
10 penni.
>*
>#<årogram~<filaåel *^

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

V. Henriksgatan 16, hörnetaf Wlarimirsg.Teatrar och Konserter./ead\
/€ENTRAi\
/ MTA \
/ Varmlufts- o. \

Basängbad Rekommenderas. \

Rekommenderas.
Souper et a la carte

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Enskilda rum med piano. Full-
ständiga rättigheter.
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erN:o 78. Fredagen den 28 Februari 1896.
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SVENSKA TEATERN.
Fre lagen den 28 Februari1896

kl. 7,30 e. in.

Förfemte (36:te) gången:

TIGGARSTUDENTEN.
Komisk operetti3 akter af F.Zelloch RichardGenée.

Musiken af C. Millöcker. Öfversättning af
Ernst Wallmark.

Personerna.

Ivan Janitzki ) S^Xn^ /Hr Henning.
Simon Rymanoviez(""£" l\Palmatica, grefvinna Nowalska .Fru Grunder

/Fru Castegren,BronislaJ/ henßes döttrar ■ ■

Öfverste Ollendorf, guvernör i
Krakau. . . ... . . ..Hr Kiégo.

von Wangenheim, majorj . _
ac^_ (Hr Malmström

von Henrici, ryttmästarel ., "IHr Hansson.
von Schweinitz, löjtnantfBl^ ariHr Wetzer.■
von Richhoffen, kornett ] mtn iFrk Paldaniß
Bogumil Malakowski, Palmaticas^^^^^^^Hkusin B
Eva, lians fru H
Onuplirie, Palmaticaslifegne . .B
Pistol, sergeant vid svenska lif-BJdragonerna B
Enterich, sachsisk invalid, fång-BJ

Hr Wilhelmsson.
Frk Tschernichin.
Hr Beckman.

Hr Ahlbom.

väktare på oitadellet . . .Hr Castegren.
Alexei, en värd Hr Lindh.
Waclaw, en fånge Hr Nyström.
En qvinna Frk Stjagoff.
Adligt folk af begge könen. Borgmästare och råd,
borgare och deras kvinnor. Köpmän. Marknadsbesö-
kande. Polska judar. En musikcorps. Sachsiska sol-
dater. Fanbärare. Pager. Bönder. Lifegne. Barn.

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

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

**)IBronislawas roll debuterarFrk.EmmyBonnevie.
Iandra akten dansas Maziirka ur Lifvet för

Zaren" af Jenny Spennert och Alma Stenfors.

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

Gerda Grönberg

Vi bedja ett högtäradt publicum ödmjukt om
tillgift för att vi icke förr meddelat dess gunst-
lings — Gerda Grönbergs — porträtt, men för-
klara samtidigt, att felet berott hvarken på redak-
tionen, tryckeriet eller expeditionen, utan på
publiken själf, som förekommit oss och hos stadens
fotografer till sista kort slutköpt de tusental kon-
terfej, som funnits af den populära konstnärinnan.

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Helmikuun 28 p:nä 1896.

c7åa <Jlat6erg~^Ucx/iiitl-&iUée7i'<
Bana'in viorailunäytåntönä

Näytellään

mm sdpukkä.
(Das Gluck im Winkel.)

3-näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut Hermann Suder-
mann. Suomentanut Benjamin Leino.

Henkilöt
Wiedemann, alkeiskoulunrehtori.BenjaminLeino,
Elisabeth,hanen toinen vaimonsa *) ■

— —— — -

ST } Wiedemann-in lapsia J1 1̂"?ala_s-_
Emil' | ensi aviosta (
Wapaaherra von Röcknitz,Witz-

Kaarle Halme.
Hanna Kunnas,

Taavi Pesonen.
Mimmy Leino
Knut Weokman.
MimmiLähteenoja.

