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Programbladet
Tidning för Helsingfors Kaisaniemi

Teatrar och Konserter. Gärdshus./BadX/central\
/ Varmlufts- o \

/ Basängbad Rekommenderas. \
Rekommenderas

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. 6.% Vickström.
Onsdagen den 22 Januari.

SVENSKA TEATERN. SVENSKA TEATERN.
N:o 62.

Onsdagen den 22 Januari 1896,
Torsdagen den 23 Januari 1896,

)\bonnement
För l:sta gången <9odfßöpsföroställning.

Pastor Jussilainen. För tredje (7;de) gången

Komedi i4- akter af Gustaf von Numers
Inhemskt original lålfl ilifli

SUOWI. TEAATTERI.,
Keskiviikkona Tammik. 22 p:nä 1896

nävtellään

Lemmen leikki.
(Le jeu de I'amour et du hasard.)

3-näytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut Marivaux

Mustalainen.
Yksinäytöksinen näytelmä Kirjoittanut Szigligeti.

Henkilöt

Herra Egri, Unkarilainen tilanhaltija lisakki Lattu.
Koosa, hanen sisarensa tytär....Hanna Kunnas
Herra Sandory Oskari Salo.
Lsjos, Egrin ensimmäinen palvolija Kaarle Halme
Peti, mustalainen Otto Näre.

Palvelijoita

Tapaus:Herra Egrin kartanossa, iähellä
Szegedin'in kaupunkia

Ovet avataan k:lo 7 Näytäntö alkaa k:lo '/a^ ja
loppu k:lo Va

7,30 e. m,

13.

Personerna

Komedi i8 akter af Gustaf vob Numeris.

Frk. Tscherniohin
Frk Gerasimovritsch

Naemi, deras dotter

Hr "Wilhelmsson
Adjunkten, förlofvadmedNaemi.Hr Arppe.
Lilli, förlofvadmed prostens son Frk Holmlund,

Handelsmanskan Frk Gerasimowitsoh
Frk Tschernichin

Sekterister af båda könen
Försiggår hösten1895,

*) IEvelinas roll debutorar frökenEmmy
Bonnevie. En posetivspelare

Försiggår på en prestgård iSavolax sommaren1890,

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10 e. m Körjaskl. 7,50 och slutas omkr. 10 e. m

Alla dagar
Aftonkonsert

Alla dagar HÅf a] W m m TiMiridas-skonsert fiOiei &amP
Wiener Damkapellet

från kl. 8 e. mfrån kl. 3 e. m

jVord.

Evelina
Länsmanskan
Folkskolelärarfrnn
Folkskoleläraren
Lindgrenskan
Första bonden
Andra bonden
Tredje bonden
Mari
Drängen

J\:o

Hr Arppe

Hr Henning

Fru Grunder
Hr Malmström,

Hr Nyström.

Frk Paldani
Hr Lindh

Prosten
Prostinnan

Pastorskan

Länsnianskan
En drän?
Maja, piga
En bonde

yVlagasin

Personerna

Hr Riégo,
Fru Bränder
Frk Paldani

Fru Grunder

Frk Stjagoff.
Hr Nyström
Hr Beckman

1896.

Urg-on
Mario, hanen poikansa . .
Silvia, hanen tyttärensä. . ,
Dorante, Silvian rakastaja
Lisette, Silvian kamarineitsyt
Arleqnin, Dorantenpalveliial
Palrelija .

Suomentanut Anni Lerander,

Henkilöt
■Taavi l'esonon.
■KnutWeckman.
■Kirsti Suonio.
MEvert Suonio.H.\;i'ini Kaliihiini'llB.\ilolf Lindfors.

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

j^oxx-toxr 3XT. MasasinsgatanNto1.

WIENER MODE-S A LONPortmonnäer
Gloffatan N:o 1, l:a trappan, Telefon JN.o JÖB4

framhåller sin välkända atelier förutförandetaf smakfulla klädnhi
tior och hattai^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m

och Blomsterkort
finnas i största urval och till billigaste , pr,r hrsfalhiini/ar (illlandsorten behiifees endast ett räl-

Kittntide proflif.Oskar Fröberg.
46Kasernsatan.

