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10 penni.

GG<£ro ramSlaåef "<
£■,- Tidning för Helsingfors Himbergs Restaurant

Telefon 1963. (f. d. Forström)
V. Henriksgatan 16, hörnetaf Wlarimirsg.Teatrar och Konserter./Bad\

/central\
/ Varmlufts- o \

/ Basängbad Rekommenderas. \

Rekommenderas.
Séuper et å la carte S5

3Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Enskilda rum med piano. Full-
ständiga rättigheter.

!^^^^^ i

N:o 73. Söndagen den 16 Februari 1896.
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Portmonnäer AXEL PALMROOS
Vlnaifai.

Lager af fin?, äkta Viner,och Blomsterkort
""»nas i största urval och tillbilligaste
Pns hos . Cognac, Likorer & Rom.

Grönqvi6tska stenhuset. Telefon 320,Oskar Fröberg.
46Kaserngatan.

WIENER MODE-SALON
Glog-atanN:o 1, l:a trappan, Telefon N:o 1984

framhåller sin välkända atelierför utförandetafsmakfulla klädnin-
gar och häftar. ''±_L_m. ml

OBS.! Förbeställningar tilllandsorten behöfces endast ett val-
sittande proflif.

'

K-m *-« a o i t! FörstaAteliern 1tr. upp. eVanliga priser. PrisbelöntiParis.) -n/\m f\ C* T> AT?" E. Stahlberg Andra*"^^^^g£iiåftr duss)- * o ■iUuKAJ^
€-r^, w^ 1 ii % »A Pcnlanada 31 Iss»*ä kl.Fotogr.atelier. Ele- -xIförhållande till arbetets

If^^^TlCl^Ll E-opiaiiavjy. *-» i. ganta ,;.porträtt.iTisjtkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri— *
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 16 Februari 1896,

kl. 7 e. m
Tredje Folkförestätlningen

med halfva priser och därunder.
För tolfte (18:de) gången

ROMEO OCH JULIA
Tragedi i5 akter af William Shakespeare. Efter
Hagbergs öfversättningoch W. Bolins bearbetning.

(Första akten indelad i2 tablåer, andra akten i4
tredje akteni2 och femte akteni2 tablåer.)

Personerna
Hr BerlinEskalus, prins af Verona . . . .

Grefve Paris, enslagting till prin-
sen * ,

MontagueIhufvudmän förtvenne (Hr Malmström.
Capulet j fiendtliga ätter (Hr Swedberg..
Ilomeo, Montagues son .....Hr Hansson.
Be"ÄgS gt

.
"^IEomeos f*^MCT

tm
Stlng j Vänner °Äi-

Tybald, brorson till grefvinnan
Capulet Hr Uggla.

Capnlet d. a. Hr Henning.
Broder Loreuzo > Franciskaner- /Hr Eiégo.
Broder Johannes| munkar |Hr Nyström.
Balthasar, Romeos betjent . . ..Hr Ahlboin.
Petter \ n , , ,"..'"'". CHr Wilhelmsson.
Gregorio/ CaPuletS betjenter. . (Hr Nyström
Abraliain, betjent hos Montague.Hr Beckman,
Grefvinnan Capulet Fru Grunder.
Julia, Capulets dotter Frk Holmlund.
Julias amma FruBränder.
En apothekare iMantua. Borgare iVerona. Släg-tingar till Capulet och Montague. Pager betjänter,

soldater
Händelsen är iVerona, utom början-af femte akten,

som tilldrager sip; i Mantua
Obs.! Längre pauser ega rum efter
2:dra och 4:de akterna.l:sta

Börjas kl. T och slutas omkr. 10,is e. m.

X
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Herr Ernst Ahlbom
Ernst Ählbom har under de tvänne år han

tillhört Helsingfors svenska scen gjort sig synner-
ligen omtyckt genom sin förträffliga replikbehand-
ling, eleganta uppträdande och makalösa maske-
ringskonst

Såsom bekant ställer den unge skådespelaren
sig inästa höst ispetsen för en nybildad teater-
trupp, som torde komma att ställa sin marschrutai
ungefärliglikhet meddet förra Arppeska sällskapets.

