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Aftonkonsert
Alla. dåsar TT i% 4= ll' TF^ inn tn

Middagskonsert —
t^.inUap«ttÉ

från kl. 3 e. m. S OH"W ja. H- !Z. från kl. 8 e. m

J. H. WICKELS t* -H
■FTO RDHDE Aleksandersg^^H
■/iiiiaa a s:■ffrralts-Punscn
| prisbelöut vid Tysk Nordiska
utställningeniLybeck,tyamflappor, jacquetter, siéenvaror, ylletyger för

soiråe, visit & Rvaråagséräfiter.ARKAKS PUNSCH, Juho Wirtanens
§KOAFFÄB.Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända

specialiteter till innevarande saison.Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he- 0. Henriksgatan N:o 3.

Störstalager afinhemska skodon,Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.Damskrädderi under utmärkt ledning.derspris (Diplöme d'honneur) vidutställ-

ningeniBordeaux 1895.

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

Kontor»T. MagasinssataaKT-.o 1.

Portmonnäer WIENER MODE-SALON I AXEL
Glojratan N:o 1, l:a trappan, Telefon N:o 1984 _^^|frnmhan.r^nVåliZu, '■'■"■" '"">■ »,,.„,,,,,1,1,q sjjjaUHl^Ujuhn» -^i^a*Ta.r.

och Blomsterkort
finnas i största urval och till billigaste

Lager af fin?, äkta Viner,
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.
pris hos Pförtscli.

rörbeställningar till landsorten behöfces endast ett väl-
sillnuih i)iii/lif. .Oskar Fröberg,

46Kaserngatan,

Os
>-3

TI
*bm«

019

5*

2S

—
»

"«"

3
55^
i3C

s»
ST
se

—3

(C
Q©

S
■55

cFrQgram~€3slaåef
Himbergs Restaurant

Telefon 1963. (f. d. Forström)
V. Henriksgatan 16, hörnetaf Wlarimirsg,

Rekommenderas.
/Bad\

yCENTRAIX
/ 2SriTA \
/ Varmlufts- o \^

/ Basängbad Rekommenderas. \^
Scraper et a la carte

Enskilda rum med piano. Full-
ständiga rättigheter.

N:o 71 1896.
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Ida Morduch. Karl Ekman

De båda namn, hvilka läsas här ofvan, sam-
manflätas för evigt i dagarna i Wien, och meddela
vi af den anledning våraärade läsare nedanstående
biografiska notiser om de fräjdade konstnärerna.
Ida Morduch är föddiHelsingfors 1875, cch har
här genomgått ryska fruntimmersgymnasiet. Sång-
studier idkade hon 1*/2 är iMusikinstitutet här-
städes för herr Ojanperä och därefter iWien un-
der ledning af Selma Niklas-Kempner. Vid sin
hemkomst från Wien vann hon mycket erkännande
för sina där gjorda framsteg och herrar musik-kri-
tioi lofordade enstämmigt hennes fylliga, härliga röst
med dess tjusande timbre.

Hr Nyström

För första(7:de) gången

Kolhandlarne.
Operett 1akt af Pb. Gille. Musiken af J. Costé,

Fri öfversättning.

.Personerna:
Pierre Cargouniol, kolhandlare .Hr Castegren.
TheréseTalbrezégue,kolhandlerskaFri^Castegren
ISidard, vice poliskommissariatsq^^^^^^^^^J

TardirclH
Hr Eiégo.
Hr Wilhelmsson

Paris ivåra dagar

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

Karl Ekman är född i Åbo 1869. Efter
aflagd studentexamen 1889 genomgick han Mu-
sikinstitutet härstädes, studerade pianospel för Bu-
soni och Dayas samt teori och kontrapunkt för
Wegelius. Som musikstipendiat vistades han i
Berlin 1892

—
94, där han studerade för professo-

rerna Barth och Becker. IWien utbildade han
sig vidare under ledniDg af Alfred Grunfeld.. Öf-
verallt har Carl Ekman blifvic berömd försin bril-
janta teknik, sitt musikaliska och fina föredrag.