4BSF ym 9v " 2 :re
Jlfe^ K -^ -js «j
A v s uk ■& t.z ?

« \m> isViner

Juho Wirtanens [ AXEL
SKOAFFÄR. ■■

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

pnimmigaloscher, äkta Coll V
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A. W. EKLUND & C:o PALMROOS
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af
ViaaÄär.

Lager af fin?* äkta VitlßPj
Gognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,& Spirifuosa
Josef Wiberg, Ledig annonsplats.MÖbe^rStagrar och madrasser.

Bullgardiner.
Fjäder oon dun.

TapetserarearbetenN. Espianadgatan 37
T7lr\rpf\ f-1"D ATT'K. E. Stålllberg Andra Atell^^^PPÅl^ a^gte^l" duss). JjUIUIjKAJj.

C"
" ■ ' II"~ mw FcnlflnadQ 31 lssta.kl.Fotogr.atelier. Ele- -**Iförhållande till arbetets

XJ> T^^TTT»£iYl HflM1 tSpiollöuy. i g^fa porträtt ivisitkortsformat qvalité. obestridligen lägsta pri* X , xJ y XA^JJLvACA/Ai-1.5 (Catanis hus). O mir pr diissin. sen iHelsingfors.

Jussilainen

J. H. WICKELS
'ÄBäåttiÄ.

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

Qamfappor, jaequeifar, siåenvarer, ylletyger för
soirée, visit é Rvaröaaséräßler.

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

Damskrädderi under utmärkt ledning.

J. F. Lundqvisfs
päismagasin.

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

10 penni.

kl. 7,30 e. m-

du

Pris hos

"billig-a,priser.

«— "



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

3 JULIUS SJÖGREN t
MQcaMlsgata» 4 Centrals hus.

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

EjJESsaESKar3saKis:aESKJE3iKaEaeaE?Ka

Himbergs Restaurant
(f. d. Forström)

V. Henriksgatan 16, hörnet af Wladimirsgatan
"F*f-T*: *-t-mt-tnc-nr=l fsfaa.

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

diga rättigheter.

Ju//örsä]^ringsaktiebolaget
liilTÅ.

JBifforsä/tringar é JSifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkrinasvilikor.

0. ÖLÄNDER
Skilnaden 2, H:fors

/| Hr BwEl

Stort lager af de bästa
beklädnadsmaterial.

BeethovenOuverture till Egmont . . . .
Prestinnornas dans ur op. Sam

Saint-Saéns,
Vieuxtemps,

son och Dalila"
Konsert, tär violin

Itroduktion. Eondo.
Frk. Eileen o'Moore).

PAUS

Fackeldans Moszkowski
Intermezzo ur op. Pajazzo" .Leoncavallo.
Mazurka ur Coppelia Dellbes.

Konserten börjar kl. Va 8 e. m

%£}o6erf zffiqjanus.

Brandkårshusefs I^esfauranf
rekommenderas

la carte.Souper ef å

Perssons
Svensßa Sficßmasßinor,

ULLGARN
i rikt urval:

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

maskin-all slagsBeställningar på
stickning emottages.

Mikaelsgatan 2. Telef 1332.

Th. Neovius.

ESPANOLABODEGA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

'Partiordresi
L. Rozet & C:o
CO GNA C,

upptages af MKrerf Ihxtius,

fä but. hos A. n. j:Llnntl .(■ V:o.
Skildnadsgatan 19.

Klubbmedlemmar obs.!
Nylandska Jaktklubbens

paviljong
serveras a laOa.rt© alla dagar

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

I. NEUMANN.
FABRIK:

HnmlebergN:o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel..933. Södra
Esplanadgatan2, telef. 925. Saluhal-

len70—72.

ffUUTSCKUKSIÅMPEIfABBitm

SOCIETETSHUSET
O R C U S B O D 23 G A."

