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cFrQgram~<Blaåel
Tidning förHelsingfors

/BadX/CENTRAL^V
/ NTTA \

X Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \

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

N:o 80 Onsdagen den 4 Mars

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 4 Mars 1896,

kl. 7,30 e. m

SoåfßöpsförestätIning.

mS » Hr

För 14:de gången

Pastor lissiliißti.
Komedii4 akter af Gustaf von Numers

Inhemskt original

Personerna

Jussilainen Hr Arppe,
Evelina
Länsmanskan Frk. Tscherniohin
Folkskolelärarfrun Frk G-erasimowitsch,

Folkskoleläraren Hr Nyström,

lindgrenskan Fru Grunder
Första bonden Hr Malmström,

Andra bonden Hr Ahlbom
Tredje bonden
Mari Frk Paldani
Drängen Hr Lindh Herr Arve Arvesen

Sekterister af båda könen
Af orsak som hvarken berodde af redaktionen

eller tryckeriet kunde herr Arvesens porträtt icke, så-
som vår mening ursprungligenvarit, ingåisöndagens
nummer. Vi införadetsammaiställetidag, på samma
gång vi begagna oss af tillfället att lyckönskaherr
Arvesen tillden i allo berättigade framgång han för
sitt gedigna och vackra spelröntevidsöndagensko n-
sert, och hoppas att det icke måtte varasista gången
han låter höra sig hos oss på de-sa filharmoniska
sällskapets iordets värkligameningpopulärakonserter.

Försiggår hösten 1895,
) IEvelinas roll debuterar frökenEmmy

Bonnevie.
OBS.! Efter andra akten en längre paus.

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

Alla dagar HÖt ©
'

låffliMiddagskonsert —
wiener B*m^enet~

från kl. 3 e. m. 3 OH '\7%7' -A. H.Z5.

SUOMALAINEN TEAATTERI.
KeskiviikkonaMaaliskunn 4 p:nä 1896.

Ida Aalberg-Uexkull-Giildenband'in vierailunäytäntönä
Kansannäytäntö alennetuilla hinnoilla.

näytellään

MACBETH
5-näytöksinen murhenäytelmä (11 kuvaelmaa). Xi

joittanut William Shakespeare. Suomentanut
Paavo Cajander.

Henkilöt:
Duncan, Skotlannin kuningas . .Emil Falck.
Malcolm \ ,~ -i /Knut Weckman.
Ronalbain/ hanen P°lkanSa - ' {ilxna Tähtinen.
Macbeth) hanensotaväkensäpääl- /Axel Ahlberg.
Banquo / liköt (BenjaminLeino.
Macduff\ rKaarle Halme.
Lenox lOskari Salo
Rosse :Skotlannin ylimyksiä. <Evert Suonio.
Menteth Kaarlo Keihäs.
Angus ) iKonrad Tallroth.
Fleance, Banquon poika.....Sirkka Hertzberg
Mwanl. Eiiuhiutil.-iiiM n ,-■■<>rn^^^^^^^^^Hpäällikkö
Nuori Siward, hanen poikansal
Seyton, Machbeth'in ajahmtti^H
Sotiuiiics . .B
forliiivariiiaH

EmilFalck.
Aleksis Eautio.
Eino Salmela.
lisakki Lattu.
Aleksis Eautio.
Taavi Pesonen.

Lady Macbeth *)
Lady Macbethin kamarirouva . .Mimmy Leino.
l:nennoita Naémi Kahilainen.
2:nen noita Mimmi Lähteenoja.
3:mas noita Hanna Kunnas.
1nen murhaaja Otto Näre.
2:nen niurhaaja Hemmo Kallio.
Lordeja, sotanerroja, sotamiehiä, Banquon haamu ja

muita näkyjä.
*) Lady Macbeth . . lida Aalberg-Uexkull-Guldenband.
l:nenkuvaelma (Nummi,Metsä). i S:des kuvaelma (Velhojen luola)
2:nen kuvaelma (Macbethin lin- 7:mäs kuvaelma (Lontoossa).

nassa. (Lyhyt välinäytös).
(Pitkä välinäytös). B:sas kuvnelma (Birnamin met-

3:mas kuvaelma (Linnanpiha). san edustalla).
4:jas kuvaelma(Kuninkaallisessa 9:säB kuvaelma (Dunsinaninlin-

linnassa). nassa.)_ .. » * .. ■... /*T \ 1 *. <■ mm I mm \

(Lyhyt välinäytös). (Lyhyt välinäytOs.)
s:des kuvaelma (Juhla-ateria). 10:nes kuvaelma (Sama.)