Den C Mars gifva de högt begåfvade arti-
sterna en konsert härstädes, då HelsiDgfors publik
får njuta af sina gunstlingars musikaliska talanger.

10 penni.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Onsdagen den 12 Februari

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 12 Februari 1896,

kl. 7,30 e. m.

14.)\bormement jN:o
För l:sta gången

IBOJOR
(Les Tenailles.)

Skådespel i 3 akter af PaulHervieu. Öfversättning
af Esther Toppelivs.
Personerna

Irene Fergan . . .
Kobert Fergan. . .
Michel Davernier .
Pauline Valanton .
Ferdinand Valanton
René Fergan . . .
En betjent

Frk. Holmlund
Hr Ahlbom.
Hr Hansson.
Fru Bränder.
Hr Wetzer.

y^lacjasin du jNord.

Alla dagar

PALMROOS

iV TT SfåVllVll^TÖ'* Andra Ateliern 4 tr.upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). l:\J±.\jKJCl\,£\.j:x*- Hl. OtdiliUClg Ä
Helsing-fors, Alexandersgatan17.

C~~ "^ ti fi f M Cenhnorln Q 1lssta.kl.Eotogr.atelier. Ele- -»"Iförhållande till arbetets- IP nhcrPXiintfiillll N" t-Spianaag. 01, ta pol.trätt iTisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri
« A " lljå ? centerns éus/ 6 mJs.pr dussin. sec iHelsingfors.



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.
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JULIUS SJUGREN
Mikaelsgatan 4 Centrals Au*.

Ylle- och frikolvaruaffär.I
K Välsorterad! lager. Billiga priser. M

iij/örsäl^ringsakticbolaget
IiLEYÅ.

JSiffÖr säkringar é JSifränior.
Billiga premier — liberala för-

säkrinasviilkor.

'4VVVVVVVVVVVVVW!,;
» HageWams bokhandel,f
\«l Ojämförligt största lager fransk litteratur. £4
♥ ' <*
v|l Subskribera på «§*

iToiXcier, 176 J)
7^vyer irån hela vårt landielfva häften å'"^

2: 25. 4Å

fy Konst- och pappershandel. 51

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

I. NEU M A N N.
FABRIK:

Humleberg j\':o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanlen 3 (Spennerts hus) tel. 933. Södra
Esplanartgatan 2, telef. 928. Salu/tal-

len70--72

ULLGARN
i rikt urval

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

Beställningar på all slags maskin-
stickning emottages.

Mikaelsgatan 2. Telef. 1332.
fh. Neovius.

rekommenderas
la carfe.Souper ef å

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

S PIRIT Q OS A.

Ledig annonsplats.

Klubbmedlemmar obs.!
A Nylandska Jaktklubbens

paviljong
serveras a la Oa-x*t© alla dagar

O

SOCIETETSHUSET
O R C US B O D Z G A."

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

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

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

||Jäst blir ilängden alltidbilligast.11
il Köp alltid en ||1EXCELSIOR" 1
f £ så är Ni säker om att få en god maskin.
ilObs.! Den kända reela, liberala be-1|

handlingen. Obs.! |p
M Axel Wiklund, u. , _ „ fl11Generalagent och inne- Hjalmar Fellman
HhafvareafExcelsiorde- W»g poteniCentralpassagen SdÉ
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Rubinsteins undervisnings-
metod.

Väl hafva storakompositöreroch vir-
tuoser genompedagogiska arbeten gjort
sig förtjänta om den musikaliska under-
visningen, men sällan har en större mu-
siker offrat hela sin kraft och arbets-
förmåga på ungdomens undervisning i
lika hög grad som RubiDSteiu. Och
det är ett stort offer att istället för
att på glänsande turnéer inhösta rika
skördar af guld och lagrar utsätta sig
för intriger och förargelser af motstån-
dare.

Genast från början uppfattade han
sin ställning såsom en af musikens he-
roer från den riktiga sidan. Hankände
att då han af naturen var utrustad med
stora gåfvor det var hans oafvisliga
skyldighet att icke blott arbeta för sig
och sina samtidas nöje. utan att från
honom borde utgå vågor af andligt mu-
sikaliskt lif, hvilka skulle fortplanta- sig
långt in ien kommande tid.

