
Telefon 2022.
Försäljer Spanska viner från världsfirman J. Ba-

:allé y C:o iBarcelona till billigaste priser:
Productos Espanoles

Butik: V, Henriksgatan 18

Telafon 2022.
Vinerna ha blifvit undersökta vid H:fors undersökningsstation

för lifsmedel ocli befunnits vara rena oförfalskadenaturviner. Ana-
lyserna finnas till påseende.

fl
iri a \»Oj j

ms

gin!

o

4= =5

1I
*) <*A

ro i
ro .">&

«5 S Ml

1!
" I—l v

o *fl
"V

Ii!
_j£

<
Q
4\

10 penni.

Programbladet
Tidning för Helsingfors J^aisaniemi Yäraspus

Teatrar och Konserter./Bad\
y^JENTRAIX

/ Varmlufts- o. \^/ Basängbad Rekommenderas. \

Kägelbana
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Rekommenderas.

N:o 95. Fredagen den 10 April. 1896.

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 10 April 1896,

kl. 7,30 e. m.
För andra (31:sta) gången

Stackars Jonathan.
Oueretti3 akter. Musiken af Millöcker

Personerna
Vandergold, en rik amerikanare.Hr Henning.
Tobias Quikly, impressario. . . Hr Eiégo.
Professor Dryander Hr Bnström.
Harriet,Lansniéce medioinedoktorFru Castegren
Baron FrithiofGrisfoth, svensk ad-

Hr Uggla.
Fru G-rilnder
Hr Hansson.

ling
Ingeborg, hans kusin
Catalucci, tenor
Brostolone, italiensk bassångare

Hr Malmström
Hr Ahlbom.

(Hr Beckman.
<Hr Castegren.

från Hamburg . . .
Holmes, advokat

Molly, köksa J golcL
Diddle, |
Beckett> reporters .... ter Lindh.

<Hr Nyström,

Miss Bil^^^^^^BH^BMiss Flirt, j
Miss Hunt, |studoi^k^^y^^^
Miss Bly,
Miss Gran^BMiss Pott,^B

■I'Ylv Tschcnnehin.
■I'Yk Gerasimowitscl

Stjagoff.
stons universitet jFrk Spennert.

Frk Hellman.
(Frk Liljänder.

En Sheriff Hr Malmström.
Gäster. Turister. Tjänare. Lakejer. Negrer. Kineser

Uppassare
Händelsen tilldrager sig: l:sta akten i Vandergolds
palats iBoston; 2;dra akten i en af Monte Carlos

salonger;3:dje akten på en sommarvillautanför
Newyork. Ivåra dagar.

ALEXANDERS TEATERN,
Lördagen den 11 April 1886

Till förmån för

Westankvarn Folkhögskola.
1. Festkantat af K. Flodin, komponerad för invig-

ningen af Westankvarn Folkhögskola till
ord af Johannes Runeberg.

Sjunges af Nylädska Afdelningens sångare.
(Dirigent D:r E Leander.)

MARELD.
Skildring från skärgården i3 bilder af Jonatan

Eeuter. Inhemskt orginal

Personerna
Roman, gammal fiskare.
Romanskan, hans hustru.

Kanna } deras döttrar"
Gustaf, ung sjöman. \ bröderJanne, fiskare, sedan lärare /
Haneli, v. häradshöfding, sedan domare.
Falckberg, v. häradshöfding.
Ernst, lyceist, sedan magister, Haneils bror
August, båtgast.

*) Molly

Börjas kl. 7,50 och slutas 0111kr. 10 e. m

M* a i t .XL 01-Il_6 Jl &mIj
från kl. 3 e. m.

Gerda Grönberg

Ungdom: lotsar, fiskare och flickor. Handlin-
gen försiggår. i ett torp iskärgården på 1880 talet.
Mellan 2:dra och 3:dje akten antagas sex är vara för-
flutna.

