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Tidning för Helsingfors Him bergs Restaurant

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

/XJENTRAIX
/ Varmlufts- o \

Basängbad Rekommenderas. \

Rekommenderas.
Souper et a la carte 3Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Enskilda rum med piano. Full-

ständiga rättigheter.
i

2PN:o 76. 1896.Söndagen den 23 Februari
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen d. 23 o.Måndagen d. 24 Febr.1896

kl. 7,80 e. m.

TIGGARSTUDENTEN.
Komisk operetti3 akter af F.ZellochRichardGenée.

Musiken af C. Millöcker. öfversättningaf
Ernst Wallmark.

IvanJanitzki
I i1i l n il i l n l

Hi Studenter vid (I7t,Jagallonska lIIrI IIr Henning
Simon Ryinanovicz /nniv^fvetu

et l {
Palmatica, grefvinnaNowalska .Fru G-riindei

/Fru Castegren,
|

__Eddaira} hennes döttrar " ;
Öfverste Ollendorf, guvernör i

Krakau. . . . .. . . . .Hr Kiégo.
von Wangeiilieiin, majorl " , (Hr Berlin.
vonHenrici,ryttmästarel :?a )Hr Hansson
Ton Sclnveinitz, löjtnautf81 - ar"|Hr Wetzer.
von Richhoffen, kornett ] men iFri^aldaniBogmnil Malakowski, Palmatioasß

kusin B
Eva, hans fru H
Onuphrie, Palmaticas lifegne . .B
Pistol, si■;■"';■:1 11r vid svonska iili^^^^^^^^H

Hr Wilhelmsson.
Frk Tschernichin.
Hr Beckman.

Hr Ahlbomdragonerna
Entericli, sachsisk invalid, fång-

väktare på citadellet Hr Castegren
Hr Lindh.
Hr Nyström.
Frk Stjagoff

Waolaw, en :.< M-''■
En pinna . . .|
Adligt folk af bfggekönen!^BorgmUstareocliråc^
borgare och deras kvinnor. Köpmän. Marknadsbesö-
kande. Polska judar. En musikcorps. Sachsiska sol-
dater. Fanbärare. Pasjer. Bönder. Lifegne. Barn.

Fångvaktare. Fångar
Handlingen försiggår iKrakau. Tid: 1704, underko-
nungens af Polen och Kurfurstens af Sachsen,Fredr.

August II:s, benämnd den starke'' regering.
*) Simon Rymanoviez Gerda Grönberg,

**)IBronislawas rolldebuterarFrk.EmmyBonnevie
Iandra akten dansas Mazurka ur Lifvet för

Zaren" af Jenny Spennert och Alma Stenfors.

Börjas kl. 7,t0 och slutas oinkr. 10,30 e. m

Inb: -?// - \^m \
':~'^
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Ida Aalberg-Uexkull-Guldenband
Premieren af Sudermanns Das Gliick im

Winkel" å Finska teatern blef för Ida Aalberg den
mest lysande segerfest. Sällan eller aldrig har den
berömda skådespelerskan varit så disponerad, vi
kunna säga inspirerad. Det låg öfver spelet från
törsta till sista scenen en oändlig finhet af den mest
öfverväldigande värkan på åskådaren, som säkert
aldrig skall glömmaIda Aalbergs framställning af
Elisabeth Wiedemann.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Helmikuun 23 p:nä 1896.

Bana'in vierailunäyfäntönä
Näytellään

0111DKM.
(Das Gliick im Winkel.)

j-näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut Hermann Suder-
matin. SuomentanutBenjamin Leino,

Henkilöt
Wiedemann, alkeiskoulunrehtori.Benjamin Leino
Elisabeth, hanen toinen vaimonsa *) — — — — -
Helene I w-, "■ i " (Helmi Talas.iTyr | Wiedemannin lapsia J (

EmJj ensi aviosta (
Wapaaherra von Röcknitz, Witz

Kaarle Halme.
Hanna Kunnas

lingin omistaja
Bettina, hanen vaimonsa . . . .
Tohtori Orl), koulujen piiritar-

TaaviPesonen.
Mimmy Leino
Knut Weckman.
Mimmi Lähteenoja,

Rouva Orb .^^^^fl
Neiti Göhro,opettajauu^^^^^^H
Etoosa, Wiedemann'in paTvßu^^^^^^^^|^^H

tyttö Urna xähtmei^^B
*) Elisabeth . . .Ida Aalberg Uexkull-Giildenbana!
Tapahtunpienessä lääninkaupungissaPohjoissaksassa.

nykyaikana.

