
10 penni.
*#
«9"^cFroamm^laåei

Tidning för Helsingfors Himbergs Restaurant
C»

Un
°

Telefon 1963. (f. d. Forström)
V. Henriksgatan 16, hörnetaf Wladirairsg.Teatrar och Konserter. Rekommenderas.

/Bad\
/isentraiX

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

Souper et å la carte pe
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Middagar serveras från kl. 2— 5.

Enskilda rum. Piano finnes. I

N:o 84. 1896.Fredagen den 13 Mars.
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Alla dagarAlla dagar T¥ i Ii TT åto nMiddaeskonsert ÄOt 6 1UlflUlUUctg^KUilbbiU Wiener Damkapellet
från kl. 3 e. m. SOH"W -A.H.Z.

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m.

KT7I ni o i ■, ■« FörstaAtellern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -f-^ jnp j~>l j-i -q «-m. &. Stanlberg Ateue^*.^ä^^-
*** -b 010ixKA*

OTIO ROHDE, Aleksa
srg-

J. H. WICKELS du jVord.yWagasin -== UiNHANDEL.===-
Arralts-Puiisch.WiiåiiSL Hbamfiappor, jaoquQtler, siåenvaror, ylletyger för prisbelönt vid Tysk Nordiska utställnin-

g>n i Lybfck.

ARRAKS PUNSCH, soirQQf visit S Evaråagsåräßfer. Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända

specialiteter till innevarande saison.
Prisbelönt med guldmedalj vid inånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid utställ-
ningen iBordeaux 1895.

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

gummigaloscher, äkta Collanolia m. m.Damskrädderi under utmärkt ledning.
FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT ÅR 1827

Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen
Kontor »T- 3VEa,s»sliiss»ta,Ta. DXT:o 1.
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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 13 Mars 1896

kl. T^so e. m.
Abonnement iN:o 17.

För l:sta gången:
VIIiDFÅGEIj.

Proverb i1akt af Felix Lindberg. Inhemskt original
PERSONERNA:

Hr AhlbomBaron von Tellow . . . . . . .
Fröken vonTellow^baronens,Frk Tschernichin.

(Frk Ericsson (debut.")
\Frk Gerasimowitsch.V * a t baronens döttrar

Konsul Schinidt .
Kapten Hallenberg
Fröken Weber

Hr Swedberg
Herr Wetzer.
Fru Grunder.

Fru Silfverklo Prk Stjagoff.
En arbetare Hr Nyström.
Händelsen tilldrager sig vid en badortinärheten af

Stockholm ivåra dagar
För l:sta gången:

E!xl förlofniugi
Skådespel i2 akter af EdvardBrändes. Öfversättning

af Alex. Slotte.
PERSONERNA

Rönning, embetsman . . . . .Hr Enström (debut.)
Fru Roiiiiing-, hans hustru . . .Fru Bränder.
Signe, deras dotter FrkLiljänder(debut).
Grefve Konrad Resen Hr Berlin.

Handlingen försiggår hos RönningiKöpenhamn.
Mellan första och andra akten två månader.

För första (lS:de) gången
Drillens operett.

Lustspelmed sång i1akt. Fri bearbetning Musi-
ken af Conradi.

PERSONERNA
Hr Lindh.
Frk Spennert(debut)
Hr Swedberg.
Hr Castegren.
Hr Malmström.
Frk Tschernichin.

Walbergs hyresgäster.
Scenen iStockholm hos Petterson

OBS.! Längre pauser ega rum emellanpjeserna.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr.10,i5 e. m

Wilhelm Petterson ....Carolina, hans fru ....
Drillen
Kulander
Walberg, husägare ....
Lotta, i tjänst^hos Petterson

4

Herr Karl Ekman

Sedan detta porträtt af Kalle Ekman senast in-
gick i vårt utmärkta blad, har den framstående pia-
nisten genomgåttgenomgripande förändringar. Först
och främst har han utbytt det oroliga,ensligaung-
karlslifvet mot äktenskapets lugn. Vidare har ett
frodigt helskägg lagt sig öfver hans manliga haka,
och — last not least — har hans talang på ett
äkta konstnärligtsätt utvecklats ismak och elegans.

Karl Ekman är nu en betydande musiker, för
hvilken vi djupt buga oss.

SUOMALAINEN TEAATTERI.
Perjantaiua Maaliskuun 13 p:nä 1896.

