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Kontor och utställning: Alexanddrsg. 50

10 penni.

<årogram~<fölaåei
Tidning för Helsingfors Kaisaniemi

Teatrar och Konserter. Bardshus./BadX/central\
/ Vartnlufts- o \

/ Basängbad Rekommenderas. \
Rekommenderas

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. 6.% Vickström.
N:o 65 Onsdagen den 29 Januari. 1896.

SUOM. TEAATTERI.SVENSKA TEATERN.
Keskiviikkona Tammik. 29 p:nä 1896

iiävtelläänOnsdagen den 29 Januari 1896, TALVINÉN TARINA.kl. 7,30 e. m (The winter's tale.)

För s:te gången
5-näytöksinen satunäytelmä (9 kuvaelmaa). Kirjoitta-
nut William Shakespeare.SuomentamitPaavoCajandeti

Axel AhlbergPastor Jussilainen.
Komedi i4- akter af Gustaf von Numers

Hb *
Inhemskt original

Perso nerna

[Emil Falck.jAleksis Rautio.iOtto Käre.|l\iiiilWockman.
,Kaarle Halme.. Oskari Salo.
/Konrad Tallroth
(Eino Salniela.. Otto Näre.
lisakki Lattu.

. Taavi Pesonen.. Hemmo Kalliq.
,Adolf Lindfors.. EvertSuonio.. lisakki Lattu
.Katri Eautio.

Jussilainen Hr Arppe

H (Mi k iI .'i ;■
Leontes, Sicilian kunirigas.. .I
Mamillius, banan poikansa . .I
Camilo I
Aiiiigonus |
OleomenesI ' ' ' I
Polyxenes, Kyypron kuningas .I
Florizel,hanen poikansa . . .I
'i':;:;,;111"1; ■ ■ I
Apollon, ylimäinen pap^ii . . .I
Tiiomari I
Vanha paimen I
Niniri paimen,, hanen poikansaI
Aiitolj<'us, veijari I
Palveliiv H
Yanginvartia I
II<-tmioiic, Leonten puoliso . .
Perdita, Leonten .ja Pleniiionci^^^^^^^^l^^Htytär
Paulina, Antigonus'en vaimo . .Maria Eängmanr|
Emilia,kuningattarenkainari-roiiv:iMimmi Lithteenoja
Ensimäinen), " " fMimmy Leino.
Toinen jnovmainen .... (Kirsti Suonia*Opßa 'paimentyttöjä /OnM Tähtinen.
Dorcasf1^ j j "

Hehn Talas.

Evelina
Frk. TschernichinLänsmanskan

Folkskolelärarfmn Frk Gerasimowitsoh

Folkskolelärare!! Hr Henning
Lindgrenskan Fru Grunder

Första bonden Hr Malmström,

Hr WilhelmssonAndra bonden
Hr Nyström.Tredje bonden

Mari Frk Paldani Herr Avg. Arppe
Drängen Hr Lindh Hoviherroja. hoyinaisia, pappeja,oikeuden-virkainiehiä ja -palveli

joiia, paimenia, paitnenlyttöjä,kansaa.Sekterister af båda könen Pastor Jussilainen
Försiggår hösten 1895

) IEvelihas roll debuterar fröken Emmy

Taiiahtuu osittain Siciliassa, osittain Kyjprossa. Huomaa: Kol-
mannen ja neljännen näytöksenviilillä on 16 vuotta kulunut,

Ensimäinen näytös: Sicilian ho- Neljäs n&yiös:Kyyprossa. Van-
vin juhlasalissa, han painienenmökinedustalla.

Toinen näytös: 1. Hermionen iPitka väliaika.)
huoneeasa. Avonainen miiutos: Viides näytu«: ].Leonten linnan

2. Vankilassa. Avonainen muu- edustklla. 2. Leonten linnan
tos: .'!. Leonten huoneessa. ednstalla, :i.PilarikäytäväPau-

Kolraas näytös:Oikens-huoneessa linan Jiuvilassa.
(Pitkä väliaika.)

