
10 penni.
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cFrogram~G%laåel2ä

bp^Tidning för Helsingfors Himberqs Restaurant
Telefon 1963. (f, d. Forström)

V. Henriksgatan 16, hörnetaf WladimirsgTeatrar och Konserter,/BadX/gentral\
/ Varmlufts- o \

/ Basängbad Rekommenderas. \

Rekommenderas.
"flSouper et a la carte
2~Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Middagar serveras från kl 2 — 5

Enskilda rum. Piano finnes.

N:o 79 Söndagen den 1 Mars 1896.
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J. WICKELSH.

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

OTTO ROHUE,T»
-^== VSNHANOEL.==-

prisbelönt vid Tysk Nordiskautställnin-
geniLybeck.

Juho Wirtanens
iKOAFFAB.

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

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

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

BLontor 3NT. MagasinsgatanKTso 1.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen deniMars1896

kl. 7,30 e. m.
För sjette (37:de) gången:

TIGGARSTUDENTEN.
Komisk operetti3 akter afP. Zell ochRichardGenéc

Millöcker. Öfversättning af
■Ernst Wallmark.
I Personerna.| I%±£s| /Hr Henning.

jSimon Rymanovicz J
'
( *)

OPalmatica, grefvinna Nowalska .Fru Grunder.

IvanJanitzki

Ksla.va} }~s döttM "" '

v/fYerste Ollendorf, guvernör i
Krakau. . . . .. . . . .Hr Kiégo.

von Wangenheim, majorl ■ , fHr Malmström
von Henrici, rvttmästarel ., , IHr Hansson.
von Sehweinitz,löjtnantfslSK^al )Hr Wetzer.■
von liiclihoflfen,kornettJ JFrkPaldaniHBogumil Malakowski, Pa]matica^^^^^^H^^|

kusin B
Eva, hans fru H
OnuphriCj Palmaticas lifegne . .1
Pistol, sp.i-geant vid svenska lif-8888888

Hr Wilhelmsson.
Frk Tschernichin.
Hr Beckman.

Hr Ahlbom.dragonerna
Enterich, sachsisk invalid, fång-

väktare på citadellet .
Alexei, en värd

Hr Castegren
Hr Lindh.

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 försiggåriKrakau. Tid:1704,underko-
nungens af Polen och Kurfurstens af Sachsen,Fredr.

August II:s, benämnd ..den starke" regering.
*) Simon Rymanoviez Gerda Grönberg,
**)ILauras roll debuterar Frk Mathilda Keyser.

***)IBronislawas rolldebuterarFrk.Emmy Bonnevie.
Iandra akten] dansas Mazurka ur Lifvet för

Zaren" af Jenny Spennert och Alma Stenfors.

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

Filharmoniska Sällskapets SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Maaliskuun 1 p:nä 1896

Bana'in vieraitunäyiäntönä
Näytellään

01EN SOPUKKA.
(Das Gliick im Winkel.)

3-näytöksinen näytelmä. Kivjoittanut Hermann Suder-
marin. Suomentanut Benjamin Leino.

Henkilöt
Wiedemami, alkeiskoulunrehtori.Benjamin Jjeino
Elisabeth, hanen toinen vaimonsa *) — — —
"?"\ Wiedemann'in lapsia (Helmi Tala^
Emil i ensi avlösta |^^^M
Wapaaherra von Jtttcknitx, Wit/.-^B

Kaarle Halme.
Hanna Kunnas.

lingin omistaja
Bettina, hanen vaimonsa . . . .
Tohtori Orb, koulujen piiritar-

Taavi Pesonen.
Mimmy Leino
Knut Weckman.
MimmiLäliteenoja.

Rinna Orli
Dangel, aliopettaja^^M
Nrili (.(ilirr. ].. tr:r|TTji^^^^^^^|
liiiosa. Wiedemann'iii palvelus^^^^HH^^H

tyttö Ilma Tälitmeii^^H
*) Elisabeth . . .Ida Aalberg Uexkull-Guldenbana|
Tapahtun pienessälääninkaupungissaPohjoissaksassa

nykyaikana.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo VaBJa
loppu k:lo 10.