Ida Aalberg-Uexkull-GuldenbancL'in
vierailunäytäntönä

näytellään
ANTONIUS JA CLEOPATRA.

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

JbL enkiIöt:
Marcus Antonius \ TAxel Ahlberg.
Octavius Caesar > triumviirejä -[Adolf Lindfors.
M. Aemelius LepidusJ Pesonen.
Domitius Enobarbusl. , ■ (Benjamin Leino

.^hyjym^^^^^^^^^H fAleksis RautioÄ

Knut Veckma3Jftlabélla ( Csesarin seuralaisia
Thyreus J
Tietäiä
Alexas ) , ",'.".. /Oskari Salo.
Mardianus / Cleopatran palvelijoita|Eino Salmela
Airut HemmoKallio,
Aiitonion vanha soturi Emil Falck.
Csesarin soturi Otto Näre.
Talonpoika Taavi Pesonen.
Cleopatra,Egyptin kuningatar] . .*) — — — — —
Octavia, Ososarin sisar Katri Eautio.
Cliiirniianai Cleopatran naispal- /Kirsti Suonio.
Iras f velijoita (Maria Rärgman.
Sotapäälliköitä. Sotamiehiä. JSgyptiläisiä. Rooma-

laisia
*) Cleopatra

Palvelijoita. Cleopatran naisia.. .Ida Aalberg Uexkull-Giildenband,
Tapaus:Eri osissa Booman valtakuntaa,

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

2:nen kuvaelma. l?ooma. Hlione C^sarin Asunnossa.
3:mas kuvaelma. Alexandria. Cleopatran huone.
4:jäs kuvaelma. Athena. Huone Antonion asunnossa.
s:des kuvaelma. Rooma. Huone Ctesarin asunnossa.
6:des kuvaelma. Actiumin niemi.

Pitkä yälinäytös.
7:mäs kuvaelma. Alexandria. Kuninkaallinen palatsi.
B:sas kuvaelma. Taistelukenttä Alexandrian Jäheisyydessä.
9:säs kuvaelma. Alexandria. Cleopatran liuone.
10:nes kuvaelma. Alexandria. Hautamaja.

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2Bja
lopjm k:lo 11.

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader
m- fl. handslöjdalster. 'rillbehör för glödrit-
ning & snidning s. a. mönster, färger, tärnis-n'ssor vax in. m.

Beställningar emottagas med tacksamhet och ut-föras till billigaste priser.

nnsk 3(onsisfö|d ilfsläffning.
Mikaelsgatan I. Tel. 883.

AXEL PALMROOS
Ledig annonsplats, Ledig annonsplats. Lager af fin?, äkta VinePj

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

CTTfc X\ 1 1 1 M FcnlanflHn *31 lssta, kl.Fotogr.atelier.Ele- h*Iförhållande till arbetets* JVPS-HOilifl töpiöliöuy.öl, garita porträtt ivisitJiortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri— * s*^ JF-^"_ -V^*>*W^ *
(Catams hus). q mis.pr dussin, sen fHelsingfors.



/-v O

Pstc

°Ss!
ftgjlg

SrtKJk

BBgHö

1-

>M

-C

Ul\-
hH 1-1

OO
g*
£

l:sta klass.

Badinrättning,
Wladimirsgatan 32.

J. W. Engberg.

Perssons Svenska Stickmaskiner
ULLGARN

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

slags maskin-Beställningai* på
stickning emottagea.

Mikaelsgatan 2 Telefon 1332
TH. NEOVIUS.

8FinskaJärnsängsfabriken^H
Q Enda speaialaffnr iFinland pir Q
5Järnsängar & xfladrasser.i
< Betydligtbilligare än de utländska.

Illustrerade kalalogerpå begäran.QN:o 50 Alexandersgatan N:o 50. Q
Emil Rehnberg. Q

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Specialitet

Moderna
Filthattar

10 Fmk.
Silkeshattar

20 Fmk.
Väikstad förRe-

parationer.

Klubbmedlemmar obs.!
Å Nylandska Jaktklubbens

paviljong
serveras ö,laC3a.rt© alla dagar

—
o

d— i

a f KAUTBCHUKST AMPELfABRIIfil

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

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

ORC US
frukost och aftonrestauration. Kallbuffet ala Ber-

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

11gästblir ilängdenalltidbilligast, jj
Sal Köp alltid en

IEXCELSIOR" I
|p så är Ni säker om att få en god maskin.||
HlObs.! Den kända reela, liberala be-1|
É^^^^^ handlingen. Obs.!