"
Så blef

han i ordets fullaste bemärkelse det
unga Rysslands musikaliske uppfostrare.
Endast ungantagavis undervisade han en
ensam elev, och detta endast idet fall

att han märkte någon ovanligarefallen-
het för musik.

Rubinstein var genomträngd af den
öfvertygelsen, att framför alt endast
talangfulla musici skulle besökakonser-
vatorium, på det att de ien senare
värksamhet såsom konstnärer eller lä-
rare skulle kunna helsosamtinverka på
den musikaliska riktningen.

Nästan exempellöstorde väl den hän-
gifvenhet för sitt kall vara, som ut-
märkte Rubinstein såsom ledare af det
af honom grundade Petersburgs konser-
vatorium. Lika genialisk han var så-
som konstnär och människa,lika syste-
matisk var han såsom lärare. Utan
minsta skymt af pedanteri höllhan yt-
terligt strängt på ett in iminsta de-
taljer gående uppfyllande af uvdervis-
ningsprogrammets föreskrifter. Det för-
sta vilkoret för en elevs mottagande i
sonservatoriet var — talang. Blott de
talangfulla skulle der vinna sin utveck-
ing, men ej dilettanter, hvilka ju ge-

nom undervisning ho3privatlärarekunde
tillfredställa sitt kunskapsbegär. Ru-
binstein tog noga.hänsyn till den unge
elevens såväl "Mykiska som fysiska ut=
veckling och var han obemedlad intres-
serade han sig personligen förhans ma-
;eriella förhållanden. Före det tionde

lefnadsårefc borde ingen elev få intagas
ikonservatorium, då barnets hjärna der-
förinnan på grund af sin hastiga ut-
veckling är ytterst ömtålig. Den an-
tagne skulle visa den yttersta noggrann-
het såväl i uppfyllandet af alla yttre
föreskrifter som ockisina studier. En
väl skolad teknik, en fullkomligt otvun-
gen såväl hand- som kroppshållning,
takt och rytm voro å ena sidan hans
hufvudfordringar. Å andra sidan be-
tonade han, att utbildningen af ansla-
get aldrig nog kunde öfvas.

»Pianistens själ måste bo ihans fin-
gerspetsar, och med dem kan han hugga
ved och sjunga". Dessutom önskadehan, att särskildt de yngre eleverna
skulle förstå det stycke, de spelade.
Barnen skulle redan från början vän-
jas vid det offentliga uppträdandet och
därför anordnades musikaliska soiréer
hvar 14:de dag, hvari såväl de lägsta
som de högstaklasserna deltogo. Hansideal var att alt utfördes enkelt utan
något som helst effektsökeri.

Under sina konserter har Rubinstein
just aldrig varit så noga med noterna,
dåhans entusiam nått höjdpunkten,men
i konservatorium beifrade han på det
strängaste det minsta fel. Ihans egenklass, hvilken bestod af de fyra bästa

eleverna, kunde man bäst följa hans
värksamhet som lärare. Elevens pro-
gram fick aldrig inskränka sig till nå-
gon särskild kompositör. Eubinstein
framstälde alt godt och skönt såsom
lika berättigadt och ansåg de moderna
tonsättarne3 värk lika brukbara för stu-
dier som de gamle uiästarnes. Under
lektionerna hände det ofta att han spe-
lade med, men mötte ständigt hvarje
slafvisk efterhärmning iföredrag eller
uttryck med sarkastiska, ja stundom
häftiga anmärkningar. »Selbst, selbst",
var hans stående anmärkning. Jag
kan väl inte gråta och okratta för er,
ej häller älska och hata. Leta dår ätt
på er egen själ och låt den sjunga för
eder.

