
3elsingfors Hya GravyrinrättßiEgIKautschuk-Stämi]elfabrik MikaeisgataD l. ö»SäSSs?I
10 penni.

varcFrogram^oSlaåei
Tidning för Helsingfors Himbergs Restaurant

Teatrar och Konserter.
Telefon 1963. (f. d. Forström)

V. Henriksgatan 16, hörnet afWladimirsg.

Rekommenderas./BadX7central\
/ Varmlufts- o \

/ Basängbad Rekommenderas. \

Souper et å la carte

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Middagar serveras från kl. 2— 5
Enskilda rum. Piano finnes.

Onsdagen den 25 Mars 1896.N:o 89.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 25 Mars 1896,

(Marie Bebådelsedag.)

kl. 7,30 e. m
För 2:dra gången

jNfoveltad'y\r\drea.
Skådespeli4 akteraf LeonDuplessis. Ofversättning

af Konni Wetzer

TQURNÉE JUDIC 189 6.
Direction: Theodore de Glaser.

SVENSKA TEATERN
Samedi28 Mars 1896

l;ere Representation

Mme. J U DIC

Vaudeville-Operette en 3 actes de MM. A. Hennequin at A. Millard,
Musique de M. Hervé

Anna Mmes. *
t

*
Jenny Kose.
Crozette.
Sergine.
Pralt.
Lormont,
Gothi.

Coralie .
Cora
Lucienne
Gabrielle
Léona
Une servante
Jacquinette
Mariotte
Toinon

Lucienne.
Jeanne.
Martha.
Fioratti.
Fioratti.
Chambly,
Howey.

SUOMALAINEN TEAATTERI.
KeskiTiikkona Maaliskunn 25 p:nä 1896.

Ida Aalberg-Uexkull-Giildenband'in
vierailunäytäntönä

näytellään

ANTONIUS JA CLEOPATRA.
5-näytöksinen murhenäytelmä (10 kuvaelmaa). Kir-
joittanut WilliamShakespeare. Suoment.P. Cajander.

Henkilöt:
Marcus Antonius (Axel Ahlberg.
Octavius Caesar J tritimviirejä <Adolf Lindfors.
M. Aemelius Lepidus) (Taavi Pesonen.
Domitius Enoharbusl . . " _„, (BenjaminLeino.
Phile lAntonion s,eu-JKo r̂ad Tallroth.
Scaurus / ralalSla (iisakki Lattu.
Msecenas ) fAleksis Rautio
Asrrinpa In " i

" " JKaarle Halmo.
Bolabella CißSarm seuralaisla ■ EvertSuonio.
Thyreus (Knut Veckman.
Tietäjä Otto Näre.

mSSSLm) Cle° Patran PalVeHj° ita (Sno^aaa.
Airut Hemmo Kallio.
Antonion vanlia soturi Emil Falck.
Csesarin soturi Otto Näre. .
Talonpoika Taavi Pesonen.
Cleopatra, Egyptin kuningatar] . .*) —
Octavia, Csesarin sisar Katri Rautio.
Charmiana\ Cleopatran naispal- /Kirsti Suonio.. Iras / velijoita (Maria Rärgman.
Sotapäälliköitä. Sotamieliiä. Egyptiläisiä. Rooma^

laisia. Palvelijoita. Cleopatran naisia.
*) Cleopatra Ida Aalberg Uexkull-Guldenband,

Tapaus:Eri osissa Rooman valtakuntaa,

l:nen kuvaelma. Alexandria, Kuninkaallinen palatsi
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Personerna

Novella d'Audrea
Odofredus,universitetetsrektor
Annita. liansfosterdotter . . .
Giovanni af Mirandola . . .

Frk. Holmlund.
Hr Swedberg.
Fru Eiégo.

Florutan de la Boucanniére
Arisiide ....
Bodin Briclet .

Hr Berlin Le prince de Chypre
Tob . . .
Un sommelier
Paccaud
Un gamin
Gar(;on d'auberge .

Hr Malmström,
Hr Hansson.
Hr Eiégo.