åk Axel Wiklund, „. . r rQn!!!a!^äi*p Generalagent och inne- HJa r̂ .Fell"an M11hatvareafBxcelsiorde- #2 poteniCentralpassagen S^SC5< ro

i£

JULIUS SJUGREN
Mikaelsgatén £ Centrals /ni*.

IYlle-- och friholvaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser.

<£i//örsäHringsaktiebolaget

JZifförsäliringariJSi/rånfor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

< Hagelstams bokhandel. ►
Ojämförligtstörsta lager fransk literatur. w

Subskribera på

4 176 vyer från hela vårt land ielfva häften a T
A Fmk 2: 25, frr Konst & Pappershandel. ►

Ständigt uälsorteradt lager af allt som till ett välord-
nadt korfmakeri hör, finnas hos

I. NEU NI ANN.
Humlebevg S:o 5. Telefon 1334.

Försäljningslokaler:
Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 933. Södra

Esplånadfjutan 2, telef. 9ZB. Saluhal-
len 70— 72.

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

Från Stockholms teatrar.

De enda nyheterna på k. operanun-
der senaste tid bar utgjorts af ett par
debuter, af hvilka särskildt den ena
emotsågs med stort intresse. Debutan-
ten löjtnantForsell, bar tidigare på kon-
serter gjort sig bemärkt försin vackra
och väl behandlade röst, egenskaper,
som i än högre grad gjorde sig gäl-
lande vid hans scendebut såsom Figaro
i _Barberaren". Därjämte ådagalade
han en betydande dramatisk förmåga
och behärrskade sitt sångparti lika sä-
kert som en som är och vanu.
Textuttalet var särdeles tydligt octi öf-
ver hela uppträdandet hvilade något så
lefnadsfriskt ooh hurtigt men på samma
gång intelligent och distingueradt, att
man ovillkorligen fick sympati för den
unga mannen. Man kan trygt påstå
att en så lofvande debut på länge ej
ägt rum iStockholm.

Dramatiska teaterns senaste nyhet är
Ful ias „Talismannen",hvHken tydligen
betecknar ett uppsviug på denna teai
ters repertoar, skritVer en svensk tid-
ning. Man har blifvit så hjartinnerligt
ledpåde eviga konversationstyckena, de
dunkla symbolistpjeserna och de fåniga

förstadsteaterpjeserna att man formligen
längtat efter en solidare estetisk anrätt
hiiig; Gök en sådan är Talismåntien".
Men stycket har icke aktualitet annan-
stans än i Tyskland, har det sagts.
Vi ha lyckligtvis ingen förebild till den
om sin gudomliga ofelbarhet orubbligt
övertygade konung Astolf. Det är
mycket sant. Men sin tilllämpning sak-
nar denna allegori ingalunda för det.
Det fins ju andra herskare än de på
tronen. Man behöfver icke göra sig
mycket besvär att kunna påfinna många,
mänga pendanter till denne af ofelbar-
hetsprincipen anstuckne herre, som om-
gifves af en hel stab af ögontjenare,
af hvilka ingen vill säga honom san-
ningen. Sådana kurrar fins det godt
om här ilifvet.

Stycket i sin helhet gör icke just
något djupare intryck

—
därtillär det

mestadels alt för resonnerande hållet- men manhör och ser det med oblan-
iadt välbehag. Man lyssnar med obe-
skriflig njutning till denna melodiska
vers, som värkligen har något af kött
och blod isig och som med konstför
farna händer serverasa la suedois af vår
talangfulle Daniel Fallström. Man låter
ögat smekas af kostymers och dekora-
tioners glänsande prakt och man säger

till sig själf: sådana här teaterafcnar
skulle jag vilja ha litet ofwre.

Ut?öi'äudet är iallmänhet särdele3
tillfredsställande och jäfvar det påstå-
endet att Dramatiska teaterns sujetter
numera endast kunna spela salongpjeser.

