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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
John Svanljung,

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnärers ulttei.— = j-örlag af finska vyer.=—

Handel med fotografiska artiklar.HELSING-FOBS
Alesaadeisg-ata^Itfio SS.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.
Fabiansgatan H:o 31. Telefon N:o 264,

N:o 84. Fredagen den 22 Mars.
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Obs.! Obs.! Obs.!
Nybeklädd och väljusteradbillard mednya köar& bollar. H. WICKEL

Kaféet
Magasinsg. 2. VINHANBEL.

dlrrafis <3unsc/t
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningen iChicago.Ledig annonsplats. "^ 6uldmedalj1890.&■

rranska Lifförsäkringsfeofagef j jfff

b

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 22 Mars 1895.

För första (17:de^ gången

Doktor Klaus.
Lustspel i5 akter af A. L'Arronge. Öfversättning.

Personerna

Hr Malmström.
Frk Holmlund.
Hr Berlin.
Hr Swedberg,

Fru Bränder

Hr Ljungberg.

Leopold (;ri<\Kiiiger, ju^ehrareM
Julie, hans dotter......I
Max von Boden, hennes manI
Doktor Ferdinand Klaus . .
Marie, hans hustru. GriosingesM

syster H
Emma, deras dotter H
Paul Gerstel, notarie H
Xarianne;hushållerska hos Grie-M

singer .FrT^Fschernichii!
Lubowski, kusk 1 hos doktor /Hr Riégo.
Augusta, tjänstflicka / Klaus \Frk Hellman.
Fru von Sehlingen Fru (irilnder.
Anna Frk Berglund.
Behraan " Hr Enberg.
Colmar V hi,n

, /Hr Wilhelmsson.
Jocob / Donaer (Hr Nyström.

En kokerska. En kusk. En kammarjungfru.
En huspiga.

*)IEmmas roll debuterar fröken Aina Bergroth

Orkestern utför
1. Ourerture till .relsenmiihle" . .
2. Moment musical
3. lilaue Augen,caprioe
4. Goldre^en, vals5. Persisk serenad

Börjaskl. 7,30 och. slutas omkr.kl. 10,15 e. m,

Eeissiger.
Schubert.
Eilenberg.
Waldteufel.
Fahrbach.

Kontor. Fabiansgatan N:o 8. Tel. 916
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Axel Hultman

Med värkligt nöje återser man bland detLind-
bergska sällskapets medlemmar en af Helsingfors-
publikens gunstlingar från i fjol, hr AxelHultman.
Genom sitt friska och naturliga spel tillvannsig den
unge skådespelaren från förstabörjanpublikens stora
sympatier och hans afgång vakte stor saknad hos
den teaterälskande allmänheten. Vi hoppas fåunder
sällskapets vistelse härstädes se hr Hultmaniflere
af. de uppgifter, ihvilka hans unga, vackra talang
under spelårets loppgjort sig gällande såväliSverige
som iFinland.

SUOM. TEÄÄTTERI.
Perjantaina Maalisk. 22 p:nä 1895.
tftoiwa <3éa cßalGorg' in vie~

railu näytänföjä.

KAMELIA-NAINEN.
(La dame aux camelias)

5-näytöksinen draama. Kirjoittanut Alexander Dumas
nuorempi.

HENKILÖT
Armand Duval, 24 vuotta vanha Oskari Salo.
Herra Duva], Armand'inisa Adolf Lindfors.
Gaston Bieux, 28 vuotta vanha ,Knut Veokman.

Taavi Pesonen.Salut Gandens, 55 vuotta vanha
(Justave, 22 vuotta vanha Konrad Tallroth.
Kreivi de Giray ,Niilo Stenbäck.
Parooni Varville Axel Ahlberg.
Arthur Otto Närhi.
Tohtori Emil Falck,

Marguerite Gfautier
Nichette Hilma Liiman,

Prudence NaémiKahilainen-
Nanioe , Maria Eängman,
Olympe Olga Salo,
Anais Mimmy Leino,

Asioitsia Kaarlo Keihäs
Palvelijoita. Vieraita.