(Pitkä välinäytös). ll:ta kuvaelma (Dunsinanin lin
nan edustaila.)

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B ja
loppnu k:lo 11.

från kl. 8 e. m

il)ti2=20
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K t* t~« j_ o t -, i FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. Pnsbelont iParis.) T7f\T^f\ /^J.TD A "17Tv. Stfl flIhPTff Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). S: \J ±\J VJTXL-£3L JU" -EU» UiaillWCJ. g Helsingfors, Alexandersgatan17.
__^__^______^_____

J. WICKELSH.
U»a!!ii*

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

du Nord.yyiagasin
tyamfiappor, jacquetter, siéenvaror, ylletyger för

soirée, visil é livaråagséräfiier.
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända

specialiteter till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

OTTO ROHDE, åleto
sr8

-=VINHANDEL. ==*-
Arrab.s-Fuusota.

prisbelönt vid Tysk Nordiska utställnin-
gen iLybfck.

Juho Wirtanens
NHOAFFAK.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemskaskodon,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 ÄT. MagasinsgatanKTso 1.
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Himbergs Restaurant
Telefon 1963. (f.d. Forström)

V. Henriksgatan 16, hörnetaf Wladimirsg

Rekommenderas.
Souper et a la carte.

Middagar serveras från kl. 2—
Enskilda rum. Piano finnes.

1896.

Alla dagar
Aftonkonsert

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader
m. fl. handslöidalster. 'lillbehör för glödnt-
ning & snidning 3. 3. mönster,färger, tärms-

nissor vax m. m. . .
Beställningar emottagas med tacksamhet ochut-

föras till billigaste priser.

Finsk 3(onsfsföiel Clfsfälfnincp.
Mikaelsgatan I. Tel. 883.

Ledig annonsplats, Ledig annonsplats.
AXEL PALMROOS

Lager af fina äkta VinSPj
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

■ ! Z ~, % »s Corklonorlri Q 1 Lstakl.Fotogr. atelier.Ele- ~xIförhållande till arbetet*
T^ Tl^rTtf»iatfTO^ Öl

' C-SPianaa9- °'i ganta porträtt ivisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri
« 1,AF V å %j'åA%å*M'&±-&9 (Catams hus). Q zxxls. pr dussin. seniHelsingfors.
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JULIUS SJUGREN
Mikaelsgatan 4 Centrals hus.

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

«£i//örsä]^ringsakttebolaget
K AIIT A.

JSifförsäfiringar é JSifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

< Hagelstams bokhandel. >
»■Ojämförligtstörsta lager fransk literatur. w

FinlandiT3ilcL©i^^^|
4 176 vyer från hela vårt lan^^elfva häften ii p

Konst & HappershanUöl.^
Ständigt välordnadt lager af allt som till ett välsorterad*

korfmakeri hör, finnas hos

I. NEUMANN.
FABRIK!

Humleberg JV.o 3. Telefon1334.
Försäljningslokaler:

Trekanlen 3 (Spennerts hus) tel.933. Södra
Esplanadnatan2, telef. 028. Saluhal-

len 70-72.

Filharmoniska Sällskapets
59:de Populära Konsert
i Tlyancai^årsllUSet.

Torsdagen den 5 Mars 1896

Program
Ouverture till op. Le3tooq" . Avber.
Am Wörtherseé," vals . . .-Koschat.
Serenad Moszkowski
Scener ur op. Le Roi l'a

dit" (ny) Delibes,

PAUS.
Ouverture till Die schöneMe-

lusine" Mendelssohn
a) Andante ) .,
l) Spinnvisa/ for violoncell fDavidoff.

[Popper.
(Hr Georg Sohneevoigt.)

Sibelius.
Alla marcia.

. Suite
öuverture. Intermezzo. Ballad.

PAUS.
Polonaise (A-dur)'
Menuett . . .
Sång till Ägir .