Börjas Kl. V2B och slutar omkr.kl10 e. m.

fyramalisfia dlmatörfiluGlsen.

Wiener Damkapellet
SOU"W -A.H.Zi.

SUOM. TEAATTERI.

Perjantaina Huhtikuun 10 p:nä 189S
näytellään

Tanqueray'n toinen vaimo.
(The Second mrs Tanqueray)-

4-näytöksinenniiytelmä. Kirjoittanut Arthur W. Pinero,
Suomennos

Henkilöt

Aubrey Tanqueray BenjaminLeino,
Kirsti Suonio.Paula

Ellean Ilma Tähtinen
Cayley Drummle Knut Weckman.
Rouva Cortelyon Mimmy Leino.
Kapteeni William Ardale Oskari Salo,

Gordon Jayne, lääkäri Evert Suonio
Frank Scott,kuninkaallmen neuvos .KonradTallroth,

Sir George Orreyed, parooni Taavi Pesonen.
Rouva Orreyed Olga Salo
Morse, palvelija Eino Salmela,

Ensimmäinen näytös herra Tanqueray'n luona Alba-
nyssa syksyllä; muut näytökset herra Tanqueray"n

luona Highercoombessakeväällä.

Aika: nykj'inen

Ovet avataan k:lo 7. Niiytäntö alkaa k:lo V2B Ja
loppuuk:lo V2H*

Alla dagar
Aftonkonsert

K T-, n , o i -s i FörstaAteliern 1tr.upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -rr^ /% p-p r-v f~i -rj ATUK öLSLIIIUftrS" Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. omk pr duss). JJ KJ JL \J\JT £ii JA.JDo -i~J. wuwiiiwvi £j Helsingfors, Alexandersgatan17.

J. H. WICKELS
HHåliiL

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

från kl. 8 e. m.

Ledig annonsplats.

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

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader
m. fl. handslöjdalster. 'lillbehör för glödnt-
ning & snidning s. a. mönster, färger, tarms-

sor, vaxm. ra.
Beställningar emottagasmed tacksamhet och ut-

föras till billigaste priser.

Finsk J^pnsfsföjel öfsfäfinincj.
Mikaelsgatan I. Tel. 883.

C.P.Byrend

yWagasin du jMord.
QamMappor, jacqueiter, siåenvaror, ylletyger för

soirée, visit S Bvaråagsåräßter.
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa våra kända

specialiteter till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

Kontor 3V. Magasinssatan3XTso 1.

Sultana. SKOAFFÄR. Lager af fina äkta Viner,Lätt papyro3stobak å 70 p:ni
hos 0. Henriksgatan N:o 3.

Störstalager af inhemska skodon,Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

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

|\j 31 lsstakl.Fotogr. atelier. Ele- -& 1torhällande till arbetet
rr^ta porträtt ivisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta prihn (Catams hus) Q xxxlx.pr dussin. sen iHelsingfors.
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

I JULIUS SJÖGREN 1
JMLikaelsgatan rf Centrals hus.

iYlle-- och frikofvaruaffär. j
1 Välsorteradt lager. Billiga priser, a
a. ____-^_"__B

Ju//örsä]^ringsaktiebolagei
IiLITi.

JBifförsäßringar iJSifråntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

« Hagelstams bokhandel. >
störstalager fransk literatur.

4176 vyer från hela vårt land ielfva häften a y

r Konst & Pappershanaei. f

Ständigt välsorteradt lager af allt som tillett välord-
nadt korfmakeri hör, finnas hos

I. NEUMANN.
FABRIK:

Humleberg i\':o 5. Telefon1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten3 (Spennerts hus) tel. 933. Södra
Esplanadi/atan2, telef. 028. Saluhal-

len70-72.

Filharmoniska Sällskapets
72:dra Populära Konsert
i:Bi*£iia.ca.ls.å.x*sla.vis©t.

