
Helsingfors Nya tayriirällÉg & Kautschuk-Stämpelfabrik MikaelsgatM l. aSSmBfSH
10 penni.

ctfrogram^dSlaåef or

Tidning för Helsingfors Himbergs Restaurant
Telefon 1963. (f. d. Forström)

V. Henriksgatan 16, hörnetaf Wladimirsg.Teatrar och Konserter. Rekommenderas./BadX/ISENTRAIX
/ Varmlufts- o. \

/ Basängbad Rekommenderas. \

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

Enskilda rum. Piano finnes.

1896.N:o 86. Onsdagen den 18 Mars.

ÉDiv

SVENSKA TEATERN.

Onsdagen den 18 Mars 1896,

Miss Helyett.
Komisk operetti3 akter af Maxime Boucheron

Fri bearbetning. Musiken af E. Audran

ro f

hf
ccfÖ

o «fl

2^o

KU
SA

UJ v

<

il

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

BLontor 3ST. Magasinsgatan3M:o 1.

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader
m- fl. handslöjdalster. 'rillbeliör för glödrit-
ning & snidning s. 8. mönster, färger, färnis-mssor vax m. m.Beställningar emottagas med tacksamhet och ut-föras till billigaste priser.

rinsk 3(onsfsföiel Llfsfäffning.
Mikaelsgatan I. Tel. 883.

cffiaricfiaé.
Där är Ni itillfälle att erhålla kar-

bad, sittbad, ångskåp, flnnbastu. God
betjäning, stora luftiga afklädningsrum.

Utmärkt massage.
Tel. 2027.

C _, _, K| Ce^lonarln list» kl.Fotogr.atelier. Ele- -»"Iförhallande till arbetets
IP IITTf»4a.TIHISI itI '*■ tspidllduy. 01, ~anta porträtt ivisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri* Ä " IJ$JLWåMmåkkf (Catanls hus)

_ rrxls_ pr dussin. Sen iHelsingfors.

Paul Landrin,målare
SmitLaon, amerikansk prest . .
Miss Helyett, hans dotter . . .
Puycardas, toréador från G-as-

cogne
JamesRichter,köpmanfrån Chi-

cago
Sennora Fernandez
Manvela, hennes dotter
Bacarel ) alGandol / maiare " " '

Norette^Ma > parisermodeller
Rosa j
GeneralRoustau . . .
En badgäst

Handlingen försiggårivåra dagar vid en badort

kl. 7,30 e. m.

För 6;te gången

PERSONERNA
Hr Uggla.
Hr Biégo.
Fru Castegren,

fHr Hansson.
\Hr Lindh.
fFrk Paldani.
<Frk Gerasimowitsch.
I

Badgäster

i Pyrenéerna.

*) Manvela

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

Alla dagar TT A 4 « > 1 IT g, Yl
Middagskonsert wjener DMnkftpellet

från kl. 3 e. m. s O H"W A H.Z.

Hr Castegren,

Hr Henning.
Frk Tschernichin

Hr Wetzer.
Hr Nyström,

Gerda Grönberg.

Herr Hjalmar Frey

Hjalmar Frey konserterar härstädes om fredag.
Helt säkert skall Helsingfors publik med glädje
hälsa denna underrättelse särskild gom idet när-

maste fem år förflutit sedan den värderade artistens
senaste konsert här. Herr Frey är nu på återresa

från Ftockholm, där han med mycken framgång
låtit höra sig. Vi förutspå ett fullt hus.

-4^>-

SUOMALAINEN TEAATTERI.
KeskiriikkonaMaaliskuun 18 p:nä 1896.

Ida Aalberg-Uexkull-Guldenband'in
vierailunäytäntönä

näytellään
ANTONIUS JA CLEOPATRA.

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

Henkilöt:
Marcus Antonius \ (Axel Ahlberg.
Octavius Caesar / triumviirejä < AdolfLindfors.
M. Aemelius Lepidus) Pesonen.
Domitius Enobarbus^. . " fßeniamin Leino.
Phile lAntomon seu-U,,^ ?&lhotK
Scaurus J ralaisia (iisakkiLattu.
Msocenas } fAleksis Eautio.
Agrippa |n

_
qHriT, sfiuraia;s;a JKaarle Halme.

