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rIklCl/ A IFRN^ÅNRSFARRIKFN B»r?sail» ar » f »J."<»l«U, eleganta, praktiska,starka &billife*. fTI-^-v-» "■1 "f=* #Ä >-* "T"» V>fkVO1

CINOIVM JLnllOnilUOl nmilllLll, Tt» och cnmanssangar, af flera olika Borter, såväl elegante HlXXlll JTfc.tSXJLX-l- UC7XMl Kontor och utställning: Alexanddrsg. 50. af ""^iJiiS^S^S^kJS^^^^!^"a" de Telefon 1665.

10 penni.

<£rogram~<ffi/aåef
Tidning för Helsingfors Himbergs Restaurant

Telefon 1963. (f.d. Forström)
V. Henriksgatan 16, hörnetaf Wlarimirsg.Teatrar och Konserter./BadX

/ TSTTA. \
/ Varmlufts- o \

Basängbad Rekommenderas. \

Rekommenderas.
Souper et a la carte

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Enskilda rum med piano. Full-
ständiga rättigheter.

Söndagen den 2 Februari.N:o 67. 1896.
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"FÖRSTA RYSKA BRäWfÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT AR 1827
Billigaste premier Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen

Kontor »T. ]VC^s^siiasg^t^xx N-.o 1.

Portmonnäer "VVTÉ NER M° DE
ei;Sn

A L OJM
och Blomsterkort

finnas i största urval och till hilligaste
Pns hos Pförtscli.

I,e*t,W»h,.ym- Ull tfnu/sorlr,, behnfee, c,,,1a.5l ett väl-
Oskar Fröberg

46Kaserngatan.

K. E. Stå.hlhftrg SS^S^^W^^^^ FOTOGRAF
C~~~

~
J , q^ j.stakl.Fotogr. atelier. Ele- -*iIförhållande till arbetets

T* Ti-r-r^j/^^w^l^T^l N. Esplanadg. 01,
kta porträtt ivisitkortsformat qvalité. obestridligen lägsta pri

AXEL PALMROOS
.=aa±S

Lager af fina äkta VinßB*j
Cognäc, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320
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SVENSKA TEATERN.SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 3 Februari 1896,

Söndagen den 2 Februari 1896,
ld. 7,30 e. m

kl. 7,30 e. m-
För 7:de gången

SediRopsföreställning. Pastor Jussilainen.För fjerde (8:de) gången
Komedi i4 akter af Gustaf von Numers

Inhemskt original

F^F/
—

~**-JlKl
—

■* -^J -ÄJ
— Personerna

.liissilainen Hr Arppe
Komedii3 akter af Gustaf vo» Numeris. Evelina

Frk TscnernichinLänsmanskanPersonerna
Folkskolelärarfrun Frk Gerasimowitsoh

Prosten Hr Eiégo
Folkskoleläraren Hr Henning

Fru BränderProstinnan Fru GrunderLindgrenskanFrk Paldani.Naenii, deras dotter Hr Malmström,Första bondenAdjunkten, förlofvadmedNaemi.Hr Arppe.
Lilli, förlofvadmed'prostens son Frk Holmlund Hr WilhelmssonAndra bonden

Hr Nyström.Treflje bondenPastorskan Fru Grunder
Mari Frk Paldani

Handelsmans!;an Frk Gerasimowitsch Hr LindhDrängenFrk Tschernichinläusmansjian
Sekterister af båda könen

Eu dräng
Försiggår hösten 1895,

Frk StjagofiMaja, piga
) IEvelinas roll debuterar fröken EmmyEn Itonde Hr Nyström

Bonnevie.Eu poselivspelave Hr Beckman

05.5./ ffter a/?c/!ra c£fe/7 en A%re />ays.Försiggåi-på en prestgårdiSavolax sommaren1890,

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

Alla dagar W f ] IT gto j\
Middagskonsert wiener DamkaPeuet

från kl. 3 e. m. 3- O H
~yW -A. H.SS.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Helmikuun 2 p:nä 1896

näytelläai)

TALVINEN TARINA.
(The winter's tale.)