Alla dagar WÄ 4 a 1 TT & W» B Alla dagar

Middagskonsert /vttonkonserj
Ir.n; kl. 3e. i" II 1' I "I^^

57:de Populära Konsert
iDECx^£txxcLls.Åzr@l3.'U.set>

Söndagen den iMars 1896

Program
Ouverture till op „Indra"

Serenade roccoco" . . .
La Folia," för violin . .

Flotmo.
Meyer-Helmund,
Corelli.

(Hr A. Arvesen.)
Finale ur op. Judinnan" Halevy

PAUS

Ouverture till op Don Juan" Mozart.
{Eibenschiitz.
\Massenet-Hubay,

a) Réverie ) . ...
b) Crépuscule ) for violm

(Hr A. Arvesen.)
GrieaSolvejgs sång ....

Zug der Frauen" ur op
hengrin" . . . . . Lo

Wagner

PAUS

9
10
11

Drömbilder-fantasi
Soldatenlied . .
Dlfåsa Marsch .

Lumbye.
Monjuschko
Söderman.

Konserten börjarkl. Va 8 e. m.

€$a6eri zJiajanus.

Damkapellet
SOH"W -A. 3EI

yWagasin du Jsford.
Vamfiappor, jacquetter, siåenvaror, ylletyger för

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

specialiteter till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader
m. fl. handslöjdalster. Millbehör för glodrit-
ning & snidning s. s. mönster, färger, tarms-

nissor vax m. m.
Beställningar emottagas med tacksamhet och ut-

föras til) billigaste priser.

Finsk 3{onsfsföiel öfsfäffnincj.
Mikaelsgatan I. Tel. 883.

Ledig annonsplats, Ledig annonsplats
AXEL PALMROOS

■*7"laa.2t££ax-
Lager af fina äkta Viner,

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

MM FenlanaHn listakl.Fotogr.atelier. Ele- ■*Iförhållande till arbetets
IM. CbpidMdULJ. 01, ganta arträttivisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri

9 (Catams hus). 3 ixxlx.pr dussin. sen iHelsingfors.
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JULIUS SJUGREN
Mika&lsgaUXi* ■/ Centrals hus.

IYlle-- och frikoivaruaffär.
£ Välsorteradt lager. Billiga priser.
3 ______„

«£i//örsäHringsaktisbolaget

JSifforsäfiringar é JBifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkrinasvillkor.

< Hagelstams bokhandel. >
Ojämförligtstörsta lager fransk literatur.

Subskribera på
Finland,i"toilcioi- r

176 vyer från hela vårt landi elfya häften ii f

Konst & Kappersliandél.

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

NEUMANN.
FA BRIKt

Hiimlcberg N:o 5. Téfeféh 1334
Försäljinni/slukaltr:

Trekanlen 3 (Spennerts hus) lel. 033. J&öilra
hlsnlanailgatan 2, telef. U2B. Salnhal-

len70- 72.o#
111

CO "].s
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l:sta klass

Badinrättning,
Wladimirsgatan 32

J. W. Engberg.

Perssons Svenska Stickmaskiner
ULL GARN

/ r/Jtf urval:
Zefir & Kastoi-garn,Macramé^ Virkgarn,Fiskargarn,
Märktråd, Rulltråd, Nålar till alia slags stickma-
skiner, Barnkostymer, Tröjor,Strumpor. Damasker,
Vantar etc.

all slags maskin-Beställningar
stickning emottages.

Telefon 1332Mikaelsgatan 2
TU. NKOVIUS

\
FinskaJärnsäng-sfabriken.R

Ilinta speaialaffur iFinland pir

Järnsängar & Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustreradekalaloger på begäran.Q
N:o SO AlexandersgatanN:o SO.

Emil Rehnberg. Q

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
v 1ner &

SPIRITUÖSA.
Specialitet

Moderna
Filthattar

10 Fmk,

Silkeshattar
20 Fmk.

Värk-stad för Re-
jiarationer.

Klubbmedlemmar obs.!
Å Nylandska Jaktklubbens

paviljong
serveras &, la Oarte alla dagar.

