ora räddning: -Jag har velat döda
min systers förförare!" Marcelle upp-
offrade sig för in broder.

~

-^^_ A rW* W7I W M W7l fl WT är odisputabelt Helsingfors biUigaste Fotografj-Alelier. För en»»
jy [i^ |_J JJ MJi »/ I^l ganta och omsorgsfulit retouscherade visitkort. För blott Fmk 14: \r

r Ett uälfiinriit arbete behöfvor icke vara förcnadt mc
Gloaaian 3



GERJIAiVIA Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin FERDSTAMER." Generalagentur för Finland, Richardsgatan 8.

Hotel Kamp. Hotel Kamp.>
3
Q
-5

Fredagen den 10 Januari kl. 8 e. m Lördagen den 11 Januari kl. 8 e. m
JOH¥ TOURITIM & C:o. Program

Program; Helsingfors.

3>
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RichterPrater" Marsch

Am Wörther See, Marsch Sykona,
3
o
Q.

Ouverture zu Edehveiss Komzak
CD

00Ouverture, Raymond Thomas, Kroll's Ballklänge, Walzer Lumbye

Waldblumen, Walzer Richter GilletAn Village," Gavotte

Intermezzo avs Naila" Delibes Traumbilder Fantasie Lumbye

Scenen avs Zigeunerbaron" Strauss Die Spieluhr, Polka concertant. . Wulz.
CO

Wisneth, VerdiAvs dem Badnerpark", Mazurka Fantasie avs Aida"
Fantasie avs Hugenotten" Meyerbeer, PAUS.

Ouverture zu ..Don Juan" Mozart.PAUS.
ö.^Mein Lebenslauf ist Lieb u Lust

Ouverture, Flotte Bursche" Snppé Walzer Strauss

liiiit&iiiiird
SportmagasinJ

KomzakWiener Leben, Walzer 10. Der Traum des Reservisten, Ton-
Vestra Henriksgatan 18Suomalaisia", Potpourri Krause, gemälde (Soldatens dröm) Ziehrer,

Bohemia, Polka concertant Felix Specialité Zeller.11. Gruass Euch Gott," Polka

ZellerSei nicht bÖS, avs Obersteiger" 12. Die Wachparadekommt,"Toustuck Eilenberg.Uleåborgsskidor!Dragonerlied avs Soimtagskind" Millöcker, Das Drah'n is mein Leben," Lied Kmoch

Ninea-Galopp Ziehrer Ziehrer14. Sensationsnachricht, Galopp
SSSSf^P^^^TIfiMWIWT^-^^WMgj

OTTO ROHDE. Alexandersg. 50.MPllllllPPll orr Genuine ftn^s punsch
11UJJIUll Guldmedalj i Paris 1889.

prisbelönt vid Tysk Nordiska utställningeniLybeck,

Gambrini Restaurant. V-M^montan VinCl* '& SliÉOSdInnehafvare: E. Nyberg.

,50 ft3 mk
vill Ni

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

FRANSKA LIFFÖRSÄKRINGSBOLAGET LUR BAINE.
Generalagenturen Helsingfors,

Mikaelsgatan 1.

OLD JAMAICA RHUM
från Holm-PltOU & O:o serveras å alla hotell och restauranter

Itredje akten uppenbarar sig herr
de Villeras, hvilken genom den där för
herrar teaterförfattareså lyckliga slum-
pen nu råkat bli baronessans gäst på
slottst. Han kommer för René, Oliviers
äldre broder, såsom riktigt sändigref-
vens tid. René vill förhindra giftermå-
let mellan sin bror och „ föreläserskan".
René måste altså öfvertyga den gamla
baronessan, som håller med Marcelle
och den yngre sonen, att hela historien
om „föreläserskans" oskuld endast är
en saga

Villeras älskar Marcelle fastän han
förut fått en korg, begär han på nytt
hennes hjärta och hand. Hon afvisar
honom. Hon tigger och bönfaller ho-
nom, att han inför familjen Couturier
skall bestyrka hennes obrottslighet. Men
lymmeln afslår hennes bön och vill
tvinga Marcelle att gifta sig med ho-
nom. Detta mål kan han endast nå
sa länge han låter henne synas miss-
tänkt. Hon har varit hans älskarinna,
och nu kommer han som hederlig karl
för att „upprätta den felaktiga, men
ändock så högt älskade." Han har i
sina händer ett papper, som utgör det
enda beviset på hennes oskuld. Det
är ett bref från hennes bror. Hon

Brefvet! Brefvet!" Han sva-

rar kallt och orubbligt: Er hand! Er
hand!" Han håller brefvet vid ett för
detta ändamål brinnande ljus. Mar-
celle skriker till. Villeras bränner upp
brefvet.