5-näytöksinensatunäytelmä (9 kuvaelmaa). Kirjoitta-
nnt WillianiShakespeare.SuomentanutPaavoCajänder.

Henki1öt:
Leontes, Sicilian kuningas. . . ,
Mamillius, hänan poikansa . . .
Camilo i
Antigonus (
Cleoinenesf
Don J
Polyxenes, Kyypron kuningas. .
Florizel,hanen poikansa . . . .
xö£ men!***r? ■■■■

Apollon, ylimäinen pappi . . . .
Tuomari
Vanha pairaen
Nuori paimcii,, lianen poikansa ,
Autolycus, veijari
Palvelia
Vanginvartia
Herniione,Leonten puoliso . . .
Perdita, Leonten ja Hermionen

tytär

Axel Ahlberg

("Emil Falck.
(Aleksis Eautio.
|OttoNäre.(Knut "Weckman..Kaarle Halme.. Oskari Salo.
(Konrad Tallroth
(Eino Salmela.
.Otto Näre.
lisakki Lattu.. Taavi Pesonen.. Hemmo Kallio.. Adolf Lindfors.. EvertSuonio.. lisakki Lattu.KatriEautio.

l^nuuiär^iitT^ömis^nväimoT^^MariaRangman.
Emilia,kuningattarenkamari-rovivaMimmiLähteenoja
En£ inen|hovina;nen _ _ _ _ {g^Ä
ssi^;—^ a {ä&ser
Hoviherroja. hovinaisia, pappeja,oikeuden-virkamiehiä ja -palveli

joita,paimenia, paimentyttöjä,kansaa.
'lapahtuu osittain Biciliassa, osittain Kyyprossa. Huomaa; Kol

mannen ja neljiinnen näytöksen välillä on 16 vuotta kulunut,
Ensimäinen näytös; Sicilian ho- Neljäsnäytös:Kyyprossa. Van

vin juhlasalissa, lian paimenenmökinedustalla.
Toinen näytös: 1. Hermionen I (Pitkäväliaika.)
huoneessa. Avonainen muutos:| Viides näytös:1. Leonten linnap

2. Vankilassa. Avonainenmun- ! edustalla. 2. Leonten linnan
tos: 3. Leonten huoneessa. edustalla. 3,PilarikävtäväPau-

Kolmasnäytös:Oikeus-liuoneessa linan huvilassa.
(Pitkä väliaika.)

Ovet avataank:lo 7. Näyliintö alkaa k:lo 1/2 8 ja
loppuu k:lo.V2H*

J. H. WICKELS
»iaiiiL

AKMKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome d'honneur) vid utställ-
ningeniBordeaux 1895.

du jMord.yWagasin
siåenvaror, ylletygor för
fivaréagsåräfäor.

tyamftappor, jacquetter,
soiréc, visit é

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

Damskrädderi under utmärkt ledning.

OTTO HDHDE Aleksandersg. 50.

Arrals.s-Punsoli
prisbelönt vid Tysk Nordiska

utställningeniLybeck,

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemskaskodon,Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja ni. m.

Alla dagar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.
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JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan 4 Centrals ku*.

2 Ylle- och frikofvaruaffär.
|Välsorteradt lager. Billiga priser.

«£i//örsäHringsakticbolaget
IÅLIYå.

J2ifforsaßringar é JSifrånhr.
Billiga premier — liberala för-

säkrinasvillkor.

» Hagelstams bokhandel. Jj
.|lOjämförligt största lager fransk literatur. £.{

vt «*«y^ Subskribera på
4^X^"iia.la.xi.ca.itoilder, 17(i4^(Jvyer irån hela vårt landiellva häften åj^

fyFmk 2: 25. 51W 4j
f? Konst- och pappershandel. 51

AA*
Ständigt välordnadt lager af allt som tillett välsorteradt

korfmakeri hör. finnas hos

I. NEUMANN.
FAKRIK:

Humleberg JS':o 5. Telefon É334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 933. Sötlra
Esplanadgatan 2, telef. 028. Saluhal-

/,,„ 70-72.

