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cFrogram-tftlaåei
Tidning för Helsingfors Himbergs Restaurant

Telefon 1963. (f. d. Forström)

f^OTT*OT* f^Oli VC^f^T^OOT^^T^T* V'HenriksBatan 16> hörnetaf Wladimirsg.
Rekommenderas.

/Bad\
/ Varmlufts- o. \

/ Basängbad Rekommenderas. \^ Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

N:o 90 Fredagen den 27 Mars.

Scmper et å la carte.
Middagar serveras från kl. 2— 5
Enskilda rum. Piano finnes.

1896.
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-^VINHANDEL.=^-

prisbelönt vid Tysk Nordiska utställnin-
gen iLybcck.Hframfiappor, jaoquaUsr, siéenvaror, ylletyger för

soirée, visit ifivaråagsåräßfer. Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa våra kända

specialiteter till innevarande saison.
0. Henriksgatan N:o 3.

Störstalageraf inhemska skodon,Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.Damskrädderi under utmärkt ledning.

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

D^ontor 3V. nvragr^si^^ss»*»!^ 3*J":o X.

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader
m. fl. hatidslöjdalster. 'rillbehör för glödrit-
ning & snidning s. s.mönster, färger, tärnia-mssor vax m. m.Beställningar emottagas med tacksamhet och ut-»ras till billigaste priser.

rinsk 3^onsfsföid öfsläffning.
Mikaelsgatan I. Tel. 883.

AXEL PALMROOS
Ledig annonsplats. Lager af fina äkta Viner,

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

C, P.Byrend

cffiarießaé.
Där är Ni itillfälle att erhålla kar-

bad, sittbad, ängskåp, flnnbastu. God
betjäning, stora luftiga afklädningsrum.

Utmärkt massage.
Tel. 2027.

UM FcnlflnflHn *31 lsstakl.Eotogr.atelier. Ele- hxIförhållande till arbetetsIM. Cöpiaiicauy. oi, ganta porträtt ivisitkortsforniat qvalité, obestridligen lägsta pri
(Catams hus). emk.pr dussin. gen iHelsingfors.
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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 27 Mars 1896

kl. 7,30 e. in.

Godtköpsföreställning
För elfte (42:dra) gången:

TIGGARSTUDENTEN.
Komisk operetti3 akterafF.Zell och Richard (Jenée,

Musiken af C. Millöcker. Öfversättning af
Ernst Wallmark.

Ivan Janitzki
Ml

Äf /Hr Henning.
Simon Kymauoviez / lmiw£^* et'\Palmatica, grefvinna Nowalska .Fru Grunder.
Laura \ , .,. /Fru CastegrenBronislawaj hennes dottrar " " \ -
Öfverste Ollendorf, guvernör i

Krakau Hr Riégo.
von Wangenheim, majorl " , fHr Berlin.
von Henrici,ryttmästare1,. f *IHr Hansson.
von Schweinitz, löjtnant(&ISKa al"|Hr Wetzer.
von Richhoffen, kornettJ men |_Frk Paldani.
Boffuniil Malakoivski, Palmaticas

Hr Malmström.
Frk Tschernichin,
Hr Beckman.

kusTripMl
Eva, hans fruH^H^H^HH
Onuphrie, PalmaticasHfegneH^Hj
Pistol, sergeant vid svonskalif^Bdragonerna .B
Enterich, sachsisk invalid, fång-HJH^B^Hj

väktare på citadellet . . .Hr Uastegren
Alexei, en värd . Hr Lindh.

Hr Ahlbom.

Waclaw, en fånge Hr Nyström.
En qvinna Frk Stjagoff.
Adligt folk af bFgge könen. Borgmästare och råd,
borgare och deras kvinnor. Köpmän. Marknadsbesö-
kande. Polska judar. En musikcorps. Sachsiska sol-
dater. Fanbärare. Pager. Bönder. Lifegne. Barn.

Fångvaktare. Fångar.
Handlingen försiggår iKräkau. Tid:1704, under ko-
nungens af Polen och Kurfurstens af Sachsen,Fredr.

August ILs, benämnd ...den starke" regering.
*) Simon Rymanoviez Gerda Grönberg.