Intet tillfredsstälde honom så mycket
som en själfständig uppfattning eller
ett uttryck af egna känslor och tankar.
Ofta lät han förstå, att han ej hölldet
minsta på en aldrig så musikaliskt be-
gåfVad elev, som ej själf kunde täcka
och känna. Han betraktade vidare icke
blott den individuella uppfattningen vid
det egna återgifvandet af en komposi-
tion såsom en bildadkonstnärs hufvud-
uppgift, utan ock den kritiska upp-
fattniogen af andras utförande af så-
dana. skall", sade han,
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Filharmoniska Sällskapet.
Torsdagen den 13 Februari1896

SINFONIKONSERT

Solenniietssat.

Brandkårshusds J^csfaurani

■ii
' ' nu 11

1

Ledig annonsplats

Operakällaren, Aftonkonsert |gg|Sn kl. 1/29 af origi- Obs! Matiné alla hela-norkestern,kallad fria dagar mellankl.1<&
ilben. 3 e. m.

SfliK^ A fM* K Ti FK ¥ är odisputabelt Helsingfors bilHgaste FotogT^fT-Ätelier. För end
L fg^P M=*_m=A_^mi

_
mm:lA__ MM im ganta o^o^sorgsfunt^retouscheracle visitkort. För blott Fmk 14: —{f

arbete behöfvsr icke vara förenadt med höaa priQlogatan 3



(|;USTIAXIA Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin FERDSTAMB-r*^ Generalasrentur för Finland, Richardsgatan 2. f JiKJJ. Ö iAMiiK.
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JOHN TOURFNEN & C:o.
Helsingfors.
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JBrandt & Blomberg, i
'Uleåborg — Helsingfors — Åbo. ; I

; iH:fors V. Henriksgatan 18
(midt emot Studenthuset.)

Ifrån Otto Brandt, "Uleåborg af utmärkt kvalitet §
och rikaste urval.

j^^^Renskinsskor, Skidkängor,
skidstafvar m. m.

Snöskridskor
och

Velocipeder
af engelsk, tysk och amerikansk tillvärkning. |

OBS.! Enda specialaffär för skidor och|
skidtillbehör i Helsingfors.

SUOIH. TEAATTERI.
Keskiviikkona Helmik. 12 p:nä 1886

Suosiollisella avulla

VUODEN AJAT.
Tanssinäytelmä 4:ssä kuvaelmassa. (Lauluineen, ku

näytellään

vaelmineen.)

1. Kevät. Keväätär herättää Ilmattai-eteloon
tarien tanssi Kukkaisten taussi. I2. Kesä. Leikkuuvaenlaulu^l£uhila^^|

3. Syksy. Metsästäjäin tanssiViinikorjuulla.Tarantella.4. Talvi. Lumihiuteitten tanssi. Luistinradalla Jou-luaattona.

Ilmat

siunataan,

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

3-näytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut Marviaux,

Orgon

Suomentanut AnniLevander

Henkilöt■Taavi Pesonen.MKmit Weckman.
■Kirsti Suonio.BEvert Suonio.
B^Xaömi KahilainecHjAdolf Lindfurs.■^■^■^■^■Jl\'>:;r;idTallroth.

Farisissa, herra Orgonin talossa.

Mario, hanen poikansa . . .
Silvia, hanen tyttärensä . .Dorante, Silvian rakastaja .
Lisette, Silvian kamarineitsvt
Arleguin, Doranten palveliaß
Palvelija . .^^^H|^l^H

LEIKKI.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntöalkaa k:lo VaB Ja

MPitilnrrpn orr fl^^s ?unsch1IUJ.U1Ull Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant.

|Carte dor. I

iIRROYI
4 CHAMPAGNE. |

lifiiNOIRE"!
äqualité exquise, ReeoltelBsofe
i "Renault & Go.
3j CÖUNJJUi
qservera,sd a alla första^4| klassens restaurantev,

SÖDERSTRÖMS

Café & Restaurant
Östra Henriksgatan N:o 1

un nosa.
Ledig annonsplats Ledig annonsplats

Ledig annonsplatsLedig annonsplats
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Helsingfors lACKiPDLITUR
Fabrik: 17 Mikaelsgatan17

J. C. jMa>xmontan Vmv å
Innehafvare: E. Nyberg.

Rekommenderas,

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.

Carl pergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
båväl på originalflaskor som litervis
från fat.