»s.j»Ovet aralaan k:lo 7. Käytäntö alkaa k:lo
loppu k:lo y211.
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J. H. WICKELS
Wliåiiil»

ARKAKS PUNSCH,
"isbelönt med guldmedalj vid många
fällningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid utställ-
mngen iBordeaux 1895.

duyVlagasin
sidQnväror, ylfetygQr för
fivaråagsåräfifer.

tyamtiappor, jaequeilsr,
soiré&f visit é

Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända
specialitetei till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

Alla dagar

från kl. 8 e. m.

OTTO ROHDE, "*ä--
VSNHANDEL.=-

Arralis-Punscli
prisbelönt vid Tysk Nordiskautställnin-

gen iLybeck.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

0. Henriksgatan N:o 3.
Största lageraf inhemska skodon,Prima

gummigaloscher,äkta Collanolja m. m.

PALMROOS
Viaafiär.

Lager af finp. äkta Vinerj
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

SO

N»9
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Alla dagar HételKälEp
iVllClCl^gSKOnSOrij Wiener Damkapellet

från kl. 3 e. m. S O H -A. H.Zi.
Aftonkonsert

Mord.

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

Kontor OST. MagasinsgatanKTso 1.

Portmonnäer
och Blomsterkortsn i största urvai ° ch tm bmisaste

landsortenbehöfees endast ett rå'/-
sitlnmlr prollif. . —̂^_ —^_

— — —Oskar Fröberg,
46 Kaserngatan.

WIENER MODE-SALON ayeL
Glog-atan TM:o 1. l:a trappan. Telefon N:o 1984 L-^^^l

framhåller sin välkända atelierför iilföranilrf^afjiiiiaj^n^fa^^^

(Vanliga priser. Pnsbelonti.PariS.) "TJIf\ fT\ /"\ (~** "D A T?
iV TT CJ-4-ÅT"»iVnaY»O* Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). JJ KJ A. \J VJT.LV AJC**■" JCJ. ÖbBilllDöI& Helsing-fors. Alexandersgatan17.

CZ~
~ T"~I T rcri|onaHn *31 lsstakl.Fotogr.atelier. Ele- hxIförhållande till arbetets

P T|xrY»onn£l ViI "" t-SPldndUy- Ol' gaiita porträtt ivisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri" A- 9 XJ V 1/UllvlCvAÅAj . (catams hus). ömix.pr dussin. sen iHelsingfors.



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.
v

IYlle- och frihofvaruaffär. !
|Välsorteradt lager. Billiga priser.

JuZ/örsä^ringsaktiebolagej
KÄLE^MV A

J&ifforsä/iringar 4 JUifränior.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

%Hagelstams bokhandel,fm . w[t Ojämförligt största lager fransk litteratur. £/

fa Subskribera på «|.>
JlFMnlarxcl iToilcLer, ncjlj
flPvyer irån hela vårt land ielfva häften å^R

2: 25. 4<j* £HN Konst- och pappershandel.
fr> fl

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

I. NEUMANN.
FABRIK

HumlebergJ\':o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennert* hus) tel. 933. Sörlra
lisnlanadgatan 2, telef. !fZS. Salnhal-

len 70— 72.

ULLGARN
i rikt urval

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

slags maskin-Bestäißnircgar
stickning emottages.

Mikaelsgatan 2. Telef. 1332.
Th. Neovius.

Finska Järnsängsfabriken.
ICitffff speaialaffär iFinland för

barnsängar & cfflaårassar.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran,
N:o 50 AlexandersgatanN:o 50.

Emil Rehnberg.
OGOGOOaOCCOGGOCOX)GGGO3:

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

w
Ledig annonsplats.