En annan scen ur samma akt :René
har aftalat med Marcelle att hon skall
spela en liten komedi med Villeras.
Hon skall aflocka Villeras bekännelsen,
att han aldrig varit hennes älskare.
Rene och Olivier gömma sig irummet
bredvid och lyssna. Villeras, som re-
dan är på" bästa väg att fallaiden
utlagda snaran, blir plötsligen betänk-
sam. Han märker att dörren, till si-

dorummet står på glänt. Han vädrar
lyssnare. Och dessa sednare få istal
let för bekräftelse på Marcelles oskuld
höra, huru hon skymfas. Villeras ta-
lar om téte-å-téter under algiers ro-
mantiska himmel. „Skurk du ljuger!"
skriker Marcelles. Nej. han talar san-
ning!" ropar René hånleendeidet han
rusar in

Men isista akten går Villeras ien
ny fälla. Denna gång är det den gamla
baronessan, som lurar honom. Helt
oförhappandes pratar han bredvid mun-
nen under ett spelparti. Nu kan 3lar-
celle med lentvådd ära träda ibrud-
stol, och dygden har fått sin belöning!

Pjesen är föröfrigt full af spännande
situationer och gjorde trötts det raff-
lande innehållet stor lycka.

Notiser.
— Konstnärliga affischer, som nu-

mera förekomma öfveralltiutlandet och
komponeras af framstående konstnärer,
hafva nu äfven blifvit synliga i vår
hufvudstad skrifver en svensk tidning.
En del yngre artister ha åtagit sig att
utföra en serie dylika, och på General-
stabens litografiska anstalt ha de för-
sta redan blifvit tryckta förStora bryg-
geriets räkning, utförda af bland andra
målaren 2fik Kreuger och arkitekten
Östberg.

Gerha~t Hauptmanns drama
Geyer" ärnar man för första

gången uppföra å Deutsches Theater i
Berlin 4 jan. Pjesen var urspiungligen
så lång,att den skulle tagit icke mindre
än sex timmar för utförandet, men nu

äro nödiga strykningar gjorda. Hand-
lingen börjar med bondhoparnes eröf-
ring af Weinsberg och slutar tragiskt
med undertryckandet af denna medel-
tida folkrörelse. Pjesen omfattar fem
akter och ett förspel.

— Comtesse Guckeri", Franz
von Schönthans och Franz Koppel-Ell-
felds nya lustspel, var Lessingteaterns
i Berlin julnyhet.

— Carlteatern i Wien har uppta-
git utstyrselstycket ..Jordenrundt" ined
den på sin tid af Franz v. Suppé sär-
skildt komponerade musiken. För pje-
sen har det lyckats direktörJauner att„engagera" elefanten hvilken
fått resa från Hamburg till Wien.

—
Från Gustaf Freytags sista

lefnadsår berättar „Deutsche Eevue"
följande intressanta episod: Två unga
tyska damer hade användt sju år för
att göra författarens teaterstycke -De-
bet och kredit" ireliefskrift läsbart för
blinda. Direktören för k. Blindinstitu-
tet iDresden fäste i oktober förlidet
år författarens uppmärksamhet härå.
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srofkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
mberäknadt) fås ett dussin kabinettskort,

ha ett godt kort i förening med biiiigt pris. Vänd Eder då till
XXX.

Carl Jergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradtlager af

Cogtiac,
Rom och

Likörer
nåväl på originalflaskor som litervis
från fat.

CHAMPAGNE G
Generalagent för Finland:

FRANS SJÖBLOM j:r, Helsingfors.

Söderströms Café & Restaurant
Östra Henriksgatan N:o i

Helsingfors LACK &POLITUR
Rekommenderas.
Fabrik:

17 Mikaelsgatan 17.

EORGE GOULET

Glogatan 3



DDnT\PD PDA W Butik: Alexandersgatan 34
DJxKJULåM, Ulviiri;, Kontor & Lager: Fabiansgaran i4.