**)IBronislawas rolldebuterarFrk.Emmy Bonnevie.

Börjaskl. 7,30 och slutas onikr. 10,30 e. m

TOURNÉE JUDIG 189 6.
Direction: Theodore de Glaser,

SVENSKA TEATERN

Samedi 28 Mars 1896
liere Representation

Mme. JUDIG

Xja F*eTTi3Q3.e ö.I*sijpsk,.
Vaudeville-Operette en 3 actes de MM. A.Hennequin at A. Millard.

Musiquede M. Hervé.

Mraes. *
t

*
Jenny Rose.
Crozette.
Sergine.
Pralt.

Anna
Coralie .
Cora
Lucienne
Gabrielle
Léona
Une servante
Jacquinetie
Mariotte
Toinon

Lormont.
Gotlii.
Lucienne.

Florutan de la Boucanniére
Aristide ....
Bodin Bridet .
Le prince de Chypre
Tob .
Un sommelier
Paccaud
Un gamin
Gargon d'auberge * ,* Anna" Mme. Tvlälc.

Chef d'Orchestre Mi. P. C. Rosenstiel.

Länstolar
Parterre n:ris 33—72„ 73—154
Parterre-galleri .
Parterre-avantscen

Förstaradensfona^^HFörstaraden .
Andra radens avantscen

å Fmk 10:
8:

v 6:
6:„ 50:
9:
8:„ 10:
8:

„ 30:

„ 15:
—

2: 5C

p

SUOMALAINEN TEAATTERI.
Ferjantaina Maaliskunn 27 p:nä1896.

Ida Aalberg-Uexkull-Guldenband'in
vierailunäytäntönä

näytellään
ANTONIUS JA CLEOPATRA.

5-näytöksinen murhenäytelmä (10 kuvaelmaa). Kir-
joittanutWilliam Shakespeare. Suoment. P. Cajander.

Henkilöt
Marcus Antonius TAxel Ahlberg.
OctaTius Caesar > triumviirejä < Adolf Lindfors.
M. Aemelius Lepidus) (Taavi Pesonen.
Domitius Enobarbus) , , . . (BenjaminLeino.
i>i,;i., lAntomon seu-lT^ J -, m-rlllle > ,.. -^Konrad Tallroth.
Scaurus J laiaisia [!isakkiLattu

_
Msecenas \ fAleksis Rautio.
ÄÄla seuralaisia .fc^
Thyreus J (Knut Veckman.
Tietäjä Otto Näre.
MaXnus} Oe^tnui palvelijoita{<£*SJ^
Airut HemmoKallio.
Antonion vaiiha soturi Emil Falck.
Csesarin soturi Otto Näre.
Talonpoika Taavi Pesonen.
Cleopatra,Egyptin kuningatar] . . *)
Octavia, Csesarin sisar KatriRautio.
Cliiiriniana) Oleopatran naispal- /Kirsti Suonio.
Iras / velijoita (Maria Rärgman.
Sotapäälliköitä. Sotamiehiä. Egyptiläisiä. Rooma-

laisia. Palvelijoita. Cleopatrannaisia.
*) Cleopatra . . .Ida Aalberg Uexkull-Giildenband.

Tapaus:Eri osissa Rooman valtakuntaa,

l:nen kuvaelma. Alexandria. Kuninkaallinen palatsi
Pitkä välinäytös.

2:nen kuvaelma. Kooma. Huone Csesarin Asunnossa.
3:mas kuvaelma. Alexandria. Cleopatran huone.
4:jäs kuvaelma. Athena. Huone Antonion asunnossa.
s:des kuvaelma. Eooma. Huone Caesarin asunnossa.
6:des kuvaelma. Actiumin niemi.

Pitkä välinäytös.
7:mäs kuvaelma. Alexandria. Kuninkaallinen palatsi.
B:sas kuvaelma. Taistelukenttä Alexandrian lälieisyydessä.
9:säs kuvaelma. Alexandria. Cleopatran huone.
10:nes kuvaelma. Alexandria. Hautamaja.

Ovet avataan k:lo 7. Mytäntöalkaa k:lo Va Bja
loppu k:lo 11.

Jeanne.
Martha.

MM. Fioratti.
Fioratti.
Chambly.
Howey.
Chaletty.
Richard.
Becaert.

Mlle.Lucienne.
Guerbet.