Kungens rol, som man trodde varit
själfskifven för hr Hillberg, gafs nu af
hr Skånberg, men på ett sätt, som kom
en att erinra sig dramatiska scenens
glansdagar. Och så ser han sågudomligt
vacker ut, den unge mannen! Hillberg
gaf, något modereradt, men med all
konsekvens ränksmidarens rol. Hr
Gränder agerade en nhofman med fina
maner" och lyckades till och med i
delikatess ställa en sådan auktoritet som
hr Rydgren i skuggan. Hr Hamrin
spelade ett lismande djur som kryper
för sin chef och spottar honom ian-
sigtet — på ryggen. Hr Örtengren
var ypperligt på sinplats och hr Baeck-
ström torrolig ända till då han skulle
bli tragiskpå allvar, då han fortfarande
spelade komedi. Spinnsidan var sva-
gare företrädd och bekräftade önskvärd-
heten af att vid teaternanställas några
unga damer med „fördelaktigtutseende
och fallenhet för yrket".

-♥"♥■♥^

Jules Massenet,

Bland nutidens franska operakompo-
nister intager Massenet otvifvelaktigt
främsta rummet med fästadt afseende pä
såväl talacg som produktivitet och fram-
gång ihemlandet och utlandet. Efter
Gounod har ingen fransk komponist för
scenen gjort sig mera känd än denne
tonsättare; flere af hans operor hafva
gått öfver de förnämstaeuropeiska sce-
ner och hans sista mera betydande värk
nNavarresiskan" synes komma att vinna
större framgång än något af hans fö-
regående. Säsom operakomponist eger
Massenet icke samma djupa melodiska
känsla och uppfinningsförmågasomGou-
nod, men denna brist ersattes hos ho-
nom af en öfverlägsen talang iorke-
sterns behandling pä ett sätt hvarige-
nom han visar sig stå den nya tiden
närmare än hans populäre föregångare,
skaparen af Faust" och „Romeo och
Julia".

Jules EmileFréderic Massenet är född
i Montand nära S:t Etienne den 12
maj 1845. Sin musikaliska utbildning
fick han vid konservatorietiParis, där
han hade till lärare Laurent ipianospel
samt Reber och Thomas iharmoni och

4hal, *«ik 9t- «i» 8 B <Tto wa.rf-k.wm A f+/N»,U«^^^«4- alla dagar från kl. i/,9 af origi- Obs! Matiné alla hela-
\s114 1«*■£«■ iIfiÄf €311« AltOnKOnSert nalWienerdamorkestern, kallad fria dagar mellankl.1&

JJT Wiener Schwalben. , 3 e. m.

1
2
3
4

6

Filharmoniska Sällskapets
!62:dra Populära Konsert
i"RVfITlg3.I3LAJfi3I3LTJ.SOt.

Lördagen den 14 Mars 1896

Ouverture till op. ..WilhelmTell
Espana i;. vals
Träumerei
Danse macabre, sinf. dikt

Ouverture till op. Tannhäuser"
Ballade. lör altviol

(Herr K. Heikel).
Balettmusik ur rLe Cid"

Aragonaise. Aubade.

Intermezzo ur op. „CavalleriaEu-
sticana" Mascagni.

Loin du bal, för stråkork. . . .Gillet.

Konserten börjar kl. hl. Va 8 e. m.

cfåofiorf ffåajanus.

Mazurka

Program

PAUS.

PAUS.

Rossini.
Waldteufel.
Schumann.
Saint-Saens. !

Wagner.
Goltermann

Massenet.
Madriléne.

Glinka

_
I—^ BlB

_ TE TW* Wf K^ WB WT är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Aielier. För em*
Km JL JCi WLJ m. JCi WLM> I^l ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14: —(F

i —^ Ett välgjord! arbete behöfvor icke vara förenadt med höga Prl

33. ©**Glogatan 3
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« JOHN" TOIIRITIEI & C:o.
"« Helsingfors. "Wiborg.
(O

—
_j Hvarje köpare blir gratis
1- olycksfallsförsäkrad för

Fmk 5,000.

Parakan Salak Tee
ifrån

Parakan Salak Tee Onderneming Java Assam

JAVA-ASSAM
GedeponeerdFabrksm:

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 förpackningpr Vio. Vso. V4. V2 kilo.

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

genom undertecknads parti- och minutförsäljningvid
Norra Esplanadgatar 37.

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

Annonsera

<&rocjram- cfåladei"

UndervisningiVälläsning' ochDeklama-
tion, instuderandeaf roller.

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

MPlllllirPll rr öenuine ftnaks punsch
IILIUll Guldmedalj i Paris 1889.
C 9

Gambrini Restaurant.
KORSETTER

Carte dor.