Lördagen den n April 1896

Program:
Ouverture till Robespierre" .
Scéne religieuse. (violonoellsolo

Litolff.

hr Schneevoigt) Massenet,

Valse caprice Rubinstein
a) Serenadeved Strand-1 för (

bredden" (baryton-solo)Wnskvar-IKjerulf.
b)Fredmans sång n:o 41J tett \Bellman.

(utföres af Svenska kvartettsångarne.)

PAUS
Ouverture till nDie Vehmrichter" Berlioz.
a) Aria 1 för jßaf.
b) Rondo capriccioso) violin \Baint-Saens,

(hr Charles Gregorowitsch.)

PAUS.
Venezia e napoli", tarantella . . Liszt.
a) ..Natten" (bas-solo) I . (Söderman,
7 ij "x i I i°r mans-b Fredmans epistel kvartettn:o 9 | [Bellman.

Konserten börjar kl. Va8 e. m.

<$o6erf $Sajanus.

Engelska, Österrikiska, Tyska, Svenska,
Amerikanska & Franska först klassiga veloci-

Peder billigast hos

cfcranét i<fitom6erg
V. Henriksg, 18.

HFinskaJärnsängsfabriken,h
Q Enda specialaffär iFinland för
{ Järnsängar & Madrasser,i

Betydligt billigare än de utländska.
Illustreradekataloger på begäran,p

N:o 50 AlexandersgatanN:o 50.
Emil Rehnberg.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

Specialitet
Moderna
Filthattar

10 Fmk.
Silkeshattar

20 Fmk
Väikstad förRe-

parationer.

Barngarderoben.
Unionsgatan 28.

Telefon 1968.

TUufscßsuSpEUAßHTj

SOCIETETSHUSET
O R O U S B O D 3 G A."

Goda, billiga viner serveras direkt' från fat.
Äkta viner pa flaskor till afhemtning tillmoderata

ORC U S
frukost och aftonrestauration. Kall buffet a laBer-

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

I il
IIJäst blir ilängden alltidbilligast.||
%& Köp alltid en åk

|EXCELSIOR" 1i|så är Ni säker om att få en god maskin.||
ilObs.! Den kända reela, liberala be-»i

handlingen. Obs.! ||
éé Axel Wiklund, uiQima

- canm*n #mGeneralagent och inne- HJa"r Fellman M
flhafvare afExcelsior de- fp

poteniCentralpassagen ÉM

'wmmmwmmwmmmmåÉ

Tschaikowsky och Brahms
Ur Tschaikowskys dagbok,

En rysk tidning titgaf nyligen den
aflidne kompositörenTschaikowskys dag
bok. Rörande hans bekantskap med
Brahms, som han år 1887 träffade i
Leipzig hos den utmärkt.e violinisten
Brodsky, innehåller dagboken följande:

När jag komtillBrodsky's vid lunch-
tid klockan ett hörde jag en behaglig
musik från piano, viol och violoncell.
Kort sagdt, jag befann mig iett nu
på repetition af Brahms' <iå nya Trio,
som följande kväll offentligen skulle
uppföras. Pianostämman sköttes af
kompositören, och jag hade tillfälle att
för första gången se vår tids ryktba-
raste tyske musiker.

Brahms är af medelhöjd, litet kor-
pulent, men af ett sällsamt tilltalande
yttre. Håns fiua hufvud, som redan
något grånat, erinrade mig om de ry-
ska prästernas utseende. Han eger in-
tet af en vacker tysks karakteristiska
drag, men den sympatiska mjukheten
i linjerna — det något långa, tunna
grå håret, de goda grå ögonen — allt
återförde imitt minne bilden af våra
älskvärda andliga typer.