3: 75
\ndra radens sida, fnuirplaU^H„ „ „ öfrigaplatsei
Fredje radens avantscen

„ galleri „ -1; 5C
Förköpmed 10°/ 0 förhöjningalla dagar frän 12— 3f. ni.i

Svenska teaterns biljettkontor.

Alla dagarAlla dagar TT * 4^l W g
mICLQd,gbKUIIbt)1I Wiener Damkapeliet

från kl. 3 e. m. gj OH"\7S7~ A H. Ä.
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m.

K-jr-w « i o i ii FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -r«\ /-v rry /"v /"ITi A TTI. E. Stamberg åw>- FOTOGRAF
OTTO ROHDE, **s!"*yVlagasin du j\ford.J. H. WICKELS

WMaiiiL

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

Tredje radens fond
"> sida

Biljettprisernaäro

stycketals

stycketals

stycketals



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.
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JULIUS SJÖGREN
MUcaélsgatan rf Centrals hus.

f Ylle- och frihofvaruaffär. \
Välsorteradt lager. Billiga priser.

Xi//örsäHringsaktiebolaget
jHL JU Jck t Jk.

J2ifförsä£ringar iJSi/ränior.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

< Hagelstams bokhandel^Ojämförligt störstalage^ransl^^^^j^^B
Ii

itoilder
176 vyer från hela vårt land i elfva häften ap

A Fmk 2: 25. jt< Konst & Pappershandel. >
Ständigt välsorteradt lager af allt som till ett välord-

nadt korfmakeri hör, finnas hos

I. NEUMANN.
FABRIK

Humleberg J\~:o 5. Telefon1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 033. Södra
Esnlatiaduatan '£, telef. 928. Saluhal-

len 70-72.

l:sta klass.

Badinrättning,
Wladimirsgatan 32.

J. W. Engberg.
Perssons Svenska Stickmaskiner

ULLGARN
/ rikt urval:

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

all slags maskin-Beställningar
stickning emottages.

Mikaelsgatan 2 Telefon 1332
TH. NEOVIUS.

JOOOOCODOGCCCCCCXXXXXXyOCOCGOCGCCOC')

iFinskaJärnsängsfabriken.8
Enda specialaffär iFinland förJärnsängar &Madrasser.

Betydligt billigareän de utländska. I
Illustreradekalaloger på begäran, f

N:ö~50 Alexandersgatan N:o 30. ><
Emil Relmberg. Q

:CX)00G0OCCO300O0GC0COC0GCX3OCO0CCO0

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning 1 parti och minut af endast äkta utländska
viner &

spirituösa.

Specialitet
Moderna
Filthattar

10 Fmk.
Silkeshattar

20 Fmk.
Väikstad förRe

parationer,

Klubbmedlemmar obs.!
A Nylandska .Jaktklubbens

paviljong
serveras &, la <Da,rrt& alla dagar.
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laOISCHUKSTÄMP£LFABBIim

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

Goda, billiga viner serveras direkt' frän fat.
Äkta viner på flaskor tillafhemtning 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.

# l y
ilJäst.blir ilängden alltidbilligast.||
1| Köp alltid en ||IEXCELSIOR" I||så är Ni säker om att få en god maskin.||
i|Obs.! Den kända reela, liberala be-ii
gg handlingen. Obs.!

11Generalagent och inne- HJa'f"ar Fellman W
lihatvareafExcelsiorde- w ||
J2É poteniCentralpassagen

Ummmmwmwmmwåwmwä
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Från Stockholms teatrar

Ur rHvad nytt;
' meddela vi följande

roliga bedömmande öfver Kungl. ope-
rans iStockholm senaste nyheter:

Operans nyaste program lemnar i
afseende å omväxling ingenting öfrigt
att önska. Förpjesen är en liten för-
tjusande idyll af Gluck, „Vårdrottnin-
gen" kallad, hvars älskliga melodifäg-
ring snart IV2 århundrade icke förmått
förblekna.