LO

o
M> IIAUISCHUXSI AMPELFABRIK,rfj

SOCIETÉTSHUSET.
O R C Q S BODJIG A."

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

ORC U S
frukost och aftonrestauration. Kallbuffet a läBer-

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

11 blir ilängden alltidbilligast..8
II Köp alltid en |p

iEXCELSIOR" I
||:8Ä är Ni säker om att få en god maskin.||
IIObs.! Den kända reela, liberala be- »«

handlingen. Obs.! <f|
ÉÉ Axel Wiklund,

UiQ|moi. miim»n #11Generalagent och inne- Hjalmar Fellman m
||haivareafExcelsior de- WpöteniCentralpassagen s2£s

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

Filharmoniska Sällskapets
58:de Populära Konsert
i Bz*a.xi.ca.l3E-åx*sli.vi.s©t

Tisdagen den 3 Mars 1896

Konsert-Ouverture
Der Schäfer putzte sich zum

Andante för stråkork

La Jeunesse d'Hercule, sinf. dikt Saint-Saens,

Ouverture rlm FriihliDg"
Polonaise de Concert, för violin Beeekwsky.

(Herr Charles Gregorowitsch.)

Förspel till Parrtfal"
Irrblossens dans ur Faust

Konserten börjar kl. kl. lj% 8 e. nu

cffioSerf cffiajanus.

Tanz"

Program

PAUS.

PAUS.

Foroni,

Lassen
TschcukÖKx/ä^

Golamark

Wagner,
Berliaz,

. . Ijlszt.

1

i 3

4

Ungersk marsch

jäle, & -r- ätL BS *». »i^M A ttL 1 4. alla dagar från W- V29 af origi- Obs! Matiné alla hela-
MW%5n SBL wÅ mSLmB.SffljB Ji* « AIXOIIKOnSörU nalWienerdamorkestern,kallad fria dagar mellan, kl. 1&
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Teater.
Ändtligen i senaste vecka fick ,,Pa-

stor Jussilainen" stryka pä foten frän
svenska teatern och gifva rum för den
bullersamma och lefnadsglada Tiggais-
tudenten". Mången hade tidigareläng-
tat efter vaktombytet, menpastorn höll
sig envist uppe och skall helt säkert
alt framgent, mellan verserna, låtahöra
sin breda dialekt.

Men för närvarande är det som sagt
Tiggarstudenten a, som är herre på
täppan och det ser ut, som om hans
muntra regemente blefve långvarigt, ty
de tio är, han fått hvila i ro, haiva
mycket lätt glidit öfverhans rosiga an-
lete. Visserligen en rynka här, en ska-
vank där, men åndå... är — bekant-
skapen ytterst angenäm att förnya. Det
är någonting oemotståndligt skrattre-
tande att åter höra dessa gamla, genom-
utslitna melodier och dito vitzer. Man
grinar från början till slut.

Uppsättningen är den gamla minnes-
värda och äfven rollfördelningen delvis
densamma som förr.

Fröken Gerda Grönberg, som spelar
Simon Rymanovicz är lika käck och
sjunger lika friskt som förr.

Fru Castegrén i sin röda peruk och
originella koaffyr är en hänförande före
teetae och iBronislavas roll debyterade
fr. Bornwvie, som sjöngden stackars lilla
hungriga grefvinnans parti på ett förtju-
sande sätt. Synnerligast aptit-kuplet-
ten isista akten. Däremot liknade fru
Grihiders Palmatica mera en Sioux-in-
iian än en polsk grefvinna.

Finska teatern drager fulla hus h^arje
afton. Hela staden rusar för att se
Ida Aalberg iSudermaßn's Das Gliick
im AYinkel". Folk som ej begripa ett
ordfinska, åtminstone ej den finska, som
talas på finska teatern, fylla teatern
hvarje afton. Och det är mödanvärdt
att ställa sig i kö och genom puffar
och knuffar eröfra sig en plats till
Ormen sopukka". Icke strängt taget
för styckets egen skull, ty det är full-
ständigt samma historia som Giacosa's
„Stulen lycka" ibetydligt sämre upp-
laga, utan för det utmärkta sätt på
hvilket finska teatern gifver detsamma.
Och främst naturligtvis för Ida Aal-
berg's skull, som af Elisabeth Wiede-
mann gjort en af sina mest helgjutna

skapelser. Och därmed är ofantligt
mycket sagdt.