Chaletty.
Richard.
Becaert.
Lucienne,
Guerbet.

Creon
Tebaldo, ci ung student
Pater Adolfus....
Dekanus vid meilic. fakulteten

Echo / studenter " " " "

Universitetstiänaren . . . ,
Novella d'Andreas tjenarinna .
Första 1

Ä studenten " " " "

Fjerde J
Första läkaren
Andra läkaren ......
Första juristen
Andra juristen

Hr Ahlbom ■■pmÄiinä" Mme. T-va.ci.ic.
filipf d'Oroliestre Ml. F. C. Kosenstiel/Hr Wetzer,

\Hr Henning.
Hr Oastegren
Frk Stjagoff.
(Hr Lindh.
IHr Uggla.

Biljettprisernaäro

ii Fmk 10:
8:Länstolar

Part.errp-avantsceiiHr Nyström.
Jlr Stenman.
Hr Beckman.
Hr Blomberg
Hr Enström.
Hr Sjöholm.

stycketals

Första radens fond Pitka välinäytös.
2:nen kuvaelma. Eooma. Huone Caisarin Asunnossa.
3:mas kuvaelma. Alexandria. Cleopatran huone.
4-.]äs kuvaelma. Athena. Huone Antonion asunnossa.
s:des kuvaelma. Eooma. Huone Csesarin asunnossa.
6:des kuvaelma. Actiumin niemi.

- l9:
Första raden
Andra radens avantscen » 3C

Mildra radens tmi<l^^^^^|^^H
Indra radens sida, främpTäl^M
Fredje radens avantscen

stycketals

stycketals
3: 75
B: 75

Professorer. Studenter Folk. Tjenarinnor. Soldater 2: 50 Pitkä välinäytös.
7:mäs kuvaelma. Alexandria. Kuninkaallinen palatsi.
B:sas kuvaelma. Taistelukenttä Alexandrian läheisyydessä.
9:säs kuvaelma. Alexandria. Cleopatran liuone.
10:nes kuvaelma. Alexandria. Hautamaja.

I 15
IBologna 1454. Mellan första och. andra akten har

en tid af sju månader förflutit. Tredje radens fond„ „ sida
"Förköpnfed 100/oförhöjningalla dagar från 12-

Svenska teaterns biljettkontor.

1;K
3f. m.i

Börjas kl. 7,50 och slutas omkr. 10,30 e. m Ovet avataank:Io 7. Niiytäntö alkaa k:lo 1/2Bja
loppn k:lo 11

Alla dagar HÖ t 61IlffiPMiddagskonsert Wlener D«nkaPeiiet
från kl. 3 e. m. SS OH H-^*

TT F Ståhlbere- SSSiSäSi?,^.%"'SppSSTir1 FOTOGRAF±X. Hl. Dlcl111UCIg Anard ALC1HelslngforS; Alexandersgatan17.
— — —

J. H. WICKELS
mnaiit^

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

yWaqasin du Noj^
tyamåappor^Gcquötter, sidenvaror, ylletyger for

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

specialitetei till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

PPÖRSTHmK A BRANDFORSAKRINGSBULAGET IiKUNUAUI /.K WU

Clpel Sna», och .»eral reg!ering. W. STENBERG, Oenera^ent ooh Te^-lnspe.tor vid Dijonen

& p
-KLontor 3NT. Magasmssatan 3XT.Q l.

Dekorerade & odekorerade träarbeten, viifnåder
m. fl. handslöjdalster. 'i illbehur för glödrit-
ning & snidning s. s. mönster, färger, tarms-

nissor vax m. m.Beställningar emottagas med tacksamhet ocn ut-
förastill billigaste priser.

Finsk 3(onsfsföid Ufsfäffning.
Mikaelsgatan I. Tel. 883.

C, P* Dyrend

cffiarieGad.
Där är Ni itillfälle att erhålla kar-

bad, sittbad, ängskåp, flnnbastu. God
betiäning, stora luftiga afklädmngsrum.