Bettina, hanen vaimonsa^^^^^^^BTohtori Orl), kouluien pnnta^H
kastaja I

liouvii Orb I
Dangel, aliopettaja H
Neiti Göhro,opettajatar....H
Hoosa, Wiedemann'in Pa

'
v°lus~|HHJH^l^|

tyttö llma Tälltmen^B*) Elisabeth . . .Ida Aalberg Uexkull-Guldenbandl
Tapahtun pienessä lääninkauptmgissaPohjoissaksassa.

nykyaikana

Ovet avataank:lo 7 Näytäntö alkaa k:lo Va8 Ja
loppnk:lo V2ll

I
T

Alla dagar H © t 6iK &HlBMiddagskonsert —
Dl(mlrapenet

¥
från kl. 3 e. m. gj O h"W A.H.SS.

J.

ARRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplömed'honneur) vidutställ-
ningeni Bordeaux 1895.

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

Kontor 3XT. Masasinsgatan3ST:o X.

och Blomsterkort
finnas i största urval och tillbilligaste
Pris hos

WICKELS y^Vagasin du jNorcL
fyamßappor, jacquetter, siéenvaror, ylletyger för

soirée, visit S BvaråagsåräSter.
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa våra kända

specialiteter till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

H.
WSllåii»,

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

framhåller sin välkända atelier förutförandetaf smakfullakladmn-
gar och hattar.

OBS.! Förbeställningar till landsortenbehöftes endastett val-
sittande proflif. ____

—̂ —-
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Alla dagar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. ni

OTTO ROHDE, "*#»-== VINHANDEL.==-
-Ä.i*r»läLS-I*VLi3LSola.

prisbelönt vid Tysk Nordiska utställnin-
gen iLybeck.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

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

gummigaloscher, äkta .Collanolja m. m.

AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta Viner,

Cognac, Likörer& Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

?T (̂Vanliga priser. PrisbelöntiFariS.) "TT) j~\mf\f* "D A "ClK. E. Ståhlberg Andra Ateli êUfe^pÅiSåe pÄatanf7. pr duss)- J^UIUUKA^

€=w^ * »1 Ni Fen|anåda 31 l:st» kl.Fotogr. atelier. Ele- -xIförhållande till arbetetsf* ilTrFf**aTI'Oflilll i_opiauenj\j. wi, ganta porträtt iTisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri-" <&, * AJ £ JL IJAAlk**»***» Avs;. qmis.pr dussin. sen iHelsingfors.
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Oskar Fröberg,
46Kaserngatan.



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.
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JULIUS SJUGREN 1
Mikaelsgatan 4 Centrals hus.

Ylle- och frihofvaruauär.|
Välsorteradt lager. Billiga priser. |

,£i//örsäHringsaktiebolaget
lillf.i

JBiffårsåRringar é JUifränior.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

tHaftelstams bokhandel. «
X Ojämförligt 1största lager fransk" litteratur.

ä|| Subskribera på

1 Toilder, 176 TJyl*vyer från hela vårt land ielfva häften åjj
rfcFmk 2: 25, *H
r> fj

Konst- och pappershandel. J]vs»

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

I. NEU MA NN.
FABRIK:

Humleberg X:o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 933. Södra
Esplanadgatan2, telef. 928. Saliihal-

len 70-72.

ULLGARN
i rikt urval:

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

slags maskin-Beställningar
stickning emottages.

Telef. 1332.Mikaelsgatan 2.
Tli. Neovius.

AAAAA iw'V-ALX^VvV^_XJ

Finska Järnsängsfabriken. o
Enda speaialaffär iFinland pir Q

Järnsängar S tMaårasssr. f<
Betydligtbilligare än de utländska. <

Illustreradekataloger på begäran.
"

N:o 50 AlexandersgatanN:o 50. <

Emil Rehnberg. <

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER Sl

SPIRITUÖSA.

Ledig annonsplats.

Klubbmedlemmar obs.!
A Nylandska Jaktklubbens

paviljong
serveras a la Oarte alla dagar

C/2
!-.
O

Ct-I

SOCIETETSHUSET
O R C U S B O D 2 G A."

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

ORC U S
frukost och aftonrestauration. Kallbuffet ala Ber-

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

isséi^ i
||gästblir ilängden alltidbilligast.||~~

Köp alltid en

IEXCELSIOR" 1
|pså är Ni säker om att få en god maskin. |||
||IObs.! Den kända reela, liberala be-

handlingen. Obs.!