Det ligger öfver konstnärinnans spel
någonting så sant, icke teaterliktivan-
lig bemärkelse, att man ovilkorligen
rycks med från första till sista scenen,
och då ridån går ned efter tredje ak-
ten, stannar man oafsiktligt kvar på
sin plats försjunkenibetraktelse öfver
denna storartade konst, som Ida Aal-
berg besitter, konsten att bringa en att
glömma, att man är på teater.

De medspelande gjorde samt och syn-
nerligen sina roller förtjänstfullt och bi-
drogo alla till den utmärktaensemblen.

Uppsättningen var omsorgsfull och
af förträfflig lokalfärg.

L'ami Fritz

-♥*♥■♥-

En Hummel-Anekdot

Pianovirtuosen och tonsättaren Kum-
mel var en gång på en tourné iRyss-
land. Efter att hafva blifvit mycket
hyllad i Petersburg, reste han till
Moskwa, där då för tiden den berömde
pianisten Field bodde. De båda konst-
närerna hade aldrigsett hvarandra,men

kände mycket väl till hvarandra par
renommé

En morgongick Hummel, enkek klädd
såsom vanligt, till Field, som bodde
i ett litet lågt hus vid en. bakgata.
Han träffade konstnäreninattrock, med
pipan i mun, sysselsatt att gifva un-
dervisning åt en elev.

Jag skulle vilja tala vid herrKftld",
säds Hummel.

Det är jag, hvarmed kan jag stå
till tjänst."

nÅh, jag ville endast göraer bekai.t-
skap. Jag är musikähkare ochiaffä-
rer här iMoskva men jag ser att
ni är upptagen,, för all del låt inte mig
störa, jag väntar."

Field bad honom taga plats och frå-
gade om tobaksröken generade honom.

Nej for all del", svarade Hummel,
jag röker själf."

Främlingens närvaro gjorde, att ele-
ven skyndade sig att gä. Innan dess
hade Field noga granskat sin gäst och
funnit hans yttre synnerligen tilldra-
gande. Han började samtalet med att
fråga: nHvad gör ni här iMoskva?"

Hummel svarade som förut, att han
var kommen till Moskva i affärer, och
som stor musikvän ville han ej lämna
staden utan att höra den mångomtalade

yj TW^ Bjl TT M Wa\ n T^T -:r odisputabelt Hslsfogfor
X» JL mlå m^/ B, JEi I|i X^l ganta och omsorgsfullt reiou

I Ett wältjjordtarbeteGlogatan 3

s billigaste Fotografi-Alelier. För en*
scherade visitkort. För blott Frnk 14:— Jj
behöfvor icke vara förenadt med högaP"
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i iRenault & Go.
Ledig annonsplats.
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$mStort lager afde bästa
beklädnadsmaterial.
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<1Söderströms Café & RestaurantMpl PilllfrPP!] orr Genuine )\rraks punsch

111 111I Ull Guldmedalj i Paris 1889.
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Östra Henriksgatan N:o 1.

Gambrini Restaurant. , t̂m,t. »»be-.. Vir\er&Spirituösa. p

EL.KORSETTER Carl pergroth. Helsingfors LACK & POLITUR
liekornmenfleras

FABRIK:påbeställ-
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort .välsorteradt lager af 17 Mikaelsgatan17.

Ledig annonsplats sting och
lager Cognac,

Rom och
c -o
g: »

Likörer Ledig annonsplats\\.Lindfors, nåväl på originalflaskor som litervis
från fat.Hélenegatan 2.

Ledig annonsplats.