Utmärkt massage.
Tel. 2027.

Ledig annonsplats

Alla dagar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. in.

OTTO ROHDE, ilto
srB

M==ViNHANDEL. ==r-

prisbelönt vid Tysk Nordiska utställnin-
gen iLybeck.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager afinhemska skodon.Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

AXEL PALMROOS
T7"lziaffär.

Lager af fina äkta VilißPs
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,
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O 1I>stah.Fotogr.atelier. Ele- -*«.Iförhållande till arbetets

iTki N. EsplanaOg. 01, nta porträtt ivisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri
Ull, (Catanis hus). emix.pr dussin. sen iHelsingfors.



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.
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1 JULIUS SJUGREN i
MikaVlsyatan 4: Centrals Itu*.

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

JliJ/örsäHringsaktiebolaget

£Iff orsafiringar é JSifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

literatar

< Hagelstams iMiklinmtaM
Ojämförligtstörsta lager franskH

Subskribera på I

176 vyer från hela vårt land i elfva häften k y
Å Fmk '2: 25. j>

Konst & Pappershandel. >
Ständigt uälsorteradt lager af allt som till ett välord-

nadt korfmakeri hör, finnas hos

N E U M A N N.
FABRIK:

HumlebergS:o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 033. Södra
Esnlanadgatun Z, telef. 928. Saluhal-

len 70— 72.

l:sta Mass.

Badinrättning,
Wladimirsgatan 32.

J. W. Engberg.

Perssons Svenska Stickmaskiner
ULLGARN

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

slags maskin-Beställningar
stickning emottages.

Telefon 1332Mikaelsgatan 2,

TH. NEOVITJS.

Ho

OpOCOOOOGGOOGCOGCOOOGOOOCCGOGOOOOQ8FinskaJärnsängsfabriken.8
Mnila specialaffär iFinland för§ Järnsängar & Madrasser.

X Betydligt billigareän de utländska.
Illustrerade kalalogerpå begäran, p

X N:o SO AlexandersgatanN:o 80. G
Emil Rehnberg.

CJOQOQOQOOCQOOCXXXXXXXXXDOOOOOOOOOOCJ

BODEGA ESPANOLÅ
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Specialitet

Moderna
Filthattar

10 Fmk

rj^!flffffiVtS^gW^ Silkeshattar
20 Tmk

Väikstad för Re-
parationer,

Klubbmedlemmar obs.!
A Nylandska Jaktklubbens

paviljong
serveras a. laOarte alla dagar.
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C3 f öfflßHl t
ilAUTSCHUXSTAMPaFABRÄ.r

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

Goda, billiga viner serveras direkt1 från fat.
Äkta viner på flaskor till afhemtning tillmoderata
priser.

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

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

ilJ3äst blir ilängden alltidbilligast.||
il Köp alltid en åk

IEXCELSIOR" I
11så är Ni säker om att få en god maskin.||
»i Obs.! Den kända reela, liberala be-IIj|! handlingen. Obs.!

M. Axel Wiklund, „. . _,\ MflGeneralagent och inne- Hjalmar Fellman M||hafvareafExoelsiorde- 19 m
SÉ poteniCentralpassagen É.&&
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Korrespondenser
Dresden i febr. 1896

Wagners härliga af, gudomliga melo-
dier geDomströmmademusikdrama Valrkyrian" är en älsklingsopera såväl hos
Dresdenpubliken, som hos den stora
främlingskoloni, hvilken befolkar den
sköna kuststaden vid Elbe. Därför är
det icke underligt att denna operaofta
förekommer pä repertoaren och att den
st&jidigt, trots det att priserna städse
höjas vid Wsgnprföréstållnmgarne; lok-
kär öfverfulla hus. Nu hade emeller-
tid nValkyrian;l, till följd af sjukdoms-
fall, legat nere någon tid, hvarför det
nästan värkade som en preniiére då
den nyligen åter uppfördes på hofope-
ran därstädes. Det är allmänt bekant
att Wagners operor gifvas iDresden
på ett fulländadt sätt samt aldeles oaf-
kortade, hvilket tilloch mediTyskland
är att betrakta såsom någonting ganska
ovanligt. Jag vill nu blott med några
ord omnämna utförandet hos de för-
nämsta i _Valkyrian". Främst bland
dessa träder oss Brynhilde-Malten till-
mötes i sin strålande vapenprakt. Må-
hända är detta parti den geniali
ska sångerskans förnämsta, och sä