Generalagent för Finland:
FRANS SJÖBLOM j:r,Helsingfors

§3 *5

»föras till sitt ideal genom själfständig-
het ismak, uppfattning och bedömande
men därtill behöfs en god del förstånd".

Han ansåg det äfven nödvändigt
för en konstnär att känna hvarje konst-
art, och att kunna till sitt fack öfver-
törahvad som låg hans sinne närmast.
Han plägade ofta säga, att musikern
måste vara enbildadmänniska för hvil-
ken intet, värdtattveta, får varaokändt.
Han hade därför skolklasser i sitt kon-
servatorram och var ytterst noga med
att dessa, såväl som alla teoretiska tim-
mar ordentligt besöktes.

Han lade äfven stor vigt vid kän-
nedomen om framstående nmsicis bio-grafi. Då alt hvad som har infly-
tande på människolifvet förlänarsitt in-
tryck ät arbetet, måste en musiker äf-
ven vara väl förtrogeu med alla lifsmo-
ment\ — vanuan älskade inga nunder-barn'\ Konsten var honom för helig
därtill. Den, som har talang", sade"an. „måste arbeta duktigt och lära sigs«i konst för att ilif och död,isorg
0<7 Sjädje, i mot- och medgång blott

a sm framgångiattgenomsinkonsts
Wofvande ställa sig till mänkslighetenstjänst".

Hanälskade särskildtBachs ochHan-
dels värk, men lät äfven de engelske,

fraaske och italienske mästarnes arbe-
ten komma till heders. Germanerne
höllhan dock för den mest musikaliskt
bildade folkstammen. Hav var öfver-
tygad att densamma inom sig inneslöt
minst 50 °/o af alla „musikförståsig-
påare"

-«►♥«♥-

En varieté debut

För någon tid sedan lästes iutländ-
ska blad en numera visserligen icke så
alldeles ovanlig notis men som dock å
den ort där händelsenpasserade väckte
ett oerhördt uppseende. Notisen gälde
en af Berlins berömdaste advokater,
d:r Fritz Friedmann, hvilken skuddat
fäderneslandets stoft af sina fötter och„kilat" tillAmerika från en talrik skara
björnar, familj och andra vänner,med-
tagande eudast en välfylld plånbok och
en liten vacker aktris. Händelsen el-
ler kanske rättare skandalen omtalades
aom sagdt af alla tyska blad och kom-
menterades ifrigt. Pratet och skvallret
fick ny näring, då den afviknes kvar-
lämnade fru, hvilken fordom tillhört
scenen, beslöt egna sig åt varietén.

Hennes första uppträdande på tribu-
nen har idessa dagar ägt rumiHam-
burg. En platstidningskrifver om detta
evenemang

Fru Triedman uppträdde först fram
emot klockan elfva på aftonen iHorn-
hardts bekanta lokal. Salen var öfver-
fylld, och utgjordes publiken nästan
uteslutande af den s. k. societéten.
Då den stackars olyckliga makan, nu-
mera chansonetten, framträdde på tri-
buten var hon mycket blek. Hon bar
en konsertdrägt af hvitt siden med
långt släp och ärmar utan puffar. I
öronen bar hon stora äkta brillianter—
sannolikt enkvarlefva frånhennes mans
glansdagar. Genast vid entrén hälsa-
des hon med de lifligaste applåder.

Fru Friedmann sjöng två lyriska
sånger med väl skolad röst och tyd-
lig frasering. Redan efter första sån-
gen fick hon emottaga en blomsterkorg.
Äfven den andra sången som gick i
ett raskare tempn, emottogs med ode-
ladt bifall. Omkring ett hälft dussin
buketter, större och mindre, räcktes
nu upp till tribunen. Under stormande
applåder begärde publiken därefter en
tredje sång.

Den af sina käslor fullständigt öf-
verväldigade sångerskan drog sig emel-

lertid nu tillbaka, tryckande händerna
mot sitt våldsamtarbetandebröst.Några
slängkyssar åt den jublande publiken
och hon skyndade hastigt till sin kläd-
loge. Publiken blef stående och ap-
plåderade af alla krafter, allt ihopp
om att ännu en gång få se den rykt-
bara advokatens öfvergifna hustru —
men allt var förgäfves.