Srörsta specialaffär iLampor, Husgeräds- <£■ Köksartiklar.
€ngelska 3ärnsängar & Madrasser, järnvägnar, mm.
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Äng. Ludv. lartwi
Mineralvattenfabr

Ledig annonsplats Helsingfors, Alexandersg. 26
Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

SOCIETETSHUSET.
Fredagen den 10 Januari kl. 8 e. m

konsert & )\JtonJöreställning.
Program

Königsbefehl,Ouverture
Vals

Schäfer.
Waldteufel. EUenberg.

& danstrio

& dans-

Sisters Mascotte^eijgelsk^äang^
Herr Avg. Zachrisson, Bondvissångare^^^H
Geschwister Margot, Wiener säng- I

duettister.
Frk. Julia Nilsson, svensk kupletsångersk^H
Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasångare

PAUS.

Ellenberg,
Persische Schaarwache^^^BTänzchen auf griiner WieseH
Herr August Zachrisson.
Sisters MaSCOtte, sång- & danstno^^^^BHerr Heinrich Tholen, instrumentalkomikei^HGeschwister Margot, Wiener sång- & dans-

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

nita, Bailarina y Cantadora Espagnol.
Frk. Julia Nilsson, svensk kupletsångerska.
Slutmarsch.

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

K. Jokelas Skrädderiaffär
Ö, Henriksgatan 3 Telef. 1333,

Utländska <& Inhemska Nouoeaufés,

Annonsera

„<&rogram-cßlaåei"

SOCIETETSHUSET.
Lördagen den II Januari kl 8 e. m

l^onsert & )\ftonjöreställning.
<F rogr arrfl

Dichter und Bauer . . .
Faire voices Croivé^^åBoccaccio .S^Ä
Herr August Zachrisson, BondvissångareJ^M
Geschwister Margot, ballet-, karaktärs-^^^Htionaldansöser.
Frk Julia Nilsson, svensk kupletsångerska^J
Signor VicentiO Pasqualis, italiensk operasångare
Sisters Mascotte, engelsk sång- & danstrio.

och na

PAUS

Waldteufel.
Waldteufel,TamTurinTöiKM

Herr August Zacnnsson^orHMssångare^^H
Frk. Julia Nilsson, svensk kuplettsångerskaH
Herr Heinrich Tholen, instrumentalkomiker.^l
Geschwister Margot,ballet-,karaktärs- och natic

nal-dansöser,
Signor VicentiO PasqualiS, italiensk operasångare.
La Estrella de andalusa, Senorita Carmen-Jua-

nita, Bailarina y Cantadore Eäpagnol.
Sisters Mascotte, sång- & danstrio.
Slutmarsch.

Åldring af programmet iörbehålles.
Sexor å laHasselbacken serverasimat-

salen å 2:50 prix flxe.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
iiii®n:@iiiai

Helsingfors
Alexandersg-atanN:o 11.

all.

Ledig annonsplats

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartupp-
fordring, Reklamskyltar m. m,

Eleganta spetsar, band
och sidentygerbilligt

hos Firma

B.Ellmin.
9 Alexandersgatan 9.

Ledig annonsplats
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A. SILPVBRBERGS Drogerihandel.
Kosmetiska varor, äkta franska Parfymer, Tvålar, äkta Honey YellyGlycerin på tuber, äkta Maria Farina N:o 4, Créme de Simonm. m. jämte e"-natekniska fabrikater, såsom Amykos, Glykoman för händerna. Bor-lanolin ra mT
Ihöst inkomna alla slags krydder.

Entresol, Mikaelsgatan 1, Entresol

X*£tx*£tls.£txx &&lleilx. Tee.

JAVA-ASSAM
GedepaneerdFabrksm:

Parakan Salak Tee har försinutmärkta qyalité, naturligaarom
ocli prisbillighet tillvunnit sig allmänt erkännande som det renaste
och bästa té,

Största garanti
Hvarje förbrukare af Parakau Salak Te äger rätt att kostnads-

fritt å härvarande handels-kemiska laboratorium undersöka teets
äkthet.

KARL GOHLE.
Generalagent förFinland & Ryssland. Norra Esplanadgatan 37.

<firefpapper
rikhaltigaste lager af utländska och inhemska sorter

linierade och olinierade
Firmatryck utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL
Alexandersgatan15.