Brahms är liflig af naturen; hans
sätt enkelt och rättframt, och de tvä
timmar jag tillbragte i hans sällskap
äro mig kära att minnas. Jag är dock
ledsen att, trots vår gemensammasam-
tidiga vistelse i Leipzig, tillfälle ej
gafs mig att bli närmare bekant med
denne framstående man; skälet var
följande:
Ilikhet med alla mina musikaliska

ryska vänner ärar jag Brahms endast
för hans ärliga, allvarliga musikaliska
arbete. Oaktadt min önskan att kunna
beundra, har jag dock uldrig lärt mig
hålla utaf eller älska hans musik.
Brahma musikaliska inflytande är i
Tyskland vida spridt. Ett stort antal
musikaliska individer och inflytelserika
personer så väl som hela musikali-ska
institutioner hafva särskildt egnat sig
åt odlandet af Brahms musik

—
stäl-

lande honom nästan ijämnbredd med
Beethoven. Dock existerar äfven ett
anti-Brahmskt parti iTyskland — men
ingenstädes kommer han att så länge
förbli en främling som imitt fädernes-
land. För oss ryssar är hans musik
torr, dunkel, obestämd.

Känsla för melodi, betraktad från
rysk ståndpunkt, har han ingen. En
musikalisk tanke blir hos honom aldrig

genomförd. Knappast framkommer en
musikalisk fras förrän den genast dra-
gés in uti en hvirfvel af oviktiga pas-
sager och stämningar — liksom hade
kompositören till mål att vara djup och
obegriplig. Han leker och gäckar med
den musikaliska känslan och tillfreds-
ställer den ej, liksom skämdes han för
det språk hjärtat begär. När nian
åhör hans musik frågar man sig själf:
Ar Brahms djup, eller vill han med
låtsad djupsinnighet dölja sin fantasis
fattigdom?" Hans stil är nob?l och
han trår ej, likt våra moderna kom-
positörer,efcer yttre effekter. Ej häller
söker han att slå an genomett briljant
prål eller nedlåter sig tillimitation eller
b.vardaglighet. Allt är allvarligt —
nobelt och själfständigt —

men idetta
allt felas dock skönhet! Detta är min
uppfattning af Brahms och så tänka,
så vidt jag vet, alla ryska musiker och
hela den ryska musikaliska publiken.

För två år sedan uttalade jag öppet
min mening om Brahms till Hans von
Biilow. Han svarade då: Vänta; den
tid skall komma, då djupet och skön-
heten hos Brahms skall uppenbaras
eder — liksom af sig själf. Jag för-
stod honom ej häller på mycket länge,
men så dagades det för mig! Med er

kommer det att gå likadant." Jag har
väntat — väntar och väntar förgäfVes.

Jag beundrar djupt Brahms artisti-
ska personlighet ocli bugar mig förden
jungfruliga renheten ihans musikaliska
idéer; beundrar hans stolta frigörelse
från all Wagnerism eller Lisztska lok-
kelser

— - men jag beundrar ej hans
musik. Detta hindrade mig ej från
att önska och vilja stifta närmar per-
sonlig bekantskap med Brahms,, och
jag råkade honom ofta tillsammans med
Brodsky och andra af hans framstående
beundrare. Det var både egendomligt
och angenämt att befinnasig midtbland
alla dessa, hvilkas ideal jag ej kunde
tillbedja, men med hvilkas tankar och
känslor jag var i full harmoni.

Bralims viste eller kände instinktmes-
sigt, att jag ej tillhördehans parti och
gjorde intet försök tillnärmande. Han
var vänlig mot mig, som mot alla an-
dra

—
men det Var också allt.