■■r^/\/\/~-^\/\rv

Notiser.
— Mascagni har, som bekant, ski-

pat sig en rätt ansenlig förmögfnhet,
men så tycke 3 han också vara ..om
sig" på alla möjliga sätt. När han för
icke länge sedan uppehöll sig iBerlin,
vände sig en fotograf iMimenen till ho-
nom med begäran att få komma till
den tyska rikshufvudstaden för att fo-
tografera den firade maéstron. Mas-
cagni förklarade sig också hågad att
lämna sin benägna tillåtelse därtill —
mot en kontant erkänsla af J,000 mark.
Men på den aöären ville Miinchener-
fotografen ej inlåta sig.
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i 3 mi/l?r?fkort a 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- åk fW^ Mjl W W "K^ "K£ IV M,
: vill M-'nu äknadt> fås ett dussin kabinettskort. /%, JL ÄJJ MJ JL JCi JlMt lM
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Störtsa specialaffär iLampor, Husgeräds- é Köksartiklar.
£ngelska Järnsängar & JVfadrasser, järnvägnar, mm.T>"DÄTYI?T? PPAT7T7 Butik: Alexanderssatan u-

SjULXJDjIajX UXviirr, Kontor & Lager: Fabiansgatan x4,
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Avg. ludv. lartwi

Mineralvattenfabrik
Ledig annonsplats Helsingfors, Alexandersg. 26,

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

0. ÖLÄNDER
Skilnaden 2, H:fors

Stort lager afde bästa
beklädnadsmaterial.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
I *. ■ h. "— » r

—
v i

—
» ■

— ~ .— *. ■ . -» .

Helsingfors
AlexandersgratanN:o H.

rikhaltigaste lager af utländska
och inhemska sorter linierade och

olinierade.
Firmatryck

utföres billigt.
IDAHLBERGS PAPPERSHANDEL| Alexandersgatan 15.

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14Eriksgatan 14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Åtelier för plansch- & kartupp-fordring,Eeklamskyltar m. ni,

SOCIETETSHUSET.
Onsdagen den 12 Februari kl. 8 e. m.

l^onsert <Se )\/ton/öreställning.
Program

Sup±>é.
Waldteufel

I Mn ,im^^^^^B
2. Leichte CavalleriM
3. An dich, vals .
4. Frk. Irma Takaszy^^ge^l^oubrett^^^^l
5. Geschwister Margot, Wiener sång- & dans-

duettister.
Signor Vicentio Pasqualis,italiensk operasångare

P A U S,

7. Marsch.
8. Boccaccio, Potpourri .... .Suppé.
9. Mr. Alexandro Farini, gentleman jongleur, fin

de Siécle, enastående prestationer ijongleri.
10. Gavotte " ....Fechner.
11. Herr Schmidt Hawkins, komiker & clown.
12. Frk. Irma Takaszy, Ungersk soubrette.
13. Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasångare.
14. Geschwister Margot, Wiener sång- & dans-

duettister.
15. Slutmarsch.

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

K. Jokelas Skrädderia//äru. Henriksgatan 3. Telef. 1333,
Utländska <& Inhemska Nouoeautés.

"TMeganta spetsar, band I
sidentyger billigt I

hos Firma

B.Elimin.
9 Alexandersgatan9.

■

Ledig annonsplats

SOCIETETSHUSET.
Torsdagen den 13 Februari kl. 8 e. m

l^oosert &
Program

Suppé.
Waldteufel

Marsch.
Dichter und Bauer
Sirenenzauber . .
Geschwister Margot,

duettister.
Wiener sång- & dans-

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

PAUS.
Marsch.
Entré nous, vals Waläteufel.
Mr. Alexandro Farini, gentleman, jongleur Fin

de Siécle.
10
11
i2

Musizierende Zigeuner Eilenberg.
Herr Schmidt-Hawkins, Komiker och clown.
Geschwister Margot, Wiener såDg- & dan»

duettister.
13
14
15

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

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å laHasselbacken serveras imat-

salen å 2:50 prlx flxe.
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Ledig annonsplats

Jouvin & C:o's
världsberömda franska

HANDSKAR
säljas endast hos Ledig annonsplats

W. TAHT
N. Esplanadg. 37

Göhles gård.