M Axel Wiklund, Uolmo^ canm*n M||Generalagent och inne- HJa ""ar Fellman ||IIhafvareafExcelsiorde- ||
poteniCentralpassagen äj!
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Filharmoniska Sällskapets
57:de Populära Konsert
iTtvanca.lg-Å

Jl'sl3.TJ.set.

Lördagen den 29 Februari 1896

Program

1 Foroni.
Moszkowski
CorelU.

Konsert-Ouverture ....
Scherzo-vals
La Folia, för violin....

(Hr A. Arvesen.)
Ungersk rapsodie N:o 4 . . Liszt,

PAUS

5
6

Ouverture tillop,„FrancsJuges" Berlioz.
a) Réverie | ... filassenet-Hubay.
b) Crépuscule ( tor vlolin ' " {EilenscMtz.

(Hr A
7 . . . . . . . . . .Sä/elius.

Ouverture. Intermezzo. Ballade. Alla marcia.

PAUS
Chopin,8

9
10

Polonaise (A-dur)
Solvejgs sång . . .
Toreador et Andalouse

Grkg. \
Btihinstein

Konserten börjar kl. Va 8 e. m.

zffioSerf sffiajanus.

Qsf)—>.o
93crq
o

"i-l

0
to

Q 2
OO
PQ

Aucassin och Nicolete
En vacker och i sitt slag nästan

enastående seger fclef förstauppförandet
på kong. teatern iKöpenhamnaf Au-
gust Ennas nya opera, skrifver en kor-
respondent till ett svenskt blad. Ena-
stående, enär denna opera icke såsom
"Häxan" och delvis Kleopatra" slog
publiken med sin starkt dramatiskt
effektfulla tillagningeller genom djärfva
och öfverraskende orkestrala värknin-
gar, utan tvärtom genom sin inre ly-
riska skönhet och genom den poesi,
som genomströmmar musiken till den
Sällsynt stämningsrika texten.

Texten har till upphofsman den snill-
rike unge författaren Sophus Michaelis.
Han har omarbetat den ur den gammal-
franska roman från tiden omkring år
1,200 rAucas3in och Nicolete:l,somhan
redan för ett år sedan öfversatte eller
rättare omdiktade pä danska ien hän-
förande tolkning, som skapat honom
ett namn i danska literaturen.
Ioperatexten stödja sig dock blott

de första tre akterna på den gamla
franska sägnen. Enna kunde ej an-
vända dess sorgliga afslutning i «n
opera, och Michaélis tillade då med

stor konstnärlighet en fjärde akt efter
en gammal saga, som bl. a. användts
af Paul Heyse ihans versifierade no-
vell Syrithe."

Operans handling har således blifvit
följande:

Borgen Besucaire i Provence, där
den gamle grefve Garin är härskare,
belägras af grefven af Valence. Para
föreligger, att grefven måste gifva sig,
och han låter då kalla sin son Aucas-
sin och fordrar af honom, att han skall
gå ispetsen för borgens folk mot fien-
den.

Men Aucassin är likgiltig för allt un-
dantagandes för Nicolete, som han äl-
kar och som älskar honom tillbakaoch
hviiken hans fader kastat iborgens
torn for ätt hämma deras kärleks ut-
veckling. Nicolete har som litet barn
tagits till fångaiMohfernås land;hvem
hon egentligen är, vet ingen.

Aucassin lofvar slutligen att tåga ut
i striden, om han såsom lön får lof
att se Nicolete och gifva henne en kyss.
Fadren går in härpå, och Auccassin
drager ut. Snart vänder han tillbaka
med själfva grefven af Valencc sem
sin fånge. Men nu bryter fadren sitt
löfte till honom om att få Nicolete,
och Aucassin, som blossar upp iharm,

kallar sin fader en lögnare, lössläpper
sin fånge och beder honom fara fram
mot fadern med bål och brand. Den
gamle grefven låter fängsla sin son och
kastar honom islottets djupaste hvalf.