Fields talang. Ehuru Field höll sin
gäst för tämligen påflugen, improvise-
rade han en af sina Nokturnos, som
han städse förstod att föredraga så
hänryckande. Hummel tackade honom
och försäkrade,att han aldrig hörtpiano
spelas med så mycken färdighet och
känsla. Field svarade då iutmanande
ton: Då. Då ni är musikälskare kan ni
väl också spela något för mig?"

Hummel sade, att han blott sällan
hade spelat litet orgel i sin fädernestad
och naturligtvis inte kunde väga sätta
sig vid pianot efter Field.

Det är precis detsamma, livad det
blir", sade Field, en nusikälskare har
alltid fäst isitt minne något eller några
stycken, som särskildt tilltalat honom
och dem kan han alltid utantill," tillade
han och log i förväg öfver hvad, som
komma skulle.

Hummel satte sig vid instrumentet
och började utan vidare inledning att,

spela just samma motiv, somField nyss
både spelt och varierande det på etc
så öfverlägset sätt att Field ett ögon-
blick satt som förstenad. Men det
dröjde icke länge förr än Lan lät to-
bakspipan falla ur mun, torkade sina
ögon, tog Hummél bakifrån om halsen,
hyste honom och utropade djupt rörd:

rNi är Hummel! Blott Hummel kan
improvisera på detta sätt!"

—«""►—

Notiser.
— Herr Arve Arvesen. Herr Ar-

vesen som i fjol tillhörde Helsingfors
konsertorkester, är numera engagerad
som konsertmästare vid f. d. Muller-
Berghavs orkester i Åbo. Ä nämnda
ort har herr Arvesen erhållit de amp-
laste loford iör sitt gedigna spel och
särskildt sin vackra ton. Då han i
kväll uppträder som solist pä populära
konserten blir Helsingfors publikitill-
fälle.att själf bedömahans musik, och
äro vi för vår del öfvertygade om, att
herr Arvesen till fullo skall fylla de
förväntningar, som med anledning af
recensionerna i Åbo tidningar ställas
p(å honom.

— Charles Gregorowitsch, som
sedan en tid uppträdt å populära kon-
serterna härstädes har om lördagsin
beneflce. Trots sin ungdom har Gre-
gorowitsch redan nått en virtuositet,
som icke står efter vår tids yppersta

mästare; ja till och med hvad tonens
skönhet beträffar torde väl knappast
någon kunna mäta sig medhonom, utan
att likväl friheten och elegansenispe-
let det minsta fått vika för klangskön-
heten

Vi äro fullt öfvertygade om att in-
gen af Helsingfors musikälskande pu-
blik skall försumma tillfället att vid
hans recettafton lyssna till hans härr-
liga toner och genom ett talrikt besök
visa konstnären sin erkänsla lör livad
han gifvit oss isin musik.

— Framtidens varieté. IGöte-
borg förevisas för närvarande Edisons
uppfinning kinetofonen, en apparat som
kombinerarkinetoskopetmed fonografen.

Kinetoskopet ioch för sig utgör en
anordning, hvarmedels för åskådaren en
serie af fotografieraf ett föremåli olika
ögonblick och ställningar af lefvande
rörelse återgifva samma rörelse isam-
manhang. Sålunda om, såsom nu sär-
skildt är fallet vid förevisningeniGöte-
borg, fotografiserien återgif^er en dan-
serska i en följd af växlande ställnin-
gar under dans, så ser åskådaren heune
dansa. Kombinationen med fonografen
afser att på samma gångför örat åter-

gitva den musik, efter hvilken dansen
utföres. Iden göteborgskakinetofonen
är det en miss Carmencita, som upp-
träder ien spansk dans, under det or-
kestern pr fonograf spelar Alma".

— AfvikneBerlinadvokatenFried-
manns hustru har nu också uppträdt
å Eeichshallenteatern iBerlin och äf-
ven dit lockat en högstovanlig publik.
Hon möttes af en rik skörd af blom-
mor. Hon har en liten, men välklin-
gande och välskoJad mezzosopran, som
snait fann sig efter de första ögon-
blickens förlägenhet. Berliner Tageblatt
säger, att bristen på skådespelarrutifl
och uppträdandet af en dam, som länge
rört sig i societeten, just var hvad som
gaf fru F:s upptiädande dess förnäm-
sta lockelse.