Dolabella(
°

86S'irm seuralaisla . <
Eyert Suonio.

Thyreus J [Knut Veckman.
Tietäjä Otto Näre.
4ESU} °^*» &k:nÄia.
Airut
Antoiiion vanha soturi
Caesarin soturi . . . ,

Hemmo Kallio,
Emil Falck.
Otto Näre.

Talonpoika
Cleopatra, Egyptin kuningatar]

Taavi Pesonen.
*)

Octavia, Csesarin sisar Katri Eautio.
Charmiana| Cleopatran naispal- /Kirsti Suonio.
Iras / velijoita (Maria Rärgman.
Sotapäälliköitä. Sotamiehiä. Egyptiläisiä. Rooma-

laisia. Palvelijoita. Cleopatran naisia.
*) Cleopatra Ida Aalberg Uexkull-Guldenband.

Tapaus: Eri osissa Eooman valtakuntaa,

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

2:nenkuvaelma. Booma. Huone Ceesarin Asunnossa.
3:mas kuvaelma. Alexandria. Cleopatran huone.
4:jäs kuvaelma. Athena. Huone Antonion asunnossa.
s:des kuvaelma. Eooma. Huone Cassarin asunnossa.
6:des kuvaelma. Actiumin niemi.

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

Ovet avataank:lo 7. Mytäntöalkaa k:lo V2B Ja
loppu k:lo 11.

P

Kt^. <~* i o i!i FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PnsbelontiParis.) -nf\ rpf\ f* TD ATI
Hi StflhlnPyff Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). J? \J ±VJ \JCJK ±X JD* *-** UiauiWCl § Helsingfors, Alexandersgatan17.

J. WICKELSH.

ARRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome d'hoimeur) vidutställ-
ningeniBordeaux 1895.

Qamfiappor, jacqueffer, siåenvaror, ylletyg&r för
soirée, visit é Rvaréagsåräßhr.

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

Magasin du Jsford.
Damskrädderi under utmärkt ledning.

Ledig annonsplats.

Alla dagar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m.

OTTO ROHDE, AleksTodersB-

-S=VINHANDEL.3»<

prisbelönt vid Tysk Nordiska utstälinin-
gpn iLybeck.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager afinhemska skodon,Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta Viner,

Cognac, Likörer& Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,
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JULIUS SJUGREN
Mikaelsgatan, rf Centrals hus.

le- och frikofvaruaffär.
Isorteradt lager. Billiga priser.

Xi//örsäl^ringsaktisbolaget

JSifförsäffringar é JSifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

< Hagelstams bokhandel. ►
största lager fransk literatur.

176 vyer från hela vårt land ielfva häften a
Å Fmk 2: 25, k

T Konst & Pappershandel. 1

Ständigt välsorteradt lager af allt som till ett välord-
nad! korfmakeri hör, finnas hos

I. NEUMANN.
FABRIK:

Humleberg J\:o 5. Telefon1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten3 (Spennert*hus) tel. 933. Södra
Esplanadgatan Z, telef. 928. Saluhal-

len 70-72.

Filharmoniska Sällskapets
64:de Populära Konsert
iBraxidltårsliuset.

Torsdagen den 19 Mars 1896

Program
Förspel till op. Loreley"
Ballad, för trupet . . .

Pacius
(hr Th. .Nordin.)

a) Soldatgossen^^B
b) Suomis såna
Finale u^oJB Kung Karls

PAUS.
Järnefelt,Korsholm", sinf. dikt . .

a) Menuett \ ...
b) Konsert-etude) for Piano Mickwitz

(komponisten.)
Romans, iör trumpet . . Flodin,

(hr Ä. G-rabau)
Sommarminnen, suite Kajanus,
Introduktion. Scherzino. Berceuce. Finale.

PAUS.
Ballettscen Sibelius.
Melancolie och Scherzo, för stråk-

orkester Merikanto,
Björneborgarnesmarsch . . . .
Konserten börjar kl. kl. Ifa 8 e. m.

tffioßart sXajanus*

*
et

I
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l:sta Mass.

Badinrättning,
Wladimirsgatan 32.

J. W. Engberg.

Perssons Svenska Stickmaskiner
ULLGARN

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

all slags maskin-Beställningar på
stickning emottages.

Mikaelsgatan 2, Telefon 1332
TH. NEOYIUS.