ULLGARN
i rikt urval:

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

all slags maskin-BestäIlningar*
stickning emottages.

Mikaelsgatan 2. Telef. 1332.

Th. Neovius.

Filharmoniska Sällskapet.
48:de Populära Konsert
iBrandltårsliuset.

Tisdagen den 3 Februari

Program
D'Arteveld Gidrauä,Ouverture till op

Entr'act ur op. Donna Diana"
Eeznicek(ny)
GöunoäVårsång

Roma, suite Bizet.
Andante tranquillo. Allegro vivace
Andante molto. Carneval.

PAUS
Ouverture till op. IphigeDia i

Aulis
FanUsiänippa^sionSÉi^o^^olm Yieuxtemps

(Frk. Eilecn ffl-Muuie.)

PAUS
Ukrainsk daDS Moszkowéki.
Une nuit a Lisbonne",barcarole Saint-Saens.
La Czarine Ganne.

Konserten börjar kl. '/a 8 e. m

<éto6orf

rekommenderas
la carfe.Souper ef å

\ -%sicm^
r*^^^s^^^ \̂

Kv-
y^

Ledig annonsplats

3

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minnt af endsst äkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

Ledig annonsplats.

Klubbmedlemmar obs.!
Nylänåska »Jaktklubbens

paviljong
serveras ö,laOarte alla dagar

in

O

ItAgTSCHMSTiiMP£LfABBIK.m

SOCIETETSHUSET
ORCQS BODSG A."

Goda, billiga viner serveras direkt från fat.
Äkta viner på flaskor till afhemtning till moderata

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

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

_^^fli
IIftäst blir ilängden alltidbilligast.M

Köp alltid en

1 EXCELSIOR" I
f|så är Ni säker om att få en god maskin. ||j|
Up. Obs.! Den kända reela, liberala be-»1|| handlingen. Obs.! ||
M Axel Wiklund, u. , _ „ 8ilGeneralagent och inne- Hjalmar Fellman m
11hatvareafExcelsiorde- W

poteniCentralpassagen

Brandhårshusds J^csfauranl

d!&fcßfe<«^B*«A |r«hIB A]

_
»*^\wi A (!(..1....._i alia dagar från kl. V» 9 af origi- Obs! Matiné alla helg-\WM"M "■'S%«H ISBjI"1le iiltOllKOllSCrt "alWienerdamorkestern, kallad fria dagar mellan kl.1&

M_ 7 Wiener Sohwalben. 3 e. m.
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Från Stockholms teatrar.

Det är med k. oparans nyheter som
med slädföret —

manbör genast passa
på mens det fios, för annars är det
putzweg innan mau vet ordet af ;—
vare sig nu af köld eller af brist på
köld.

Jag hade därför punktligt infunnit
mig på premieren af „Manon Lescaut".
Vi hade tagit plats, min man och jag.
ien parkettbalkong alldeles midt emot
di kungliga, för vi ville slå två flugor
ien smäll och få se på det rara dan-
ska furstefrämmandet som anländt på
mårron och som naturligtvis skulle
komma hit i kväll Där kom ingen
människa alls ikungliga logen och de
stora affischerna hängde där så melan-
koliskt öfver plyschbarrieren, så manhade uteslutande att sysselsätta sig medaftonens nyhet.

Och nog var det något nytt, alltid—
operettopera skulle jag vilja kalladen. För det var en riktigt vådlig

operett-libretto. Hufvudpersonen var ettstycke landsortsmamsell som drog allakarlar vid näsan ... nog a karlardumma, alltid, men att de kunna vara

så dumma att de inte genast sågo på
utanskriften hvad denna människa gick
för, c'est plus qu'un crime c'est
une faute

Han, hvad han heternu ipjesen ...
nå, Ödmann . . . blef ju så tokig för
att hon öfvergafhonom att hm vardt„väckt" och predikade ikyrkor. Men
knappt har han fått se henne på nytt,
förrän han blir wsvag" igen ... så-
dana äro skapelsens herrar . . . och
så låter han lura sig ännu mer. Ja,
sannerligen borde icke pjesenheta De
svaga karlame" eller någe sånt.