Vi önska Ernst Ahlbom och hans företag
lagrar och guld

SyOMALAINEN TEAATTERI.
Sunnnntaina Helmikuun 10 p:nä 1896

Ida Aalberg-Uexkull-Giildenbandln vierailunäytäntönä
näytellään

MACBETH
5-näytöksinen murhenäytelmä (11 kuvaelmaa).. Kir-

joittanut William Shakespeare. Suomentanut
Paavo Cajänder.

Henkilöt:
Emil FalckDnncan, Skotlannin kuningas

Macbethl hanen sotaväkensäpääl-
Banquo / liköt

/Knut Weckman.
\llma Tähtiuen.
/Axel Ahlberg.
(Benjamin Leino,

Lenox I lOskari Salo
ltosse >Skotlannin ylimyksiä. !Evert Suonio.
Menteth Kaarlo Keihäs.
Angus ) 'Konrad Tallroth.
Fleance, Banquon poika Sirkka Hertzberg
Siward, Englantilainen sotajoukoi^^^^^^^^^^^É

päällikkö
Nuori Shvard, hanen poikansa^Ä
Scytou, MachbethMn ajutantt^H
Skotlantilainen lääkäri
Sotamies
Portinvartija .

Emil Falck.
Aleksis Rautio,
Eino Salmela.
lisakki Littu.
Aleksis Rautio.
Taavi Pesonen.

Mimmy Leino
l:neu noita
2:nen noita
3:mas noita

Naémi Kahilainen.
Mimmi Lähteenoja,
Hanna Kunnas.

1nen murhaaja Otto Näre.
2:nen mnrhaaja. ........Hemmo Kallio.
Lordeja, sotaherroja, sotamiehiä, Banquon haamu ja

muita näkyjä.
*)Lady Macbeth . . lida Aalberg-Uexkull-Guldenband.
l:nen kuvaelma (Nummi,Metsä). ;

' (Mes kuvaelma(Velhojen luola).
2:nen kuvaelma (Macbethin lin-, ; 7:mäs kuvaelma (Lontoossa).

nasaa. j (Lyhyt välinäytös).
(Pitkä välinäytös). ] iB:sas kuvaelma (Birnaminmet-

3:mas kuvaelma (Linnanplha). san edustaila).
4:jäs kuvaelma(Kuninkaallisessa 9:säs kuvaelma (Dunsinaninlin-

linnassa). nassa.)
(Lyhyt välinäytös). (Lyhyt välinäytös.)

s:des kuvaelma (Juhla-ateria). 10:nes kuvaelma (Sama.)
(Pitkä välinäytös). ll:ta kuvaelma (Dunsinaninlin

nan edustaila.)
Ovet avataank:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo y2Bja

loppun k:lo '^H'

Alla dagar
Aftonkonsert

Alla dagar H0 t <ftI"K H JÄ BMiddagskonsert -**„Dammet" F
från kl. 3 e. m. SOH"W H.IZ. från kl. 8 e. m.

OTTO ROHDE, A1ksa
5r8J. H. WICKELS y\/Vagasin du jNord. -=VINHANDEL.==-

mmmmk. prisbelönt vid Tysk Nordiska utställnin-
geniLybeck.tyamfiappor, jaequQtter, siåcnvaror, ylletyger för

soirée, visit é Rvaréagsåräßter.ARRAKS PUNSCH, Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa våra kända

specialitetei till innevarande saisonPrisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta. utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vidutställ-
ningen iBordeaux 1895.

0. Henriksgatan N:o 3.
Störstalageraf inhemskaskodon,Prima

gummigaloscher,äkta Collanolja m. m.'Damskrädderi under utmärkt ledning.

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

Kontor KT. IVlasra-siMLSS»'*»'^». N":o !"



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

JULIUS SJUGREN
Mikaelsgatan é Centrals hus.

iYlle-- och frihoivaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser.

Filharmoniska Sällskapets
52:dra Populära Konsert
iBrandltårsliuset.

Tisdagen den 18 Februari 1896

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA,
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c£i//örsäKringsakliebolagel
iIiI!å.