. Ghopin..Delahaye.
H.M. Wilhelm11.

Konserten börjar kl. kl. Va 8 e. m.

cfåoSerf vfäajanus.
oo*t

011

AS?

t

RFinskaJärnsängsfabriken.8
Minda speaialaffär iFinland för Q

gJärnsängar & Madrasser.
PBetydligt billigareän de utländska.

Illustreradekalaloger på begäran,r
N:o 50 AlexandersgatanN:o SO.

Emil Rehnberg. C

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Specialitet

Moderna
Filthattar

l^^||jgV£j^AlAÉÉ«MMm*M^H^^Q^^^.^

10 Fmk.
Silkeshattar

20 Pmk.
Värkstad för Re-

parationer,

Klubbmedlemmar obs.!
A Nylandska Jaktklubbens

paviljong
serveras Ä la Oarte alla dagar.

TuiJTScSsuMpÉLfASyh

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

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

ORC U S
frukost och aftonrestauration. Kallbuffet ala Ber-

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

1 ii
11pästblir ilängden alltidbilligast,j

i h'Kl'h'l SIOK
1^ så är Ni säker om att få en god maskin.f|
'3p. Obs.! Den kända reela, liberala be-»{>|fp handlingen. Obs.!

IIGeneralagent och inne- Hjalmar Fellmatl P
llhafvareafExcelsiorde- 19 P

poteniCentralpassagen %k

l:sta klass.

Badinrättning,
Wladimirsgatan 32.

J. W. Engberg.

Perssons Svenska Stickmaskiner
ULLGARN

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

all slags maskin-Beställningar1 på
stickning emottages.

Mikaelsgatan 2 Telefon 1332
TH. MOVIUS.

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

r

%WIMkl*flß l^fiiIlOjW#©H« ÅftOnkOnSert nafwfJLTr da£orLste^3d friåbdi^rat
meUan kl

h?i_H^ 7 Wiener Schwalben. 3 e. m.
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Ambroise Thomas.
För några veckor sedan meddelade

telegrafenatt nMignons" kompositör be-
tänkligt insjuknat men under dagens
lopp förbättrats; det dröjde dock ej
länge innan på samma väg underrättelse
kom, att den åldrige tonsättaren slutat
sina dagar. Det var den 12 febr., som
den berömde mästarens ande lämnade
detta jordiska.

Thomas' namn är bland franska ope-
rakompositörer.s ett af de mest kända
och värderade, men i likhet med sin
ännu mera genialiske land-man Bizet är
det egentligen blott ett lians värk, som
gifvit glans åt dess skapares namnoch
synes bevara det åt odödligheten. Vis-
serligen uppföras ännu å några scener
Bizets Perlfigkarena" liksom Thomas'„Hamlet", men det är den förres „Car-
men" och den senares rMignon", hvilka
fört deras namn öfver världen och skall
bevara dem åt eftervärlden.

Olik så många af sina konstbröder
har Ambroise Thomas under en sällsynt
lång lefnad haft lyckan till följeslaga-
rinna. En hans biograf yttrar sålunda
om honom: »Hans lif har varit idel
solsken, ingen omsorg om dagligtbröd,

ingen jordisk motgång, erkännande re-
dan iunga år, en lugn regelmässigtill:
varo, uteslutande upptagen af det, som
var honom kärast af alt och slutligen
en ålderdom på ärans tinnar med värl-
dens beundrande för sina fötter —

så
ser detta konstnärslif ut."

Charles Louis Ambroise Thomas föd-
des den 5 avg. 1811 iMetz, son af
en musiklärare. Redan isina tidigaste
år lärde han violin- och pianospel, blef
1828 elev vid konservatoriet i Paris
och hade Kalkbrenner, Dourlen, Barbe-
reau och Le Sueur till lärare. Från
1829 förvärfvade den unge Thomas
hvarje år en första premie och vann
1832 „grand prix de Rome" med den
dramatiska kantaten Herman et Ketty
samt begaf sig därpå till Italien.