Det är natt, och borgens väktare
gör sin rund, sjungande sin monotona
sång. Allt är stilla. Då sjunger Aucas-
sin bakom sitt fängelsegaller till Nico-
lete, som släppts lös och nu vid Au-
cassins fönsterglugg säger honom sitt
farväl;hon vill fly för att ej ståivä-
gen för hans lycka. Borgvakten, som
håller af de unga, släpper ut Nicolete.

Andra akten försiggår i en skog,
som gränsar tillMedelhafvets kust. Ni-
colete kommer långsamt vandrande
framåt j herdar och herdinnor dansa
och sjilngä -—

éil äkta fornåldring bond-
dans från Auvergne — > hon tager ej
del ideras munterhet. Då hon blifvit
ensam, smyckar hon en där stående
löfhydda med blommor och binder om-
kring dessa sitt hårband för att Au-
cassin, om han kommer, skall se att
hon varit där.

Hon går i skogen, och Aucassin,
som flytt från borgen, kommer fram.
Han finner hennes spår; hon återvän-
der, kallad af hans sång, och de sjunka
ihvarandras armar.

Vid sidan af löfhyddan ha de slum-
rat in då grefve Garin kommer med
sitt folk. Rasande låter han demmedvåld
slitas från hvarandra, och befaller, att
löfliyddan skall huggas ned ochläggas
tillhopa till ett bål, på hvilket Nico-
lete skall brännas.

Bålet reses, och Nicolete bindes vid
pålen därpå, men Aucassin springer
upp till hennes sida och säger sig vilja
dö med henne. Elden sprakar redan,
och röken inhöljer de älskande, då ett
fartyg med saracener glider förbi;Au-
cassin ropar an det; detlägger tillvid
stranden; Aucassin lyfter Nicolete i
sina armar och bär henne ombord, och
under det de två älskande tillropa
hvarandra ett smätsamt farväl, glider
fartygst bort.
Itredje akten, 30m försiggår år och

dag efteråt, är den gamle grefve Ga-
rin död, Aucassin har uppgifvit hoppet,
om att någonsin mer få se Nicolete, och
försjunken i för allt likgiltig smärta,
som han är, har han gifvit efter för
sitt folks böner och lofvat äkta gref-
ven af Valence syster. Då under det
Aucassin sitter, fördjupadisin tankar,
på borgens balkong, kommer Nicolete
in, klädd som ung mohr och med harpa
ihanden; hon börjar sjunga, och alla
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jtffe H_"" I _^ __.*-».■__ AAI 1 j. aUa dagar från kl. V,9 af origi- Obs! Matiné alla hela-
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~_^^" A np Wj^ W Y «7I 11 TJfcf är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Äfelier. För end*
/^ Bii [i m\ », 1^ gsnta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14: —(P

i Ett wälninrrit arbete behöfver icke vara förenadt med höga pri*
E. g» UJQlogatan 3



fiERiWA^iIÅ Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin FERD STAMT?R_^ Generalagentur för Finland,Richardsgatan 2. ÄKU. öiAMÄK.

>
3
o 0. ÖLÄNDER Carte dor.

JOHI TOURUIEI & C:o. Skilnaden 2, H:fors ila
Helsingfors.

"***=

CHAMPAGNE.■

gH»gßi

Mf må Rr Sm ''. jH^fc

I..CARTE MOIRE"!

m

CO

wrrwv^frJsrUri< |

Brandt ;|
Uieåborg — Helsingfors — Åbo
iH:fors V. Henriksgatan 18

(midt emot Studenthuset.)

Skidor
från Otto Brandt, "Uleåborg af utmärkt kvalitet

och rikaste urval.

Renskinsskor, Skidkängor,
Pjexstöflar, skidstafvar m. m

Sparkstötting-ar,
Snöskridskor

och

af engelsk, tysk och amerikansk tillvärkning.
iOBS.! Enda specialaffär för skidor och
i skidtillbehör i Helsingfors.

qualité exquise, Reeolte 1850 fe

Renault & Go. C\
CÖGNJIG

tala förstafe
°^s klassens tp.smm^g/t^^v

Stort lager afdebästa
beklädnadsmaterial.