JBifförsafiringar é £ifränhr.
Billiga premier — liberala för-

säkrinqsviilkor.

|Hagelstams bokhandel. «
Tgj Ojämförligt största lager fransk litteratur. £/
% <<
.L Subskribera på Af
yPvyer från hela vårt land ii.elfva häften af

2: 25. %&% — «
Konst- och pappershandel. |f]

% *
Ständigt välordnadt lager af allt som till ett välsorterad*

korfmakeri hör, finnas hos

I. NEUM-ANN.
FABRIK

Hnmleberg J\~:o 5. telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 933. Södra
Esnlanadgatan 2, telef. 928. Saluhal-

len 70-72.

ULLGARN
i rikt urval:

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

all slags maskin-Beställningar på
stickning emottages.

Mikaelsgatan 2. Telef. 1332.
Th. Neovius.
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Finland ibilder."
Vi uppfylla en kär' pligt, då vi i

dag anmäla detta förtjänstfulla plansch-
värk, "hvaraf behofvet redan länge gjort
sig gällande.

Visserligen hafva illustrationsvärken
:.En resa i Finland" och ,,Finland i
XlX:de seklet" väl motsvarat sitt än-
damål att tjäna som vägledare för så-
väl värt landa egna innebyggare, som
for turisten från frftmma;}Hg länder, men
ny^nämnda p-aktvärks både uppställ-
ning oah' rfthilCt höga pri;? göra dem
likväl nästan uteslutande till divanbords-
prydnader, medan ..Finland ibilder

-
L

ar så att saga-en illustrerad Baedeoker.
afredd för hvarje man och kvinna
ung eller gammal.

Första häftet föreligger oss och om-
fattar en härlig vy af Imatra, Kesa-
raoasaari i Saimen, bittiau iftu frän
Punkabarju. Sinnavuori iSalkova. vyer
frän Valamo ooh Monrepo^, ett storar-
tadi. panorama af vår vackra hufvud-
stad, taget från södra brandtornet, en
vy -af '-nya kyrkan härstädes, tvänne
vyer från Olofsborg och tvänne frän

Bilderna, utförda i airtotypi iWien.
hafva utfallit utomordentligtskarpt och

tydligt och flertalet äro fulländade ma-
stervärk. En kort ledigt skrifven text,
författad af redaktör J. K Jaha, led-
sagar planscherna och är öfversatt till
fem språk. Herr J. har äfven tagit
originalfotografierna.
Ide följandetio häftena, hvilka från

och med februari utkomma, ett hvarje
månad, skall i största omväxling be-
handlas landskapsvyer från alla delar
af vårt land, städer och herregårdar,
historiska platser och minnesmärken,
karaktäristiska folk och genrebilder
ö. a. V

Mångéä iordé vid genomseendet vi

TFinlund i Bilder" komma att tänka
pä sin bristande kännedom om sitt eget
fädernesland, och bör han vara för-
läggarene herrar Wentzel Hagelstam
och Uno Wasastjerna synnerligen tack-
sam, för att desålunda satt honomitill-
fälle att komplettera dennalucka ihans
bildning, och i gengäld understödaden
spridning, detta värk med all rätt för-
tjäDar

2 markFinland i Bilder" kostarß
25 penni per häfte. Då arbetet inä-
sta jul föreligger fullständigt erhålles
till detsamma eleganta permar.

En svärdsslukare

har uppenbarat sig i ,,London Aqva-
rium". Mannen är inte bara ncbeva-
Her", utan bär äfven det pikantanam-
net Cliquot]

Men den där chevalieren", som nu„vill visa Europa hvad en man, som är
född tillsvärdsslukare, duger till,är född
iCanada och heter egentligeu rätt och
slätt Frederik Maclone. Han är 29 är
gammal och 5 fot och 5 tum Jång.

M°n skällt åsido!
Hans produktioner äro isanning fe-

nomenala. Hans förnämsta trios utfö-
ras med den för engelska arméen ifält
bestämda kavall^risäbeln. Han sätter
spetsen af den skarpa kliugan mellan
sina tänder ocb' för långsam" ned sa-
beln ända till 19 ;i/4 tum, hvarefter han
äter lika långsamt drager upp det far^
liga vapnet. Därefter bugar han sig
småleende, liksom om det hela endast
varit ett lekvärk.