kert är, att man ej kan finna en
bättre representant för Wotans vilja",
den härliga sköldmön,än just Therese
Malten, hvilken med sin ståtliga ge-
stalt, sitt nordiska utseende och sin
mäktiga, klangsköna stämma är som
skapad för denna roll. Ifrån första
stund hon visar sig, då hon iandra
akten sjunger sina jublande klingande
Hojotoho-rop, rycker hon med en
oemotståndlig makt åhörarne med sig.
Och ej en enda minut slappas intres-
set, ty Malten är en sångerska, som
ej spär sig för kraftställen — hon
utvecklar hela operan igenom det mest
fulländade spel och formligen slösar
med sina rika röstmedel. Och ändå— ändå klingar stämman lika fraiche
i slutet som i början af Brynhildes
långa, ytterst ansträngande parti. Präk
tig var äfven herr Perron i Wotans
gestalt. Han är i besittning af en
stor vacker stämma och en figur, som
anstår valfader. På ett förträffligt
sätt sekunderade han Malten-Brynhildt
i sista akten och hans innerligt sjungna

nLeb' "\vold, du ktihnes
herrliches Kind!:'

Itonar ännu för mina öron. Herr An-
k thes-Siegmund och fru Wittich-Sieg-

linde voro utmärkta i sina respektive
roller. Isynnerhet briljerade herr
Anthes med ett smältande vackert
föredrag af vårsången i första akten
och fru Wittich, hvilken eger en ståt-
lig appararition och en vacker stor
stämma, var allt igenom en ytterst
tilltalande Sieglinde, ej minst i den
svåra scenen med Siegmund iandra
akten, hvilken så lätt öfverdrifves.
Hundings korta, men vackra parti —
notabene om det råkar ihänderna på
någon som kan sjunga det — utfördes
särdeles väl af en af Dresdenoperans
bästa basar — herr Wachler. — Som
Frieka var fröken von Chavanne ut-
märkt i både spel och sång samt
gjorde sin svåra entrée ofantligt bra.
Då Frieka kommer till Wotan, är hon
i början ej alt för säker på sin sak
och bör därför icke genast vara, om
jag så får säga, för morsk isitt upp-
trädande. Fröken von Chavanne hade
just uppfattat detta sätt och följden
var att hennes entrée blef som sagdt
mycket god. Sångerskan medvärkade
dessutom såsom valkyria iden sista
akten. Orkestern utförde på ett glän-
sande sätt sin svåra uppgift och de
sceniska anordningarna voro utomor-
dentliga, särskildt iden sista akten, där

hela den väldiga scenen ter sig som ett
eldhaf och den slumrande Brynhilde
under den jättestora fristående granen
omhvärfves af röda rökmoln — kort
sagdt — det var en mönsterföreställ-
ning, som man sent skall förgäta.

A. W.

-4"*-

Josef
ellei

Den 19 Mars
Hvad iherrans namn. har här nyss

varit eldsvåda, var min första tanke då
jag senaste torsdag öppnadedörrentill
Kapellet" i den vällofliga afsigten

att inmundiga min sedvanliga nfruh-
sclioppen". En ogenomträngligrökslog
mig nämligen iansiktet, och jaghörde
ett sorl af hundraderöster. Men denna
förfärande förmodan vek vid synen af
värdens glädjestrålandeanlete'och sam-
tidigt kom jag ihåg, att detidag var
Josef. Wolontis, allas vår Josefs, namns-
dag.