1

MPllllirrPll rr öenuine rraks punsch
IlliyIUll Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant.
Helsingfors LACKIPOLITUR SÖDERSTRÖMS

Café & RestaurantRekommenderas,
Fabrik: 17 Mikaelsgatan 17, Östra Henriksgatan N:o 1.

piiitiifisa,J. C jVfexmontan Vjji^ &
Innehafvare: E. Nyberg.

'*^

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

Ledig annonsplats Ledig annonsplats

Generalagent för Finland
FRANS SJÖBLOM j:r, Helsingfors

Ledig annonsplats Ledig annonsplats.

Ledig annonsplatsLedig annonsplats

OLD J A M A I C A R H U M CHAMPAGNE GEORGE GOULET
från Holm-PitOU & C:o serveras å alla hotell och restauranter

kära minnen väckas till lif hos Aucas-
sio; men han känner ej igen henne.
Då kommer brudtåget, och Nicolete
sjunker ned iförtviflan.

Äter är scenen tom, och vice gref-
vmnan, Nicoletes gamla fostermoder,
kommer in och känner igen Nicolete.
Hon besvär henne att gå, men Nico-
lete säger henne, hvad hon fått veta,
nämligen att hon är Kartagokonungens
dotter, och vill stanna kvar. Slutligen
lofvar hon dock att ej med ett ord
röja sig för Aucassin. Hon vill blott
som tärna stå med facklan vid ingån-
gen till brudgemaket.

Så ser man då i fjärde akten Nico-
lete stå hvitklädd med rosor ihåret,
och facklan i hand utanför brudkam-
maren med den praktfullt ordnade him-
melsängen. Hon tager kransen ur hå-
ret, plockar sönder och strör ut rosorna
På tröskeln, under det hon sakta och
med gråten ihalsen nynnar:

nßöj dig, mit Hjerte, fald ned som ett
Blomst,

fald som en Rose, hvorpaa han skall
trwde

Krans, jeg har pluk't ogbedugget med
Graad,

över hans Tasrskel skall Blomster du
grsede!

Men inästa ögonblick blossar har-
men upp i hennes kinder, hon sprin-
ger fram till brudgemaket, lyfter fack-
lan högt och vill slunga den in, för
att dess lågor skola förtära de hvita
bolstrar, på hvilka hennes älskade snart
skall hvila vid en annan kvinnas sida,
då träder Aucassin in, och Nicolette
står rak som en pelare med facklan
högt, såsom sig höfves den enkla tär-
nan. Auccassin märker henne ej; vid
det öppna fönstretsjunger han förstjär-
norna all sin smärta och längtan.

Han får se tärnan; han viker till-
baka, han tycker sig känna henne, men
tror att hon är en gengångerska ; då
sänker hon facklan, så att dess sken
klart belyser hennes ansikte —

■ han
ser nu, att det är Nicolete och med
jubel sjunka de ihvarandras armar.

Då instörta brudriddarne, följda af
grefven af Valence och bruden, och då
de se brudgummen i tärnans famn,
draga de blankt mot honom. Men gref-
ven, som hastigt får erfara rätta sam-
manhanget, befaller dem hålla sig stilla
och säger till Aucassin:

»Jag skänker Eder lifvet genom hende."

Under en jublande kör förenas de
båda älskade, och ridån faller.

All kärlekens lycka och dess kval
ha funnit uttryck idenna sköna dikt,
och Enna har lyckligt framtrollat de
toner som ge färg åt de växlande stäm-
ningar. Om han också här och där
blifvit en smula för söt", har han
dock ej på någon punkt glidit inpå det
banala; kanske kunde man ha önskat,
att folkvisetonen varit något mera för-
härskande, än den är; å andra sidan
är det dock värdt allt beröm,att kom-
positören i så hög grad tagit af sitt
eget.

Öfverraskande är att se, ined hvil-
ken lätt och varsam hand Enna denna
gång behandlat orkestern; blåsinstru-
menten träda alldeles i bakgrunden,
och det är fiolerna som spinna den
fina slöja af romantik, hvilken ligger
öfver personer och händelser.