Därpå sticker han ned genom mun-
nen ett antal smala, skarpa klingor om
21 tums längd och drager därefter blixt-
snabbt upp ur- munnen den ena efwi-
den andra af dem. Chevalier" Cliqout
»väljpr också ett ur. som han 'haller

fast vid kedjan. En läkare hördetyd-
lig:, urets tick-tack frän svärd.sluka-
rens inre

Men det underbaraste återstår.
På fästet af ett svärd, som artisten

slukat, sattes kolfven af ett laddad-tge-
vär, som därpå affyras. Vid stöten frän
geväret far svärdet ytterligare flere tum
ned ihans inre.

Numret väcker oerhördc uppseende,
men många lämna salortgen, då det skall
börja

-«-" ">-

Notiser.
— Operasångaren Hjalmar Frey

gifver den 28 februari konsert imusi-
kaliska.akademiensstora sal.iStockholm
med benäget biträde af flera af Sveri-
ges me.st framstående lyriska artister.
Sven-k Musiktidning skrifver med an-
ledning häraf: Herr Frey är här väl
bekant för sin härrliga basstämma från
finska sångkören M. M:s konserter för
rtagra ftr-sedan. Xägon <*gen konsert i
Stookholm;; har dcii berömde sångaren
dock åldrig gifvitmen val har hän med
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Ouverture till op
gen" (ny) . Clierulnini,

Scherzo Bizet.
Arlberg.
Svenåsen

I skogen,' tondikt
Karneval i Paris .

Ouverture till nSakuntala" Goldmark
Konsert, för violin Mendelssohn

(Hr Charles Gregorowitsch.)

La Jota Arägonesa," caprlccis .Glinka
Abendlied .
Spansk dans

Schumann
Schmeling.

Konserten börjar kl. Va 8 e. m.

zffiofiérf zffiajanus.

Brandkårshuscfs f^csfauranl
rekommenderas

Souper ef å

\

Ledig annonsplats

Operakallareil, Aftonkonsert Ä2

Ledig annonsplats.

Klubbmedlemmar obs.!
A Nylandska Jaktklubbens

paviljong
serveras Ä laOarte alla dagar.

s-,
o

a TKAljfscßsTAMpäfÄßHjh

SGCIETE T S H U S ET
O R C U S B O D 3 G A."

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

ORC U S
frukost och aftonrestauration. Kall buffet ala Ber-

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

I i
11gäst blir ilängden alltidbilligast.|j
II Köpalltid en |p

..EXCELSIOR"
|É så är Ni säker om att få en god maskin.||
|^^Öbs t^^Der^<änd^reela. liberala be- .^i.

MGeneralagent ocTmne- H\*}"*? FeU^an WHhafvareafExcelsiorde- Tl^fs. W&jk poteniCentralpassagen , {SJB

Oloaaian 3

Program
Die Abencera-

PAUS

PÄ U S

la carfe.

\

ii kL af origi- Obs! Matiné alla hela-
norkestern,kallad fria dagar mellankl.1&
,lben. 3 e. m.

p @

I3

är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Atelier. För end^ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14: — (j-r
Ett välpjordt arbete behöfvor icke vara förenadt med höga pvv

E3. e-u-*11



OBRHAIVIA Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin FERr, STAMF. Ry_ Generalagentur för Finland,Richardsgatan 2.
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JOOT TOURUNM å C:o.
Helsingfors,

__-(O
0)
00

BrandtH|H& BlombergJ— Helsingfors — '

Åbo. jIiH:fors V. Henriksgatan 18
(midt emot Studenthuset.)m Skidor

Ifrån Otto Brandt, Uléåborg. af utmärkt kvaliteti
och rikaste urval.'

Renskinsskor, Skidkängor,
; Pjexstöflar, skidstafvar m. m.

Sparkstöttingar,
Snöskridskor

1 och m

Velocipeder
af engelsk, tysk och amerikansk tillvärkning.

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

0. ÖLÄNDER
Skilnaden 2, H:fors

Stort lager afde bästa
beklädnadsmaterial.

1 Carte Hor I
lirroyl
m CHAMPAGNE.
i

ijpiiirl
<lqualité exquise, Reeolte 185()fe
72 K*I Renault & Go.|
% CÖGNJIG U.