Jag liar den äran att gratulera— Tack. tack. men livarför kommer
du så sent. de andra ha' väntat redan
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Tjelsing/ors filharmoniska
Torsdagen den 26 Mars 1896

Program
Ouverture till Collins sorgespel

Coriolan 5? ft S"^ S
Konsert (C-moll), lör piano

Allegro cön brio. Largo. Rondo
(hr Haraldv. Mickwitz)

3. Sinfoni n:o 8 (F-dur)
Allegro vivaoe e con brio,

Allegretto soherzando.
Tempo di menuetto.

Konserten börjarkl. 1/2 8 e. m.

Jiajanus.

Konsertflygeln är af Steinway & Sons, New-

Sällskap

Allegro vivaoe

York
— Hamburg.

Dirigent,

dilttk#kV««A BjT 0M1I«tt n^Wi A {*4-^~l.~~~~~-l. alla dagar frän kL V29 af origi- Obs! Matiné alla hela-\W u9%DmTWmMSk.CCwJI ÄfiÄS CSÄ ■" iIIXOIIKOIISOrX nal Wienerdamorkestern, kallad fria dagar mellankl.1&-HT 7 Wiener Schwalben. 3 e. m.

—
■B*^ S W7} M? M> I%T är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Al elier. För end

IUl^ M̂^_^^__j*- -*-^ J^-* M MIÅ MM) 1m ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14: —(f____Ett Wälgjordt arbete behöfvor icke vara förenadt med höga pr'
£3. Si "UGlogatan 3
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„ Hvarje köpare blir gratis
«- olycksfallsförsäkrad för

Frnk 5,000.

Parakan Salak Tee
ifrån

Parakan Salak Tee Onderneming Java Assam

VpsV

GedeponecriFabrksmi

Säljas ide flesta välsorterade kolonialvaruaffårer
härstädes.

Parakan Salak Tee
är

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

II Största garanti för ren oförfalskadvara,
säljes ioriginal förpackningpr Vio» Vso> V4l V2kilo.

Obs.! NETTO VIGT!!
111. Akta Parakan Salak Tee erhålles endast

genom undertecknade parti- och minut försäljning vid
Norra Esplanadgatar 37.

KARL G O H LE.
Generalagent för "Finland& Ryssland,

An Spprk

\%gy \féjor Skiluaden4. T. 70.
Alexandersg. 36,

T. 71.

!§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Generalagent för Finlani^tö^J^^H* morna Rude-Whiteworths i Coventry ochH
Claes \: rientjfs i Mnlilhan.s--ii \-\-> i|»_ Ilj^B1lj^B

4<§s§§§§§§§s§¥§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§l

Högbergsgatan30. Telefon 1298

Th. Neoöius.

Ledig annonsplats

Undervisning iVälläsning1 och Deklama-
tion, instuderandeaf roller.

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

■■a

>
er

MPilllffPPll rr Genuine ft^s punsch
illlliLiUll Guldmedalj i Paris 1889.

|Carte dor. I

■ \ \\ I I V

CHAMPAGNE.

IJMIiMil
exquise^eeolte1850

Renault &
v-:53 CÖGNJIG

serveras å alla förstärka Massens restauranter.

Söderströms Café & Restaurant
Östra Henriksgatan N:o 1.

b**»: E. feta*. Vlf^&JplfltUOSa.
Helsingfors LACK & POLITUR

Rekommenderas
FABRIK:

17 Mikaelsgatan17,

Ledig annonsplats
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Gambrini Restaurant.
KORSETTER

på beställ
ning och

lager
Ledig annonsplats

H.Ufors.
an 2.

Carl pergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Llkörer
tsåväl på originalflaskor som litervis
från fat.Helenegat

I
i

¥-

■—. .. ITT 111 Efter »tländskt mönster serveras direkt från fat Fl II ¥Cl 17" 'å ACITI¥" iiHTEsd aut-Kaic et "" "J""" "ii""umjiiuuuu iiuj^uj.j.w m å75 p. per Seidel (Schoppen). r '
_,___
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länge, stig på. stig på. Och därmed
var jag af den artige värden irampuf-
fad till salens dörr.