CHAMPAGNE.

1BIRTE111
jSqualitéexquise, ReeoltelBsoK

Renault é Go.
CÖGNJIG1

"^serveras a alla förstae§
»^ Masseris restauranter. fe
-É fe

Söderströms Café & Restaurant
Östra Henriksgatan N:o 1.

J. C. Iliexinontan \y » C " "*—
e: e. ■*"» Viger &Spirituösa.

Helsingfors LACK & POLITUR
Rekommenderas

FABRIK:
17 Mikaelsgatan17.

Ledig annonsplats-

§3

påbeställ-
Ledig annonsplats ning och

lager
WU| Sh&Mär

f|.Lindfors,
Helenegatan 2.

|-« i TT 111 Etter utländskt mönster serveras direkt från fat Fl II ¥Cl 17" å ii Cl TW Fl AHTll|lUll-Kll!ll!t ""L^ll"""■F""ii« "'N
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Carl J3ergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
såväl på, originalflaskor som litervii
från fat.

K

te
1

i:50(
3 mk
vill N

Profkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- Ä fW\ M7l ¥? Bl ]^T . -̂..mberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. /m JL Bli MLå J ■1iWft i^l "'^ 1
1 ha ett godt kort i förening med bitligt pri^VändEdet^^il^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MM|^^^^^^^^^ĴGlogatan 3

komposition. År 1863 eröfrade han
med kantaten nDavid Rizzio" det stora
statspriset, price de Rome", och vann
snart, efter återkomsten från Italien an-
seende som komponist genom tonsätt-
ningar af olika slag, särskildt genomsma Suites d'orchestre på ConserD po-pulaire". Efter fransk tyska kriget
1870—71 börjar egentligenhans rykte
som komponist att stadga sig. Den för-
sta af hans operor var Ma grande
fante" 1873 och efter denna följdeen
mängd andra, af hvilka de mestkända
aro Le roi de Lahore", Manon",
» Werther" ochslutligenår1894Thais",
1 hvilken sist nämnda stjärnan frånUpéra Comique m:lle Sibyl Sandersondebuterade pä Stora operan. Själfva
operan vann emellertid blott en succés
d estime.

Samma år gafs under säsongen i
London för första gången La Navar-raise, med m:me Calvé ititelrolen, den
utmärkta primadonnan vid Opera Comi-
lue, å hvars scen samma år uppfördes
en ny pjes af honom, den lilla en-akts-
operan Le portrait de Manon, ett slags
fortsättning på hans Manon". Denna
berömmes för vackra musiknummer, menförnämligast för instrumentering, somär Massenets starkaste sida. Till Mas-

senets arbeten för scenenmå äfven med-
räknas hans fullbordande af Délibes ef-
terlämnade opera Kassya".
Iafseende på framgången af Masse-

nets operor kunna vi nämna, att mu-
siksäsongen å Monnai-teatern iBryssel,
där operan „Hérodiade " hade sin pre-
miére, året efter slutade med 55:eupp-
förandet af densamma, hvarvid kompo-
nisten blef mycket firad, likasom fallet
var i Hamburg vid dess uppförande
1883. Å Stora operan iParis gjorde
Cid" så stor lycka, att denna opera
gick 50 gånger på sexton månader,
lämnande en medelrecett, som endast
uppnåtts af Verdis Aida K. På Opera
Comique har äfvenWerther" haft rätt
god framgång.

Af Massenets andra kompositioner
äro hos oss väl kända från populära
konserterna hans orkestersviter,af hvilka
finnas hela fem, däribland Scénes pit-
toresque" och en ungersk, äfvensom
hans orkesterfantasier, Scéues dratnati-
ques m. fl. Dessutom pianosaker och
vackra sånger.

Massenet blef 1878 anstäld som lä-
rare ikomposition vid konservatoriet i
Paris. Gärna närvarande då bans ope-
ror gifvas a främmande scener för att
öfvervaka uppförandet och bevittna

hvad intryck de göra, företager kom-
ponisten alt som oftast resor till ut-
landet. Vid premieren af Navarresis-
kan" å Opera Comique befann han
sig sålunda iWien, där operan sam-
tidigt gafs. Därifrån reste han till
Hamburg att öfvervara uppförandet af„Werther" och besökte sedan Lyon,
där man gaf hans Cid". Efter åter-
komsten till Paris vid midten af okto-
ber förra året har han slagit sig iro
för att ostördt arbeta på sin nya opera
Cendrillon".