Handlingen är naiv, men naturlig—
en kärleksintrig, som slutar med

att de älskande få hvarann. Från de
gamla melodierna strömmar en doft af
obeskrifligt behag. Med välbehag lå-
ter man örat smekas af dessa enkla,
men sympatiska tongångar. Särskildt
den lilla duetten, som imoll (!) tolkar
de älskandes lycka och glädje är i
hög grad intagande. Det är obestrid-
ligen ett^godt grepp att rikta repertoa-
renmed små mastervärk från det klassi-
ska gebietet. Likasom man inom ar-kitekturen, att icke tala om rumsin-
redningen, återgått till äldre skolors
mönster, tordeman ock efter hand inom
musiken, och af helt naturliga skäl,
komma att göra liknande förvärf. Så-

dana kretsgångar hafva alltid sitt goda
med sig

Fru Linden, som redan förut doku-
menterat sig så väl med tolkningen af
Glucks musik, var så till sång som
spel en charmant företeelse. Man må
ej undra öfveratt de täcka herdinnorna
Frödin och Kragballe voro förtjusta i
denne pastorale Adonis;

Herrarna istycket voro mera enkla.
Hr Strandberg skall vara en komisk
sprätt från staden, som af lutter kär-
lek delvis anlagt herdehabit, och hr
Johansson odalman iden burleska sti-
len. Men någon komik eller karakte-
ristik lyckades de bägge herrarne icke
afvinna sinauppgifter,utande inskränk-
te sig att vara hr Strandberg och hr
Johansson

Härefter följdeen ny fantastisk opera
nHexfällan" med musik af Hallen.
Det torde väl knappast kunna bestri-
das, att under den.tidrymd som lig-
ger mellan 1750 och 1896 mensklig-
heten gått betydligt framåt iafseende
å epokgörandeuppfinningar ivetenska-
pens och industriens tjänst, men får
man döma af rHexfällanu skulle kon-
sten att skrifva en passabeloperalibretto
ännu stå på ett förgånget sekels naiva
ståndpunkt. Ty en mera barock, att

icke rent ut säga pueril operahandling
ha vi sällan varit med om.

Eg doktor, som lider af spleen
—

å la Faust — vill ha något extra pi-
kant i fruntimmersvag att förströ sig
med, och sätter så ut en fälla iskor-
stenen för att där fånga förbiflygande
hexor (! !). Fångsten blir rikligare än
han tror: 1) en liten sötungetill nunna,
ren som nyfallen snö, och 2) en ga-
lant fru af lifvad sort. Doktorn är en
praktisk karl, bryter sönder deras nå-
got primitiva fortskaffningsmedel —
kvastarne ■oca behåller begge da-
mernasom^god pris. Men så känner
han att stugan blir för trång och fö-
reslår damerna att fara ut och „titta
på sta'n", hoc est Blocksberg, och me-
delst några hokus pokus ur en flaska
flyger sällskapet i väg a la Mefistofel-
es" — det skall alltid vara något
å la när Hallen är med.
Ien följande tablå ser man några

mycket primitiva framställningar af
hexfärden. Nå, nu börjas det, tänker
man, och man ser redaniandanom en
hel svit af fantastiska utelifsnöjen. I
stället får man ien tablå bevittnahur
en flicka ligger och sjunger Ave Ma-
ria isin sängkammare, därför att dok-
torn iett anfall af sinnesnärvaro botat

hennes mamma, och i följande tablå,
den sista, kommer hexdoktorn hem en-
sam — han har slagit ner på ett kyrk-
torn (!) — och förklarar sig, å la Tann-
häuser, mycket trött efter ridten med
de två damerna. Närmare intressanta
detaljer från den lilla utflykten till
Blockberg saknas — tyvärr. Efter
en oändlig massa andliga hymner och
processioner, afbrutna af pöbelns ur-
sinne öfver den synd fulle hexkavalje-
ren, slutas det hela med att flickan,
som låg och läste böner i sin säng-
kammare, stänker vigvatten på dok-
torns dörr och knogar af med honom
in ikyrkan.

Hvad säjs om en sådan opera? Man
skall vara ett patentgeni för att hop-
pa på en slik libretto och däråt' låta
inspirera sig till tondiktning.

Nu ville jag så rysligt gärna säga
något vackert om Hallen som tonsät-
tare, ty vi ha så få sådana, allraminst
sådana som skrifva för scenen. Gerna
erkänner jag då att han här icke är
så sjövild på Wagner som i
Viking■', ehuru han, eklektiker som
han är, troget trafvar i den älskade
mästarens och i andras fotspår, fast ej
så in på hälarne
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Filharmoniska Sällskapets
67:de Populära Konsert
iBrandltårslausct.