Dock, allt hvad jag hörtom Brahms
som människa ökar än mer den saknad
jag känt att, trots Von Bulows profetia,
aldrig ha förstått honom som musiker.
Brahms är en ovanligt fin och ädel
personlighet och han uppväcker djup
kärlek och vänskap hos alla dem han
kommit inärmare beröringmed.
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ABk «~b>. ms.«». ill-r m-m* Mfl *r^.». -_■■& AAL 1 X a^a dagar från kl. V,9af origi- Obs ! Matiné alla hela-
M^M^fiÄlraiiÄl I«Mj¥ ©MU AltOlllSOllSert nalWienerdamorkestern,kallad fria dagar mellankl.1&flp 7 Wiener Schwalben. 3 e. m.

mrtnaw S rß^ M^ 1 MF V> wr ar odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-AteNer*Bfr~*^ -^J^- -■- MjJ Mj M Äji Hi I^l ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk
K^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ett wälgjPrdt arbete behöfvar jr.ke vara förenadt medGlogatan 3
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, A.O.Seeck,

f^P' %Hior " Skilnaden4, T.70.
Alexandersg. 36,

T. 71.

Sforf & välsorterat lager

Veloeipedfillbehör
& SYMASKINER
hos Fritz Schröder.

Helsingfors— Åbo.
N. EspLg. 37.

K
Obs.!Nauinann's utmärkta

fabrikat.

Parakan Salak Tee
ifrån

Parakan Salak Tee Onderneming Java Assam

VpsV

JAVA-ASSAM
GedeponeorolFabTism:

Säljas ide flesta välsorterade kolonialvaruaffärer
härstädes.

Parakan Salak Tee
I. Absolut kemiskt rent, fritt från alla för

hälsan skadliga beståndsdel?r, aromatiskt och väl-
smakande.

II Största garanti för ren oförfalskadvara,
säljes ioriginal förpackning pr Vio. Vso> V4l Va kilo.

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

genom undertecknads parti- och minutförsäljning vid
Norra Esplanadgatan 37.

KARL GOHLE.
Generalagent för Finland & Ryssland,

cé

Dn I r IVi nHB
qualité exquise, Reeolte1850

Renault & Go.
COGNJJG f|

É o P"^serveras a alla förstärk"^ K*Massens restauranter. föte

MPililirrpii orr enuine rra^s p^^sch
riill^iUll Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant.
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ICarte dor.
TM

IIRROYJ
% CHAMPAGNE. [?
I i

I

Franska Lifförsäkringsbolaget

LfUrfoaine.
Carl J3ergroth.

Alexandersgatan 21.
T. 750.

Stort välsorteradtlager af
Cognac,

Rom och
Likörer

såväl på originalflaskor som litervis
från fat.

Generalagenturen Helsingfors,
Mikaelsgatan 1

_l i ITT 111 Efter utländskt mönster serveras direkt från fat ti 1» ¥ n Tr i A il ril Ii /k iTisilnil-lilclKL »" tis"""iHiaa"1
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j\£C£O<~
Velocipederna blifva för säsongen

1896 på grund af

Cfeganf utstyrsel,
cffloéernaste Konstrußtion,

®aranteraå styrßa,
billiga prisar

mest eftersökta och lättast försålda, livarför be-
nägna order itid torde insändas

Begär vår nya illustrerade priskurant. Alla
slags råmaterial och tillbehör till marknadens
lägsta pris

JOHN TOURUNNEN & C:o.
Helsingfors. Wiborg.

OBS.! Hvar ocli en, som af oss köper velociped,
är gratis olycksfallförsäkrad för
Fmk 5,000.

Ledig annonsplats.

J. C. llffxmontan \>. „ C " ■>
mm» E.N>berg. Vir\er & jpintuosa.

Franska sjuk- och olycksfallsförsäkringsbolaget

I/lame et la Seine.
Generalagentur: Helsingfors,

3Vl±lsL.£tOl£S§£l"t£XT . X.

>
>

en
>

'■ ■'"'VI

"
"10i

* .-v.1

4: 50 (i
?å 3 mk
Itaå: vill Ni
strö

irofkort å1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- m m »^ B? R W **&**inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. i^ iJCi *J ■ MJi ÄJ I^l
ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Ede^Mil^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Glogatan 3

Den berömde kompositören Dvorak
berättar med djup rörelse om den älsk-
värdhet Brahms visat honom, sedan han
lärt känna Dvoråks värk, hvilka ingen
ville utföra eller låta trycka! Brahms
gaf honom då ett kraftigt bistånd och
lät sin slaviske kollegas okända talang
komma till värdigt erkännande.