Goda, billiga viner serveras direkt från fat.
Akta viner på flaskor till afhemfcning till moderata
prisor. orc u s
frukost och aftonrestauration. Kallbuffet ala Ber-

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

i S
11Jäst blir ilängden alltidbilligast.||
i| Köp alltid en "åå

IEXCELSIOR" I
Sp så är Ni säker om att få en god maskin.|P

Obs.! Den kända reela, liberala be-1|
handlingen. Obs.! al

B Axel Wiklusid, „. . _ „ É«P Generalagent och inne- Hjalmar Fellttian
IIhalvare afExcelsiorde- 19 MpoteniCentralpassagen i|>y

Filharmoniska Sällskapet.
43:dje Populära Konsert
i:01-£ll3.CLlsL£irslX\J.£s©t.

Torsdagen den 23 Januari

Program
Ouverturet ill:.Die Felsenmuhle" lieiaåige)
Neu Wien^^^^^^^^^^^^StrausMSiciliano^^H Bach.

SvendsenNorsk rapsodi n:o 4

PÄ U S

1
2

ö

8
9.

10

\

Från Stockholms teatrar

Damernas vän" på Dramatiskan
En svensk tidning skritver härom

Det är nu 32 år sedan L'ami des
femmes" första gängen uppfördesiPa-
ris, och den ansågs då ännu som nä-
stan typisk isin genre. Sedan dess
har emellertid samma tema varierats i
oändlighet, både afDumas fils och hans
efterföljare, och det må förlåtas oss,
om vi nu finna ämnet utnött. På den
tiden föreföll stycket oändlig satiriskt
och ironiskt för den högreparisersocie-
teten med dess många löjliga sidor,
men nu har denna lärt sig att tåla vid
hårdare slängar. De personnager, som
Dumas här framställer, synaä som ma-
rionetter vid sidan af sådana lefvande
figurer, som dem. hvilka den modärna
Gyp med en obarmhärtig,bitande sa-
tir gisslar i t. ex. ..Le monde a cöté~.

Hvad som likväl icke är och knap-
past kan bli gammalt, det är den blixt-
kvickhet, som finnes magasineradinDa-mernas vän*' och hvilken värkar pä
den nyktre åskådaren liksom gammal
bourgogne på en dufven gourmand.
Isådana pjesor exellera ju Drama-

tiska teaterns art: i sedan de

nu en längre tid hvilat sig med „Köp-
mannen i Venedig" och den klassisk
vordna nMadame Sans-Géne", uppträda
de åter med full vigör på det helgade
området

Hr Fredrikson har med erkän-
nansvärd oförskräckthetlärt sig en lexa
längre än de flesta, och när förf. låter
honom yttra om de Chantrin, att denne
talar längre än i fem minuter", så är
detta väl dubbel ironi, ty de Ryons
själf talar oftast på en gång längre än
tio minuter. Om hr Fredrikson kan
man icke säga, att han med sia de
Ryons „skapat något nytt" eller ,, spelar
rollen mästerligt", ty dåskulle hr Fred-
rikson ju skapa nyheter med hvarje
ny roll och oupphörligt varamästerlig,
men detta förbjuder honom tvifvelsutan
hans blygsamhet. Emellertid är han
högeligen roande på sitt gamla heder-
liga sätt och har en ny, modernredin-
gote — hvad vill man mer begära!

Fru Sandell som fru de Simeroae— den attackerande dygden — är
älsklig och intagande,Fruarna Fahlman
och Seelig äro spirituela och eleganta,
som ett par världsdamer, och fru Hart-
man presenterar en ny upplaga af sin
.urli. fast ifransk omklädnad.

Uppsättningen är vårdad — isyn-
nerhet gör fru de Simeroses salongett
elegant och behagligt intryck.

Södra teaternssenaste nyhetär Trilby.
Samma tidning berättar följande roliga
historia om dess upptagande på reper-
toaren.