Lördagenden 28 Mars 1896

Program
Eeler-BelaOuverture nTempehveihe

Du und Du", vals . Strams
Du gamla,du friska du fjellhöga

Nord" för stråkork
Polonaise (A-dur)

Svendsen
Chopin

PAUS.
Dimitri Don-Ouverture till ojH

skoi" . . .
Fantasia appasionata, för violin Yieuxtemps

Bubinstein

hr. Leonard Eoos (orkesterskole-elev.)
Suite Algerienne Saint-Saéns.

Prelude. Ehapsodie mauresque.
Eéverie du soir. Marohe militaire francaise,

PAUS
Liszt,Ungersk rapsodi N:o 2^^^^^^^^^^

Ballad ur op. Faust, för kornett Gounod
(hr. Th. Nordin.)

Mazurka ur »Coppelia" . . Delibes.

Konserten börjar kl. xj% 8 e. m.

cffioöerf diajanus:

.^aåå
\^^^^

Operåkallaren, Aftonkonsert a^KS&n kl. 1/29af c
imorkestern,k
alben.

irigi- Obs! Matiné alla hela-
allad fria dagar mellankl.1&

3 e. m.

O

n^Bß"^ Ä T K ¥T D "MT är odisputabel Helsingfors billigaste Fotografi-Atelier. För end
WQ^ x:m- * *-^ *i -^^J Ä *"' I l̂ 9anta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:— (f

Mälgjordt arbete behöfvor icke vara förenadt med höga pr'Glogatan 3



GERI^IAMIA Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin ferd.S tamer-^"-^-^ "^ -^ -"-*--^ Geiieralagentur for Finland, Ricliardsgatan 2.
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ffl Hvarje köpare blir gratis
r- olycksfallsförsäkrad för

Fmk 5,000.

Parakan Salak Tee
ifrån

Parakan Salak Tee Onderneming Java Assam
i^WfSAlfy

GÄpöiieeräFabrksffl

Säljas ide flesta välsorterade kolonialvaruaffärer
härstädes

Parakan Salak Tee
är

I. Absolut kemiskt rent, fritt från alla för
hälsan skadliga beståndsdelar, aromatiskt och väl-
smakande.

II Största garanti för ren oförfalskadvara,
säljes ioriginal förpackningpr Vio. '/so. V£ V2kilo.

Obs.! NETTO V SOT!»
111. Åkta Parakan Salak Tee erhålles endast

genom undertecknads parti- och minutiörsäljning vid
Norra Esplanadgatar 37.

KARL GÖHLE.
Generalagent förFinland & Ryssland.

_^ A.O.Seeck,

l(aXr %&£or Skilnadeni, T. 70.
Alexsndersg. 36,

T. 71

iöfe>■

>■>»■

>■'-■>■>■
(xeneralagent för Finland, ±ör lir- M

morna Rude-Whiteworths i Covéntry; och «
Claes k Flentjes iM-ahlhansen velocipeder. *j

s^orf & välsorterat lagen

Vclocipedfillbcbör
& SYMASKINER
hos Fritz Schröder.

Helsingfors— Åbo.Obs.!Naumann'B utmärkta
fabrikat, N. EspLg. 37

Högbergsgatan30. Telefon 1298

7%. Neooius.

Första akten innehåller mycket af
fantasi och poesi och melodisk form-
gifning, men humor saknas totalt —
å lä Wagner. Det hela går i ett.
Orkestern arbetar och arbetar immer-
batt. Icke ett ögonblicks andrum.
Man känner sig som om man hela ti-
den satt på ett rullande sjödäck eller
vore instufvad i en snurrande karusell
eller såge en permanent „vandringsde-
koration". Immer so

— ohne Rast,
ohne Ruh'!

Hr Hallen förstårnämligen ännu icke
att skrifva praktiskt för scenen. Hela
andra akten var betydligt svagare. Här
hade kopieringspressen tryckt så hårdt,
att det poetiska elementet alldeles rå-
kat iklämma eller i

—
fällan.

Af Hexfällan" att döma, torde det
vara kinkigt nog att afgöra huruvida
operascenen någonsin blir rätta fältet
för Hallens kompcnistskap.