Bonnevie. -♥-♥-♥-

OBS.! Efter andra akten en längre paus,

Börjaskl. 7,30 och slutas omkr. 10 e. m 2 8 jaOvet arataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo \
loppuu k:lo 1/.211.

Alla dagar
Aftonkonsert

Alla dagar Wlfpl K å m M\Midda fi-skonsen Ä ° l Pii^iiii^M_^iiii^^^^^^^_ Wiener Damkapellet
från kl. 8 e. m.från kl. 3 e. m

"f

FINSKA JERNSANGSFABRIKFN 5"!» 1
-

»fur modell, eleganta, praktiska,starka &billig,». "CvYlll TF^J *=*■>-» 1~%I~>*^T*iO"rI|1Wl*t^^j^^ tiIl\ l_ll Tva och enmanssänirar. af liera olika sorter, såväl eleganta ■"■■■■ 1 ■ JL. Vt/XJ.IIUC/± ff^
k modell som enklare, i : ti »,,__„.. _^ -iö«aes

ITim» »ln.tmssir ;.! il1 T©ICIOII lööOi
r

J. H. WICKELS
tJßäåBlti,,

ARKAfeS PUNSCH,
?risbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme cThonneur) vidutställ-
ningen i Bordeaux1895.

FÖRSTA RYSKA
Billigaste premier. Snabb och

Portmonnäer
och Blomsterkort

finnas i största urval och till billigaste
Pris hos

Oskar Fröberg,
46Kaserngatan.

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

Välsorteradt lager af

Viner <k Spirituösa
"billig-apxisex.

Josef Wiberg,
N. Espianadgatan 37

J. F. LundqvisfsduyVlagasin pälsmagasin.Qamfiappor, jaaquelhr,
soirce, visit é

siåenvaror, ylletyger för
Rvaréagséräßter. Lagret,komplett sorteradt

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

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

Damskrädderi under utmärkt ledning.

BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET RUNDADT AR 1827
liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vidDirektionen

WIENER MODE-SALON
Glogatan N:o 1, l:a trappan,Telefon JM:o iyö4

framhåller sin lälkiinrta afelier för utförandetaf smakfulla klartniit^
Piortscla.' Förhistälhihiijar till landsorten behiifres t inlast rit räl-

sittniule proflif.
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Juho Wirtanens AXEL PALMROOS
Vinafiäi.SKOAFFÄR. Lager af fin?, äkta VinBP)

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

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

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

Ledig annonsplats.
°

och madrasser.
Kullgardiner.

Fjäder ochdun.
Tapetserarearbeten
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iVanliga priser. J^risbelönt iFariS.) -m /%mA f~S T5A "ITTK. E. Ståhlberg Andra Ateli Ŝi
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pr dnsa>- JUiuuKA.b.
7^ Z~ Z 7~~t m ITcrklanaHn Isstakl.Fotogr. atelier.Ele- s*Iförhållande till arbetet;

t T* HTrT»onnanl Qbpidliauy. *ji, gaivta porträtt ivisitkortsforniat qvalité. obestridligen lägsta priV, JL ,Kf VI (catanis hus). 6 mix.pr dussin, seciHeMagfors.



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.
k

JULIUS SJÖGREN
MU.iii:/s(j(tt<in 4 Centrals htix.

Ylle- och frikofvaruaffär.
I a'. so rteradt lager. Billiga priser. |

Himbergs Restaurant
(f. d. Forström)

Henriksgatan 16, hörnet af Wladimirsgatan
Relcommenderas.

Filharmoniska Sällskapet.
46:te Populära Konsert
i Brandltårsliviset.

Torsdagen den 30 Januari
Program

Ouverture till op Princesse
Saint-Saens
Strauss.Dorfschwalben^ro^^^JPreludium ur op. G\^naolin(^^T/(ame!

Dngersk Rapsodi n:o 1 ....Liszt.