Det var tyst och stilla en tid bortåt
inom teatervärlden, men sä kom där
oväder västanifrån —

en by var i an-
nalkande: Trilljy kommer! Hvad är
Trilby? En engelsk hypnotiseringsro-
man, som gjort lycka iEngland och
Amerika och som sedan omplanterats
på scenen, där den gjort furor. Och
nu skulle vi få Trilby hit. ' Hvem
skulle bli den lycklige?— Det blir jag! sa" hr Eanft på
Vasan. Jag kommer med Anna Norrie.— Bjuder öfver! sa' hr Christierns-
son på Söder. Jag telegraferar till
SigneWolter,Amerikas förnämstaTrilby.— Sakta ibackarne! mumlade dir.
Ranft.. .

Ku koin en tredje ispelet.— Jag1 tyckte det var någon som
talte om Trilby! sa" fru Håkansson.
Ni glömmer mej...hr direktörRanft.
Jag lär mig rolen.— Men.. .men frun kan ju inte
sjunga. Stycket är ju skrifvet med

sång, förstår frun...Håhå jaja! Då
få vi väl låta någon sjunga utanför
scen, t. ex fröken Magnuss...— Behöfs ingen sång. Pjesen får
omskrifvas . . .

Och så knogade dir. Ranft upp till
Hedberg, som nu fick göra om stycket
till drara.

Ku kom fröken Borgström.— Söta goa vackra direktörn, kan
inte jag få bli Trilby?— A' ni tossig flicka, ni är ju all-
deles för ung . . .— Ung? Hur gammal skall Trilby
vara då?— Mellan 16 och 17 år. Men jag
har icke tidtillnågra resonnemaDger...

llyktet om Vasans och Söderns stora
Trilbyfejd nådde naturligtvis snart till
dir. Fredriksonä, öron.— Det här får man lof att varamed
om! sade dir. Fredrikson och gjorde
en af sina elegantaste svängningar.

En halftimme därefter satt Daniel
Fallströminläst på Dramatiska teaterns
kansli under bevakning af kamrerFalck
på dagarne och hr Hamrin på nätterna.
Hr Fallströmhade åtagit sig att klara
en Trilby-öfversättning på 18 timmar.

Operakällarn, Aftonkonsert SWKS

A T « Ii» F, R 1¥
Qlogatan 3

,n kl. 7,9 af o
morkestern,k;
ilben.

>rigi- Obs! Matiné alla hela-
illad fria dagar mellankl.1&

3 e. m.

är odisputabelt Helsingfors biliigaste Fotografi-Alelier. Iganta och omsorgsfullt recouscherade visitkort. För biott F
Ett väSgfordt arbete behöfvor icke vara förenadt m

"ör endas
4: — (pre
iöga pris.



fiERMAIVIA Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin FERD STAMEReéneral^entur för Finland, Ricliardsgatan 2.
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Uleåborg — Helsingfors — Åbo
iH:fors V. Henriksgatan 18

(midt emot Studenthuset)

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

Skidkängor,
skidstafvar m. m.

fc_nöskridskor
Velocipeder

Iaf engelsk, tysk och amerikansk tillvärkning\ m
IOBS.! Enda specialaffär för skidor och|

skidtillbehör i Helsingfors. i

MPjbljJpQT] £orr Genuine )\rraks punsch
1llliyIUll Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant.

Ledig annonsplats

Och Trilby, Trilby, hvem s-ulle bli
Trilby? Hartman? Eller Hoving? Eller
Sandell? Eller Seelig? Eller Littmarck?

Nej, nej, nej!
TillTrilby hade dir.Fredrikson kree-

rat
—

Gustaf Eydgren. En sådanTrilby
har väl aldrig förr skådats på vare sig
amerikansk eller engelsk scen.

Men så kom det oväntade.
Dir. Ranft afstod från sin Trilby.

Hvad hade händt? Skulle han händel-
sevis funnit stycket omöjligt? Eller
tyckte han det var synd att slå ihjäl
herrskapet Christiernssons och lilla Signe
Wolter? Handlade han som direktör
eller som gentleman eller som kavaljer?