Jag hade rätt svårt att iden inten-
siva tobaksröken orientera mig, men
småningom framskymtade denena kända
stamkundsnunan efter den andra. De
syntes

—
gunås

—
alla församlade.

Den flåsande sockerhandlaren, den mun-
tre punschbryggaren, denknarrige ren-
tieren, den brokige kaptenen,alla voro
de här. Längst bortai„flygeln" fann
jag de våra och tog snart igen mina
förlorade länder. Störtade mig först
öfver det delikata smörgåsbordet och
lät därpå „Jimmen" servera mig af de
charmanta vinerna,osten och cigarrerna.
Det var isanning namsdagsviner som
bjöds på. Äkta gammal drufvosaft!

Stämningen var den angenämastmöj-
liga. Trots att stormen och snöyran
piskade mot rutorna, låg det något af
lata maj öfver den liemtrefliga loka-
ln. Härtill bidrogiall synnerhet ett
tiotal glada sångare, hvilka läto höra
några för tillfället lämpliga sånger:
»Jag hälsar dig", Här är gudag-odt
att vara", nHvila vid denna källa, en
enkel frukost vi framställa." o. s. v.

Middagstiden eller rättare sugdt, den
tiddå ingen" merafick middag — hemma.

bröto de flesta upp, skålade till och
tackade den gästvänlige värden för en
angenämt tillbragt dag, en sannskyldig
utopi af café-lif.

L'ami Fritz

-<""►-

Notiser.
—

Berlins filharmoniska orke-
ster skall i medlet af nästa månad
gifva konserter iKöpenhamn. Möjli-
gen kommer den berömda orkestern
att korsertera äfven iKristiania, men
underhandlingarna härom äro ännu ej
definitivt afstutade.

— Franz Schubert's hittils oupp-
förda enakts-operett Der vierjährige
Posten" har af Dr. Robert Hirschfeld
bearbetats för den moderna scenen och
skall under Schuberts-jubileet komma
till uppförande iDresden och sanno-
likt äfven iWien.

— Frans Schönthan's ochFrans
Koppel-Ellfeld's nyaste lustspel, nße-

■sance" är af direktionen för Uerli-
Theater antaget till spelning.ner-

— Pietro Mascagni's Zanetto"
skall för första gången uppföras under
Rossini-festen i Pesaro. Denna lilla
opera, som maéstron komponerat under
en resa från LLvorno tillBerlin, är den
enda af kompositörens värk, som ej till-
hör förläggaren Sonzogno. rJag vill
att den uteslutande blir min egendom",
har mästaren förklarat för en inter-
vieware, rochkommer att öfverlataden-
samma hvarken åt någon teaterdirektör
eller någon annan. Den, somvill höra
den, kommer till Pesaro!"

Likväl berättas det, att Mascagni vid
sitt senaste besök i Berlin sökt pla-
cera detta sitt älsklingsbarnnZanetto:'.

— Ernst v. Wildenbruchs senaste
nyhet Jungfer Immergrun:l uppfördes
nyligen å Lsssing-TheaterniBerlinun-
der starkt bifall, som sällan kom-
mer en enaktare tilldel. Däremot vann
samme autors ändra novität Der Junge
von Hennersdorf'' mindre anklang.

— Kungl. operaniStockholm för-
bereder en repris af Grlucks Iphigenia
i Aulis" som år 1778 första gången
uppfördesinämnda stad, då iNya Boll-
huset, fyra år efter operans förstafram-
förandeiParis.

— Herr Tore Svennberg torde en-
ligt svenska blad komma att för nästa
säsong kvarstanna vid Wasateatern, i
Stockholm trots alla lockelser frånDra-
maten. AfVen fru Håkansson säges
vara engagerad vid förstnämnda teater.

— Ett svenskt skådespelaremöte
skall anordnas iStockholm 1897 under
utställningen.