Klubbmedlemmar obs.!
A Nylandska Jaktklubbens

paviljong ■

serveras a. laOarte alla dagar

fm,
o
Q-i

tWUTSCHUXSUMPELFABHK.m

SO. CIETETSHUSET.
O R C U S B O D E G A."

F^ Cxoda, billiga viner serveras direkt från fat.
IÄkta viner på flaskor till afhemtning till moderata

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

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

1 ii
mJäst blir ilängden alltidbilligast.||
Ii Köp alltid en

1 EXCELSIOR" I
||så är Ni säker om att få en god maskin.||
U% Obs.! Den kända reela, liberala be-11

handlingen. Obs.!

B Axel Wiklund, UiQlmop FnllmQn 8mGeneralagent och inne- HJa"r Fellman ||
hafvareafExcelsiorde- 8 fp

ä^ poteniCentralpassagen ÉM

Sven Scholander iBerlin
Etter en dansk tidning meddela vi

följande.
Sven Scholander har nusjungit offent-

ligt iBerlin och gjort stormande lycka.
Den danska journalistföreningenha-le

gifvit hr Scholander rekommendations-
bref med hälsningar till de tyska kolle-
gerna och å:v Alex. Kiepa iKielhade
likaledes rekommenderat sångaren på
bäsia sätt hos sina vänner iBerlin.
Då Scholander besökte ordföranden i
r Verein BerlinerPresse", Hermana Sn-
dermann, den bekante författaren,rönte
han genast det välvilligaste mottagande,
och då föreningen samtidigt skulle an-
ordna en Vialfofficiell ..väigörenhets-
soare", hvarvid en bekant tecitatör,

Milan från Frankfurt, skulle bi-
träda med ett föredrag om den Schwei-
ziska literaturen, arrangerade man det
så, att Scholander fick aftonens senare
del till sin disposition.

Succes'en öfverträffade all förväntan.
Publiken var rent utom sig af förtjus-
ning redan efter första numret och be-
gärde den ena sängen efter den andra

Herr DahmSj som i den berlinska
prässen brukar kallas
ningens förtjänstfulle sekreterare", pre-
senterade Scholander för föreningen,
framförde hälsningarna från den danska
journalistföreningen och redogjorde i
ett kort tal för Scholanders person och
målet för hans konst.

Bladen omtalar också Scholander med
de varmaste epitet. Hr Dahms hade
anfört några „förmildrande omständig-
heter 1' med afseende å Scholanders röst
och val af program — Scholander har ju
icke en enda tysk sång på sin eljes så
omfattanderepertoar— men kritikenhar
nu med en mun iörklarat, att alla ur-
säkter voro öfverflödiga. Scholander
heter det var icke blott personligen en
sympatisk företeelse med en anslående,
pikant stämma, han presenterade sig
dessutom icke blott som sångare, utan
äfven som mimiker, skådespelare, dan-
sör och virtuos på luta. Tre af dessa
konster utöfvade han visserligen antyd-
ningavis, men detta hindrada icke. att
han var en mästare ifråga om dem
ala. Han kan vara säker på att bli
förstådd äfven om han ejkan ett tyskt
ord.

Hvad som mest öfverraskade, heter
det vidare, var framför alt. att en

man frän Sverge, en landsman till de
dystra, nordiske diktarne, hvilka sä
ofta kommit oss att rysa, från första
stunden han beträdde podiet, spred den
mest solljusa munterhet omkring sig.
Några närvarande unge diktare ville
därför genast frånkänna honom ett nor-
diskt ursprung. Fins det värkligen
folk i Sverige, som kunna le! Det är
nästan otroligt. Succes'en, slutar bladet.
var stor och bifallet stormande.

Scholander sjöng i Berlin omväx-
lande italienska, spanska, franska och
svenska sånger. Hans uttal af de ro-
maniska språken 'berömmes mycket.

Den framstående musikkritikern dr
Lessman var mycket intresserad och
erbjöd sig att bistå Scholander med
råd och dåd. Efter programmets slut
var Scholander någon af tidningsmän-
nens gäst, och på hans bord låg föl-
jande morgon inbjudningar både till
frukost, middag och kväll frånbekanta
berlinska redaktörer och journalister.

Som kändt skall Scbolander snart
konsertera för egen räkning iBerlin.