Till sist så dör stycket, jag menar
nu Manon, och det skulle väl ej för-
våna mig så mycket om inte hela pje-
sen snart helt galant följer exemplet.

Musiken är af Massenet. Man på-
står att han här visar sig som en ny
Delibes. Jag skulle snarare vilja kalla
honom le Dieb, för han t'ar" alldeles
ogeneradt. . . . Men det är ingenvan-
lig marodör. Han håller mycket på ett
elegant och formfint framträdande och
han kan ofta vara ihög grad under-
hållande — han är ju icke fransman
för roskull.

Men man kan tröttna på att höraen
faiseur en hel kväll. Man vill ha
något personligt, något inifrån, något

som värmer och som tänder. Och så
vill man ha dramatisk aplomb. Men
Massenet är ingen Bizet. Hanhar icke
alltid förmåga att anbringa den skarpa
dramatiska koloriten. Han är mera or-
kssterkarl, mera musiker än han är
dramatisk formgifvande. Därför blir .let
hela, med sina många förtjusande de-
taljer, ohjälpligt en lougör. . .

Och detta trots Ödman, som här
sjunger som en engel höll jag på att
säga, men nog låter det englalikt vak-
kert. Sällan har han inågon uppgift
värkat så briljant. Jag låter nu visst
icke besticka mig af hans utseende,
fast han var strålande vacker isin
första entrée med den hvita peruken
mot hvilken den svarta hatten och den
mörka kappan gjorde sig så effektfullt.
Nej, jag talar endast om honom som
konstnär och jag uppmanar hvar och
en som håller den svenska sången kär
att gå och höra Ödmann i ,,Manon".

Det är en konstnjutning och sådana
bestås icke till öfverflöd under nuva-
rande trista förhållanden. För resten
spelar han med lif och intresse. Hvil-
ket däremot icke kan säga3om fröken
Petrini! Hon knappast bryr sig om
att spela alls och jag tror att hon icke
ens använder hvarken smrnk eller pu-

der. Och det fast man skall vara så
däjelig under ögonen som denna Ma-
non. Reverens för fröken Petrinis
klara, fågelartade röst! Jag hör henne
alltid med nöje. Men man har väl
ögon att se med också.

Balletten i tredje aktens första tablå
var tråkig liksom hela denna tablå.
Den kunde gerna saklöst vara borta,
helst Ödmann inte är med där alls.

Så var det med det, ja!

»Gasparone" på Söder
Inte för att jag har någon deprave-

rad smak, men jag kan inte hjälpa att
det värkade uppfriskande att åter få
höra den gamla operetten från Djur-
gården hösten 87. Det är schwung
och fart idessa melodier och man form-
ligen rycktes med af den pikanta rTa-
rantella"-valsen, helst då den sjöngsså
trefligt som af fru Berg och ackom-
pagnerades med fru Fornells oemot-
ståndligt dråpliga soloballet. Lilla fru
Berg har för resten inte farit illa i
Kjöbenhavn: Hon har lagt litetpå hul-
let, men det görhenne bara ännu mera
ravissante,
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arbete behofver icke vara förenadt med höga
Glogatan 3
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0. ÖLÄNDER
Skilnaden 2, H:fors

SgK Sk J» '^^^
"w H -■' E^jH !

Stort lager afde bästa
Velocipeder beklädnadsmaterial.

Gambrini Restaurant.

ml< 4:50 (i

i? »é 3 mk
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JOHtf TOITRUNEF & C:o.
Helsingfors.