*) Marguerite
UveSvalaan!l^^Naymnt^.lkaa k:lo 1/2 8Jaloppuu k:lo Vall-

c N:o 4711.
txtrait d'€au de Cologne double,

""an ferrf. »tf/Aens iKöln,erkänd somden
oasta genom tillerkännandet af det endawrsta priset iKöln1c75.

Generalagent förFinland,

Helsingfors.

J.

T^önns kommissionskontor,
Michaelsgatan i,

Anskaffar dugligt och väl rekommen-
deradt tjenstefolkialla brancher.

Förmedlar gårdsköp samt uträttar alla
slags kommissioner.

CIFI DU lÖIB
Sofiegatan 2,

Serverar smörgåsbord,Vi& Vs portioner,saltabiten,
Varma & kalla sexor,till billiga priser.

Öl pé. seidlai,
Njbeklädd& Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer,

Gustaf

JERNVÄGSHOTELLET.
Undertecknad, som den 1Feb. öfver-

tagitJernvägshotellet,rekommenderarsig
med välmöbleraderum tillbilligapriser

God Restauration! Uppmärksam betjäning.
Högaktningäfullt

A. Grönberg,
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Störstaoch rikhaltigaste lager af
finaste moderna engelska
Hattar i olika Färger .^AW§\iär

A^o\^m^ Filthattar 10 Mk.
S^Mr^ Silkeshattar 20 Mk,

Mikaelsgatan 4 Helsingfors.

Vöslauer Goldeck!
CéSßa utmärkta röd-viner,enligt kemisk analys

äkta,rena naturviner, hvilka såsom bekant använ-
das vid utländska kurorter såsom synnerligen hal-sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numera å alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus.

AXEL PALMROOS
"^7"l2a.a££a.r.

Lager af fina äkta Viner,
Cognac, Likören& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR \2
äfvensom DAMKAPPOR. öl

Ztamskrädderi under utmärkt ledning. y\

FB -LIW fl Carl von Knorring.
IBia11It KontorjMichaelsgatan1. Telefon1357.

J^.- "ti'. OianiUerg Helsingfors, Alexandersgatan17. IUIUUKAr.O^
1r ! *Tf» ffli .» o» rekommenderarsina fruko- Wj % «">"« fl) ©

W l mänheten. » *
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|JLLIUS SJÖGREN \
Mikaélsgatan 4. Central* hus. Jj

% Yllc^ och frikofvaruaffär. \
J* vaisorteradt lager.Billigaprißer. J|**********************************
i £i//örsäKringsaktiebolaget '

IiLETÅ.
J&ifförsäfiringar é JBifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

N*_-___-fT_i 11

||Jäst blir ilängden alltidbilligast||
|| Köp alltid en ||

JXCBISIOB"
ffp så är Ni säker om att få en god maskin. w<|
%% = Kom och. bese nyheterna för1895 ig«

HUFVUDDBPOTEN,
lip O e ntralpassage n.
|| Reel behandling hafVa förut kännetecknati|
ikh oss och utlofvas äfven nu af ||!

laeÄ^Äe- HJal^Fe^an |g^ hafvareaf Excelsior de- telefon JSS.
ap poteniCentralpassagen pj!g

Ledig annonsplats.

Glinka.
Waldteufel

Fuchs.
Svendsen

Mendelssohn.
(Schytte.
IChopin.

ILiszt.

Délibes.
Hånad.
Strauss.

\ \J' V °s^éSsl väll

Umm ipianospel mfjgJra
Valläsning ooh deklamation,

Siri von Essen.
Lärarinna vid Dramatiska föreningens teaterskola.

Wladimirsg. 42 träh. p. g,

(Bart von efänorring.
Kontor: Mikaelsgatan I

'.".' H,'iy-.

vid vägen till »Fölisön"
In Pnfn rekommenderas.
ltl UQ.I Telefon 1114.

A. Ahlberg.MCafé Victoria
Östra Henriksgatan 13. Telefon 1866.

O. Öländer. Haydn iLondon
Haydn tänkte med förkärlek på, Eng-

lands hufvudstad, som han besökt två
gånger och första gången då han re-
dan var 59 år gammal. Utom guine-
erna, hvilka där rikligen tillföllohonom,
mötte honom i denna hufvudstad för
alla slags märkvärdiga och besynnner-
liga saker åtskilligt underligt, af hvil-
ket ett och annat må här meddelas.