Berlioz.
Mendelssohn

Grieg

Wagner.
Tschaikowski
Mozart.

zffioßart sJfiajanus,

Brandkårshusefs l^ésfauranf
rekommenderas

Souper et å la carte.

Perssons
Svensfia Sticßmasßincr,

ULLGARN
i rikt urval

Zefir & Kastorgarn, Mtcramé, Virkgarn,Fiskargarn,
Märktråd, Rulltråd, Nålar till alla slags stickma-
skiner, Barnkostymer, Tröjor,Strumpor, Damasker,
Vantar etc

slags maskin-Beställningar
stickning emottages.

Mikaelsgatan 2. Telef. 1332

Th. Neovius.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Partiordres&

-=|L. Rozet & C:o
O O G- 2ST -A. O,

upptages af EvertFinelivs,

P§^v!^!ö^A^^^?Uliind <V C:o.
.Skildnadsgatan 19.

Klubbmedlemmar obs.!
A Nylandska Jaktklubbens

paviljong
serveras A laO»x»t© alla dagar.

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

I. NEU MA NN.
FABRIK:

HumlebergJ\:o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennertshus) tel.033. Södra
Esplanadaatan2, telef. 928. Saluhal-

len 70-72.

SOCIETETSHUSET
O R C U S B O D E G A."

Goda, billiga viner serveras direkt trän tat.
Äkta viner på flaskor till afhemtning till moderata

frukost och aftonrestauration. Kallbuffet a la Ber
lin och Servering a la carte hela dagen

Öl på, seidlar m.m.

ii il11Jäst blir ilängdenalltidbilligast.||
Köp alltid en ||

1 EXCELSIOR" I||så, är Ni säker om att få en god maskin.||
1Obs.! Den kända reela, liberala be-il
II handlingen. Obs.!

|ae?eXlgSkoÄe- Hjalmar Fellman|||hafvareafExcelsiorde- ||
É.k poteniCentralpassagen ÉU

PAUS

la carte. Ouverture till op.„Francs Juges
Lied ohne Worte, för trumpetSouper et a

Fullstan-Enskilt rum med piano
diga rättigheter.

(Herr Th. Nordin.)
Tre orkesterstycken ur musiken
till Sigurd Jorsalfar" . . .
Förspel(IKungaborgen,)
Intermezzo (Borghilds dröm,)
Hyllningsmarsch.

PAUS£i//örsä^ringsaktiebolaget
IÅLEYÅ. Förspel till Lohengrin" (3:dje

akten) . . .
Barcarole . .
Turkisk marschJSifförsåRringar é J&ifräntor.

Billiga premier — liberala för- Konserten börjar kl. Va8 e. m
säkringsvillkor.

c/2

O
&-.

0. ÖLÄNDER
Skilnaden 2, H:fors

J5&

Stort lager afdebästa
beklädnadsmaterial.

a kl. 1/%9 af origi- Obs! Matiné alla hela-
norkestern,kallad fria dagar mellankl.1&
,lben. 3 e. m.Operakiftllaren, Aftonkonsert |gjg

Finska konstnärernas ut-
ställning

På grund af bristande utrymme har
det icke varit oss möjligt att förr än
idag afsluta den vackra samling af re-
produktioner efter de förnämsta af de
på den länge sedan stängda utställnin-
gen exponerade konstvärken, som vi
aDsett det vara en skyldighet mot vår
konstälskande och konstförståndiga lä-
sarekrets, att med dryga pekuniära
uppoffringar offentliggöra.

Jämte det vi våga hoppas att denna
vår synnerliga nitälskan för konsten,
för det sköna ialla former, en nitäl-
skan som själffallet utgjörperlanbland
den stora samling af ädla uppgifter
vi satt oss före att efter vår förmåga
på publicistikens område fylla, måtte
lända mänskligheten till fromma, oss
själfva till tillfredsställelse ochgagn,gå
vi nu att här nedan mad några ord
beledsaga de fyra bilder :if fran.stå-
ende skönhet och betydelse, vår tid-
ning för idag är nog lycklig att kun-
na sluta inom sina spaklinjer.