\ rvGk^U iå yJ^UM/"<^ vS^B

öFJnskaJärnsängsfabriken. \
Enda speaialaffär iFinland för <

8Järnsängar & Madrasser. \
■,Betydligt billigareän de utländska.

Illustreradekalaloger på begäran.
'o 50 AlexandersgatanN:o 50. <
BEmiKßeimberg. <

j\,VAAAAAA.\-X. A A A A A A JX3OOOCOOCCCC

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Specialitet

Moderna
F Ithattar

10 Fmk.
Silkeshattar

20 Fmk.
Väikstad för Ee>

parationer.

Klubbmedlemmar obs.!
Å Nylandska Jaktklubbens

paviljong
serveras & laOarte alla dagar.

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

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

ORC U S
frukost och aftonrestauration. Kallbuffet ala Ber-

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

11}3äst blir ilängdenalltidbilligast.Il
il Köp alltid en åk

IJ2XCELSIOR" I|S så, är Ni säker om att få en god maskin. <||
|jlObs.! Den kända reela, liberala be-1|

handlingen. Obs.! ||
Axel Wiklund, ■j^^^^MÉ)

11hafvareafExcelsior de- W^Sl^^^ti
Hjalmar Fellman

"i-l

hl g»

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

Hjalmar Frey

Om vår iS:t Petersburg uppburne
landsman operasångaren Herr Hjalmar
Frey skrifve-s i „Svensk Musiktidning"
för den 2 mars följande:

Ett årtionde har isommar förflutit se-
dan vår hufvudstad gästades af „Muntra
musikanter" östanfrån. Det var den 15
juni 1886, då den finska studentsångar-
kören M. M. anlände hit och följande
dag konserterade iMusikaliska akade-
mien samt ett par dagar efteråtiÖäter-
malmskyrkan. Hvilken entusiasm de
kärkomna finska gästerna då väckte, ej
blott såsom sådana utan i första rum-
met, efter som de nu voro här för attkonsertera, genom sin präktiga sång,
det lefver ännu ifriskt minne. Bland
körens solister gjorde sig då synnerli-
gen bemärkt en basbaryton af ypperstabeskaffenhet, och ägaren tilldenna skatt
var en man, som redan ett åi förut
genom densamma stigit till rang,heder
och värdighet af kejserlig rysk opera-
sångare, det var Hjalmar Frey.

Sedan dess har hr Frey mer än en
gång besöktSkandinavien och låtit höra
sin präktiga, konstnärligt utbildade
stämma såväl iDanmark, där han ef-

ter hvad vi tro, först gjorde sig känd
1888, som vid badorterå vår vestkust,
där han gifvit konserter medden stora
framgång, som ifråga om en sådan ta-
lang är själfskrifven. Så gjorde hr
Frey om sommaren 1890 en konsert-
turné iSverige och har äfven de när-
mast påföljande åren gästat vårt land
och likaledesKöpenhamn, där han1891
sjöng på Klampenborg den 13 och 14
augusti, biträdd af operasångerskan fru
Quiding och d:r Karl Valentin, hvars
utmärktaackompanjemang vid detta till-
fälle fick särskildt beröm. Bland sån-
ger, med hvilka hr Frey då ifrämsta
rummet nbegejstrede" publiken, nämnas
Schuberts Erlkönig", Eubinsteins Der
Asra", rPer Svinaherde", rDie baiden
Grenadiere", Liszts nEs muss em wun-
derbares sein" och en rysk zigenarro-
mans. Följande år konserterade han
där å nyo, då iTivoli3konsertsal till-
sammans med fröken Sigrid Wolf och
sångerskan Tia Krétma från Köln.

Denna gång väckte han särskildt
stort bifall med en aria ur Glinkas
nßuslan och Ludmilla" och sjöng med
fröken Wolf duetter ur nDon Juan"
och Gioconda".