Om Thomas' personlighet skrifver den
nämnde biografen: Ambroise Thomas
har mycket af den nordiske drömmaren
i sig. Man ser det också på honom.
Hans figur är sjökaptens från vårasjö-
städer, hans hufvud blondt med godmo-
diga drag, hans ögon stilla, grönblå,
tankfulla. Men de nordiska naturerna
trifvas vanligen ypperligt iItalien och
vinna ofta sin bästa utvecklingdär ute.
Så blef också för Thomas' produktion
den heliga staden befruktande. Han

återförde därifrån till Paris sin debut-
kompositionLa double échelle, en enakts-
operett iitaliensk buffagenre, som gafs
med framgång på Opera comique den
27 augusti 1837. Isamma anda skref
han sina öfriga kompositioner idenna
första period."

Nu följdeiordningen enmängdmer
och mindre kända kompositioner för sce-
nen tils slutligen treaktsoperan Mig.
non" den 17 november 1866 gjorde
honom världsberömd och med sin kän-
slofulla, friska och melodiskt sköna mu-
sik förvärfvade honom stor popularitet
öfveralt. Följde så iordningen „Ham-
let" i hvilken opera Kristine Nilsson
den 9 mars 1868 gjorde sitt inträde
på stora operan iParis.

Andra kompositioner af Thomas äro
kantater, operor, balletter o. s. v., af
hvilka dock ingenipopularitet gått upp
mot »Mignon". Den 13 maj senaste
år uppfördes nämnda opera för 1000
gången iParis. Ett par dagar senare
ägde en galaföreställDing rum, då ett
urval af Thomas förnämsta komposi-
tioner uppfördes. Tonsättaren hyllades
afven då med entusiastiska ovationer
och belönades vid detta jubileum med
storkorset af hederslegionen;det lär äf-

vea ha beslutats, att en cy gata iPa-
ris skulle komma att bära hans namn.

Den sista offentliga hyllning, som
egnats den åldrige tonsättaren, torde
ha varit den, hvilken ägde rum fören
månad sedan å en konsert på Stora
operan. Man gaf bland annatprologen
till haDS opera Fran9oise de Kimini",
och den närvarande mästaren helsades
då meden långvarig, glänsande ovation.

Ambroise Thomas blef 1851 Sponti-
nis efterträdare i de sköna konsternas
akademi iParis och intogefter Auberts
död 1871 direktörsplatsen vid konser-
vatoriet, hvilket han reformerade. Fran-
ska komponisternas Nestor, bekant och
värderad genom sina värk öfver hela
världen, var naturligtvis hugnad med
många yttre utmärkelser. Mer än dessa
har nog glädt honom den välförtjänta
framgången afhans värk,ifrämstarum-
met hans öfveralt så omtykta Mign-
on",hvars tacksamma titelrol så många
sångerskor fått äran och iörmånenatt
studera in för den valvillige mästaren
själf.

■^■l^ 7K r«i W71 W71 mm T^T är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Al s!ier.Kg_^ JM- MJI M^Å Jt JCi M.W I^l 9anta oc" omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk
älgjordt arbete behöfver icke vara förenadt med

£3.Qlogatan 3
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Skilnaden 2, H:forsfe JÖM TCrtJßtniM & C:o.
"Co Helsingfors. Wiborg.

~? Hvarje köpare blir gratis
*- olycksfallsförsäkrad för

Fmk 5,000..
SS hh En St '■ a^^

Ledig annonsplats.

Stort lager afde bästa
beklädnadsmaterial.

Aypl Pililirrpn orr Genuine punsch
HAUI 111111*1Ull Guldmedalj i Paris 1889.

B 9

Gambrini Restaurant.
KORSETTER

>
3
o
-s

påbeställ-
ning och

lager
Ledig annonsplats vIJKaw»

\Y\.Lindfors,
Helenegatan 2.

n -i IT7 111 Efter utländskt mönster serveras direkt frän fat -_« ■_ „_r . .. .„ _. _^ _,Bsnlaiiafl-iranßllßt ungerska a rhenska viner m. m. > " jj«LsJJ?iLB
å 75 p.per Seldel (Schoppen)
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Carl J3ergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradtlager af

Cognac,
Rom och

Likörer
nåväl på originalflaskor som litervis
från fat.