X:o 45 är en enkel men därföricke
mindre tilltalande målniog. En liten
gosse har fatt af s:n mammaiuppdrag

att gå ned till stranden och mata an-
korna ur en medhafd stäfva full med
korn. Gossen har klädt af sig för att
taga ett bad medan matningen pågår,
men med ungdomens vanliga, älskliga
sorglöshet och förmågaatt reflexionslöst

falla offer för ögonblickets impulser,
glömmer han, i ett anfall af extas öf-
ver den symbolistiska skolansunderbara
skönheter,både ankor ochbad och slum-
rar sakta in på stenen där han satt

sig. Ankorna simmaomkring ochskrika
och göra skandal, såsom dessa älskliga
fåglars vana är.

N:o 46 är en allegorisk framställning
af Venuspassagen. Man ser den strå-

llp

lande Venus komma framtågande ge-
nom sin passage ihvars förgrund den
gande rikskurtisören Mars fattat posto.
Men planeternas gång kan ingenrubba.
Mars är därför bunden till händer och

fötter och tätt omsaodd med starka rep
öfverallt, så att han icke kan komma
åt attpå någotFatt attackeraVenus, utan
får nöja sig med att stå och blänga
på henne med sitt blodsprängda öga.

132

X:o ]32 är en frisk, landtlig tafla
kallad nDagen efter iKauhajärvi". En

Ma^ M TP MF ~R MT är odisPutabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Afelier. För «
xm JL M2J MJ M MJJ 11I^l 9anta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:

—
L^^ arbete behöfver icke vara förenadt med höga
1 -̂ 'Qloaatan 3
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JOHN TOURUfIEN å C:o.

Helsingfors,

3
o
Q.
a>flåi

Brandt |
Uleåborg — Helsiugfors - Åbo
iH:fors V. Henriksgatan 18

(miclt emot Studenthuset)

11 Otto Brandt, Uleåborg af utmärkt kvalitet
och rikaste urval.

Skidkängor,
skidstafvar m. m.

Bparkstöttingar,

velocipeder
af engelsk, tysk och amerikansk tjljvärkning

OBS.! Enda specialaffär fl^^Éit^^Bor oc

M**i

O)
00

Sennorita Carmen-Juanita

GWxJQIS
ALLEQRETTO.

i— |TTf|tr^^ffcr|fTrrrr>friT-^
-%f,rrTrrrr:t!- .n.Frir^^^ "-^-f* *^£
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Carte dbr.
r

CHAMPAGNE
1

IJMTIi JNUIKK"!
qualité exquise, Reeolte 1850 g

Renault & Go.|
CÖGNJIG fe

fe
å a^a förstaß:

Massens restatiranter. K

m

CO

OTTO ROHDÉ. Alexandersg 50.
'w^rcc€^ VINHANDEL,MPllllllFPll rr Genuine Mal<s ?unsch11111^1Ull Guldmedalj i Paris 1889. ■A.rraIs.s-Funsob.
prisbelönt vid Tysk Nordiska utställningeniLybeck.

Gambrini Restaurant. J. C jVlaxmontan Vj^ fa
Innehafvare: B. Nyberg,

Söderströms Café & Restaurant

iitea.
Östra Henriksgatan N.o 1

Ledig annonsplats Ledig annonsplats
Helsingfors LACK & POLITUR

Rekommenderas,
Fabrik:

17 Mfleaelsgatan 17

FRANSKA LIFFÖRSÄKRINGSBOLAGET LURBAINE.
Generalagenturen Helsingfors,

Mikaelsgatan 1.

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

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

Carl IJergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
såväl på originalflaskor som litervi
från fat.

f?gf
Ät

%fg? **"

ar

jjstor så vatten har upphemtats ur den
stora sjön och gamla och unga, män
och kvinnor skynda till för att läska
sig med den enkla dryck, hvarsljufliga
smak dagen därpå litet hvar väl varit
itillfälle att någon gång med tillfreds-
ställelse konstatera. Alkoholens milda
genius sjunker sakta tillbaka Dedidyn.