Ett omdöme om sångaren från denna
tidi Politiken", iivarskritiker ej bru-

kar döma i fåvitsko, torde intressera
våra läsare och särskildt dem, som ännu
icke känna till hr Freys talang, med
hvilken Stockholms musikaliska publik
i dessa dagar får göra bekantskap.„Politiken" yttrar efter Klampenborgs-
konserten:

»Begejatringen kom af sig själf. Det
kände ej vara annat, när man hör hr
Freys iallra högstagrad intagande och
sympatiska basröst. Det hör till de
mycket stora sällsyntheterna att träfia
på en så rik och präktig röst, som
denne finske sångares. Stor och stark
är den, med ett mycket betydligt om-
fång. Och dock är dess hufvudkarak-
tär det blidaoch mjuka, och den vinner
sina vackraste segrar idet hälft fram-
sjungna, skymningslika, som ofta grän-
sar till det beslöjade och melankoliska.
Sålunda ligger det en oemotståndlig
charme öfver den; såsom den mest be-
dårande kvinnostämma sjunger den sig
in ihjärtat, och gör detta dock ej ett
ögonblick på bekostnad af den präktiga
manliga prägel, som är denna stämmas
vapenmärke. Freys rö3tkan efter hvad
vi nu sagt rubriceras såsom romantisk
och lyrisk, trots att dess vidd och
styrka säkert också gör den användbar
ihjältefacket.''

Den af hr Prey annonserade konser-
ten iStockholm skulle, såsom det an-
nonserats, ha inträffat något tidigare,
om icke den kejserliga operasångaren
hastigt kallats till Petersburg för att
biträda vid en hofkonsert därstädes.
Konserten här måste därför framflyttas
till den 3 mars.

Hjalmar Frey är född den 28 no-
vember 1856 i finska staden Viborg,
blef student 1873 iHelsingfors, där
hans betydande röstmedel snart väckte
uppmärksamhet. Ijuni 1880 reste han
till Italien och tog undervisning iMi-
lano af Lamperti och andra berömda
lärare. År 1881 debuterade hr Frej
iTriest i „Puritanerna" och uppträdde
sedan iflera norditalienska städer samt
på ApolloteaterniRom. År 1882 var
han åter i hemlandet och åtföljde då
som solist den berömda manskörenM.
M. från Helsingfors till Petersburg och
Moskva. Därefter begaf han sig a nyo
till Italien for sångstudier och sjöng
där på flera scener äfvensom iFrank-
furt, Leipzig och Wien, till dess han
om hösten 1885 blef anstäld vid hof-
operan iS:t Petersburg.

Vi sluta denna korta biografiska teck-
ning med en uppgift på hr Freys ope-
rarepertoar, som utom debutrolen om-

vi
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i kl.1/29 af origi- Obs! Matiné alla helg-
lorkestern,kallad fria dagar mellankl.1&
iben. 3 e. m.

Operakftllaren9 Aftonkonsert ÄÄSjjS

O
:c5

nflgS S T^ B? IT Wt I%T är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Ateiier. För enda
H^^F -*-^ -»" *-i MJ fl MJi M.A' I^l 9anta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14: —(F

Ett wäigjordt arbete behöfver icke vara forsnadt med höaa pr's'Glogatan 3
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JOHI TOITEIFIiI å Co.
"cö Helsingfors. Wiborg.

® Hvarje köpare blir gratis—
olycksfallsförsäkrad för

Fmk 5,000.

Parakan Salak Tee
ifrån

Parakan Salak Tee Onderneming Java Assam

JAVA-ASSAM
GedeponeerdFabrksm:

Säljas ide flesta välsorterade kolonialvaruaffarer
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. V» V4. V2kilo.

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

genom undertecknads parti- och minutförsäljning vid
Norra Esplanadgatar 37.

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

KONSERT
gifves

Fredagen den 20 Mars

Universitetets solennitetssal

tXjalmar ©Frcy.

isrä,riaa.a,x*© framdeles.

UndervisningiVälläsning1 ochDeklama-
tion, instuderandeaf roller.

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

MPililirrpn Corr Genuine rraks ?unsch
111UU1Ull Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant.
KORSETTER

fpå beställ-
ning och

lager

f[.Lindfors,
Helenegatan 2.

1 Carte dor. I
lirroy!
»1 CHAMPAGNE. g
i P

NOIRE"I=o [In H

qualité exquise, Reeolte 1850

feRenault & Go.
ICÖGNJJG

fe

°M klassens resfauranier
alla första

kT^^^^Z^^^^^^^^,

Söderströms Café & Restaurant
Östra Henriksgatan N:o 1.