En rik lord kom en dag till honom
och frågade om Haydn ville undervisa
honom i kontrapunkt och bjöd honom
en p"iiinee itimmen^^^^^^^^^^^^^^B

; svarade Haydn, nnär villGerna"
ni börja?"
■Jcfenast", sade lorden och drogpar-
ttturet till en qvartett af Haydnur fik-
kan samt gjorde därunder den anmärk-
ningen, att han ej behöfde lära honom
reglerna för harmoni oah komposition.
För det första", tillade lorden, må
vi undersöka denna qvartett; gif mig
grunden för hela kompositionens håll-
ning, som jag helt och hållet gillar,
samt för några modulationer och pas-
säger'

Haydn studsade litet;emellertid lug-
nade honom tanken på guineerna och
han svarade helt stilla: nOm Mylord
så önskar är jag beredd att försvara
mitt värk",

Engelsmannen började med de första
takterna och hade något att invända
mot hvarje not. Haydn, som ej var
van att tala efter grammatik och skrif-
vit mer efter sin känsla och erfarenhet
än efter teorien, svarade kallt: »Jag
har gjort detta så, emedan detär rätt;
detta emedan det är nödigt, emedan
det gör god effekt o. s. v. Men en-
gelsmannen sökte immerfort att genom
regler visa Haydn att han skrifvit felt.
Haydn åter gaf sig ej utan sade slut-
ligen: „Välan, mylord, arrangera då
ni qvartetten efter som ni vill och låt
sedan utföra den; vi få se hvilken som
blir bäst.":

Ooh hvarför skulle er varabäta^S
Emedan— emedan den är bättre?"

Då nu engelsmannen höllimed sin
åsikt och på nytt uppdukade sina idéer,
reste sig Haydnhelt förargadoch sade:„Mylord, jag trodde att jag skulle lära
er musik, men jag ser att det är ni,
som vill undervisa mig däri. Ni får
förlåta, att jag ej kan ge er en guinee
i timmen!" Engelsmannen fick med
eller mot sin vilja rekommender sig,
och Haydn lät denne sin spränglärde
elev aldrig mer komma för sina ögon.

En annan gång kom en sjökapten
upp till honom. Är ni Haydn?" ut-
ropade han.

—
B
Ja, min herre, hvad

är det ni önskar?"
— Jag ger er tret-

Ao guineer och ni gör mig en marsch
för min skeppsmusik;men redanidag,
imorgon är jag under segel till Kal-
kutta".

— Haydn lofvade marschen
till morgonen därpå, satte sig ned till
klaveret så fort kaptenen gått och hade
snart marschen färdig. Men då han
tykte att pengarne voro väl lätt för-
tjänta komponerade han samma afton
två andra marscher för att låta kapte-
nen välja eller ädelmodigt skänka ho-
nom dem. Tidigt påmorgonen följande
dag kom kaptenen. — Herr kapten",
skyndade sig Haydn att säga, så fort
han trädde in, „marschen är färdig".— Godt, speladen förmig!" — Haydn
spelade. — Engelsmannen lade de tret-
tio gnineerna på instrumentet utan att
säga ett ord, tog noterna och gick.
Haydn sprang efter och fasthöllhonom
i dörren sägande jag har komponerat
två andra, som äro bättre, hör på dem
och välj sedan hvilken ni vill."

rDen första marschen behagar mig,
och därmed bastå!"
,}Men ni kan väl höra på de andra

också, kanske ..."
iSi"ej det är omöjligt!"
Kaptenen skyndade ned för trappan,

Haydn rusade efter honom och utro-
pade: MMm herre; jag skänker er dem,
ni har betalt mig så hederligt; se här
tag dem då!"

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Lördagen den 23 mars

Program:

Ouverture till op. Lifvet för
Czaren"

Siesta-vals (ny) . . .
Fantasi, för trumpet .
Norsk Konstnärskarnaval

PAUS,

Ouverture tillMidsommarnattsdröm-
men '■;'.'..

a.) Visioh"
b) Berceuse för ia

_
c.) Derheilige Francis- nofo

*^
cus auf den Wogen
schreitend", legend J

(Frk Ella Panoera.)