CD
0)
C»

ißrandt & Blomberg.!
Uieåborg — Helsingfors —

Åbo.
iH:fors V. Henriksgatan 18

(midt emot Studenthuset )

Skidor
i från Otto Brandt. Uieåborg af utmärkt kvalitet|och rikaste urval. i
a IRenskinsskor, Skidkängor,

Pjexstöflar, skidstafvar m. m.

Sparkstöttingar,
1

af engelsk, tysk ocli amerikansk tillvärkning. |
OBS.! Enda specialaffär för skidor och ;j

skidtillbehör i Helsingfors. flii

MrlhlffrPll orr Genuine ) r̂ra ŝ punsch
I!111|LI Ull Guldmedalj i Paris 1889.

ti ; feI Carte dor.
K

il
C Q CHAMPAGNE
i
&

|CARTE NOIRE"1
T^qualité exquise, Reeolte 1850 K:

'-4 te
CÖGNAG

$3 K

"^serveras å alla förstate4 teMassens restauranter. r£

Helsingfors LACK fi POLITDR
Rekommenderas

Fabrik: 17 Mikaelsgatan 17 Östra Henriksgatan N:o 1

J. C. jfeanontan to å S tiirilisa.InnehafVare: E. Nyberg

Ledig annonsplats. Ledig annonsplats

Ledig annonsplatsLedig annonsplats

Generalagent för Finland:
FRANS SJÖBLOM j:r, Helsingfors.

fri* :
I

Renault <& Go.

SÖDERSTRÖMS

Café & Sestauraat

Ledig annonsplats. Ledig annonsplats

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

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

Hon fick också under aftonens lopp
emottaga ett helt berg af blommor
hvilket vare den sötafruBerg väl undt

H. N.
-4-4-*-

Ett och annat.
Från Ernesto Rossis gästspel

Stockholm berättas många roliga anek-
doter. En afton då han gaf Schylock
inträffade det icke ovanliga fallet, att
mästaren icke kunde sin roll. Det var
i första aktens scen mellan Shylock,
Bassanio och AntoDio,hviiken sistnämde
då spelades af framlidne skådespelaren
Fahlbäck. Sufflören iluckan, som icke
hade den italienska texten, var reduce-
rad till tystnad. Ikulissen stortjötRos-
!-is sekreterare, men hans ord förklin-
gade ohörda. På scenen rådde dyster
tystnad. Rossi sprang af och an och
ref sig i peruken. Till slut stannadellan framför Fahlbäck och hväste:

Parlate!—
Parlate själf! genmäldeFahlbäckmed sitt oemotstådigt komiska bondlngn.

Allt detta inför öppen ridå!

I M:r Beerbohm Tree, den beknate
engelske skådespelaren har nyligen på
bekostnad af den tyska industrien räd-
dat situationen samt inhöstat en storm
af bifall och skrattsalfvor ioändlighet.
Iandra akten inågon pjes skulle

han tränga in på sin motståndare och
stöta ned denne med svärdet. Men,
såsom det gunås ofta nog kan hända,
klingan sprang vid första stötenibi-
tar. Utan att förlorasin sinnesnärvaro,
utbrast Beerbohm:

0, made in Germany!"
Därpå kastade han föraktfulle bort

handtaget för att under publikens ohej-
dade applåder låta räcka sig ett nytt
svärd.

Nu skall en stor firmaiSchffield ha
erbjudit skådespelaren en rundligsumma
penningar, om han för hvarje afton den
ifrågavarade pjesen går, vill upprapa
ett liknande intermezzo, låta det första
svärdet springa sönder och sedan nämna
namnet på den firma, som tillvärkat det
andra svärd han låter räcka sig.

Till svärdfabrikantens stora ledsnad
har emellertid den berömde skådespe-
laren afslagit anbudet.

■♥""»

Notiser.—
Paul Warneke har skrifvit ett

festspel till firande af 25-års-dagen för
Tyska rikets grundande. Stycket upp-
fördes på hofteatrarneiBerlin och Han-
nover. På Lessingteaterndeklamerades
en af C. v. Wildenbruch skrifven fest-
dikt „Tyska riket den 18 jan. 1896"
före föreställningen.