Han har träffat sin icke mindre namn-
kunniga landsmaninna fru AnnaPetter-son-Norrie, som f. n. gör stor lyckapå
Linden-teatern.

Icke under således om Scholander
skulle dröja någon tid i Berlin.

Ibörjan af Mars torde han emel-
lertid vara att hitförvänta.

-»" "»»

Ett besök iO. J. Dalbergs
papershandel.

„Träffas principalen?" sporde jag en
af de många kvinliga biträdena, som i
brinnande ifver betjänade butikens stora
antal kunder.

Ja, var god stig in" var det artiga
svaret, ..herr Dahlberg är på sitt kon-
tor".„Mjukaste tjänare, mitt namn är Ci-
ceron, kallad den outtröttlige,reser för
Program-Bladet idunderpuffar och jät-
tereklamer och är idag beordrad att
anställa en generalmönstringiEr blom-
strande affär till tack för flitig annon-
senng

Var god och sitt ned, om ett ögon-
blick är jag till er tjänst.-'

Till förstvisade herrDahlberg migsitt
lager af postpapper ochkuvert. Hvad jag

ö&V2k AT*.«l «& H^ariIH «n» T&ånn.-m-m A l>4-,v.~1..~._.~~_4. alla dagar från kl. V,9aforigi- Obs! Matiné alla hela-SAnLCAMAaftK "11« ÅlIOUKOIISert nalWiener damorkestern,kallad fria dagar mellan kl.1&M^ Wiener Schwalben. 3 e. m.

Filharmoniska Sällskapets
55t:e Populära Konsert

i Brandltårsliusett
Tisdagen den 25 Februari 1896

Program

Ouverture till op Rouslane och
Ludmila Glinka.

MoszkowsMScherzo-vals ur op. ..Boabdil
Maurische Trauermusik (ny)
L'Arlésienne, suite N:o 2 . .

Mozari,

Bizet
Pastorale. Intermezzo. Menuet. Farandolc

PAUS
TriomphoTasSo", LamentcM

sinf. dikt. . .^^^^^^^^^t«^^H
«y Andante "i.-. ... (M.on.rkowm

i'for violin-' '
b) Gesangder Nachtigal1 \Sarasate.

(Hr Charles Gregorowitsch.)

PAUS

HofmannIn der Puszta^
Isländsk melodi, för stråkorkester Si:em(sen

Danse des pirates

Konserten börjar kl. */i8 e. m

$£ajanus.

\ fi^ssO -M vAWMXn»e .v^^H

Beher
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ERiTIAiVIA Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin FERD STAM,,
R~^~ Ä Generalagentur för Finland, Ricliardsgatan i. ri^nL». ölAMan
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JOHN TOURUKEI & C:o.
Helsinsfors.
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ißrandt & Blomberg.
Uleåborg

—
Helsiugfors — Åbo.

iH:fors V. Henriksgatan 18
(miclt emot Stmlentlins^t")

från Otto Brandt. Uleåborg af utmärkt kvalitet|
och rikaste urval.

Renskinsskor, Skidkängor,
Pjexstöflar, skidstafvar m. m.

Sparkstöttingar, |
Snöskridskor

och

Velocipeder
af engelsk, tysk och amerikansk tillverkning.

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

0. ÖLÄNDER
Skilnaden 2, H:fors

Stort lager afde bästa
beklädnadsmaterial.

Gambrini Restaurant.
MPjj||nrppT] Corr Genuine )\rraks punsch

1llll^iUll Guldmedalj i Paris 1889.

Carte dbr.
ITil
»i
"a CHAMPAGNE.
i

ijfflENDIRE"!
riqualité exquise, ReeoltelBsofe

Go.
*hT—

ĈÖGNJIG y.

å alla förstaK
klassens vestauvanter. fe

Helsingfors LACKIPOLITDR SÖDERSTRÖMS

Café & SestauraatRekommenderas
Fabrik 17 Jilikdelsgatan 17 Östra Henriksgatan N:o 1

i)iiitiioS(ij. C. jVlasxmontan Jrnv fo
Innehafvare: E. Nyberg.

"

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

Ledig annonsplatsLedig annonsplats

Generalagent för Finland
FRANS SJÖBLOM j:r, Helsingfors

3>>

m

CO

s Renault &

Ledig annonsplats Ledig annonsplats.