N:o 187 framställer ingeniör Andrée
på väg till Nordpolen i sin ballong.
På stranden står hans faster, som i
sistn minuten fått släppa till sin hög-
tidea till ära påtagna sidenklädning,
för att därmed reparera en iballongen
uppkommen spricka, och viftar till af-
sked. Passagerartåget från Nordpolen
till Grönland synes just hafva åtgått,
så att det är att hoppas, att själfva
polen för tillfället skall vara ouppta-
gen och ledig att bliivaupptäckt. Om
detta inträffar är det fasterns afsigt
att längs den stora floden simma efter
dit och återfå sin klädning, i hvilken
hon sedaa tänker öfvervara mottag-
ningshögtidligheternavidbalongensåter-
komst till Stockholm.

e*i

Notiser.
— Societetshusets varieté. Vi

meddela idagens nummer ett nytt por-
trätt af publikensgunstligpå Societets-
huset jämte noterna till en af hennes
favoritnumror, i förhoppning om att
ännu en lång tid framåt få njuta af
hennes graciösa dans och fägring.

— Mascagni,torde enligt utländska
blad för närvarande varasysselsatt med
att komponera en symfoni.

— Laura Marholm, den bekanta
förfäktarinnan förkvinnoemancipationen,
har till Wiener Raimundteatern inläm-
nat ett skådespel „Karla Buhring."

*
— Miss OpheliaPeretti heter en

papegoj-dressös, som nyligen beslutat
sig för att för samtid och eftervärld
offentliggöra ett recept på hårväxtme-
del, hvilkec sedan länge varit en hem
lighet, endast känd ir.om den Peretti-

ska familjen. Medlet härstammar från
en indisk fakir.

Hvilka förmörkelser bland alla —
månsken!

*

— Vico Eqvense's hemlighet"
är titeln på ett drama, som iMilano
ger det ena fulla huset efter det an-
dra. Markis de Nayve och den unge
Menaldos förskräckliga öde bilda kär-
nan iden — mycket dramatiska hand-
lingen,

— Ett egendomligt flygblad mot
Mascagni har i dessa dagar utkommit
i Milario och väcker ikompositörens
hemland det största uppseende. Det
är afdeladt itvå spalter — till venster
alltid en reproduktion af M:s mus k
sch till höger en motsvarande från niå-
gon äldre tonskapelse. Hvad detta
vill säga, behöfver man väl knappast
påpeka . . .FörspelettillPå Sicilien'-
har där som källa operan Lucia". Lucia" af
Ponchielli. nästan utan den minsta än-
rlring. Eyrkkören jämför man med
Massenets ,,Konungen af Lahore". Ett
motiv- i scenen mellanCurridu och San-

8? i*
g1
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a vA-inüberäknadu
beräknadt> fåS ett duSSiP kabinfhS

miDt Pris Vänd Eder dåtill_fVJ^*j^^^j^ifc£s' <
a- v'll Ni ha ett godt kort i förening med bllllfll Pris

-
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"PÖrn?"!!? PP AT?!? Butik: AlexandersgaUn 34.
SxyjlJLlSX UHArr, Koj Fabiansgatan i4.

Störtsa specialaffär iLampor, Husgerdds- <& Köksartiklar.€ngelska Järnsängar & Madrasser, piadkar mm.
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JAVA-ASSAM|GedeponecnJfabTksm:
hnku Salak Tec har för sinutmärkta qvalité, naturlii?» aromoch prlsbUllghet tillvunnit sig allmänt erkännande som det renasteoch *)iistä tö*

llvarjr forbrakare af Parakan SalW Te äger ratt att kostnads-
äkthet

harvaran'le handeU k(niiska laboratorium undersöka teets

KARL GÖHLE.;ent förFinland &Ryssland NorraEsplanadgatan

tuzza synes förskrifva sig från de sista
scenerna af Bizets C armen". Curri-du's dryckessång skall likna en sång
ur samma opera. IV ännen Fritz"dåminner marschen i första akten omPaladikles Mondolinata", och den sista
duetten om den neapolitanska sången
La Chicuzza". Eörande Batchiff"
påvisas, att en sats ur Jagos parti i
O thello" af Verdi inte mindre än fem
gånger går igen

— Scala" iMilano skall inleda
sin säsong med en nyhet afSaint-Saéns"Henrik VIII". Härefter skall gifvas
Masseneta Navarresiskan".