ÄflVnimt IHN VVåMI lI\IP VicehäradShÖfding, UIWT juridiska och köper och säljer aktier

Nytt lager af

Orientaliska
Hemgjorda papyrosser
[;askar om 250 st. å 2:50 p.
■Ä^^^ÖO st. å 1:25 p.

st. å 35 p,
mtO st a 15 p.

Ledig annonsplats. Mattor, Draperier, Brode-rier, Turkiska bord, Puff-stolar etc. etc.I n
hos Bouleyardsg. 19,

Telefon 83.Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Telef.1388.
Alvin Johansén

Obs.! Moderata pr.ser

g-
-5?

13
*i I

5Hr

a ""*
w -5

K -J.g t

>" (K

M "I

SS

0* />Ä

% Franska lifförsäkringsbolaget. ||
S L'URBAlim|
£jC Bolaget meddelar fördelaktiga försäkringaraf *"W

alla slag. Genom samarbete med sjuk- och olycks- (W»
|J^) fallförsäkringsbolaget L'Urbaine et la Seine bevil-
@\\ jas de försäkrade vid sjukdom och olycksfall sär-

*
skilda förmåner, hvilka fullkomligt säkerställa så- (Bj|I»; väl den försäkrade och hans familj, som ock de

åfe personer, med Irvilka han står iaffärsförbindelse w
tor den oundvikliga förlust, som en sjukdom ochgö; ännu mer en obotlig sådan eller en olyckshändelse faL|«j! medföra. Bolagetefterskänker nämligen,såsom all- *w
mänt bekant, premierna förhela sjukdomstiden och (^gg) utbetalar s/4 af kapitalet,om sjukdomen är obotlig

#och resten vid dödsfall. ■ '{(&
Bolaget I'Urbaines försäkringar ärodärförsär-gjjfl) skildt att rekommendera för herrar affärsmän, då

ofr, «
gäller att säkerställastörreaffärsföretaggenom Wlifforsakring, emedan sjukförsäkringen motvärkar (ra

de ledsamma störingar svårare sjukdomsfall alltid /sS
ÄÄi -nedföra och hvilka ofta nogbringaborges- och för- Wlagsmän stora förluster. .:":..■""..■

För dessa väsentliga fördelarerfordras icke nå-
&h a

i,ex)r,a Premier utan endast att den försäkrade Watstär iran den årliga vinstandelen |f»
Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1.

9)\ Carl von Knorring1.

—
Lindansare som producerar

sig på Donau — se där en nyhet!
Häromdagen kom enman meden stång
på ena axeln ned till ena Donaustran-
den iWien. Han klättrade uppför en
pä ena stranden ståendemastspira, hvil-
ken medels en lina är förbundenmed
en pä den andra stranden stående spira.
Då han kommit upp klädde han, trots
kölden, af sig ytterkläderna och stod
snart iakrobatkostym.

Tolk, likanyfiket som stockholmarne,
strömmade till, polis kom till stället,
men mannen där uppe var döf föralla
tillrop — han gjorde sig iordning att
på linan promenera öfverDonaukanalen.

Så kom brandkåren med räddnings-
redskap, men man kunde inte nå den
djärfve på linan. Till sist lät han emel-
lertid midt pä floden dra ned sig ien
båt.

Han anammades naturligtvis af poli-
sen och befanns vara en adertonårigpro-
fessionell lindansare vid namnHeinrich
Pribyl. Han var gifvetvis vid väg-
styckets utförande ,, lindrigt nykter".

■
— Löjligt!PolismyndigheternaiPo-

sen ha nyligen hittat på, att under den
tid af sön- och helgdagar, då affärerna
skola hvila, äfven

— skyltfönstrenskola
vara stängda,

H:fors 1896, Hbl. Nya Tryckeri.

C.E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan 9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

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

C. E. Lindgren

Ledig annonsplats.

Ledig annonsplats *A