Alltnog. Slutrepliken idettaTrilby-
förspel föll så här:—

Var lugn, tant Wolter! Albert
lägger ned Trilby.

Se det var nmannen med hjärtat på
rätta stället". Men hvad fru Håkans-
son sa', det förmäler ej historien.

på Södei vardt ett jubel utan
like. Och Daniel släpptes ifrihet och
Rydgrens charmanta konsertdräkt, som
redan profvats hos Lundins, fick göras
om till fru Hartmann inästa nya pjes.

Och så kom den stora dagen. Ut-
såldt da'n förut. Och sådan distingve-
rad publik ! Något dylikt har man icke
på länge skådat å Söder.

Skall jag beskrifva „Trilby"? Hvar-
för icke det? Ty det är ett dramamed
djupa konflikter:

Första akten spelar i en atelier.
Här gör man bekantskap med Trilby,
en ung, vacker flicka, som står mo-
dell för allt möjligt" och som är kär
i en af de unga målarne. Iandra ak-
ten skall hon gifta sig med sin vän.
Men hans mamma har fått Bys om sa-
ken och förmår flickan afstå. En gam-
mal hexgubbe till pianist passar på
och hypnotiserar henne — han har re
dan i första akten kommit underfund
med att hon är mycket mottaglig för
..strykningar" — och så kilar hon af
med honom. Itredje akten uppträder
hon och sjunger, fast hon hvarken har
röst eller kan sjunga, men hon är hyp-
notiserad därtill . " " tänk om någon
hypnotisör skulle kunna åstadkomma
slika storartade resultat hos oss . . !
Målaren och hans vänner anlända och
få hum om pianistens hexkonster. De
trakassera honom så häftigt att han får

hjertkramp och dör. Nu är Trilby fri
från sin hypnotiserande demon, blir åter
sig själf, känner igen sin vän och —
dör af glädje tror ni. Åhnoj, hur skulle
det då gå med sista akten!
Idenna akt samlasmålarkoloninåter.

Man gömmer hexgubbens porträtt un-
der en af kuddarne ien stor emma
som står midt pä golfvet —

en sådan
där väldig en, der folk bruka dö i
(Camelia-damen'' o. s. v.) Man vill
nämligen icke att Trilby skall få se
gubben. Hvad åskådarna anat inträf-
far. Trilby kommer, lemnas ensam i
rummet, lyfter händelsevis på kudden,
får syn pä den otäcka gubben, blir
åter vriden och börjar att sjunga
och det sä vildt att hon till slut sjun-
ger ihjäl sig

Sensmoral: Lägg aldrig några fula
gubbar i en ung flickas emma, aldra
minst sådana som hon icke vågar låta
sin mamma se och af hvilka hon kan
taga skada till kropp och själ!

Detta kallas ett sedolärande drama
Det är något för själen".

Apropos Vasateatern och ålderkapit-

Häromdagen kollationerades ett styk-
ke, som skulle ges med framstående
krafter, men som måste refuseras på
grund af dess titel som förf. ej för-
måddes att ändra. Han hade kallat
stycket: Den kritiska åldern".

Inom kort väntas å denna scenGei-
jerstams .. Sascha", hvilken äfveniden
närmaste framtiden torde vara att för-
vänta hos oss med fröken Holmlund i
hufvudrollen.

V^N

Notiser.

— ..Paganini Redivivus". Tnder
detta namn uppträder för närvarande i
London en fenomenal violist, som med

DjefTOls-sonat1
*

väcker oerhördt
uppseende. Tyvärr låter mannen, som
är en värklig konstnär, samtidigt a sce-
nen allehanda mystiska belysningseffek-
ter spela „spöken" och „andar" uppen-
barasig, blixtarljunga ochåskor dundra,

i-
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Carl Jergroth.

Stort välsorteradt lager afLedig annonsplats

såväl på originalflaskor som litervis
från fat.

FRANSKA LIFFÖRSÄKRINGSBOLAGET LURBAINE.
Generalagenturen Helsingfors,

Mikaelsgatan 1.