— Rika artister. Såsom bekant
finnas iEngland mycket rika skådespe-
lerskor t. ex. mrs Langtry, som kunnat
förlora ädelstenar till ett värde af
1,200,000 francs, utan att det syntes
bekomma henne något — eller mycket
välgörande sådana, såsom deg aflidna
mrs Lynn Stephen, hvilken till Cam-
bridge donerat en katolsk katedral och
offrat ansenliga summor, för välgören-
heten.

Hrj hö
O P

sia»
~
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iprofkort å 1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort.

Ii ha ett godt kort i föreninp med billigt pris. Vänd Eder dä till" XXX.
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SOCIETETSHUSET. SOCIETETSHUSET.
Onsdagen den 25 Mars kl. 8 e. m

Onsdagen den 25 Mars kl. 5 e. m

konsert & )\JtonJöreställning.JM\ a finé.
Program

Program
Boccaccio Suppé

Gavotte Besch

1. Marsch.
■2. Belle Amazone . " Lösdihorn.
3. Vals Waldteufel.
4. Geschwister Victoria, sång- och dansduettister,
5. Frk. Hedwig Braselli, consertsångerska.
6. Tamburin-Polka ........Waldteufel.
7. Herr Otto Charlie, ATentriloquist.

Konstantin Marlos-Knap, Eqvilibrist p 8 meter
hög roterande apparat.

Wachtparade Eiletiberg
PAUS

Geschwister Victoria, sång- och dansduettister,

Frk. Hedwig Braselli, Internationell consert
sångerska.

Faire voices Crowe.
Konstantin Marlos-Knap, Eqvilibrist på 8 meter

högroterande apparat.
Herr Otto Charlie, Ventriloquist,
Familjen Noiset, 4 personer, enastående evolu-

tioner å monocycle.

10. En vie de vivre Besch.
1.1. Geschwister Victoria, sång- och dansduettister.
12. EYk. Hedwig Braselli, consertsångerska.
13. Familjen Noiset, 4 personer, enaståecde evolu-

tioner å monocycle.
14. Slutmarsch.

Slutmarsch

Ändring af programmet lörbehålles. Ändring af programmet förbehålles,

Sexor1laHasselbackenserverasimat- Sexor å laHasselt>aekenserveras imat-
salen å 2:50 prix fixe salen å 2:50 prix flxe

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Ledig annonsplats

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

f^Ang. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors,Alexandersg. 26.

Telefon 169.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS. ~N°2B[Bepot å]

rikhaltigastelager afutländska och inhem-
ska sorter, linierade och olinierade.Ledig annonsplats

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

gfr Franska lifförsäkringsbolaget.

t L'URBAINE.|
is< Bolaget meddelar fördelaktigaförsäkringar af *WSJ? alla slag. Genom samarbete medsjuk- och olyoks- (jfå
jgfe fallförsäkringsbolaget L'Urbaine et la Seine bevil- (få2g? jas de försäkrade vid sjukdom och olycksfall sär-
\£# skilda förmåner, hvilka fullkomligt säkerställa så- (7jS3|<g!> väl den försäkrade och hans familj, som ock de akL
g£ personer, med hvilka han står iaffärsförbindelse w

för den oundvikliga förlust, som en sjukdom och (Tjp^
gjfc ännu mer en obotlig sådan eller en olyckshändelse
&h medföra- Bolagetefterskänker nämligen,såsom all- w
<^j mänt bekant, premierna förhela sjukdomstiden och (JjS^ggVj utbetalar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obotlig faLJ£' och resten vid dödsfall. \0\J)) _ Bolaget L'Crbaines försäkringar äro därförsär- (jj§)
gft, skildt^ att rekommendera för herrar affärsmän, då<W det galler att säkerställa större affärsföretaggenom wlifförsäkriag, emedan sjukförsäkringen motvärkargv de ledsamma störingar svårare sjukdomsfall alltid *3j|

.nedföraoch hvilka ofta nogbringaborges- och för- M@
&(/ lagsmän stora förluster. rffåFör dessa väsentliga fördelarerfordras icke nå- /gfgfL ?l& extra premier utan endast att den försäkrade W
<g£(/ afstår från den årliga vinstandelen. /j^

Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1.
Carl von Knorring1.