' feå aZ^ förstad
klassens restauranter. r£

K

J>
m
2
C/3

Helsingfors LACK fi POLITOR SÖDERSTRÖMS

Café & SestaurantMPiiilirrpii orr Genuine m^s ?msc^
IllllHlUll Guldmedalj i Par^s 1889.

Rekommenderas,

IIFabrik: 17 Mihaelsyatan 17, Östra Henriksgatan N:o 1.

Gambrinj Restaurant. J. C. jVtasxmontan f"" j* &
Innehafvare: E. Nyberg. Biritiiosä.

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

OLD JAMAICA RHUM
frå" Holm-PitOU & C:o serveras å alla hotell och restauranter.

Carl jjergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Llkörer
nåväl på originalflaskor som litervis
från fat.

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

CHAMPAGNE G
Gren>

FRANS SJÖ

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

ORGE GOULET
:ralagent för Finland:
JLOM j:r,Helsingfors

Os Q

utomordentligt bifall sommartid konser-
terat å vestkustens badorter.

- Det nordiska musikförlageti
Köpenhamn, hvari äfven den bekante
musikförläggaren hr Henrik Hennings
ar intressent, debuterar om några da-
gar med sitt första arbete: „Nordiske
öange", hvilket skall innehålla hittils
otryckta sånger af Bechgaard, ViktorBendix, Gade, Grieg, Backer-Gröndahl,

Si a
E' artman> Heise, Lange-Muller,

bmding, Sjögren och Stenhammar.

De äldre skådespelarne, som kunna
framställa fordringar, söka framtvinga
frågans lösning. Ett par. af dem har
redan, fått anbud från andra håll och
vilja veta om de äro köptaeller sålda.

— Kongelig Teater iKöpenhamn
arbetar för närvarande under högtryck.
Den senaste nyheten är att manbörjat
inöfva det versifierade lustspelet „Ro-
mantiska idéer".

L början af månaden uppfördes för
första gången Ennas nya x>pera Anc-
assin och Nicolete". Suocesen var vid
premiären afgjord och under stormande
ovationer för författaren föll ridån för
sista akten. Förgäfves fordrade publi-
ken att få se kompositören,,han fram-
trädde icke.

— Jens Pedersens nya stycke,„Stamherren" har fått en ganskaskarp
kritik af Erik Skräm, som tillvitar det
slentrianmessighet m. m. och öfverhuf-
vudtaget tycks herr Skräm vilja visa
det tillbaka från sin anspråksfullaplats
som ett af den danska literaturens bä-
sta skådespel till ett sådant af ganska
medelmåttig beskaffenhet.

— Deutsches teater iBerlin gaf
för någon tid sedan en tragikomedi
Lebenswende" af Max Halbe, öfver
hvilken såväl kritik som publik hade
det mest olika omdöme. Under det en
del berömmer stycket som ett alster af
ypperlig diktarkonst med hundratals fina
karaktärsdrag återgifna, finna en annan
del icke klander ndg för detsamma.

ken medföljt eniEngland kringfarande
cirkus. Härom natten, då det var bi-
tande kallt, anträffades hon såsomhus-
vill på en bänk i St. James Park i
London af en poliskonstapel. Hon var
så svag, att hon inte kunde resa sig
utan hjälp. Konstapeln fördehenne till
vaktkontoret, där hon dagendärpå för-
hördes

Hennes- historia var högst rörande.
Under en föreställningiCbeltenham for-
liden vår hade hon råkat ut för ett
olycksfall och blef förd till ett därva-
rande sjukhus, från hvilket hon först
nyårsdagen blef utskrifven. Sedan dess
hade hon irrat från ort till ort för att
söka reda på den cirkus, som så skam-
ligt och bjärtlöst lämnat henne i stik-
ket, och tor ett par dagar sedan an-
ländt till London, där hon både frusit

7 Dagmarteaterns iKöpenhamnß
Kontrakt mer] BjörnBjörnsonutgår medßeona säsong. Man anstränger sigofant-B
£ att -fa honom att förnyadetsammaßmen det är tvitVel underkastade, huru-Bvida han gör det.Emellertid härskar sedan några da-B

skT
6n- VJSS °

r0' Det ligger diiektör-s"B? e 'luften, men man vet ingentingß
öestämdt. Martinus Nielsen vill gärnaH
övertagatyglame, men hr Johan Knud-B

'ycks ej gärna vilja lämna dem.H
äan är ännu förung för att hafva trött-Bnat Pä maktens sötma, säger en Kö-B
Pechamns-tidning.