OLD JAMAICA RH U M CHAMPAGNE G
från Holm-PitOU & C:o serveras å alla hotell och restauranter

'rofkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
nberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. ...j,ha ett goiit kort i föreningmed billigt pris. Vänd Eder dä till

Annonsera

"<&rogram-éttaåef."

J. C. jfcmontan fmv (fr J\Innehafvare: E. Nyberg.
"

Alexandersgatan 21
T. 750

Cognac,
Rom och

Likören

II i\ r\ ( ) V P
CHAMPAGNE

i

Lgahte noire'l
zlqualité exquise, Reeolte 1850K1

Renault &
a COGNJJG

4 o K
serveras å alla första¥?
Massens restauranter.

"^^^t^rt^nj^Ft^Ft^Pf^Sj^t^^^^^^^^^^^^^^^tvrt^rc^

OTTO ROHDE. Alexandersg 50
VINHANDEIi. 4km^~

prisbelönt vid Tysk Nordiska utställningeniLybeck,

Äosa.
Söderströms Café & Restaurant

Östra Henriksgatan N:o 1

Helsingfors LACK &POLITUR
Rekommenderas.
Fabrik:

IT Mikaelsgatan 17

ORGE GOULET
Genera

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

3>
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Glogatan 3
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Störtso specialaffär iLampor, Husgerads- £■ Köksartiklar.
£ngelska Järnsängar & Jvfadrasser, j3arnyagnar, j?adkar m m.BPÄnn? PPATPI? Butik: Alexandersgatan 34.

JDIVUJJJUIt UlViirr, FabiansgataD i4.
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Keler-Bela
Waldtenfel.
EUenberg.

& dans-

Schmiedeliedchen EUenberg.
Mr. Alexandro Farini, gentleman Jongleur BFine

de Siecle."
Herr August Zachrisson. Bondvissångare.
Frk. Julia Nilsson, svensk kupletsångerska.
Herr Heinrich Tholen, instrumentalkomiker.
Geschwister Margot, Wiener sång- & dans-

duettister.
Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasångare.
La Estrella de audalusa Senorita Carmen-Jua-

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

Ändring af programmet fönbehålles.
Sexor å la Hasselbacken serverasimat-salen å 2:50 prix fixe.

Geschwister Margot

Vi meddela idag bilden af de tvåunga Wie-
ner sång- & dansartisterua, systrarnaMargot, hvilka
för närvarande illustrera programmet å Societetshu-
set härstädes. Med äkta Wienerschwungutföra de
sina duetter och då därtill kommer en värkligen gra-
ciös och' väl utförd dans, livad kan man då
mer begära

-4^^

SOCIETETSHUSET.
Torsdagen den 23 Januari kl. 8 e. m

l^onsert & )\jton/öreställning.
Program

Björneborger marsch
Vals Growe,

& danstrio
Persische Scharwacheß
Sisters Mascotte, eDgekksång^
Herr Avg. Zachrisson, Bondvissångare(
Frk. Julia Nilsson, svensk kupletsångerska^H
Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasångare]
Geschwister Margot, Wiener sång- & dan3

duettister.
PAUS

Musizirende Zigeuner Eilenberg.
Mr Alexandro Farini, gentleman jongleur, Fine

de Sieole.
Herr August Zachrisson, bondvissångare.
Frk. Julia Nilsson, svensk kupletsångerska.
Herr Heinrich Tholen, instrumentalkomiker.
Sisters Mascotte, sång- & danstrio.
Signor VicentiO Pasqualis, italiensk operasångare.
La Estrella de andalusa Senorita Carmen-Jua-nita, BaUarina y Cantadora Espagnol.
Geschwister Margot,ballet-, karaktärs- ochnatio-

naldansöser.
Slutmarsch.

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å laHasselbacken serverasimat-salen a 2:50 prix flxe.
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SOCIETETSHUSET.
Onsdagen den 22 Januari kl. 8 e. m.