— Friedrich Haase, somiårkunde
fira sitt 50 års jubileum som skådespe-
lare, tog för en veckas tid sedan af-
sked af Berlinerpubliken, hvars gunst-
ling han varit under hela den tid han
uppträdt på kongl.Schauspielhaus. Han
kunde ej längre finna sigidet moderna
inom skådespelet och hans direktörer
tyckte nog att han liksom hade fifver-
lefvat sig själf, därför läto de honom
gå. Visst var han litet gammalmodig
i sitt spel, men just detta gjorde ho-
nom kanske mer än något annat till
gunstling, och säkert är att königl.
Öchauspielhaus gör en stor förlust när
han nu drar sig tillbaka.

— Adelina Pattiuppträdde härom
dagen i en matiné på Gaité-teatern i
Paris som danserakaipantomimen Troll-
kvinnan Murka, men gjorde icke lycka.
Både hennes dans och musik voro då-
liga. Sedan tog hon emellertid en glän-
sande upprättelse genom att sjunga ett
par stycken.

— IFront Street-Theater iBal-
timore gafs den 27 dcc. Lohengrin"
föralldelesutsåldt hus. Härunder upp-
stod en förfärlig panik. Tio minuter
efter det föreställningen tagit sin bör-
jan, föll å galleriet en gasbrännarened
och genast ljöd ropet: teatern brin-
ner!" Åskådarne rusade mot dörrarne
i vildaste flykt, ehuru brännaren ögon-
blickligen släcktes. Beklagligtnog dö-
dades 20 och sårades 50 personer.

— Det hittills dyrbaraste utstyr-
selstycket i världen var det af Ki-
ralfejs sällskap i London gifna In-
dien". Öfver 2000 personeruppträdde
samtidigt på scenen, hvartill kom 500
teaterarbetare. Kostymernas antal upp-
gick till öfver 12,000, och för hvarje
månad sleto dansöserna ut 2,000 par
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.profkort å 1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, "le-
'nberäknadt) fås ett dussin kabinettskort." ha ett godt kort iÄrening med billigt pris. Vänd Eder ditill

Carl Jergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
såväl på originalflaskor som litervis
från fat.

Glogatan 3

m

CO



Störtsa specialaffär iLampor, Husgeräds- é Köksartiklar.
£ngelska Järnsängar & Madrasser, Barnvagnar, ffadkar mm.■nTiÄTVTTD PTDAPT? Butik: Alexandersgatan 34.

BKUDiiiK iJKAri?, Kontor & Lager: Fabiansgarani4
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Franska lifforsäkringsbolaget
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i«v personer, med hvilka han står iaffärsförmil^för den oundvikliga förlust, som ei^M^

Genoi sjuk- och olycks
et la Seine bevil

vid sjukdom och
r livil koml

n och

inkernämli
mänt rem

af kapitalc
id dödsfall.
LTrbaines

ocb
är obotlig /fjpi

äro därförsär-
B^lera för herrar affärsmän, da
E^rstitlla störreaffärsföretaggenom %&

motvärkar (({£
alltid /ip<

för-

SKilat att reJ
det gäller atl
liflorsäkring,
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SJjji, För dessa väsentliga fördelarerfordras ickenä-
fö. gra extra premier utan endast att den försäkrade W

afstår från den årliga vinstandelen! (^
Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1.

~oj Carl von Knorring. M

skor. Styckets utstyrsel och' iscensätt-
nig slukade 1 million 300 tusen kro-
nor.

— 1888 iscensatte Henry Irving
Goethes Faust" å Londoner Lyceum
Theater. Detta kostade 270,000 kr.,
och utgifterna steg.» hvarje vecka till
14,400 kr. Sir Augustus Harris nyli-
gengjorda iscensättning af ,.Cinderella"
har kostat sina modiga 720,000 kr.