3 mÄk fkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- m fwn VT7\ w jr W^ Mp wr
vill N

n.beräknadt) fås ett dussin kabinettskort. i^ J. I]i L 1JCi JIE i^l Q|
x-öJ^ett B°dt kort ' Mening med billigt pris. Vänd Eder di till-

I**- (jiiogstan j»

och svultit
En vid förhöret tillfälligtvis närva-

rande dam rörde3öfver den olyckligas
belägenhet och tog sig genast an den
unga vackra flickan.

— En intressant debut väntar man
sig iKöpenhamn. FruLautrup, hustru
till kapten L., författaren till berättel-
sen „Familjen Vormer", som utkom från
Gryldendals bokhandel förtiden jul, skall
redan denna säsong debuterapä Kongl.
Teatern, antagligen som Elmire iTar-,
tuffe.

—
Berliner Schauspielhaus har

till uppförande godkänt ett versifieradt
lustspel af Löpe dé Vega på tyska kal-
ladt Die schöne Toledanerin" som ej
förut uppförts iTyskland. — Pietro Mascagni, den nyut-

nämnda direktören för musikkonserva-
torietiPesero, gör sig ännu störrebe-
kymmer för sina operorau försina lär-

—
Victoria Nossote heter enung,

omkring tjugu-årig konstberiderska, hvil-

o* o
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Sförfsa specialaffär iLampor, Husgeräds- é Köksartiklar.
£ngelska 3ärnsängar & Jvtadrasser, järnvägnar, m m.
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SOCIETETSHUSET.
Måndagen den 17 Februari kl. 8 e. m

V^onsert k )\Jton/öreställning.
Program

Marsch
Mariarma vals Waldteufel,
Löwenjagt Kolling.
Mr. Alexandro Farini, gentleman, jongleur Fin

de Siécle, enastående prestationer ijongleri.
Neapolitanska Sångtruppen Cirena medTenoren

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

PAUS.
Marsch.
BoCCaCCio, Potpourri Suppv.
Herr Schmidt-Hawkins, Komiker och clown.
Neapolitanska Sångtruppen Cirena med Tenoren

Fuentini.
Frk. Irma Takaszy, Ungersk Soubrette.
Signor Vicentio PasqualiS,italiensk operasångare
Slutmarsch.

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å la Hasselbacken serverasimat-

salen å 2:50 prix flxe.

9
10
11

12
13
14

K. Jokelas Skrädderia//ärii.Henriksgatan 3. Telef. 1333,
Utländska é Inhemska Nouveautés.

Ledig annonsplats

ing. Lmh. lartii
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26.

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgratanN:o 11.

rikhaltigaste lager af utländska
och inhemska sorter linierade och

olinierade
Firma tryck

utföres billigt
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

Alexandersgatan 15.

"Pleganta spetsar, band i
sidentyger billigt I

hos Firma

H.Elimin.
9 Alexandersgatan 9.

Annonsera

H&rogram-éttaéet"

SOCIETETSHUSET.
Tisdagen den 18 Februari kl 8 e. m

l^onssrt & j\Jton/öreställning.
Program

Marsch.
Romantique Ouvert Keler Bela.
Manolo vals Waldteufel.Mr. Alexandro Farini, gentleman jongleur, Fin

de Siécle.
Neapolitanska Sångtruppen Cirena medTenoren

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

PAUS

Marsch.
Musizierende Zigeuner Eilenberg.
Herr Schmidt-Hawkins, Komiker och clown.
Neapolitanska Sångtruppen Cirena med Tenoren

Fuentini.
12
13
14

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

Ändring af programmet förbehållet

Sexor a laHasselbacken serverasimat
salen å 2:50 prix flxe.

g- *
E s>o

3* ai fl
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Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92Kont.orsboksfabnk,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-

tonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartupp-
fordring, Beldamskyltar m. m,

Ledig annonsplats
2

Hemgjorda papyrosser Nytt lager af

OrientaliskaMattor, Draperier, Brode^rier, Turkiska bord, Piiff.
stolar etc. etc.

t „
i askar om 250 st. å 2: 50 p.

st. å 1:25 p.
K?9St. Cl 35 p:UlO st- a 15 p.