V\onsert k )\JtonJöreställning.
Program

lii I |inI Min iiliiii^^^^^^^^M
Wals ■
Waldconsert . . .^^^^^^^^|
Herr Avg. ZachriSSOn, Bondvissångare
Geschwister Margot, Wiener sång-

duettister,
Frk. Julia Nilsson,.svensk kupletsångerska.
Signor Vicentio Pasqualis,italiensk operasångare
Sisters Mascotte, engelsk sång- & danstrio.

PAUS.

K. Jokelas Sk
Ö. Henriksgatan 3

Utländska é Inhems
ädderia/färTelef. 9333,

<Åa Nouueautés.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares Ångbokbinderi
iMI9Siiii,a1 KontorsboilSSHelsingfors tonage & Askfabrik, £
AlexandersgatanN:o 11. fordring, Eeklamskyltai

Fabriken FENIX
atan14 Tel. 92
jerirjgsanstalt,Bokbinderi,Kar-
itelier för plansch- & kartupp-
r m. in,
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Fransk lifförsäkringsbolaget få
I I^UBBAISTE. t
|| Bolaget meddelar fördelaktiga försäkringar af (M
&J f\%-8 %- .Genom samarbete med sjuk- och olycks- MH fallforsakrmgsbolaget L'Urbaine et la Seine bevil- W
m ra

'
or3akrade vid sjukdom ooh olycksfall sär- tfig| skilda formaner, hvilka fullkomligt säkerställa så- W

J^ val den försäkrade och hans familj, som ock de Wm, personer, med hvilka han står iaffärsförbindelse (fägg* tor den oundvikliga förlust, som en sjukdom och WM, ani"mer en obotlig sådan eller en olyckshändelse W!n\ B° lagetefterskänker nämligen, såsom all- <fe
®/ Ä \ s

D
/
' P.r?mierna hela sjukdomstiden och WiaiiiEnVÄ^ om sjukdomen är °botusi

@ akilÄf* J:'Urbait'es försäkringar äro därförsär- M
m Äf för herrar affärsmän, då <®# ÄJLSJS att sake^tälla störreaffärsföretaggenom (^

de JeT Jl^' T--' sJukförsäkringen motfärkar g
® ifTilT6?1SVårare sJukdomsfall alltid Wmedföraoch hvilka ofta nogbringaborges- och för- (fe
0£ lagsman stora förluster. 8 w

För dessa väsentliga fördelarerfordras icke nå-S
f
a
f/Xir,a !5rem

x
le,r- Utan endast att den försäkradegfi afstår frän den årliga vinstandelen w

Generalagenturen:Helsingfors. Mikaelsg 1.
Carl von Knorring'. w

TJHeganta spetsar, bandJ-j och sidentyger billigt Garn-och Stickningsaffär

Mineralvattenfabrik
Ledig annonsplats Helsingfors, Alexandersg. 26. hos Firma Mvälsorteradt lager af Ullgarner

samt Strumpor och Ylleunderklä-
der m m. lörFruntimmer, Her-
rar och Barntill billigastepriser.—

Alla slags Stickningsarbeten
utforas efter beställning fort och

billigt.

Telefon 169.

Ständigt lager af H. Elimin.
9 Alexandersgatan 9SÖTVATTENIS,

MBII

Hemgjorda papyrosser Nytt lager af

OrientaliskaMattor, Draperier, Brode'rier, Turkiska bord, Pnff.
stolar etc etc.

i „iaskar om 250 sta 2: 50 p.
st. å 1:25 p.■H9öst. a, 35 p,

MlO st- å 15 p.
Ledig annonsplats. * »

% „ &hos Jacob Reincke, Bouleyardsg. 1!),
Telefon 83.

Alvin Johansén35 N. Esplanadgatan 35,
Telef.1388. Obs.! Moderata pr"ser,

X*EH?£l,lX.£M£L S^leili. T©©.

WpsV

JAVA-ASSAM
GedeponeordFabTksm;

Parakan Salak Tec har försinutmärkta qrallté, naturligaaromoch prisbillighet tillvunnit sig allmänt erkännande som det renasteoch bästa té,
Störsfa garanti.... Hvarje förbrukareaf Parakan Salak Te äger rätt attkostnads-fritt a härvarande handels-kemiska laboratorium undersöka teetsäkthet.