— Ett gästuppträdande,om hvil-
ket man förgäfves sökte någon under-
rättelse å programmet, uppväckteisön-
dags afton iStuttgarts hofteater skäl-
lande skrattsalfvor, beledsagade af lif-
liga applåder. Man gaf ,,Nuruberger-
dockau. 1

' Visserligen höll ani.-sten: ' i
sig bakom scenen, men lockade likal
fullt till och med bångarne på fcenenl
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©
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■*50 (profkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- m fwy Wj\ W W Wjl ||W -
"å« I-F* inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. Jl SEI MJ M JCi MM IM %f.VHI Ni ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till
Tx*oxxx. Glogatan 3 w
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SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 1Mars kl. 8 e. m

)\/tonJöreställning.
Program

Ouvertu^^^HIdylle, \\ahei^^^^^^^^^^^^^^^H
Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasängarel
Fröken von Saskaly, kostymsoubrette. |
Neapolitanska Sångtruppen Cirena medTenoren

Fuentini.
PAUS

Marsch.
Tänzchen auf griiner Wiese . . .EUenberg.
Familjen Noiset, 4 personer enastående evolu-

tioner å monocycle.
Em Waldconcert EUenberg.
Fröken von Saskaly, kostymsoubrette.
Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasångare.
Neapolitanska Sångtruppen Cirena medTenoren

Fuentini.
Slutmarsch.

Åndring af programmet förbehålles.

Sexor å la Hasselbackenserveras imat-
salen å 2,50 prix flxe

Lassen.
Waldteufel,

Ledig annonsplats

Ang. LudY. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg.26.

Telefon 169.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

»Quadranfs'
""^-%.^.»-%-'%.-^»

G. F. Stockmanns
Bepot å

SOCIETETSHUSET.

Wafiné.
Söndagen den 1 Mars kl. 6 e. m

Program:
Marsch

Familjen Noiset 4 personer enastående evolu-

tioner å monocycle

3 Signor Vicentio Pasqualis,italiensk operasångare

4. Fröken von Saskaly, kostymsoubrette

5. Neapolitanska Sångtruppen Cirena med Tenor
Puentini

6. Slutmarsch

Ändring af programmet törbehålles.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
iidtitiimai

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

SOCIETETSHUSET.
Måndagen den 2 Mars kl. 8 e. m

V^onsert k )\Jtoa|öreställning.
Program

Marsch.
Leichte Cavallerie Suppé.
Ich liebe dich, vals Waldteufel.j
Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasångare.
Fröken von Saskaly, kostymsoubrette.
Herr S. 1. Kutusoff-Smolenski, Rysslands för-

nämste solodansör.

PAUS
Löwenjag1 Kölling.
Herr BenoiS Pewsener, enastående prestationer
i salong-magie.

Familjen Noiset, 4 personer enastående evolu-
tioner å monocyole.

Signor VicentiOFasqualiS, italiensk operasångare
Fröken von Saskaly, kostymsoubrette.
Herr S. I. Kutusof^Smolenski^iationa^^^^Bruktärsdtuis
SiutmarschH

och ka-

Åndring af programmet förbehålles,

Sexor å laHasselbacken serverasimat-
salen å 2:50 prix flxe,

i
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Angbokbinderi
14 Eriksg1

Kontorsboksfabrik,Linj
tonage & Askfabrik, I
fordring, Reklamskylta:

Diirkopp ét

Veloeiped

Fabriken FENIX
atan14 Tel. 92
eringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
itelier för plansch- & kartupp-
m. in,

Eleganta spetsar, band
och sidentygerbilligt

hos Firma

H. Elimin.
9 Alexandersgatan9.Verkstad.

I
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Spirituosahandel
Cognac,

Likörer.
Rehnska <&

Bourgunderoiner.

m Franska lifförsäkringsbolaget.