PAUS

Les Chasseresses" ur Sylvia
Largo
Persisk marsch

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

K. MIiJEST^ÖmJaiiLido____L_______________l
Galvanoplastiska Nysilfverarbeten.

Lager af guld- o. silfverarbeten; beställningar utf.
fint o. smakfullt; alla slags reparationer verkställas.

Galvanisk försilfring o. förgyllning
å alla metaller.

OIBS-I Moderata priser.

\{. Xiljeström,
IS» N. Esplanadgatan35. Wredes hus,

Telefon 1427.

==s^_»»j___ §___!
'<?

SOCIETETSHUSET.
Endast ett par föreställningar återstå denna

saison, ty

den 22Fredagen
är ovilkorligen den

SISTA
Föreställningen

c-

"c.
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Franska Livförsäkringsbolaget

LURBAINE
meddelar fördelaktigastelif- ochkapital-
försäkringar af olika slag. Särskildt må
framhållas de så eftersöktabarnförsäk-
ringarna. L'Urbaine är fortfarande det
enda bolag, sommeddelaruppskjutna lif-
försäkringar att vid 21 års ålder träda i
kraft utan alla förbehållredan åt barn
från det första lefnadsåret.

Am V7l w- ■ v W7l w» mj är odisputabelt Helsingfors biiSigaste Fotografi-Atalier.
■ii 9 Å W\ A iCj f%j ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort För blott Fmk

y^
m J Å *m im Ett Mälgjordt arbete behöfver icke vara förenadt med

s?

il-«3_'.

Skilnadstorget 2.

Glogatan 3

■ÖM
14:H
löga'
s1
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ALEXANDERS TEATERN.
Fredagen den 22 Mars 1895. Kl. 1/2 8

För femte gången

PER GYNT.
Dramatisk dikt i två afdelningar, 5 akter indelade i10 tablåer, af Henrik /Åsen.
Öfversättning af G. af Geijerstam, Musikeu af £. Gr/eg.

Orkestern anfdres af kapellmästar R. Kajanus.
Personerna
Första Akten
lista Tablån:
Mor Åse.

Mor ise, en bondes enka . . Sigrid Preoht.
Per Gynt, hennes son....August Lindberg,

Dovregubben .
Hans dotter
Per Gynt . .
Förstahoftrollet
Andra hoftrollet
Första trollet.
Andra trollet.
Tredje trollet.
Fjärde trollet.
Femte trollet
Sjette trollet .
Första liexan .
Andra liexan .
Tredje liexan .
Fjärde liexan .

Per Gynt . .
Solvejg . . .
Den grönklädda
En trollunge .

Mor Åse . . .
Per Gynt . .
En grannkvinna

4:de Tablån:
Dovrefjället.

Arthur Stavenow.
" . . , . Augusta Lindberg.

August Lindbe>-g.
Sigge Malmgren.
Gustaf Johansson.
AxelHultman.
Arthur Stavenow.
Knut Lindroth.
Ernst Öberg.
Knut Brinck.
Axel Precht.
Jenny Malmgren.. . .Hulda Englund.
Nanny Scherschakow.
Helga Kindstrand.Gastar och Troll.

Tredje Akten,
s:te Tablån:
Iskogen,

August Lindberg.
Hildur Stavenow.
Augusta Lindberg.
Constance Sjöberg,

6':te Tablån
Mor Åses död.

SigridPrecht.
August Lindberg.
Mophie Pulchau.

Biljetter säljas dagligen hos O. W. Laurent &
C:o (Wredeska stenhuset).
Iteaterns biljettkontor: endast representa-

tionsdagarna fr. bl. 6 e. m. Sön-och helgdagar fr.
kl. 2 e. m.

Söndagen den 24 Mars.

PER GYNT.