>^^^^^^^^^m^^^4
feCarte dor. K
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RROY
CHAMPAGNE.
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qualité exquise, Reeolte185 ~

Renault & Go.
"3 CÖGNJJG

i ■ Nfeserveras å alla förstaMa Massens restauranter. E

Söderströms Café & Restaurant
Östra Henriksgatan N:o 1.

J. C. Mftxmoutan \). 0 C ■ -v
»**»: E.»»bep B. Vir\er & jpintuosa.

Helsingfors LACK & POLITUR
Rekommenderas

FABRIK:
17 Mikaelsgatan 17.

Ledig annonsplats-

a\5°, (Fa 3 mk i
9: vill Nj
trö

Notiser.
— Vi påminnaytterligare omherr

Charles 3-regorowitschts recett om lör-
dag i Brandkårshuset.

— Å Kangl. operan iStockholm
återupptages i dessa dagar Glucks
Iphigenia iAulis". Nästa nyhet som
kommer att gifvas är Andreas Hallens
Hexfällan", hvilken snart går öfver
scenen. För öfrigt repeteras Trubad-uren", ,,Barberarén i Sevilla" och
»Kärleksdrycken", hvarjämte inöfnings-
listan upptager „Majdrottningen", I
Bretagne",Figaros bröllop",„Denberg-
tagna", Hugenotterna" och rFalstaff".

— Varietésångerska— grefvinna.
Att grefvinnor blifvit varietésångerskor,
det har på senare tider varit nog så
allmänt, men att varietésångerskor blif-
vit grefvinnor, har man inte så ofta
fått höra.

Köpenhamnstidningen , Asfalten" har
emellertid nu ett sådant evenement att
berätta.

För ett par år sedan, berättarnämda
blad, infann sig en ung flicka hos kö-
penhamnsagenten Biltzing för att söka
engagement såsom sångerska. Inom
kort debuterade hon på varieté teater i
Köpenhamn och lade där många hjär-
tan för sina små föttersamt vannmyk-
ket beundran för ett godt uppträdande
och en vacker röst.

För ett år sedan styrde hon kosan
till Ryssland och uppträdde där ett
par månader samt öfvergick därpå till
nßeichshallen" iHamburg.

För en månad sedan fick hr Biltzing
besök af en yngre herre, som presente-
rade s;g som rysk grefve och frågade
efter lilla frökens adress, hvarom hr
B. dock ej för tillfället kunde lämna
besked.

Ryssen blef ledsen, och bad hr B.
följa med till Berlin för att söka reda
på den unga damen. De båda herrarna
ångade iväg från stad till stadiTysk-
land och uppspårade slutligen den ef-
tersökta iBerlin.

Hr B. reste hem till Köpenhamnoch
kunde glädja sig åt en inbjudan att till
sommaren besöka grefvinnan L. och
hennes lycklige make på deras gods i
Ryssland.

— Från Berlin skrifves till ett
svenskt blad följande redogörelseöfver
hofkapellets senaste symfonikonsert:

Vårt kungl. hofkapell har under
Weingartners lifliga anförande haft sin
sjätte symfoniafton,hvilken inleddesmed
Smetanas symfoniska diktning, Avs
Böhmens Hain und Flur", ett älskligt,
valklingande musikstycke, hvars utfö-
rande gick tadellöst. rPå mångas be-
gäran" utfördes äfven R. Strauss „Ulf-
spegels pojkstreck." Jag tykte att det
lät, som om jag hörten hygglig göte-
borgsvitz för andra gången. Till den
ändan var alt väl, men sedan kom nå-
got så ohyggligt syndigt och skamligt,
att det trotsar all beskrifning. Herr
Weingartner hade tagit sig föratt sätta
Webers „Aufforderung zum Tanz" för
orkester, icke som Berlioz utan som
Jakob Balihorn, som på titelbilden till
sina barnfabler lade ett ägg bredvid
den där förut befintliga tuppen och se-
dan kallade upplagan förökad". Herr
Weingartner har tillåtit sig de mest
smaklösa ändringar och tillägg, för att
därmed skaffa sig ett rykte somncon-
trapunktist." Hans inspirationer tyckas
vara hämtade från operetter, tingeltan-
gel och cirkus, och dessa få, vi hembära
vårt tack för det skandallösa misch-