Ledig annonsplats * »
l n

hos Jacob Reincke, Boulevardsg. 19,
Telefon 83. *1Alvin Johansén55 N. Esplanadgatan 35,

Telef. 13SS. Obs.! Moderata pr'sor

" "

tväg

8«

H Franska lifförsäkringsbolaget. få

f LTItBAI^E.I
0) r-

Bolaget meddelar fördelaktigaförsäkringaraft alla slag. Genom samarbete med sjuk- och olycks- Mgfallförsäkringsbolaget L'Urbaine et la Seine bevil- >a
i& jas de försäkrade vid sjukdom och olycksfall sär- y@

V skilda förmåner, hvilka fullkomligt säkerställa så- Mg

t väl den försäkrade och hans familj, som ock de /3äpersoner, med hvilka han står iaffärsförbindelse w. för den oundvikliga förlust, som en sjukdom och Mgg» ännu mer en obotlig sådan eller en olyckshändelse ,j>k
medföra. Bolagetefterskänkernämligen,såsom all- W

«*
m
tw Veka

a
nt' premierna förhela sjukdomstidenoch få*gfy utbetalar % af kapitalet, om sjukdomen är obotlig |f*tf och resten vid dödsfall. b '((&*&, i-i^Öl!?et f

'Urbalnes försäkringar äro därförsär-# sfaldt att rekommendera för herrar affärsmän, då K
0h å}\el:att säkerställastörreaffärsföretaggt-nom W&b liffbraaknng, emedan sjukförsäkringen motvärkar #g» de ledsamma störmgar svårare sjukdomsfall alltid Mgs nedföra och hvilka ofta nogbringaborges- och för- Wlagsmän stora förluster. . rij^gk För dessa väsentliga fördelarerfordras icke nå- /g[
m a

ä
ex,tra l>rftniier utan endast att den försäkrade Wes^ atstår iran den årliga vinstandelen tf»

Generalagenturen: Helsingfors. Mikaelsg 1. fä
Carl von Knorring\

jungar. För kort tid sedan uppehöll
han sig några dagar iGenua för att
där dirigera sin nWilliamRatcliff" hvar-
efter han begaf sig till Perrara där
hans R»ntzau" skulle gå öfverscenen
i ny upplaga. Han har nämligen än-
drat denna fyra akters opera till en på
tre akter. Förden gamla editionen har
maéstron skördat mycket bifall, men
platstidningar visa sig tvehågsne huru-
vida han skall lyckas med bearbet-
ningen

Senare ämnar Mascagni infinna sig i
Berlin till generalrepetitionenaf Ratc-liff", hvilken kommer att gå åkungl.
operan därstädes. Där kvarstannar han
antagligen öfver premiären, hvarefter
han företager en ny turné genom Tysk-
land och Österrike för att flerstädes
leda uppförandet af sina operor. Sedan
beger sig maéstron till Spanien och
Portugal.

— La Lnpa" (Varginnan), Vergas
nya drama, har vid premiären iTurin
blifvit utomordentligt välvilligt emotta-
gen. Tidningarna kalla det ett reali-
stiskt undervärk.

— Verdi skrifver med ifver på mu-
siken till Shakespeare'a „Stormen",hvil-
ken han hoppas få färdig ifebruari,
berättar en italiensk tidning.

-♥■♥-♥-

Hrfors 1896, Hbl. Nya Tryckeri

Ledig annonsplats.

Jouvin & C:o's
världsberömda franska

HANDSKAR
säljas endast hos

W. TAHT
N. Esplanadg. 37

Göhles gård.

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta

tillvärkningar iparti och minut tillbilligaste priser, återförsäljare er-hälla hög rabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

Ledig annonsplats.

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

ifflkot IM IMP VlPPhBrari«shftfrlincr utfor juridiska och affärsuppdrag; köper och säljer aktier

I M\\ilIA 111. VT , VlCenaraClShÖtdm^' och värdepapper; ombesörjer patentansbkmngar och re-!UIIUl UUlåll UIiIIIJJUUilUf Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 gistrering af varumärken iFinland och de flesta-utdra land.
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