Ledig annonsplatsLedig annonsplats

OLD JAMAICA RHUM CHAMPAGNE GEORGE GOULET
från Holm-PitOU & C:o serveras å alla hotell och restauranter

fick skåda, var det mest storartade jagipappersväg härintills har sett. Det
var papper i alla kvalitéer och ialla
branscher. För alla stånd, karaktärer
och temperament. Inhemskt förprotek-
tionisten, utländsk för den liberale fri-handlaren, handgjort för den konserva-
tive. Dyrt för den rike och fabulöst
billigt för den fattige eller — den gi-
nge. Ljusrödt för den kärleksrusige
och

'
blått för nykteristen. Grått för

mellankolikern och grönt för sangvmi-
kern, o. s. v. i det oändligas oändliga.

Herr Dahlberg fäste specielt min
uppmärksamhet vid en kollektion pape-terier, utmärkt läckra och eleganta.Dessa hade senaste jul haft en storar-
tad åtgång. Och det var isanning ej
förvånansvärdt ianseende till de fabu-löst billiga prisen.

Därpå gingo vi öfver till fotogrnfinl-
BMBS och skrifportföljernaafhvilka fan-
nos mas3or synnerligen durabla och
hållbar, iutomordentligt stort urval.

En artikel som pappershandeln i ju-
las haft stor omsättning på. är crepe-
radt papper till förfärdigande af lamp-
skärmar. Ni vet ju, sädana som nu-
mera finnas i alla våra hem. Jag flög
som en stormvind vidare —

ty tiden
led —

och störtade mig öfver det rik-

haltiga lagret af fotografier. Jag säger
ej för mycket, om jag erkänner, att
jag önskade mig som egare till hela
den makalösa samlingen. Och det tror
jag alla göra, som se den.

Jag ville ännu beskrifva skriftijgen,
men min förmåga sviker. Därför, gån
själfva och tag dem iögonsigte. Det
lönar sig nog. Om jag slutligen om-
nämner den välsorterade afdelningenför
skol- och ritmaterial, har jag visserli-
gen ej ens närmelsevis uppräknat alt
det, som står till buds iHerr O. J.
Dahlbergs papperahandel, men därtill
skulle åtgå detta blads samtliga spalter.

Ciceron.

-*""►-

Notiser.
—

Skådespelarfestens i Köpen-
hamn pekuniära resultat måste kallas
lysande. Se här: 24,000 kr. brutto
(på två aftnar) ochomkring 10,000 kr.
ren behållning.

— Dagmar-teatern i Köpenhamn
har måst uppgifva sin plan att gifva

Björnsons storslagna trilogi Sigurd
Slembe, emedan den, sedan fru Gjör-
ling anmält sig sjuk för resten af sä-
songen, saknade en lämplig framställa-
rinna af Frakarks roll.

— En kassapjes har Norrebro-tea-
terns iKöpenhamn sommarrevy visat
sig vara. Den går fortfarande och dock
uppfördes den i tisdags förra veckan
för 200:de gången.

— Ibsens Nora återupptogs itis-
dags pä Berliner Teater i delvis ny
uppsättning.—

Deutsches Teater.Itisdags gafs
som premiär på Deutsches teater iBer-
lin Liebelei af Artur Schnitzler. Bi-
fallet var gansda lifligt och om än
styckets moral var något egendomlig,
var man förtattaren dock tacksam för
det ömsom glada ömsom rörande inne-
håll han förstått inlägga idetsamma.
Kritiken har emellertid ej varit allde-
les odeladt gynsam för Liebelei.

— På Lessing-teatern i Berlin
gafs i söndags premiär på Teodor von

JZobeltitz' fyra-akts-lustspel. Där Thron
Jseiner Väter". Innehållet är specifikt
tyskt och rör sig kring några adliga
officerares garnisonslif ien provinsstad.
Emellertid pästäs stycket vara mycket
skrattretande.