På värkets instuderande lär man icke
användt längre tid än 1J/2 år och i
betraktande däraf gick det förvånande
väl ihop. Utförandet räddade det hela.

Fru Linden hade undergått en full-
ständig metamorfos. Prån en idyllisk
herde a la Watteau hade hon nu om-
vandlat sig till en gräslig furieikvin-
noskepelse. Hon var värkligt demonisk

iall sin ystra lidelse. Men ...hvar-
för skall fru Linden, som är en så in-
telligent sångerska, skatta åt det osköna
chevrotterandet så snart hon anger sina
höga toner? Frk Frödin som den unga
nunnan var ovanligt bra. Hon har för-
utsättningar att bli något med tiden.
Hr Ödmann räddade med sin vackra
sångkonst den hextokige doktorn frän
en succés de rire, som minaann annars
icke hade uteblifvit. Hr Södermanspe-
lade samvetsgrannt rolen af en qvasi-
Wagner. Frk Sparrmangjorde ett ned-
slående intryck med sin dilettantiska
framställning. Hvad skall operan med
henne att göra, som hvarken kan sjunga
eller spela?

Mis-en-scenen var anspråkslös.
Salongen var fyld af en intresserad

premiérepublik och inropningar vanka-
des en masse.
Ihr kammarherrens loge syntes den

stormäktigaste man, utan hvilken han— hr kammarherren — ingalunda se-
tat där han nu satt, ej häller vännen
med pinnen där nere i orkestern, näm-
ligen hr bankdirektör Wallenberg.

Anne Judic
Det är egentligen från och med hö-

sten 1887 Helsingfors publik istörre
grad varit itillfälle att på vår sven-
ska scens tiljor applådera framstående
utländska konstnärer. Hvad vi förr
allena genom tidningar och hörsagor
känt, ha vi under de senaste årenmed
egna ögon varit itillfälle att se, utan
dyrbara resor och besvärligheter.

Genom be tournéer, en Coquelin, en
Judic, en Febvre och andra utsträckt
till våra från kulturländerna aflägsna
landamären, ha vi så att säga dragits
in idet konstnärliga lif som pulserar
i de stora världsstäderna.

Anne Judic är därför heller icke
mera obekant för Helsingfors publik.
Idecember 1890 besökte hon oss se-
nast och tog oss då med storm, lian
kan trygt om henne säga atthon kom,
såg eller rättare lät se sig och seg-
rade. 3led sin La Roussotte", j,.Ni-
niche a, Les Charbonniers", och „Jo-
sephine" samt sina bedårande föredrag
af chansonnetter lade hon publiken för
sina fötter, — ingen kunde förblikall
inför detta förtjusande leende, dessa
härliga ögon och införden stora, enkla

konst som adlade älven en genre, som
ioch för sig äger intet värde utöfver
stundens retelse.

Att hon nu återvändt till oss ger
oss anledning att tro det hon idenna
lilla undanskymda vrå af världen fun-
nit eller åtminstone trott sig finna en
publik som förstår hennes talang och
gärna önskar förnya den kortabekant-
skapen sedan senast.

Vi önska henne välkommen och.hop-
pas att publiken måtte genom ett tal-
rikt besök göra sammaledes.

*""¥-

Notiser.
— Herr John Riego firar den l:a

april sitt 25 års jubeleum som skåde-
spelare med en recettföreställninghvar-
vid „Fregattkaptenen" kommer att gif-
vas. Som bekant är herr Riegos From-
ont'' i nämnda pjes en af den om-
tyckte konstnärens glansroller. Vi för-
utspå ett utsåldt hus.
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MPililirrpn orr enuine Ara^s ?unsch1lliliLiUll Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restauranl
Carl pergroth.Syyssjimjj

Alexandersgatan 21.
T. 750.

Stort välsorteradt lager afLedig annonsplats.
påbeställ-
ning och

lager Gognac,
Rom och

ff.Lind såväl på originalflaskor som litervis
från fat.;an 2,

II 1 T 7 111 Efter ut'ändskt mönster serveras direkt från fat TI II ICII7 å ACITVI) ii Wflsßlanad-Kancllet mm&mwjm* D. FK"iiL^if.° N
uMpxuuu.u iiu|iwii.uu ä75 p.per Seidel (Schoppen). r '

tion

ors,
Helenegat:

4:5o (profkort å1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
a 3 nik inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort.

ia - Vlll Ni ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till
1 * ** Ö xxx.