— HenryIrwing,denverldsberömde
tragikern, spelade nyligen rMacbeths;'
roll i New-York. Eeter styckets slut
inropades han gång pa gång under det
mest jublande bifall och höll till sist
ett kort tal till den förtjusta publiken.
Tvänne arbetare, anställda vid elektri-
citetsvärket, befunno sig å teatervinden
och lutade sig där, för att se bättre,
mot ett murket skrank, som brast.
Båda nedstörtade från den svindlandehöjden och follo midt för fötterna på
Irving, just som han höllsitt tal. Eget
nog skadades en af arbetarne inte det
ringaste, hvaremot den andre idöendetillstånd måste bäras bort.

-<~¥-

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

Ködbergsgatan9.

Butik Alexandersgatan 46 ocli

Centrals hus

mii ?e.ko.rameiderar sina prisbelöntatlUyärkningar iparti och minut tillbilligaste priser, återförsäljare er-nalla hög rabatt. Order från lands-orten expedieras prompt
fianéal.

15 Alexandersgatan 15C. E. Lindgren Telefon 158
Iedert intresse torde ligga-

större eller mindre penningbelopp. I1ffiÄÄÄ15,000 Kronor (21,000 Fmk)
förutom 112 störreoch mindre vinster

väl kontant som pä månldiliea afbetLlrW ? ?' underte<*nad, så-
Fnlk 2). NirSS.LundtlilÄ gtÄ^Stf^ *

S^.

talbara agenter af alla samliiillsl.l^^^^Has mot god provlsic

<Brefpapper
rikhaltigaste lager af utländska och inhemska sorterhmerade och olinierade.

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

Alexandersgatan 15.

Jouvin & C:o's Försäljning
världsberömda franska

HANDSKAR Cognac Rom
säljas endast hos ocli
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Fransk Hfforsäkringsbolaget >.((jl

I-TK»åOE.
H all.

germeddelar fördelaktiga försäkringar af <jjl
|8, ;a ff.sla?- .Ge«om samarbete medsjuk- och olycks- WM £f S?ft L̂^Urbaine et Ja Sch.c bevil-# it 1H f

forsakrad\^d sjukdom och olycksfall sär-5 sk Ida formaner, hvilka fullkomligt säkerställa sv- W
M Ztl 'len försäkrade och l.ans familj, som ock de W# f"7> mef ,h7ilka ha" Btår !affärsförbindelse #aior den oundvikliga förlust, som en sjukdom och W
m ffi>a

6r Is11,0110^1? Sädan eller en olyckshändelse %# me("°,ra, bolagetefterskänker nämligon.såsom all-X ' 'P/?mierna »fr «ela sjukdomstiden och Jg1StIKnVaSSS^ om sjukdomen är obotlig1
f sHidftftk^xf^K^^^t;I
0) l.fforsaknng, emedan sjukförsäkringen motfärkar W■^ de ledsamma störinoar svårare sjukdomsfall allUd fl6 medföraoch hvilka ofta nogbringaborges- och för- «|lagsman stora förluster. S ®

För dessa väsentliga fördelarerfordras icke na-u-ra.extra premier utan endast att den försäkrade #<g£ afstår Iran den årliga vinstandelen. )«?
j^. Generalagenturen: Helsingfors.Mikaelsg 1. ®

Carl von Knorring\ (^

SOCIETETSHUSET.
Onsdagen den 29 Januari kl. 8 e. m.

konsert Se )\ /ton/öreställning.
Program

Eilenberg.
Waldteufel,
Carl.