-+"—+-

Notiser.
—

Anloppet mot den Svenska va-
riétén har litet hvarstädes i utlandet
väckt uppmärksamhet och medömkan
med en fraktion, som har så litet sinne
för andras personliga frihet och till-
fredssällandet af sina behof och vanor.
I„Politiken" skref nyligen en krö-

nikör
I Sverige funderar man för tillfäl-

let på att beröfva variétéerna rätten att
utskänka sprit.

Nu skulle man ju helt visst kunna
tycka att frågan om hvad en vuxen
människa behagar dricka på en varieté,
inte rör den öfriga världen ett dugg
mer än att hvad sammamänniska skall
ha till middag imorgon. Men det rins
nu en gång folk, som hatar variétéerna
och dessa människor ha alldeles riktigt
insett, att ett säkrare medel attkomma
variétén in på lifvet, skall man näp-
peligen kunna hitta på, äfven om man
kunde tänka sig ett, hvari det funnes
mera förnuft och som gjorde ett mindre
brutalt intryck."

— Efterlyst clairvoyant". I
Amerika efterlyses clairvoyanten „pro-
fessor" Arno, som nyligen aflade ett
besök iLa Crosse, Wis. Den sålunda
efterlyste är ej identisk med enbekant
norsk gymast Arno utan är en annan
norrman hvilken för några månaderse-
dan afdunstade medförande en koffert
tillhörig den norske skådespelarenSan-
nes i Chicago. ILa Crosse har hr„professorn" uppträdt såsom clairvoyant
och påstod att han kunde lära folk,
uppdaga hvarest pengar lågo dolda.
Den som ville lära sig denna konst, må-
ste lägga en summapenningar iett kon-
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Franska lifförsäkringsbolaget.

K/URBAINE.
Bolaget meddelar fördelaktiga försäkringar af

alla slag. Genom samarbete med sjuk- och olycks- >)Jp
gjftj fallförsäkringsbolagetL'Crbaine et la Seine bevil- (jrss,0»! jas de förs.äkrade vid sjukdom, och olycksfall sär- p»F

skilda förmåner, hvilka fullkomligt säkerställa så- <jj§|
&h väl den försäkrade och hans familj, som ock de /jte,

personer, med Iivilka han står iaffärsförbindelse
lör den oundvikliga förlust, som en sjukdom och ((få

|H}\ ännu mer en obotlig sådan eller en olyckshändelse /*»
medföra. Bolagetefterskänker nämligen,såsom all-

<^fy mänt bekant, premierna förhela sjukdomstiden och ((fig,
0h utbetalar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obotlig

och resten vid dödsfall. W_ Bolaget L'Urbaines försäkringar ärodärförsär- (flå
0\ skildt att rekommendera för herrar affärsmän, då $L

det gäller att säkerställastörreaffärsföretaggi-nom vw
*O)j lifförsiikring, emedan sjukförsäkringen motvärkar (og|
0\ de ledsamma störingar svårare sjukdomsfall alltid {&

jiedföra och hvilka ofta nogbringaborges- och för- vw
?Ä, lagsmän stora förluster. (Jfeä
0j För dessa väsentliga fördelarerfordras icke nå-'

gra extra premier utan endast att den försäkrade w
afstär frän den årliga vinstandelen. (jfä

Generalagenturen:Helsingfors,Mikaelsg 1. \(Sp
Carl von Knorring.

Ahfltat JOHN SVANLJDN&,

volut och därpå gå hem samt stoppa
detta under hufvudgärden och;sofva på
det en månad. Arno, som är en smula
taskspelsare, förbytte emellertid dess-
förinnan, penningarne mot ett stycke
papper.. Hans konster blefW dock till
sist. bekanta och anmälan gjordes då
kos cheriffen

-*""►-

Ett och annat.
Man rådde en gång en moder att

dröja med att gifta bort sin dotter till
dess hon blefve förståndigare.— Jag kan omöjligenfölja ert råd,
svarade modrea, ty om min dotterblir
förståndigare, så gifter hon. sig icke.

En ung fru, som förlorat sin man,
utgjöt i sin. sorg stommar af tårar.