UndervisningiVälläsning1 ocli Deklama-
instuderandeaf roller.

Emelie Degerholm.
Ö. Bransp. 12. Fr. 10—11 o. 4—5.

a Carte dor.
ItIt
1

A p
CHAMPAGNE.

1
2^ ■

:pv°

PARTE NDIRE"!
■/Iqualité exquise, Reeolte1850K*

I Renault & Go.I
CÖGNJIG

53
serveras

a Masseris
i jh.U . tit

Westauranter.

Söderströms Café & Restaurant
Östra Henriksgatan N:0 1.

Vir\<>r&Spirituösa.
Helsingfors LACK & POLITUR

Rekomnienderas
FABRIK:

17 Mikaelsgatan 17,

Likörer Ledig annonsplats

a
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f| Franska lifforsäkringsbolaget. tiå'1I/URBAINE. §
gny Bolaget meddelar fördelaktiga försäkringaraf W1? alla slag Genom samarbete med sjuk- och olycks- (Bjåm fallförsäkringsbolaget L'Urbaine et la Seine bevil- 2s§
£BJi J^,j ±orsakrade vid sjukdom och olycksfall sär- wskilda förmåner, hvilka fullkomligt säkerställa så- (^
g^ val den försäkrade och hans familj, som ock depersoner, med hvilka han står iaffärsförbindelse W|» for den oundvikliga förlust, som en sjukdom ochm ännu mer en obotlig sådan eller en olyckshändelse W'ak m® dio1ra'1 Bolagetefterskänker nämligon, såsom all- '«&W SEJ P/^miern,a förhela sjukdomstiden och (^utbetalar % af kapitalet, om sjukdomen är obotligoch resten vid dödsfall. ö (jjg, BolagetL'Urbaines försäkringar ärodärförsär- (M
(gö) s,k!ldt..,att rekommendera för herrar affärsmän, dåiä^ !V£.^ er attsäker«tälla störreaffärsföretag Wlifforsakringr, emedan sjukförsäkringen motvärkar (fägh de ledsamma störingarsvårare sjukdomsfall alltid Wé£ :aedtora och hvilka ofta nogbringaborges- och för- WSÄ lagsmän stora förluster. (ÄFör dessa väsentliga fördelarerfordras icke nå- %
<Ss> !f'a^ eXKa l!rem

a
ie,r utan endast att den försäkrade 10alstår från den årliga vinstandelen W

Generalagenturen: Helsingfors. Mikaelsg 1.

gj Carl von Knorring.

tordeHerr Mauritz Svedberg
för nästa spelar komma att fungera
som regissör vid svenska teatern här
städes

- Herr Jean Sibeliuskornmercieir
8:e inästa månad att gifva sin länge
bebådade kompositionskonsert. Såväl
publik som kritik vänta med största
spänning att få höra hvad den originelle
unge tonsättarens talangnu skall bringa^B
L ■l.i_-ti-ii. i "■■ ;...iii kanlt l)ju.li:-r irnrJi^B
uelTusvänligtvispåöfverraskninga]

— Kung. operan iStockholm bjöd
den 16:ds på ett nytt program: ,, Vår-
drottningen", herdeidyll ien akt efter
franskan af Max Kalbeck. Musiken af
Gluck, iny bearbetning afI.U. Fuchs.
Under inötning äro Glucks Ifigenia",
Hugenotterne", Fjgaros bröllop",

Kärleksdrycken" och ..Othello".

— Marie van Zandt, som man ej
hört talas om pä ganska lång tid förr
än nyligen i Briissel, vistas för när-
varande i Paris, där hon på Opera
Comique ska1kreera en af hufvudrol-
lerna i Massenets opera

-4~fc-

H:fors 1896, Hbl. Nya Tryckeri

Velociped
Tlepar.

Verkstad.

E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Eödbergsgatan 9,

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

tn. ?ekommenderar sin^pnsbe^ffl
uuKf?Si."MÄ »
orten

h°g .?".ti Order^ftgn to|J
C. E. Lindgren

Fredr.
Bageri& Konditori.