Mor Äse . . . .
Per Gynt . . .
Brudgummens far
Brudgummens mor
Brudgummen . .
ptsockensmannen
Hans hustru . .
Solrejg, deras dotter
Aslak, smed . . .
Fiirstamannen
Andra mannen
Förstapojkeu.
Andra pojken .
Tredje pojken.
Första flickan.
Andra flickan .
Tredje flickan.
Köksmästaren.
En gumma . .

Per tfynt
Ingrid, brudenpå Hsegstad
Den grönklädda....
Första Säterjäntan. . .
Andra Säterjäntan , . .
Tredje Säterjäntan. . .

Z:dra Tablån:
Gårde^på Haegstad.

■T- . .Sigrid Precht.■. . . August Lindberg.
H- ■ . Sigge Malmgren.

■ .Linda Boström.H. . Axel Precht.
H . .Knut Lindroth.H" . Jenny Malmgren.
H. .Hildur Stawenow..Ernst Öberg,. Arthur Stavenow.. Emil Asplind.. Axel Huitman.
H.Knut Brinck.

Gustaf Johanson.
Nanny SohersohakowK HelgaKindstrand.BConstance Sjöberg.

Hl.ri un Lundmark.
Böppliie Pulchau.

-A.sac3.ra,
30 år sednare.

Fjärde Akten.
7:de Tablån:

Marockos sydkust.
Per Gynt . .
Monsieur Ballon
Master Cotton.
von Eberkopf .
Trumpeterstråle

August Lindberg.
Knut Lindroth.
Ernst Öberg.
Emil Asplind.
Sigge Malmgren,

10 är i iln ni^^^^^^^^^WFemte AktenH
INorge.

B:de Tablån: (Auktionen). !/:ilc TabfåiiM
10.de Tablån: (S!utet)^H

i>';/">'/ Lindberg
Hjcnny Malmgren

Andra Akten.
3:(/Je Tablån:

Mellanfjällen.
HBVBV^H.U'//f^/ Lindberg.

■HelgaKindstrandMAugusta Lindberg
■JennyMalmgren.
■HuldaEnglund.HConstance

Motion är förhälsan,hvad
mat är for kroppen!

(Knapp-

Dorregubben
Knappstöpare
Den Magre .
Den Gråklädde
Den Sorgklädde
Länsmannen .

Arthur Stavenow.
AxelHultman.
Knut Lindroth.
Ernst Öberg.
EfraimLundmark.
Arthur Stavenow.
Sigge Malmgren.
AxelPrecht.
Emil Asplind
Knut Brmck.
Gustaf Johansson.

En Gubbe
Förstapojken
Andra pojken
Tredje pojken
Fjärde pojken

OBS.! Nya dekorationer af herr 0. Orling. OBS.!

Biljettpriserna äro
Länstolar l:sta stolraden

2:dra & 3:dje stolraden
Parterre: 4:de, s:te & 6:te raden

7:de, B:de, & 9:de ,
Parterrloge
Parterre avantscen (hel loge)
Första radens fond ....
Förstaradens sidologer . .
Parterre galleri a
Andra radens fond ....„ sidologer ....„ avantscen per plats
Paradiset

„ 50 „

o__Fmk

m
I

41
50:
50 „. 50 „

För sista gången

t&ugust J2in6Barg.

Per Gynt
Solvejg

Brunnsparkens i utmärkt skick befintliga JA.ci£^ClDclllcl rekommenderas

J. Sunis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,=utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt, zzzzi
Begär

■o Telefon 1192.

Oskar■■■ G-euxiLbirlnJL restaurant
HelsLOTnimencieras. Levins

«Ö "Si -3 3.X
aSä S Ils

jla.|11
T" OJ B j■5.a aä s WI /iskyld

fi /Eetoinnieiitas
/på det bästa.

oo
Ana dagar. Uofel låffip.

MlddagSKOnSert Ente Wjener Damkapellet

Alla dagar,

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.Kl 3—5 e. m FAVORITE

© H. DU BOUZET. COGNAC.
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Kaptenen påskyndade sina steg och
sade: „Omöjligt; jag vill inte!"„Men hör bara på dem!"