Jouvin & C:o's Försäljning
världsberömdafranska

Cognac RomHANDSKAR
ochsäljas endast hos

LikörerW. TAHT
N. Esplanadg. 37

G-öhles gård.
Unionsgatan N:o 17
Hjelt & Lindgren.

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

särskildt påpekande, under hvilka sär-
egna förhållandenrelieftexten tillkommit.
Genast sände Freytag en hjärtevarm
tacksägelseskrift till de båda lika out-
tröttliga som uppoffrande damerna.

— K. Schauspielhaus iBerlin gaf
den 15 dcc. medandledning af Heinrich
Kruses 80:de födelsedag diktarens sor-
gespel Marino Faiieri" i ny instude-
nng,

— Bellealliance-teaterniBerlinger
nu en julpjes' särskildt beräknad för
småttingar. Den heter Tannenfé" och
är utomordentligt praktfullt uppsatt.
Pjesen är mycket sedelärarande och
väcker hos de ungaåskådarne stormande
förtjusning. — Exemplet manar till ef-
terföljdafven hos oss.

— ,,Häxan" hetir ett nytt stycke
af Victorien Sardou, hvilket ibörjan
af nästa säsong skall gå öfver scenen,
på renaissanceteatern i Paris. Sarah
Bernhardt skall spela en af hufvrdrol-
lerna.

—
Theåtre lyriqueiBukarest, ny-

bygd för fyra år sedan, råkade natten
mellan den 5 och 6 decemberibrand
efter en föreställning af ett derstädes
gasterande franskt operettsällskap och
nedbrann till grunden Teatern var för-
sedd med elektrisk belysning, och man
antager derför, att eldsolyckan uppstått
genom sällskapets vårdslösa förfarande
med eld. Släckningen försvårades af
brist på vatten—

Anna Judic skall den 19— 21
decembergasterapå Carl-teaterniWien

-4-*-*-

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

Rödbergsgatan9,
ochButik Alexandersgatan 46

Centrals hus. *£afvQlratn~
/ianéel.

Rekommenderar sina prisbelönta
tillyärkningar i parti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hålla hög rabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt. 15 Alexandersgatan 15

C. K. Lindgren Telefon 158
Iedert intresse torde ligga

att köpa Eder Svenska Teater Premie Obligationer garanterade afStockholms stad hvarigenoni Ni bereder Eder tillfälle att möjii°-en erhållastörre eller mindre penningebelopp. I1Febr. dragningen är högsta vinsten
15,000 Kronor (21,000 Fmk)

förutom 112 större och mindre vinster.
Obs.! Flera dragningar årligen. Ingenkapitalförlust emedan amor-terings (inlöse)värdet är högre än kontanta priset a dessa Obligationer hosundertecknad. Begär priskuranter och prospekthvilka tillsändas francoTeater Premie Obligationer försäljes ständigt af undertecknad så-väl kontant som pa manadtliga afbetalningar (minsta afbetalningärFmk 2). Närmare mundtligen eller genom korresspondans med

TOH. .£._ SA. :TX>HOLMS
ontor. ÅboObligationski

Redbara agenter af alla samhällsklass! «■ antagas mot godprovision.

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

ELLEN TAMMELIN,
Garn- och StickningsafTar
S. Esplanadgatan 8

Välsorteradt lager af Ullgarner
samt Strumpor och Ylleunderklä-
der m m. iörFruntimmer, Her-

Ledig annonsplats
rar och Barn till billigastepriser.

Alla slags Sticknfngsarbeten
utförari efter beställning fort och

billigt.
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Hemgjorda papyrosser

t „iaskar om 250 sta 2:50 p.
st. å 1:25 p.

■K.?st. å 35 p,
mto st å 15 p.i „

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Telef. 1388.

Nytt lager af

Orientaliska
Mattor, Drapcricr, Bro<lc>
rier, Turkiska hord, Pnff
stolar etc etc.

Bouleyardsg:. 19.
Telefon 83.

Alvin Johansén
Obs.! Moderata priser,

ÅflVdlfflt IfIHW lI\IP VieehäradShÖfdiHg-, Ult°r juridiska ocli affärsuppdrag; köper och säljer aktiernUlUJiai UUllll O IilllJjUUlllj, Helsingfors, Alexandersgatan N^ 52 ft
ombesörjer patentansökningar och re-! gistrenng af varumärken iviniand och de flesta andra land