Odeon-teatern i Paris har gif-
vit ett tre-akts-stycke La Modée",
som till författare har Figaros bekante
teaterkritiker Henry Fouguier och den
mindre bekante Georges Bertal (dea
senare tyckes vara styckets egentlige
författare). Det mottogs med mycken
välvilja af publiken, om också den alt
för teatraliska afslutningen värkade nå-
got afkylande.

— Henry Irvings son har för ett
par dagar sedan debuterat på Duke of
York-teatern i Longon och gjort stor
lycka. Den 22 år unge mannen lär
vara mycket lik sin berömde fader.

— Då den nya tyska teatern i
London gick i torsdags åtta dagar
Richard Vots ,.Eva" öfver scenen. Pje-
sens såväl innehåll som framställning
lofordas mycket af engelska tidningar.

I*

o 1 $'
.3*
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Carl jjergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
tsåväl på originalflaskor som litervis
fråi] fat.

4>- 50 (profkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- m fwn mj\ m w W7l n wr
T"* mk inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. /m M Mlå JU A MJi Mli I^l ■*

Jll Ni ha ett god! kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till
Glogatan 3



Störtsa specialaffär iLampor, Husgeräds- £ Köksartiklar.
"Engelska Järnsängar & JVladrasser, järnvägnar, J3adkar mm.TJÄTIT?!? PT?AT?T? Butik: Alexandersgatan 34.

ilUl/Jjit UlViirj;, Kontor & Lager: Fabiansgatan 14,
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4 i#) Franska lifförsäkringsbolaget. fä

t l/lRKAIAK.|
gny Bolaget meddelar fördelaktiga försäkringaraf p@«5P alla slag. Genom samarbete med sjuk- och olycks- (fiw
|Jg) fallförsäkringsbolaget L'Urbaine et la Seine bevil- ,jg&
gjKj, Jas de försäkrade vid sjukdom "och olycksfall sär- w

skilda förmåner, hvilka fullkomligt säkerställa så- W»
väl den försäkrade och hans familj, som ock de /ää|j< ])ersoner, med hvilka han står iaffärsförbindelse w
tor den oundvikliga förlust, som en sjukdom och M«
ännu mer en obotlig sådan eller en olyckshändelse /%Lmedföra. Bolagetefterskänker nämligen, såsom all- "w
mänt bekant, premierna förhela sjukdomstiden ochutbetalar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obotligoch resten vid dödsfall.
i ",,80laSet fTrbaines försäkringar ärodärför sär-

Äi. skildt att rekommendera för herrar affärsmän, då
g& !1.^..^all('r att säkerställa störreaffärsföretaggpnom W*£t/ liffor.sakring, emedan sjukförsäkringen motvärkar ((fa
%m de ledsamma störingar svårare sjukdomsfall alltid Ä
0j -nediora och hvilka ofta nogbringaborges- och för- \0lagsmän stora förluster. (få
■9h Fördessa väsentliga fördelarerfordras icke iiii-

?ra extra premier utan endast att den försäkrade (0
v^y distar från den årliga vinstandelen. (få

Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. '^
gh Carl von Knorring.

— Under en mellanakt då „Ro-
bert der Teufel" uppfördes på Buda-
pests opera inträffade en händelse som
vakt pinsamt uppseende. Grefvinnan
Basques, som utförde Alices parti, kände
sig plötsligt illamående och skickade
efter sin man som varisalongen. Han
kunde dock ej komma till henne på
grund af den bekanta förordningensom
förbjudersångerskornashrr männer till-
träde till deras rem. Förtretad häröf-
ver uppsökte grefvinnan regissören,ba-
ron Ropsca, och på vägen såg hon,
huru som en ung kavaljer bakomkulis-
serna underhöll sig med en statist;hon
förebrådde baronen i häftiga ordalag,
ytterligt nervös som hon var af sin
sjukdom, att hon ej kunde få träffa
sin man, under det att opåtalt en

—
— — — — . Baron S. lämnade
utan att säga ett ord scenen, men
uppträdet har icke dess mindre väckt
oerhördtuppseende.

— Puccinis nya opera Bohéme
har nyligen uppförts iTurin och gjort
stor 13'eka. Särskildt förstaoch fjärde
akterna mottogos med entusiasm.

-*►♥-►

H:fors 1896, Hbl. Nya Tryckeri

Jouvin & C:o's
världsberömdafranska

HANDSKAR
säljas endast hos

W. TAHT
N. Esplanadg. 37

Göhles gård.