Skådespelarne ha af lätt insedda skäl
mera sällan lyckan att förvåna världen
med lysande rikedomar. Så mycketmer
förtjenar David James nyligen gjorda
testamente att uppmärksammas. Det
innehåller en lång följd af donationer
till hospital, barnhus, hem för obotligt
sjuka och döfsturcma, asyler af alla
slag m. m. Till ett sammanlagdt be-
lopp af 30,000 p:d st. eller omkring
540,000 kr. David James hade ej blott
varit aktör, utan äfven teaterdirektör.

"4 » »^-

Ett och annat
En landsortsskådespelare hade

ådragit sig publikens hela misshag och
detta tog sig utbrott ihvisslingar, då
han i den bekanta scenen i„Regina
von Emmeritz" skulle anföra de stor-
mande vid forceringen af muren. Man
hvisslade alldeles ursinningt och kom-
parserna blefvo smått förbluöade,men
ledaren fann sig. Var inte rädda",
skrek han. Vi ha ju i det trettioå-
riga kriget hörtkulor pipa om öronen
så många gånger, och mycket värre
änhvaddedärynkryggarnekunnahvisla".

Denna djärfva anakronism vändege-
nast om publiken, den brast ut iskratt
och applåder.

H:fors 1896, Hbl. Nya Tryckeri

Bageri &Konditori.

Jouvin & C:o's
världsberömda franska

HANDSKAR
säljas endast hos

N. Esplanadg. 37
G-öhles gård.

ifirofpapper

Alexanders;satan 15,

99Dflrkoppis"-V^^fc.O^,-Sfe. -^.9

Velociped

Hemgjorda,papyrosser
% B

iaskar om 250 sta 2: 50 p,
st. å 1:25 p.HHX;.-T st. å 35 p

MlO st å 15 p.
*

v* »

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Telef.1388.

hos

C. E, Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta

tillvärkningar i parti och minut tillbilligaste priser, återförsäljare er-
hålla hög rabatt. Order fränlands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

Fredr. Edv.

*t JUMUUffi,-srsrra.as-S*

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

)\/tonJöreställning.l^onsert
Program;

Marsch
Leichte Cavallerie Suppé,
Patineur WMteufd.
Prk. Hedwig BraSSlli, Internationell concert-

sångerska.
Geschwister Victoria, sång- och dansduettister,
Schmiedeliedchen Eileriberg.
Herr Otto Charlier, Ventriloquist.

PAUS

Parol d'amour Zikoff.
Konstantin Marlos-Knap, Eqvilibrist på 8 meter

hög roterande apparat.
Gavotte Keyl.
Geschwister Victoria, sång och dansduettister.
Frk. Hedvig Braselli, consertsångerska.
Familjen Noiset, 4 personer, enastående evolu-

tioner å monocj^cle.
Slutmarsch.

Ändring af programmet förbehållas.
Sexor å laHasseltoacken serveras 1mat

salen å 2,50 prlx llxe.

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

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

"Pleganta spetsar, bandHi och sidentyger billigt

hos Firma

Ä Ä7//Z77/7.
9 Alexandersgatan 9.

f^epar.
Verkstad.

Realiseras
Orientaliska

Mattor, Draperier, BrodC'
rier, Turkiska bord, Puff
stolar etc. etc.

BonleTaidsg. 19<
Telefon 83.

Alvin Johansén

UtiJ.F.Sjöberg-s
Vin-

m Spirituosahandel
JH Cognac,
mk Ttom £

f J Likörer.
Rehnska.<&

Bourgunderviner.
Trekanten 3,

Teleton2066.

Ektierg.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

AggQLrger,
Fruktgeleer,

Fläckstift,
Äggtvål,

Parfymer,
Stärkelse m

W. TAHT K. A. Dahlins
Droghandel.

Glogatan 4,

ipdrag; köper och säljer aktier
jer patentansökningar och re-
'inland och de flesta andra land.
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