Många andra exempel berättades mig
om den store symfonistens älskvärda
karakter och ädla personlighet.

Notiser.
—

Edvard Wilhelmsson. Till
förmån för den glade skämtaren, som
nu ligger fängslad vidsjukbädden, gifva
medlemmar från svenska teatern instun-
dande söndagenpopulär konsertiBrand-
kårshuset. Den närmaste afsigten med
konserten är att försättahr Wilhelms-
son itillfälle att ivår kunna företaga
en resa till södern, och är det att hop-
pas, att publiken kraftigt skall under-
stöda det behjärtansvärda företaget.

Programmet för konserten är föl-
jande: Dikt och musik af K. A. Ni-
kander, framsäges af hr M. Svedberg,

Bella Sorrentina, romans af I.Hall-
ström, sjungea af hr G. Henning, Rid-
a ranka" och v Jag grät" af Eken-
berg, sjungas af fru H. Gastegren, Ber-
cense af Sitt och Tarantella af Popper,
solo för violoncell hr G. Schneevoigt,
nPappaperlapp" af N. P. Ödman, fram-
säges af fru I. Bränder, Ragnhild
af Grieg, En visa af Genser, sjungas
af fröken G. Grönberg, Des Sängers
Fhich af Uhland, framsäges af hr S
v. der Osten, Andante och Cherzo af
Borodine, stråkkvartett, hrr Kihlman,
Sante, König och Foliström, Estudian-
tina duett af Lacome. sjunges af fru
H. Gastegren och hr Å. Uggla, Duett-
kupletter, sjungas af hr J. Riego och
V. Gastegren.

— Fru Alma Fohströmskonsert
i Musikaliska akademiens stora sal i
Stockholm var ej så talriktbesökt som
den förtjänade, men därtill bidrog väl
iej ringa mån dels den olämpliga da-
gen (långfredagsaftonen) och. dels den
samtidiga generalrepetitionen i Öster-
malms kyrka å Skapelsen, hvartill väl
ett par tusen personer infunnit sig,
skrifver ett svenskt blad.

Den framstående sångerskan, bördig
från Helsingfors, som vi nu hade nöjet

höra för första gången, är en artist af
den fullödigahalten, som man ej ång-
rar att göra bekantskap med. Om ock
rösten ej numera äger fullt den rena
och klara fraicheur, hvilken iförening
med en högtuppdrifven sångkonst gjort
fru Fohström till en ryktbar sångerska,
så är den dock tillräcklig för att med
värklig glans framhätva ett sångföre-
drag, som, det må vara på koloratu-
rens mest halsbrytande områden, inom
den ljufva, uttrycksfulla romanssången
eller istörre arier, är prägladtaf stor
intelligens och smakfull uppfattning.

Rösten, en hög sopran, är ej stor
eller volumiös,men ytterst behaglig och
lånar sig villigt och korrekt åt sånger-
skans olika och, som det förefallerha-
stigt, litetsjälfsvåldigt växlandeintryck,
egenskaper, som förläna föredragetoch
uttrycket något särdeles intressant och
pikant, hvarjämte det hurtiga och gläd-
tiga uppträdandet ej minst bidrager till
att åhörarna bli förtjusta.

Bifallet blef till slut riktigt envist,
hvilket den älskvärda artistenbesvarade
med tre nummerutom programmet,hvar-
af till de två sista hon ackompagnerade
sig själf.