SOCIETETSHUSET.

Söndagen den 23 Februari kl. 5 e. m

y^/\a finé.
Program

Berlin wie es weind u. lacht . .Conradi
Björneborgarnesmarsch
Mr. Alexandro Farini, gentleman jongleur, fin

de Siécle
Neapolitanska Sångtruppen Cirena med Tenoren

Fuentini
Herr Schmidt Hawkins, komiker & clown
Prk. Irma Takaszy, Ungersk soubrette.
Signor Vicentio Pasqualis, italienskoperasångare
Slutmarsch 12

13
11

Åndring af programmet förbehålles.

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

K. Jokelas Skrädderia//är
u. Henriksgatan 3. Telef. 1333,

Utländska é Inhemska Nouueautés,

Avg. Ludv. Hartwall. i
Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26Ledig annonsplats.

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS._l

vn 'vmmmmmmm^mwaß

Ledig annonsplats

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
r"^. rr-*. s
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*. #-—^. rwf* r

—
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i.ititti.i.iiaåji
Helsingfors

Alexandersg-atanN:o 11.

rikhaltigaste lager af utländskai
od^nhemska sorter linjerade och j

HoliiiiciT.dc.
Firma tryck

ut föres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDELi

Alexandersgatan 15.

Hemgjorda papyrosser
i askar om 250 st. å 2:50 p

MIOO st. a 1:25 v% „
i 35 st. a

10 st- å*
»

Jaceb Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Telef. 1383.

SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 23 Februari kl 8 e. m.

r\onsert & )\JtonJöreställning.
Program

Marsch.
Lustspiel Keler-Bda.
Idylle Waldteufel.
Mr. Alexandro Farini, gentleman jongleur, Fin

de Siecle.
Neapolitanska Sångtruppen Cirena med Tenoren

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

PAUS

Bebe rose Bellinger.
Heinzelmännchen Eilenberg.
Herr Schmidt-Hawkins, Komiker och clown.
Neapolitanska Sångtruppen Cirena med Tenoren

Fuentini.
Frk. Irma Takaszy, Tysk-Ungersk Soubrette.
Signor Vicentio Pasqualis,italienskoperasångare,
Slutmarsch.

Ändring af programmet förbehållet

Sexor \ laHasselbacken serveras 1mat-
salen å 2:50 prlx flxe.

SOCIETETSHUSET.
Måndagen den 24 Februari kl. 8 e. m

V\onserl & )\JtonJöreställning.
Program

Waldteufel
Eilenberg.

Frauenlob^HlsH
Miihle . . .|
Mr. Alexandro Farini, gentleman, jongleur Fin

de Siéole, enastående prestationer ijongleri.
Neapolitanska Sångtruppen Girena med Tenoren

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

PAUS

9
JO
n

Marsch.
Tamburin-Polka ........Waldteufél.
Herr Schmidt-Hawkins, Komiker och clown.
Neapolitanska Sångtruppen Cirena med Tenoren

Fuentini.
12
13
14

jFrk. Irma Takaszy, Ungersk Soubrette.
Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasångare,
Slutmarsch.

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å laHasselbacken serveras 1mat-

salenå 2:50 prix flxe. i
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Ångbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-

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

T^leganta spetsar, band
J-i och sidentyger billigt

hos Firma

B.Ellmin.
9 Alexandersgatan 9

wmmaam

85 p,
15 p. @

Nytt lager af

Orientaliska
Mattor, Draperier, Brodericr, Turkiska bord. Puff
stolar etc. etc.

Boulevards?. 19,
Telefon 83.

Alvin Johansén
Obs.! Moderata pr.'ser

Ledig annonsplats

!>
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E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Eödbergsgatan9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

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

C. E. Lindgren.

T
Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

AflVfll/lt IHW fl\ll VieehäradShÖfdlng- utför juridiska och attarsuppdrag; köper och säljer aktierIlUllUtai dUIIii OfalllijULllllj, Helsingfors, Alexanderssatan N. 52 -T^ Patenta^^r och re-
S gis treringaf varumärken iFinland och de flesta andra land

IHl