»Nej för tunnor tusan!" skrek kap-
tenen, som redan var nere pä gatan
och sprang sin väg,

Haydn underrättade sig på stället
om kaptenens och skeppets namn, fick
reda därpå och slog inbådamarscherna
i ett pakett samt skickade dem jämte
en biljett till den musikaliske sjöman-
nen. Men denne skickade paket och
biljetten tillbaka utan att öppna dem,
och Haydn blef så förargad, att han
ref sönder partituren.

En gång då han var ute och pro-
menerade på gatorna gick han in ien
musikhandel och frågade om där fans
något urval af god musik? Så myk-
ket ni vill ha", svarade man honom;
njag har utmärkta saker af Haydn!"—

»Dem bryr jag migicke om!" gen-
mälte Haydn. — Huru, ni bryr er
inte om sådant? Musik af Haydn!
Har ni någonting att anmärka emot
den?" — „Tillräckligt! För öfrigt be-
höfver jag ingenting af honom. Visa
mig andra saker!" Musikhandlaren, en
beundrare af Haydn, sade barskt: Det
är onödigt; visserligen har jag åtskil-
ligt med goda musikalier, men ingen-
ting för er", och därmed vände han
tonmästaren ryggen. Isamma ögon-
blick inträdde en herre, som kände

Haydn och slog sig i språk med ho-
nom. Nu kom också musikhandlaren
fram och sade till engelsmannen: Kan
ni tänka er, den här gamle herrn vill
ej veta af någon musik af Haydn!"
Men hur förlägen blef han ej, då en-
gelsmannen förklarade saken.

Under sitt andra uppehåll iLondon
besökte han ofta den berömda sånger-
skan Bilington. Denne hade låtit por-
trättera sig af Reynold. Då Haydn
fick se porträttet, på hvilket hon, ef-
ter Eaphaels maner var framstäld så-
som den heliga Cecilia, lyssnande till
englakörer, sade han: „Bilden är väl
träffad men har likväl ett stort fel!—
Hvilket då?" frågade sångerskan, och
Reynold, som var närvarande, betrak-
tade honom helt förvånad! „Målaren
har framstält er", sade Haydn, „såsom
om ni skulle höra på englarna, då i
stället englarne skulle höra på er!"

Den gode macstron var ännu på
gamla dagar mycket artig och mottag-
lig för skönhet hos damerna. Detta
finner man äfven af följande anekdot.

Prinsen af Wales önskade få ett
porträtt af Haydn och gaf Reynold i
uppdrag att måla det. Haydn var vil-
lig att sitta för honom och begaf sig
till konstnärens atelier; men det blef
honom så tråkigt att sitta stel och syss-
lolös, att ansiktet fick ett alltigenom
bedröfligt uttryck och målaren, gsom

fann en stor skillnad mellan denne
Haydn och orkesterdirigenten, till slut
allvarsamt bad honom att tänka på
någonting angenämtoch försökase glad
ut. Så hände det flere gånger efter
hvarandra, till dess Reynold slutligen
förlorade tålamodet och badprinsen att
befria sig från det där arbetet, då han
fruktade att hans rykte skulle lida af
att han målade den berömdemannen
med ett intetsägande ansiktsuttryck.
Men prinsen påfann en list. Haydn
inbjöds än en gång, ochnär han då om
igen tog på sig sin tråkiga min drogs
ett förhänge undan, och en ung leende
flicka, hvitklädd och bekransad af ro-
sor trädde fram. Hon tog Haydn i
hand och sade på tyska: nHvad jag
är glad, min bäste vän, att se dighär
och få vara tillsammans med dig?"
Haydn omfamnade sin landsmaninna
full af glädje, hans ögon glänste, hans
ansikte fick ett annat lif och Reynold
passade pä tillfället och målade iall
hast en träffande bild af målaren.

Den unga flickan var en af drott
ningens hofdamer.

C. Trög,
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Äldsta och bäst försedda specialaffär i
Finland för velocipeder & tillbehör samt desam-
mas noggranna och fackmässiga reparation för
moderat pris.

OBS.! Solid- och cushion- ringade veloci-
peder omändras till luftringade inom mycket
kort tid och till billigt pris.

Begär 1895 års nya katalog trykt på
landets båda språk.