Fru Fohströmbiträddes förtjänstfullt
af en pianist, hr Gustav Berger, som

spelade sina nummer med precision, god
teknik och en mycket lätt och fin touche,
men som i fråga om uttryck ej gick
utom det vanliga. Äfven lian rönte
bifall och måste gifva ett extranum-
mer. —

— Heimchen amHerde" ärnam-
net på en ny operagrundad på Charles
Dickens' berättelse The Cricket on
the Hearth", som Dyligen uppförts på
hofoperan i Wien. Libretton af d:r
Willner skiljer sig något från origina-
let, idet deuppträdande inskränkts till
sex — postiljonen, hans hustru Dot,
Edvard sjömannen, May, Tackleton och
Cricket

—
men den har satt tonsätta-

ren, den ansedde operakomponistenKarl
Goldmark, i stånd att skrifva ett ar-
bete, som allmänt sättes öfver rHänsel
und Gretel". På många år har icke
angenämare musik skapats.„Johns dröm" islutet af andra ak-
ten med en beundransvärd orkestrering
för elfvornas dans på sjön skulle, en-
samt den, göra pjesens lycka, säger
korrespondenten.
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éårefpapper Hemgjorda papyrosser

Lack & Politur iaskar om 250 sta 2: 50 p
st. å 1:25 pHH^.-j' si. a ,35 pUlO si- å 15 p

rikhaltigaste lagerafutländskaochinhem-ska sorter, linierade och olinierade.
Firmatryck utföres billigt.
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1 nRekommenderas,
hos

DAHLBERGS PAPPERSHANDELFabrik: 17 Milcaelagatan 17, 35 N. Esplanadgatan 35,
Telef.1386.Alexandersgatan 15,

Helsingfors Nja GraTjrinrioiDi jKautschuk-Stämpelfabrik Wia°^a.'- aä.
SOCiETETSHUSET.

Fredagen den 10 April kl. 8 e. m,

V\onsert & )\JtonJöreställning.

Keler-Bela
Faust.
Eilenberg.

-ProcjramH
Lustspiel-Ouverture . . H
Auf Sehnsuchts Schwingenß
Schmiedeliedchen . . , .^^^^^^^^^|
Herr Otto Charlie, som professor ihögre sa-

longmagie, antispiritist och illusionist.
Hm« lUvtorn il 11 i 1 i clowner och. dans-

i):ii-oqieTer.
Lemonska damqvintetten,

konsertsångerskor.
5 damer, svenska

l:ata sopran fru E. Lemon, l:3ta alt frk. V. Lundqvist. 2:dra alt
frk. E. Andersson. l:ata alt frk. L. Norén, 2:dra alt frk. E. Linden.
7. Ballet Peres, 6 damer, national-, karaktärs- &

balletdansöser.
PAUS

Marsch. . . . . . . . . . .Krilger.
Herr Otto Charlie^ventriloqvistmedsiname-

kaniska dock<
Wachtparadeß Eilenberg,
Lemonska damqvintetten.
Ballet Peres, 6 damer.
Geschwister Victoria, sång-
Slutmarsch.

och dansduettister

Entré Imark, länstol l:50

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å laHasselbacken serveras imat-

salen å 2:50 prix flxe.

Min son, spar icke på annonser och
du skal! icke förloradärpå.

Franklin

Annonser
emottagas af

pinska

)\nnonsa/delning
N. Magasinsg. N;o 7. Telef. 1226, till

alla jordens tidningar utan undantag.

Tidningarnas egna pris och vilkor
Ett enda manuskript!
Ett enda betalningsställe!
Annonskontroll!
Annonserna afhämtas gratis hos

annonsören vid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.

Vänd eder alltid vid annonsering til
Finlands enda

Annonsbyrå,

s
B
Blm

N. Magasinsgatan N:o 7. Telef. 1226,
där Edra annonser billigt, bekvämt och nog-

grant ombesörjas

3
IS
CD
5

BOCIETETSHUSET.
Lördagen den 11 April kl. 7Va e. m

konsert k )\JionJöreställning.
Benefiz för Kapellmästar Max Unger.