maschet. Jag hade så när påstått att
okunnigheten här triumferat öfver att
kuona håna en värklig förmågas bästa
skapelser, hvilket också hade till följd,
att hela den sakförståndiga publiken
lämnade lokalen. Weingartner lideri
högstagrad af sjuklig äregirighet. Man
berättar därom förunderliga historier.
Han är ej nöjd med att dirigera. Han
skall polera upp Haydn och Mozart,
tidsenligtinstrumentera deras symfonier,
korrigera Beethoven, revidera Wagner,
reorganisera den musikaliska världen,
reformera kristendomen och längre fram
införa buddaisinen. Här om någonsin
kan man tillämpa det svenska ordsprå-
ket: „Skomakare blif vid din läst."

— Louis Pécskai är namnet pä en
betydande violinvirtuos, som i början
af januari varit inbjuden till den mu-
sikaliska drottningen af Italien att spela
på en konsert iQuiiinalen. Artisten,
som utförde Beethovens.konsert,Gondo-
lieria af Sgambati, Burlesque af Firin-
delli m. m., blef mycket applåderad.
Han ämnar denna vinter efter en kon-
serttur i Italien låta höra sig iRyss-
land och England.
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>rofkort a 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- M fTJI W^ W7^ WB WT
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Ledig annonsplats

Jouvin & C:o's
världsberömda franska

HANDSKAR
säljas endast hos

N. Esplanadg, 37
Göhles gård.

MnM JOHN SIJUUJIING,..»s-rrrsv E-HS

Fabriken FENIX
atan14 Tel. 92
jeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
itelier för plansch- & kartupp-

m. m,

Eleganta spetsar, band
och sidentygerbilligt

hos Firma

H.Ellmin.
9 Alexandersgatan 9.

Realiseras
Orientaliska

Mattor, Drapcrier, Broilc
rier, Turkiska bord, Puff
si olar etc. etc.

lti)iilcr»nLsL'. 19.
Telefon 83.

Alvin Johansén

UtiJ.F.Sjöberg-s
'V Win-

m Spirituosahandel
m& Cognac,
flB fö/» a:|H Likörer.
fjS| Rehnska £■

Bourgunderoiner.
Trekanten 3.

Telefon a

Ledig annonsplats

Äggfärger,
Fruktgeleer,

Fläckstift,
Äggtvål,

Parfymer,
Stärkelse m

K. A. Dahlins
Droghandel.

Glogatan 4
ipdrag; köper och säljer aktier
er patentansökningar och re-
mland och'de flesta andra land.
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SOCIETETSHUSET.
Onsdagen den 4 Mars kl. 8 e. m

l^onsert & )\JtonJöreställning.
Program

Suppé.
Waldteufel

Dichter u. Bauer, vaU
Vals
Fröken von Saskaly, kostymsouorette^^^^M
Signor Vicentio Pasqualis, italienskoperasångare|
Herr S. I. KutUSOff-Smolenski, Rysslands för-

nämste solodansör.

PAUS.

ReschEn vie ae^^^^^^^^^^^^^^^^l
Herr Benoi3-Pewsener^nasu!ena^prestationei
i salong-magie.

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

11. Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasångare
12. Fröken von Saskaly, kostymsoubrette.
33. Slutmarsch.

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å la Hasselbacken serverasimat-

salen å 2:50 prix flxe.

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

Telefon 169.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

uQuadranfs" r7 »DOrkopp''
"*%--%-*%."*%.-%.*%." ""^^-^ i^.-^'

C\ /7TJK

iIStockmann's
Jeepar.

Verkstad.Depot å

tfirefpapper Hemgjorda papyrosser
rikhaltigaste lageraf utländska och inhem-

ska sorter, linierade och olinierade.

iaskar om 250 sta 2:50 p.
st. å 1:25p.
st. å 35 jiMlO st. å 15 p.

Ledig annonsplats
4 »Firmatryck utföres billigt hos Jacob Reincke,DAHLBERGS PAPPERSHANDEL 35 N. Esplanadgatan 35,

Telef.1388.Alexandersgatan 15.

c
09
:cs

Min son, spar icke på annonser och
du skall icke förlora därpå.

Franklin

Annonser
emottagas af

telegrambyrånspinska

)\nnonsa/delning
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.