En bekant, som såg det, tröstade
henne på följande sätt:— Akta er mia fru, sade Lan, him-
len har kallat er make till sig, men om
ni motsätter er dess vilja,kan den. för
att straffa er, gifva er honom tillbaka.— " Ja, det är syndigt att beklaga
sig öfver himlen, yttrade den unga frun
ifrigt och aftorkade sina tårar.

H:fors 1896, Hbl, Nya Tryckeri

Bageri&Konditori.
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors.

Jouvin & C:o's
världsberömda franska

HANDSKAR
säljas endast hos

W. TAHT
H. Esplanadg. 37

Göhles gård.

SOCIETETSHUSET.
Fredagen den 13 Mars kl. 8 e. m

l^onsert & )\JtonJöreställning.
Program;

Marsch.
Goldne Krone Gillet.
Vals Waläteufel.
Fröken von Saskaly, kostymsoubrette.
Herr S. I. Kutusoff-Smolenski, Rysslands för-

nämste solodansör.
Geschwister Victoria, sång- och dansduettister,

PAUS

7. Marsch.
8. Gayotte Fechner.
9. Herr Benois-Pewsener, salong-magiker.

10. Heimliche Liebe Resch.
11. Familjen Noiset, 4 personer, enastående evolu-

tioner å monocycle.
12. Geschwister Victoria, sång och dansduettister.
13. Herr S. I. KutUSOff-Smolenski, nationaldansör.
14. Fröken von Saskaly, kostymsoubrette.
15. Slutmarsch.

Åndrinq af programmet förbehålles.

Sexor å laHasselbackenserverasimat-
salen å 2,50 prix flxe.

B
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N. Magasinsgatan N:o 7. Telef 1226,
åär Edra amnonser billigt, bekväna* o©h nog-

grant ombesörjas.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
iiiisigitiLai

Helsingfors
Alexandersg-atanN:o IT.

Ångbak binuieri Fabriken FENIX
14 Eriksgata» 14 Tel. 92

KontorsfeoksfaSnk,JLinjeriagsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier förplansch- & kartupp-
fordring, Beklamskjltar m. m,

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

Telefon 169.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

(jiimlp<iufs"^^^H

GlStoctaannsJ
pol #

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

€$refpapper
rikhaltigaste laigerafutKndskaioch iah«EDi-

ska. sorter, jinieradeDch oliiiiéraide.
Firmatryck utfäres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANÖEL
Alexandersg«,tan 15»

Min son, spar icke på annonser och
du skall icke förloradärpå.

Franklin

Annonser
emottagas af

pnska telegrambyråns

j\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,

3
O
n
3

Ai

e

<f^

WS2BJ

Hemgjjarda pap^rosser
* „
iaskar oot jföOst. å M: 5# p.

st. å 1:25 p.
U^M25 s(. å- 35 p

mio st. å 'u p.* »

hos Jacob Rem c k e,
35 111. Espianmdgaian 35,

Teief.1388.

»Diiriiopp 4*
"^^^"^-^-%,»

r?el<>!eip<EC
Vepkstmd.

£. E. Lindgren's
Borst & Penselfabrik

Rödbsrgsgatan9,

Butik Alexandersgataa 46
Cantrals hu&.

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

C. B. Lindgren.

hos- Firma

B.Ellmin.
9 Alexantesgatan 9t

ReaIiserms
Orientaliska

Mattor, Braperier, Brode-rier, Turkiska bördigPuff-
stolar etc; ctCi

BoulCTardsir. 19.
Tolcfon 83.

Alvin Johansén

UtiJ.F.Sjöbergs

Spirituosaftandel
Cognac,
ftom &
Likörer.
Rehnska &

Bourgunderoiner.
Trekanten 3.

Telefon 2066.
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SOCIETETSHUSET.
Lördagen den 14 Mars

Föreställning.

Fredr. Edv. Ekberg

Ingen

Äggfärger,
Fruktgeleer,

Fläckstift,
Äggtvål,

Parfymer,
Stärkelse m

K. A. Dahlins
Droghandel.

Glogatan 4,

"Cleganta spetsar, bandJ-i och sidentygerbilligt

VicehäradShÖf dina* UtfÖr juridiska och affärs«PPdrag; köper och säljer aktier
H.. , .. ,

K, och värdepapper; ombesörjer patentansökningar och re-Helsmgfors,- Atexandersgatan N:o 52 g^ering af varmnärken,Finland odfde flesU andra land