KARL GÖHLE.Generalagent för Finland & Ryssland. Norra Esplanadgatan 37.

och neddrager därför sin konst till en
nivå, hvarom den heliga Cecilia väl al-
drig har drömt. Emellertid samlar han
det ena proppfulla huset efter det an-
dra — något som inte hvilken som
hälst „violkonung" kan berömmasig af.

— Hertingensaf York teatersäll-
skap är sensationsnyheten för dagen i
London. Tillsvidare är bildandet af
hans teatersällskap en hemlighet, men
nu offentlig sådan. Eedan iOrsel-
College, Oxford, visade prinsen en så
stor lust och fallenhet för scenen, att
han rymde och slöt sig till ett kring-
flaxande teaterband. Redanefter tvänne
dagar var det emellertid slut med detta
gasterande". Men nu har hans håg
för tetern flammat upp på nytt och
den unge hartingen skall bilda ett säll-
skap ur sin egen aristokratiska omgif-
ning. Han skall på egen bekostnad
låta uppföra en ny teater, Clubb-teat-er", där .de nyaste pjeserna skola upp-
föras och hela bruttoinkomsten tillfalla— teaterförfattarne, om nu flertalet af
de bättre af desse vilja begagna vig
af en dylik välgörenhet"., .välgörenhet".

— Ett kostligt teaterstycke har
man nyligen uppförtiRom. Det he-
ter „Kvinnanunderårhundradenasloppu.
De olika bilderna visa åskådarne Eva,
Helena, Kleopatra, Gracernas moder,
Messalina o. s. v. ända till fin de siécle-
kvinnan och framtidskvinnan ikarlpan-
talonger, som rumlar, fäktar, svär etc,
allt under det manstackaren får sitta
hemma och ge ungarne mapp."

■-♥"■">-

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

Ködbergsgatan 9,

ochButik Alexandersgatan 46
Centrals hus c%afvelram~Rekommenderar sina prisbelönta

tillyärkningar iparti och minut till
billigaste priser, återförsäljare er-hålla hög rabatt. Order från lands-orten expedieras prompt.

fianéel.
15 Alexandersgatan 15

Telefon 158.C. E. Lindgren

Iedert intresse torde ligga
att köpa Eder Svenska Teater Premie Obligationer garanterade afStockholms stad hvangenom Ni bereder Eder tillfälle att möjligenerhå"astörre eller mindre penningebelopp. J 1Febr. dragningen är högsta vinsten15,000 Kronor (21,000 Fmk)
förutom 112 större och mindre vinster.

Obs.! Flera dragningar årligen.' Ingen kapitalförlustemedan »mterings (inlöse) värdet är högre änkontanta priset!dessa OblSatfoner hosundertecknad. Begär priskuranter och prospekt hvilka tillsända! från"Teater Premie Obligationer försäljes ständigt a undertecknad så
iniK. A), varmare mundtbgeneller genom korresspondans med

T OIS. -^. SANDHOLMS
Obligationskontor. Åbo

Redbara agenter af alla samhällsklasser antagas mot god provision.

<Brefpapper
rikhaltigaste lager af utländska och inhemska sorter

linieracle och olinierade

Firmatryck utföres billigt
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

Alexandersgatan 15.

Jouvin & C:o's Försäljning
världsberömda franska

HANDSKAR Cognac. Rom
ochsäljas endast hos

LikörerW. TAHT

Åug. Ludv. Hartwall.

Ledig annonsplats.

N. Esplanadg. 37
Göhles gård.

Unionsgatan N:o 17
Hjelt & Lindgren.åH Vfllfflt lHM VVÄNI |i\|| vicehämdshöfdlng^T^SÄ^HSH^^^BHaUlUliUl OUilil O fIlllJjllUll tJ, Helsingfors, Alexandersgatan No 52 PatentanSÖkDinBar och re"
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