Aclier.
H. Muller

Program;
Ouverture gewidmet der Herzog

Maximilian v. Bayern ....
Violin-SOIO vorgetragen von . . .
Tongemälde 1) Trinklied 2) Sere-

nade 3) Hochzeitsmarch . . .
Solo f. PlÖte vorgetr. von . . .
Skottårs Marsch

PAUS.

Micliaelis.
H. Berg.
Max Unger.

6. Geschwister Victoria, sång och dansduettister.
7. Lemonska damqvintetten, 5 damer, svenska

konsertsångerskor.
l:sta sopran fru E. Lemon, lsta alt frk. V. Lundqvist, 2:dra altfrk. E. Andersson, l:sta alt frk. L. Norén, 2:dra alt irk. E. Linden.

8. Ballet Peres, 6 damer, national-, karaktärs ■ &
balletdansöser.

PAUS
y. Marsch.

10. Herr Otto Charlie, ventriloqvist med sina me-
kaniska dockor.H

11. Vergiss mci BichtH Segel
12. Lemonska Damqvintetten.
13. Ballet Peres, 6 damer.
14. Geschwister Victoria, sång- och dansduettister
15. Slutmarsch.

Entré 2 mk., länstol 2:50,

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å laHasslebacken serverasimat-

salen å 2,50 prix flxe.

K. JokelaS Skrädderiaffär Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Ö. HeHNksgatan 3. Telef. (333 iiliigiSliåI^HUtländska é Inhemska Nouveautés. AiexandSffiS N:oni

A. W. Eklund t C:o ,fftuadranVs"
Vin-ochSpirituosa-

Skilnadsgatan 19.
Depot å

Helsingfors

Handel.

Telefon 310

#^

wniQI

Ledig annonsplats

f^i

■J !

Generalagent för Finland, för fir- «.»morna Rude-Whiteworths i Coveitry och
*

>*Claes & Flentjes iMählhausen velocipeder.*<
>» Högbergsgatan 30. Telefon 1298. !jf

I 7%. Neooius. \
zm%mmmmmmmmmm%%

Ferd. Björklund's
Glas-, Spegel-

och

c^afvelram*
Ranéol.

15 Alexandersgatan 15
Telefon 158.

Fredr. pikberg;.IwerHHTonditori.
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors.

Äggfärger,
Fruktgeleer,

Fläckstift,
Äggtvål,

Parfymer,
Stärkelse mLedig annonsplats

K. A. Dahiins
Droghandel.

Glogatan 4,

H:fors 1896. Hutvudstadsbladets Nya Tryckeri

C. E. Lindgren's
Borst & Penselfabrik

Ködbergsgatan 9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus
Rekommenderar sina prisbelönta

tillvärkningar i parti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hålla hög rabatt. Order från lands-orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

%

Jacob

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14Eriksgatan 14 Tel. 92Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-V tonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartupp-fodring, Eeklamskyltar m. m,

Diirkopp ie

Velociped
jeepar.

Verkstad.

eR e in c k e,

0.ÖLÄNDER

MW» *i wwtSS

Skilnadstorget 2.

TTleganta spetsar, band
i-j och sidentyger billigt

hos Firma

B.Elimin.
9 Alexandersgatan 9.

Affären upphör!
Orientaliska

Artiklar
Slutrealiseras!

BonleTardsjc. 19,
Telefon 83.

Alvin Johansén

>J
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Edv.

ästa o. billigaste Kautsclmkstäniplar ilandet, samt alla
stämpeltillbeliöroutplånligt märkbläck för linnekläder,
grafer, Lacksigill gjutna & graverade nanmplåtar m.m.

VdlUt IHW lI\IP VieehäradShöWing-, Utf jUridiSka ° Ch anarsuPP^g; köper och säljer aktier
JilG IIII! I11Irt VMil IIT u i * a, J

och val"depapper; ombesörjer patentansökningar och re-IUaUl UUllll U!llllUllUllQ, Helsmgfors, Alexandersgatan N:o 52 gi£trering af varumärken,Finland och de flesta andra land.