|IyLRBAINE.|
gfi. Bolaget meddelar fördelaktigaförsäkringar af ig?
*&(/ alla slag. Genom samarbete med sjuk- och olycks- \{§p
ÉgW fallförsäkringsbolaget L'Urbaine et la Seine bevil-
a 3as de försäkrade vid sjukdom och olycksfall sär- W

skilda förmåner, hvilka fullkomligt säkerställa så- ((fågjj; väl den försäkrade och hans familj, som ock de (få
gC personer, ined hvilka han står iaffärsförbindelse y@550/ för den oundvikliga förlust, som en sjukdom och (ffå(gfr ännu mer en obotlig sådan eller en olyckshändelse ffåmedföra. Bolagetefterskänkernämligen, såsom all- *}&

mänt bekant, premierna förhela sjukdomstiden och !^p
gfr utbetalar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obotligg£ och resten vid dödsfall. w
«>i< Bolaget L'Urbaines försäkringaräro därförsär- (^

skildt att rekommendera för herrar affärsmän, då /*fe
0< det gäller att säkerställastörreaffärsföretaggenom w
SK/ liffiirsäkring, emedan sjukförsäkringen motvärkar (J7j|
%/h de ledsamma störingar svårare sjukdomsfall alltid
SfTi "uedföraoch hvilka ofta nogbringaborges- och för- w?lagsmän stora förluster.För dessa väsentliga fördelarerfordras icke nå- ifSl,«gv Sra extra premier utan endast att den försäkrade w

afstår från den årliga vinstandelen. (fä
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1*

g)> Carl von Knorring-.

Ledig annonsplats. Ledig annonsplats

Jouvin & C:o's
världsberömda franska

Aggfårger,
Fruktgeleer,

Fläckstift,
Äggtvå],

Parfymer,
Stärkelse m

HANDSKAR
säljas endast hos

W. TAHT K. A. Dahlins
Droghandel.N. Esplanadg. 37

Göhles gård.
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tßrefpappar Hemgjorda papyrosser Realiseras
% n Orientaliskarikhaltigaste lagerafutländska ochinhem-

ska sorter, linierade och olinierade.

iaskar om 250 st. å 2:50 p,
st. å 1:25p.iKäst. a 35 p,

MJ.O si- å 15 p.
Ledig annonsplats,

i »
Mattor, Dranerier, Brodericr, Turkiska bord, Puff
stolar etc.etc.Firmatryck utföres billigt hos

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Telef. 1388.Alexandersgatan 15.

1J.F.Sjöbergsatt skratta. Just i det ögonblick då
dockan „genom djefvulens makt" får
lif och kommer in genom en sidodörr,
lät den för användning i den därpå
följande operan Pagliaci" väntande
åsnan höra sitt melodiska Y-ahur fulla
lungor. Det långdragnanaturljudet vär-
kade åtskilligt besynnerligt när det
blandade sig medden smekande Adam-
ska orkestermusiken och fröken Sutters
ljufva röst. Att hon ej var den, som
roades minst af den oväntade gästens
hjälp, kan man lätt tänka sig och att
iion äfven utan afundsjuka afstod de
skallande applåderna ät honom är väl
tämligen säkert.

— ,,Folies-Marigny", den teater i
Paris där Offenbachs Bouffes parisiens"
grundades och Lecocq förtjänte sina
sporrar, hs-r uppstått iny och präktig
gestalt samt invigdes nyligen med ett
tillfällighetsstycke af Michel Carré och
Collas: Le Dernier de Marigny",mu-
sik af Edm. Misse, jämte en prolog af
ArmandSilvestre,hvartillFrancisThomé
skrifvit musiken. Teatern är inredd
med stor lyx och har en utmärkt ba-
lettkår

■*"'*■

H:fors 1896, Hbl. Nya Tryckeri

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Ködbergsgatan9,

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus

..„ Rekommenderar sina prisbelöntatUlvarkningar i parti och minut tillbilligaste priser, återförsäljare er-hålla hög rabatt. Order frän lands-orten expedieras prompt

C. E. Lindgren

Ut

inf

IJoiilnanlsf,". 19,
Telefon BS.

Alvin Johansén

Vin-

Horn <&

Trekanten 3
Telefon2066.

Ologatan 4