52 Alexandersgatan 52

Jouvin & C:o's
världsberömda franska

HANDSKAR
säljas endast hos

W. TAHT
N. Esplanadg. 37

Göhles gård.

SOCIETETSHUSET.
Fredagen den 27 Mars kl. 8 e. m

V^onsert & )\fion/öreställning.
Program

1. Marsch.
2. Romantique Keler-Bela.
3. Vals Waldteufel.
4. Geschwister Victoria, sång- och dansduettister
5. Frk. Hedwig Braselli, consertsångerska.
6. Muhle Ellenberg.
7. Herr Otto Charlie, Ventriloquist.

PAUS

Marsch.
Konstantin Marlos-Knap, Eqvilibrist på 8 meter

hög roterande apparat.
10
1]
12.
13.

Em Tänzchen a. gr. Wiese . . . Ellenberg.
Geschwister Victoria, sång- och dansduettister.
Frk. Hedwig Braselli, consertsångerska.
Familjen Noiset, 4 personer, enastående evolu-

tioner å monocycle.
Slutmarsch.

Ändring af programmet förbehålles,

Sexor å laHasselbacken serveras imat-
salen a 2:50 prix flxe.

m i\
Hr

Herr Marlos-Knap
Vår „landsman", den ende flnske original

ekvilibristen, som för närvarande illustrerar socie-
tetshusets föreställning-ar, har om lördagsin bene-
ficeföreställning. Herr Marlos förenar med ett ele-
gant uppträdande en ovanligsäkerhetisina „högt-
stående" produktioner, hvilka dock till följd af lo-
kalens olämplighet för en dylik specialitet icke
fullt göra sig gällande.

SOCIETETSHUSET.
Lördagen den 28 Mars kl. 8 e. m.

Konsert & Beneficeföreställning
Herr K. Marlos-(Knap).

Program

Schäfer
Waldteufel

Des KomgsßeienlH
Manolo vals , .
Frk. Hedwig BraSSUl^oncertsångerska^^^l
Familjen Noiset, 4 personer, enastående evolu-

tioner å monooycle.
Geschwister Victoria, sång- och dansduettister.
Konstantin Marlos-Knap, Eqvilibrist på 8 meter

hög roterande apparat.

PAUS
Militairische Klänge Lange.
Heinzelmännchen Eilenberg.
Frk. Hedvig Braselli, consertsångerska.
Mazurka Schubert.
Herr Otto Charlier, Ventriloquist.
Geschwister Victoria, sång och dansduettister.För första gången: Andersen, Petersen Frk.

Lundström och Jag i månen, skuggpanto-
udm arrangerad af Beneficianten.

Slutmarsch.

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å laHasselbacken serverasimat-salen å 2,50 prix flxe.

Ang. Ludv. Hartwall. »ffiuadranfs""

-\

Depot å

rikhaltigaste lagerafutländska ochinhemska sorter, linierade och olinierade.
Firmatryck utföres billigt

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL
Alexandersgatan 15

Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Ledig annonsplats

Telefon 169

Ledig annonsplats

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

isi*iiOii}i^*

Ms2B]

refpapper Hemgjorda papyrosser
nshir mil :'ÖO st. ,i -.'.■Ml ]

M^^^m_>"< st. å 1:25p.
;'st. å 35 /..1 v

% n

hos Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Telef.1388.

1 n

10
11
12
13
14,

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt, Bokbinderi,Kar-tonage & Askfabrik, Atelier förplansch- & kartupp-tordrmg, Reklamskyltar m. in,

Eleganta spetsar, band
och sidentyger billigt

hos Firma

H.Elimin.
9 Alexandersgatan9.

Realiseras
ÖrientalisKaMattor, Drapcrier, Broderier, Turkiska hord, Puffstolar etc. etc.& Boulevards?. 19

Telefon 83.
Alvin Johansén

Spirituosahandel
Cognac,
Rom &
Likörer
Rehnska &

Bourgunderviner.
Trekanten 3,

Telefon 2066.

Edv.

Helsingfors

j Äggfärger,
■■Fruktgeleer,

A-ggtvål,
Parfymer,

se ir

K. a. Dahlins
Droghandel.
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