J. C. Mffixmontan \). „ c " -i
m^ e. wer,,. Vir\er & jpintuosa.

Helsingfors LACK & POLITUR
Rekommenderas

FABRIK:
17 Mikaelsgatan17

Ledig annonsplats-
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Carl jjergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradtlager af

Cognac,
Rom och

Likörer
såväl på, originalflaskor som litervis
från fat.

11 1 TT 111 Efter utländskt mönster serveras direkt från fat FIITCI ir 1 iktifV 8) i\ I%TllllUll-KlllllEt. m"?ÜBBB
"

"■F'"" 'i"° N
fattar kardinalen i„Judinnan",Sara3tro
i»Trollflöjten", Marceli;,Hugenotterna"
Bartholo i nßarberaren", Lothario i
nMignon", pater Lorenzo i nßomeo
och Julia", furst Gremin i "EugéneOnegin" af Tschaikowsky, furst Gudal
j Rubinsteins „Demonen" samt Albert
iMassenets yWerther".Det skulle ha varit af stort intresse
att ha fått höra hr Frey inågon af
orvannämda roller på operascenen, men
därtill är han förmodligen ej beredd,
och hans vistelse här kommer denna
g&ng att blifva af kort varaktighet.

Teater.
Svenska teatern hade senaste fredag

premiére. Icke mindre än fyra debu-
tanter. Af dessa lyckades Fröken Erics-
son från Åbo bäst. Hennes spel röjde
ganska ovanliga anlag och icke så li-
ten rutin, äfven fröken Spennert och
herr Enström gjorde sina uppgifter bra,
skada blott att herr Enströms dialekt
tycktes lägga nästan oöfverstigligahin-
der ivägen förhans sceniska bana. Frö-

ken Liljänder hade valt en nog svår
debutrol. Hon rörde sig emellertid le-
digt och tog sig bra ut.

Första stycket var en debutpjes af
herr Felix Lindberg,som med detta pro-
verb för första gången uppträdde som
dramatisk författare. Språket är rätt
ledigt menstycketnog lätt ihopkommet.

Man kan ej annat än skänka sin
största beundran åt Finska teatern för
det sätt, på hvilket den städse väljer
sin repertoar. Aldrig någon fruktan
för att de konstnärliga eller de ekono-
miska resurserna kunde tryta. Om det
är personligt mod eller tron på den
sanna konstens allting besegrande stor-
makt, som står här bakom veta vi ej,
men konstatera endast med glädje, att
det iflesta fall blir seger öfver hela
linien. Såsom nu senast med shakspea-
res Antonius och Kleopatra. Och in-
galunda en godtköpsseger. Ty bekant
är, hvilka enorma svårigheter denna
dram hopar öfver såväl framställarena
af styckets hufvudkaraktärer som öf-
ver ledarne af den teckniska iscensätt-
ningen. Succén blef också pyramidal.

Fru Ida Aalberg's Cleopatra erbjöd
flere öfverraskningar utöfver dem man

i vanliga fall alltid har att vänta af
koustnärinnan vid hvarje ny roll. Re-
dan vid sin första entrée slog hon pub-
liken genom sin egendomliga apparition
exotiskt kvinliga rörelser. Med skäl
kallar henne Antonius „Nilens orm".
Iscenen med budbäraren från Rom
om Antonii giftermål gränsade hennes
konst hardt när till det öfvermänskliga.

Herr Axel AMberg var henne en i
allo värdig motspelare.
IOctavias roll uppträdde fru Katri

Bautio, som genom sitt utmärkta spel,
sin härliga organ och vana uppenba-
relse helt intog publiken.

Uppsättningen var sällsynt praktfull
för våra förhållande och kostymerna i
detalj stiltrogna. Hedern häraf tillkom-
mer teaterns, sitt kall så hängifne, di-
rektör D:r Bergbom.

Notiser.
— Hjalmar Frey har blifvit enga-

gerad för en månads gästspelpå kungl.
operan iStockholm under utställnings-
sommaren 1897.

— Gustaf Vasa-jnbileet —
400

årsdagen hf Gustafs födelse den 12
maj — kommer naturligtvis icke att
lämnas obeaktadt af Stockholms teatrar.

Operans festföreställning lär komma
att innefatta en akt ur Kellgren-Nau-
matins opera „Gustaf Vasa", samt en
serie tablåer, framställandeskilda märk-
ligare episoder ur Gustaf Vasas histo-
ria. Tablåerna beledsagas af musik
och deklamation.