Skulle man påpeka något såsom syn-
nerligen godt, blir det de älskandes
möte och deras kärleksduett iandra
akten. Här stiga tonerna till ett ju-
bel, berusning så het,att de mest skep-
tiske åhörarne måste låta sig ryckas
med. Denna scen och därjämte nästan
hela sista akten voro aftonens glans-
punkter. Aucassins sång vid fönstret
i fjärde akten och de älskandes före-
ning äro operamusik af hög rang.

Dekorationer och utstyrsel voro ut-
omordentligt vackra, och utförandet för-
träffligt isynnerhet hvad beträffar de
båda hufvudpersonerna, hvilka utfördes
af frkn Noack och hr Fr. Brun.

Publiken lät sig ryckas med isäll-
synt grad. Ofta föll en applåd för
öppen ridå, och förtjusningen steg akt
för akt, tills den sista antog karaktä-
ren af en formlig ovation. Folk ville
ej lämna sina platser utan stod där
och klappade oupphörligt ihänderna,
under det höga rop att få■se kompo-
sitören skållade — något så sällsynt å
k. teatern, att det för visso ej händt
mer än en gång förr på sista halftjo-
get år, och då var det likaledesEnna,
man ville se, nämligen efter
första uppförande. Komponisten visade
sig dock iafton lika litet som förra
gången

G. H. T.
-*"♥>♥—

Notiser.
— Balettsällskapet Lusinsky. I

senaste nummer af stockholmstidningen„Varieté" ingår ett porträtt jämte ett
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Carl jjergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradtlager af

Cognac,
Rom och

Likörer
såväl på originalflaskor som litervis
från fat.

,4^5° (Profkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- mTO|^ JT W Wjl WÄ WT i^»—^
i^l1 Ni^a6^"^!l^^"! /örln^n^mSd^biiTigtpris. Vänd Eder då till

*^ ** 1
I*om. Glogatan 3

* 01



DDÄnrD PDAT?T? Butik: Alexandersgatan 34.
DltUliXiXt UHiirr, Kontor & Lager: Fabiansgatan 14,

Störtsa specialaffäriLampor, Husgerdds- <£ Köksartiklar.
£ngelska 3ärnsängar & jYladrasser, järnvägnar, ]3adkar mm.
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SOCIETETSHUSET. SOCIETETSHUSET.
Fredagen den 28 Februari kl. 8 e. m Lördagen den 29 Februari kl. 8 e. m

l^onsert k )\/ton/öreställning.
Program Annonsera

1. Marsch.
2. Consert Ouverture C. Franke.
3. Manolo Walzer Waldteufel.
4. Signor Vicentio Pasqualis,italienskoperasångare.
5. Fröken von Saskaly, kostymsoubrette.
6. Neapolitanska Sångtruppen Cirena med Tenoren

Fuentini.
Ingen

PAUS
Marsch.
Cottillon Mazurka Schubert.
Familjen Noiset, 4 personer enastående evolu-

tioner å monocycle. Föreställning.10
11
12,
13.

Fröken von Saskaly, kostymsoubrette.
Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasångare.
Militairische Klänge Langer.
Neapolitanska Sångtruppen Cirena med Tenoren

Fuentini.
Slutmarsch.

Åndrinq af programmet förbehålles.

Sexor å laHasselbacken serveras 1mat-
salen å 2,50 prix flxe

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-tonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartupp-fordring, Eeklamskyltar m. m,

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

cffirefpapper
rikhaltigaste lager af utländska
och inhemska sorter linierade och

Ang. Ludv. Bartw;all. "Pleganta spetsar, band I
billigt I

Ledig annonsplats.
Mineralvattenfabr

Ledig annonsplats olinieradeHelsingfors, Alexandersg. 26 hos Firma
Telefon 169 Firma tryck

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

utföres billigt. H.Elimin.
9 Alexandersgatan9.DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

Alexandersgatan 15,

■mwiwm
Hemgjorda papyrosser Nytt lager af

OrientaliskaMattor, Drapcrier, Broderier, Turkiska bord, Puff
stolar etc. etc.

iaskar om 250 st. å 2:50 p,
st. å 1:25p.' st. a 35 p,U/O st å 15 p.