Ländliche Bilder .
Wals Patineur . .
Lied ohne Worte .
Geschwister Margot, Wiener sång- & dans-

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

PAUS
Der lustige Krieg Strams.
Die Mtihle Eilenberg,
Mr. Alexandro Farini, gentleman jongleur,

de Siécle.
Wachtparade såei berg
Frk. Julia Nilsson, svensk kupletsångerska.
Geschwister Margot, ballet-, karaktärs- och na-

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

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å la Hasselbacken serveras imat-salen å 2:50 prlx flxe.

K. Jokelas Skr
O. Henriksgatan 3 1Utländska é Inhemsk

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

Original Wiener damorkestern

Wiener Schwalben"

Direktion:Fahrbach-Eh mki

A i lefVa i damorkestrarnes tid. Numerakan
ingen bättre restaurant med helst någon aktning
för sig sjalf undvara ett äkta Wiener darakapell
De unsra damer, hvilkas porträtt vi här ofvan
återgifva, tillhöra samtliga ett sådant äkta Wiener
datnkapell. det som sedan hösten fröjdat gästerna
på operakällaren med sina glada wiener melodier

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

Alexandersg-atanN:o 11.

Angbokbinderi Fabriken FENIX14 Eriksgatan14 Tel. 92■kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt, Bokbinderi,Kar-tonage & Askfabrik Atelier förplansch- & kartupp-lordnng, Eeklamskyltar m. m

ädderia/färTelef. 1333,
'a Noiweautés

Af Ludv. Hartw
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26.

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

\i
Ledig annonsplats.

"lLJUmU''"'""— Tm-TTTMmiI lj.._ . A''BHBBRr

Eleganta spetsar, band
och sidentygerbilligt

hos Firma

H. Elimin.
9 Alexandersgatan 9.

3:50 p.
1:25 p.

35 p,
15 p.

388,

ELLEN TAMMELIjN,
Garn- och Stickningsaffär

S. Esplanadgatan 8
\ alsorteradt lager af Ullgarner

Ia-
Alla slags Stickningsarbeten

B der m. m. iörFruntimr

billig

-;^Trr> Ny* f lager af''
y% > Orientaliska

»åttor. Drapprlrr. lin.deI..cSÄ?: ricr" Tl"*1«k» bord, Pnff

Boulevards!?. li*,
Telefon 88.

Alvin Johansén
Obs.! Moderata nrser.

Hemgjorda papyrosser
iaskar om 250 st. d
i ", 100 st. å
i- n „ 25 st. å
in „ 10 st å

Jacob Reincke
35 N. Esplanadgatan 35,

hos

SOCIETETSHUSET.
Torsdagen den 30 Januari kl. 8 e. m

konsert k )\|ton/öreställning.
Program

Suppé.
Waldteufå

Dichter und Bauer ....
Goldregen
Heinzelmännchen
Geschwister Margot, Wiener

duettister.

btänberg.
Bdanssång-

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

PAUS,

Lasterre,
Czibulka,

Mill sailors
Waldesfliistern
Mr. Alexandro Farini, gentleman jongleur Finde Siécle.
Blumengriisse
Geschwister Margot, Wiener

Porschnann
dans-såug.

duettister
12
13
I i

Frk. Julia Nilsson, svensk Jftpletsångerska.Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasångare.
La Estrella de audalusa Senorita Carmen-Jua-nita, Ballarina y Cantadora Espagnol.
Slutmarsch.

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

Aufölät ilIUN SvAIM i. WWjiIUIUIiUI UUIIII k) fniiDdUilU, Helsingfors, Alexandersgatan N» 52 W*"*"** och^rgi^renng af varumärken. inland och de flesta andra land

H:fors 1896. Hbl. Nya Tryckeri N. Esplanadg. 37
G-öhles gård.

Unionsgatan N
Hjelt & Lind!