Dramatiska teatern har fått sig in-
sändt frän Upsala ett skådespel itre
akter, med händelsen förlagttill Gustaf
Vasas tid. Stycket skall vara förtjänst-
fullt, men om det antages, det känna
vi ej.

Vasateatern ämnar vid jubileumtill-
fället gifva Kotzebues „Gustaf Eriks-
son Vasa", historisk dram i O. U.
Torsslows bearbetning. Det har gif-
vits på Djurgårds- och Dramatiska
teatrarne 56 ggr åren 1837— 56.

— Ett muntert intermezzointräf-
fade nyligen på Stora operan iParis.
Man gaf Aida". Det pompösa triumf-
tåget hade redan satt sig irörelse, då
man till stor förskräckelse, men tyvärr
alt försent, märkte, att hufvudpersonen,
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||) Franska lifförsäkringsbolaget.

t L'URBAIi\E.!
giv. Bolaget meddelar fördelaktigaförsäkringar af Wa l?f..SlaS- .Ge"om samarbete med sjuk- och olyoks- («Sigj fallforsaknngsbolaget LTrbaine et la Seine bevil- |»
£!öl "'f.j lorsäkrade vid sjukdom och olycksfall sär-skilda förmåner, hvilka fullkomligt säkerställa så- !0|gj; val den Torsäkrade och hans familj, som ock deM, Personer, med hvilka han står iaffärsförbindelse Wtor den oundvikliga förlust, som en sjukdom och (fikgj ännu mer en obotlig sådan eller en olyckshändelse Wm. m!dJ°?;a- Bolagetefterskänker nämligen, såsom all-
M XLtf a"/*' V"mier" förhela sjukdomstiden ochf och^rSlnVdÄ* « Bär ° tot% #
M
"

**?**. att »fikerrtäUa störreaffirsföre[a^"nom #lifflbrsoknng, emedan sjukförsäkringen motfärC (^g| de ledsamma stönngarsvårare sjuldomsfall alltW M,-nedföra och hvilka ofta nogbringabora-es- och för- W%sfr lagsmän stora förluster. S
(raFör dessa väsentliga fördelar erfordras ickenå- W

@fr ?
f
a+/XKa '!remier utan endast a« den försäkrade Walstär från den ärliga vinstandelen. «»

Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1.

gj Carl von Knorring-.

Bhadames, saknades. Det blef en för-
färlig villervalla på scenen. Kör och
orkester måste sluta, bärarena af de he-
liga gudabilderna tröttnade och till och
med den heliga oxen fick stiga ner för
att taga sig en liten hvilare. Ändtli-
gen hittades den glömske hjälten sit-
tande isin klädloge lugnt rökande en
egyptisk cigarett och uppenbarade sig
på scenenunder publikens ändlösajubel,
hvarpå föreställningenkunde fortsättas.

— Musikaliska nöjen vid Rivie-
ran. IMentone hafva myndigheterna
blifvit tvungna utgifva en ny förord-
ning mot ambulatoriska sångare, hvilka
blifvit en formlig landsplåga för villa-
ägarena. Deitalienska fiolspelarena och
tiggarena voro lyckligt och väl afspi-
sade, då trakten öfversvämmades af ett
hundratal hofsångare" hvilka öfveralt
läto höra sina soli, duetter och kvar-
tetter. Somliga exekverade fiol, flöjt
eller valthorn och stundom kunde man
förföljas af basunblåsare, hvilka dagen
i ända tutade iens öron. ,;Se denna
låga" ur „Trubaduren". Ännu mernerf-
retande voro rcandolinspelande italien-
ska och spanska „studenter". En en-
gelsman hittade på den grymma idén
att blåsa koraler på engelskt valdhorn
för att öfverröatasin granne. Detta rå-
gade måttet och musikofoget afskaffa-
des ändtligen genom ordningsmaktens
försorg.

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri & Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

Jouvin & C:o's
världsberömda franska

HANDSKAR
säljas endast hos

W. TAHT
N. Esplanadg. 37

Göhles gård.