* »

Ledig annonsplats \ t, r*
v

hos Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Telef.1388.

BouleTardsg. 19,
Telefon 83.

Alvin Johansén
Obs.! Moderatap_.__ r'Ber

längre omnämnande af nämda äfven af
Helsingfors publik väl kända och om-
tyckta sällskap, som iStockholm tyckes
hafva tagit publikenmedstormatt döma
af de ampla loford som iplatstidnin-
garne slösas på dem. Det är icke
ofta som hrr direktörer träffa artister,
som så förstå att från första stunden
förvärfva och sedan alltjämt behålla
publikens sympatier som Lusinskys",
säger nämda tidning och vi instämma
däri till fullo.

C. E. Lindgrens

% Franska lifforsäkringsbolaget ||

t L'URBAINE.|
oj. Bolaget meddelar fördelaktigaförsäkringar af *w

alla slag. Genom samarbete med sjuk- och olycks- (j?s||JH) fallförsäkringsbolaget LTrbaiue et la Seine bevil- 2j»
jas de försäkrade vid sjukdom och olycksfall sär- *v®
skilda förmåner, hvilka fullkomligt säkerställa så- tfjjåväl den försäkrade och hans familj, som ock de rf%\gC personer, med hrilka han står iaffärsförbindelse 'w
för den oundvikliga förlust, som en sjukdom och tffjå
ännu mer en obotlig sådan eller en olyckshändelsemedföra. Bolaget efterskänker nämligen, såsom all- w
mänt bekant, premierna förhela sjukdomstiden och !^utbetalar % af kapitalet,om sjukdomen är obotlig
och resten vid dödsfall. €0

<>sSfi _ Bolaget LTrbaines försäkringar äro därförsär- (^skildt att rekommendera för herrar affärsmän, då /j«L
det gäller att säkerställastörreaffärsföretaggenom W

vä* lifförsäkring, emedan sjukförsäkringen motvärkarde ledsamma störingar svårare sjukdomsfall alltid ,<gi.nedföraoch hvilka ofta nogbringaborges- och för- Wlagsmän stora förluster.
För dessa väsentliga fördelarerfordras icke nå- W,

gS gra extra premier utan endast att den försäkrade "W\^li afstår från den årliga vinstandelen 'iJa
Generalagenturen: Helsingfors. Mikaelsg 1. få

gm Carl von Knorring.

Borst & Penselfabrik
Bödbergsgatan9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus. Ledig annonsplats.

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

C. E. Lindgren

—
På Stadtteätern iHamburg har

gifvits under förra månaden två nyhe-
ter: Der Evangelimann" af Kienzl,
en opera, som tycks ha flerstädes vun-
nit framgång, samt en glad enakts ba-
lett „Fantasien inBremer Eathskeller ".
musik af Graeb-Steinmann. Båda ny-
heterna hade stor framgång, men ba-
letten anses kunna hålla sig längre uppe
än den rörande, gråtmilda operan.

— Donna Diana. Kezniceks nya
opera, tycks bana sig väg öfver flera
tyska scener. Texten, skrifven afkom-
ponisten själf, äfvensom musiken visar
ojämnbeter, men den senare erkännes
vara melodisk och underhållande.

Jouvin & C:o's
världsberömda franska

HANDSKAR
Ledig annonsplatssäljas endast hos

-«""►— W. TAHT
N. Esplanadg. 37

Göhles gård.H:fors 1896, Hbl. Nya Tryckeri

åflVfllmt lUN \!Vål\]l lI\IP vieehäradshöfdins: utför Juridiska och aö"arsuPPdrag; och säljer aktier
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K. Jokelas Skrädderia//är
u. Henriksgatan3. Telef. 1333,

Utländska é Inhemska Nouueautés.

<&rogram**fölaåeL"

Ledig annonsplats Ledig annonsplats