H 80)j Franska lifförsäkringsbolaget.

t L'URBAINE. §
g«v Bolaget meddelar fördelaktiga försäkringar af 2g|«5p alla slag. Genom samarbetemed sjuk- och olycks- {@

fallförsäkringsbolagetL'Urbaine et la Seine bevil- (få
gjv jas de försäkrade vid sjukdom och olycksfall sär- )»fskilda förmåner, hvilka fullkomligt säkerställa så- !fl^g») väl den försäkrade och hans familj, som ock de ää
it< personer, med hvilka han står iaffärsförbindelse w

för den oundvikliga förlust, som en sjukdom och M»
ännu mer en obotlig s&dan eller en olyckshändelse /*&medföra. Bolagetefterskänkernämligön, såsom all-
mänt bekant, premierna förhela sjukdomstiden och (^
utbetalar s/4 af kapitalet,om sjukdomen är obotligoch resten vid dödsfall. (((©>_ Bolaget L'Urbaines försäkringar ärodärförsär- («|skildt att rekommendera för herrar affärsmän, dii /feL

&h det SJ'Uer att säkerställa störreaffärsföretaggenom W
lifförsäkring1,emedan sjukförsäkringen motvärkarde ledsamma störingarsvårare sjukdomsfall alltid

itjv .nedföraoch hvilka ofta nogbringaborges- och för- *w«8/ lagsmän stora förluster. !?fåFör dessa väsentliga fördelarerfordras icke nå- (jL
gj. gra extra premier utan endast att den försäkrade w«S^ afstår från den årliga vinstandelen. fi^

Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1.
Carl von Knorring-.

Ett och annat.

M. Viennet, f. d. pär af Frankrike
och känd som författare till flera arbe-
ten, hade afslutat en satirisk komedi.
Det berättas att han redan inlämnat
fem tragedier tillThéåtre Francais, som
alla blifvit emottagna och troget förva-
rade i teaterns arkiv. Napoleon111,
som viste att den gamle pären satte
större värde på sin litterära värksam-
het än på något annat, hade en dag
följande samtal med honom:— Jag har läst flera af era pjeser,
M. Viennet, men jag har aldrig haft
nöjet att se en enda af dem uppföras.— Sire, svarade den gamle statsman-
nen, ers majestätär mycket mäktig?..
Ni har gjort slut på en revolution och
kväft socialismen idess linda, ni har
vunnit seger efter seger på Krim och
iLombardiet, men det oaktadtsvär jag
att ni ej rår på Théåtre Francais' sty-
relse.

Kejsaren skrattade och försäkrade att
han ej ville våga försöket.

H:fors 1896, Hbl. Nya Tryckeri

Vänd eder piltid vid annonsering til
Finlands enda

Annonsbyrå,
N. Magasinsgatan N:o 7. Telef. 1226,

där Edra annonser billigt, bekvämt och nog-
grant ombesörjas

ÅngbokbinderiAktiebolaget Helsingfors Apotekares
Ledig annonsplats 14 Eriksg-i

Kontorsboksfabrik,Linj
tonage & Askfabrik, £
fordring, Eeklamskyltai

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.
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SOCIETETSHUSET.
Torsdagen den 5 Mars kl. 8 e. m

konsert & )\jtonjöreställning.
Program;

1. Marsch
2. Romantique Ouvert Kéler-Béla.
3. Manolo vals Waldteufel
4. Fröken von Saskaly, kostymsoubrette.
5. Signor Vicentio Pasqualis,italiensk operasångare.
6. Herr S. I. KutUSOff-Smolenski, rysslands för-

nämsta solodansör.

PAUS

7. Marsch.
8. Musizierende Zigeuner Eilenberg.
9. Herr Benois-Pewsener, salong-magiker.

10. Familjen Noiset, 4 personer enastående evolu-
tioner å uaonocycle.

11. Signor Vicentio Pasqualis, italieiisk operasångare,
12. Fröken von Saskaly, kostymsoubrette.
13. Slutmarsch.

Ändring af programmet förbehålles.

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

C.E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Bödbergsgatan9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkningar iparti och minut tillbilligaste priser, återförsäljare er-hålla hög rabatt. Order frän lands-orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

W. TAHT