SOCIETETSHUSET.
Onsdagen den 18 Mars kl. 8 e. m

l^onsert k j\/ton/öreställning.
Program

1. Marsch.
2. Consert Ouverture Clarens.
3. Blättlein im Winde Faust.
4. Frk Hedwig Braselli, concertsångerska.
5. Geschwister Victoria, sång- och dansduettister
6. Persische Schaar-Wache ....Giese.
7. Herr Otto Charlie, Ventriloquist.

PAUS.

8. Fiametta, solo f. Cello.
9. Galopp Fechner.

10. Konstantin Marlos-Knap, Eqvilibrist på 8 meter
hög roterande apparat.

11. Schmiedeliedchen Eilenberg.
12. Geschwister Victoria, sång- och dansduettister.
13. Frk Hedwig Braselli, consertsångerska.
14. Familjen Noiset, 4 personer, enastående evolu-

tioner å monocycle.
15. Slutmarsch.

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å laHasselbacken serveras.Hmat-

salen å 2:50 prix flxe.

Ledig annonsplats

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

Telefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Ledig annonsplats

N. Magasinsgatan N:o 7. Telef. 1226,
där Edra annonser billigt, bekvämt och nog-

grant ombesörjas.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

Alexandersg-atanN:o 11.

«*\r 11(1111 ttllla /4V

mtockmamsf^M
Depot å

cfirefpapper
rikhaltigaste lager afutländska och inhem-ska sorter, linierade och olinierade.

1 „
I nFirmatryck utföres billigt hos

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL
Alexandersgatan 15.

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

Franklin

Annonser
emottagas af

pnska telegrambyråns

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,

B
09
Bl
re
9

Angbokbinderi
14 Eriksg-iKontorsboksfabrik,Linj

tonage & Askfabrik, iifordring,Reklamskyltar

—^ Ti" l i

Velociped

Verkstad.|N°2BJ

Hemgjorda papyrosser
iaskar om 250 st. å 2:50 p

st. å 1:25p
st. å 35 p

p
Jacob Reincke,

35 N. Esplanadgatan 35,
Telef. laes.

SOCIETETSHUSET.
Torsdagen den 19 Mars kl. 8 e. m.

konsert &c )\Jton/öreställning.
Program :

Strauss,
I Miii ii li^^^^^^B
2. Lustige Kneg^o^H
3. Märchen a. schöneMÉeit^^^^^JWs^jp
4. Geschwister Victoria, sång- och dansduettister.5. Prk. Hedwig Brasselli, Internationel^oncer^sångerska.
6. Wachtparade I
7. Herr Otto Charlier, YentriloquistHEilenberg,

PÄ US
8. Waldconcert Eilenberg.
9. Mazurka Schubert.10. Konstantin Marlos-Knap, Eqvilibrist på 8 meterhög roterande apparat.

11. Em Tänzchen a. gr. Wiese . . .Eilenberg12. Geschwister Victoria, sång och dansduettister.13. Frk Hedwig Braselli. concertsångerska.
14. Familjen Noiset, 4 personer, enastående evolu-

tioner å monocycle,
15. Slutmarsch.

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor a laHasselbacken serverasimat-salen å 2,50 prix flxe.
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C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan 9,

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

„ sina prisbelöntatillvärkningar i parti och minut tillWJJS v Priser- återförsäljare er-nalla hög rabatt. Order från lands-orten expedieras prompt

C. E. Lindgren

"Cleganta spetsar, bandi-j och sidentyger billigt

hos Firma

B.Ellmin.
9 Alexandersgatan 9.

ningßun

Realiseras
Orientaliska

Mattor, Draperier, Brode'rier, Turkiska bord, Puffstolar etc. etc.
Boulcvardsg. 19,

Telefon 83.

Alvin Johansén

IU^^^Siöbergß
Spirituosaliantlel

Cognac,
cßom <&
LikÖrer.
Rehnska &

Bourgunderuiner
Trekanten 3

Telefon 2066.
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Fabriken FENIX
atan14 Tel. 92
jeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-iteher förplansch- & kartupp-
r m. m,

Aggfärger,
Pruktgeleer,

Fläckstift,
Äggtvål,

Parfymer,
Stärkelse m. m

fUÄUI UUllll UfallJjllUllllj, Helsingfors, Alexandersgatan N» 62

Hrfors 1896, Hbl. Nya Tryckeri

K. A. Oahlins
Droghandel.

Glogatan 4.
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