SOCIETETSHUSET.
Fredagen den 22 Mars kl. 8 e. m

Trettiofemman.

Program
Marsch
Ouverture

Vals

Herr William Nilsson, Marmorphonvirtuos

Polka

Compagnia Margherita,

Fröken Anna Hofmann

Vals
Herr William Nilsson, Marmorphonvirtuos

Signora Margherita, Chanteuse Comique
Fröken Anna Hofmann
Slut-marsh

Ändringar af programmet förbehålles.

Entré 1mark.
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W. AHLFORS
Kyrkogatan 11 Telefon 1001.

Lager af gamla, goda, bevisligen
verkligt äkta viner,direkt

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xtra/in punscl\.
Äkta Cognac, Rhum, Arrao

och Likörer.

Ledig annonsplats.

Notiser.
— Ninon de Lenelos är namnet

på en fyraaktsopera af Emond Missa
med text af Lénéka och Bernéde hvil-
ken för någon tid sedan uppfördes för
första gången på Opera comique iPa-
ris. Framgånger var teinmeligen me-
delmåttig.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexatidersg. g.

Ledig anuonsplats,

Tjandskmagasinet
N. Esplanadg. 39.

NU INKOMMET
Stort urval fårska: Promenad-,Bal-

och Ridhandskar. God qualité,
billiga priser.

Illlfålll
FörentaStaternas

Livförsäkringsbolag

NEW-YORK.

€rnst Collander
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843,

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HAIDBKAR
säljas endast hos

~5757~. Tj^HT
N. Eeplaitadg. 37

Göhles gärd.

■3 IS I
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Ullgarn,
crémefargadt & blektbo-
mullsvirkgarn på nystan,
rödtmärkgarn,Carlsbader
strumpstickor a 25 penni
omgången, virknålar från10 pennipr styck.

Svart & hvit rulltråd

TnTNeöwius!

K. A. DAHU&
PARTI-FÖRSÄLJNING.

af
Droguer, Kemikalier

ochr$
Farmaceutiska Preparater.

Apparater, Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm.m.

— Divor ha otur. De bli så ofta
bestulna och lika ofta visa sig dessa
stölder vara en art af reklam. Senast
berättas att den berömda pariserdivan
madame Calvé iMadrid blifvit bestu-
len på sin börs, medan hon hvilade på
en soffa ien park.

e=^f#jr^

Hvarjehanda.
Behängd med ordaar befann sig Spon-

tini, Vestalens" kompositör, en gång
på en fest.

nBer du," sade en gammal musiker
till en kollega,så många ordnar Spon-
tini hängt på sig! Mozart hade inte
en enda orden."

Spontini hörde detta och svarade:
;;Käre vän, Mozartbehöfde inga ord-

nar han!"

Det värsta af alt. Hvad tyckte
du var värst på cellfängelset?"

Det var när direktörensfru spelade
piano."

stor
Det är just det, som gör skiUna'n sa

B „Tror du värkligen att vår
r en god komponist?"vän X

Det är mycket möjligt. Han har
åtminstone liksom sin berömda föregån-
gare inom tonkonsten vissa egendom-
ligheter. Under det att Kossini t. ex.
satte de härligaste melodier på pappe-
ret, då han var omgifven af vackra
kvinnor, och Richard Wagner var bäst
upplagd" ibland värdefulla konstföre-
mål, så komponerar vår gemensamme
vän X. allra bäst, då han är omgifven
af — andra mästares kompositioner.
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förbudsändningar och
andra uppdrag.

ring upp
165 0.

Snabb och billig expedi-
tion genom

Kommissions- & Distribu-
tionskontoret.

N. Esplanädgatan 21.

cffiemgjoråa c^apyrosser
iaskar om 25 st. a 35 p.
i „ „ 100 st. a1:25p.
i „ „ 250 st. a 2:50 p.

Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35.

telef. 1188.
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WÄlft II il i
Papyross-Rökare
som vilja skona sin helsa böraan-
vända hylsor med sundhetsvadd
ifrån firman

3oseph P^ardou k fils i paris
Begärdemiallatobaksaffärer.

Carl Jergroth,
Alexandersgatan 21

rr.nes.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.
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