— Dr. Edv. Aveline, Karl Marx'
svärson, har i en mera privat krets i
London upplyst, att den .berömde so-

cialistiske författarens testamentsexeku-
törer hafva funnit det fullständigama-
nuskriptet till fjerde och sista bandet
af Marx: stora värk Das Kapital".
Man har hittills ej ens haft reda på
att Marx någonsin börjatpå denna si-
sta del.

— Gerhardt Hauptman har för
sitt drama ..HanneleI', fått Grillparzer-
priaet, som i dessa dagar utdelatsi
Wien och är 2.400 gulden.

— En bekant italiensk skådespe-
lerska och författarinna,Maria Ouidan-
toni, har blifvit arresterad iBologna
för stöld. Hon hade tillgripit en dyr-
bar briljantnål.

Hrfors 1896, Hbl. Nya Tryckeri

Ledig annonsplats

Jouvin & C:o's
rids nda f

HANDSKAR
mdast hos.
W. TAHT

N. Esplanadg. 37
Göhles gård

SOCIETETSHUSET.
Tisdagen den 4 Februari kl. 8 e. m

V^onsert k )\Jtonjöreställning.
Program

Suppé.
Waldte>ifel
Elenberg.

Dichter u. Bauer .
Goldregen....
Heinzelmännchen .
Geschwister Margot,

duettister.
Wiener sång- & dans-

Frk. Irma Takaszy, Tysk-Ungersk Soubrette.
Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasångare

PAUS
Lasserre
Czibulka

Mill sailors
Waldesflustern
Mr. Alexandro Farini, gentleman

de Siécle.
jongleur Fin

Porschmann
Wiener sång- <t dans-

Blumengriisse . .
Geschwister Margot

duettister.
Herr Schmidt-Hawkins, Komiker och clown.
Frk. Irma Takaszy, Tysk-Ungersk Soubrette.
Signor Vicentio PasqualiS, italiensk operasångare.
La Estrella de audalusa Senorita Carmen-Jua-

nita, Ballarina y CantadoraEspagnol. (Spansk
solo dansön

Slutmarsch.

Ändring af programmet förbehålles.
sexor å la Hasselbacken serveras imat-

salen a 2:50 prix flxe.

K. Jokelas Skrädderia/Jär
Ö. Henriksgatan 3. Telef. 1333,

Utländska £ Inhemi ka Nouoeautés

ing. Lufc lartwi
Mineralvattenfabrik

Ledig annonsplats Helsingfors, Alexandersg. 26
Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Ledig annonsplats

Signor Vicentio Pasqualis

-*""►-

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

Alexandersg-atanN:o 11.

JSrefpappQr
nldi!ntjgästelageraiutranaskal
nrlynheinska sorter linjerade och■

Firma tryck
utföres billig

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL1
Alexandersgatan15. D

Hemgjorda papyrosser
i askar <m 250 st. å

„ 100 st. å
25 st å
10 st- å

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

„tßrogram* cfåladef"
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Ångbokbinderi
14 Eriksg

Kontorsboksfabrik,Lin
tonage & Askfabrik, l

rdring. Beklamskylta:

Eleganta spetsar, band
och sidentyger billigt

hos Firma

H.Ellmin.
9 Alexandersgatan 9.

3:50 p
1:25p,

SS p
15 p. e.338.

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Uyärkningar i parti och minut tililligaste priser, återförsäljare er
alla hög rabatt. Order frän landa
iexpedieras prompt.

C. E. Lindgren

Fabriken FENIX
atan 14 Tel. 92
jeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
itelier för plansch- & kartupp-

m. m

Ledig annonsplats

Nytt lager af

Orientaliska
Mattor, Draperier. Brodp
rier, Turkiska bord, I'nft'
stolar etc etc.

iilllllcYsirilsu. 19,
Telefon 83.

Alvin Johansén
Obs.! Moderata priser

Ledig annonsplats.

Anonnsera

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

AftTfitrat IIIHIHVANI IIING v^""^"^
-r«" ääÄriIUfUfIUL UUllll UIHIIJJIJUiIUj Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 gistrering af varumärkfin iinland och de flesta andra land


