
10 penni.

cFrogram^clilaåei
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.*** DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF,

John Svanljung, Atelier för porträttering.
Förlag sf fotografier efter finska konstnären vtatts,

—^s förlag aj fmska vyer. ==—
Handel med fotografiska artiklar.HELSINGFORS Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag.

.Ä.lexaaa.a.ersgra.taii U:o E2_ i Fabiansgatan N:o 31. Telefon No 264,

N:o 94. Onsdagen den 17 April.
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1895.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 17 April 1895.

För elfte gången

Om iirlinit sonen.
(l'Enfant prodigue.)

Pantomime i2 akter af Michel Carré flls.

Musiken af André Wormser.

Personerna

Pierrot senior Hr Eiégo.

Fru Pierrot Fru Bränder

Pierrot junior Fru Bruno

Phrynette, tvätterska Fru Castegren,

Baronen Hr Ahlbom

Eh tjenare Frk Berglund

Börjaskl. 7,30 och slutas omkring kl. 10 e. m

Fru Castegréns kostymer äro från Magasin du Nord

I4o»o

I

mtor. Fabiansgatan N:o 8. Tel. 91

ÉL Hk

o/i ./>//y/>-

John Riégo

Pier rof senior

Den förlorade sonen"

SUOM. TEAATTERI.

Keskiviikkona Maaliskuun 17 p:nä 1895.

Inal»

O:
&5

%
côc
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Ei ole näytäntöä.

\iC W1Hl1df W fl] Tt itfl] fl Yl Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR
*JP JfljMMMfliflll llf UtllliJi Specialaffär för äfvensom DAMKAPPOR. CJH
(gSs. S-A Äft HJ ftft Wft Ml W) W ttfl W BlljIPe ep Damskrcldderi under utmärkt ledning. J\

Obs.! Obs.! Obs.!
Nybeklädd och väljusteradbillard mednya köar & bollar.

Kaféet
Tel. 836, Södra Magasinsg. 2

SKRÄDDERIET
MATTI RINTALA

Alexandersgat. N:o 48.*f sorteradt lager inhemska och utländska ty-ger tillverkas m/sittande kostymer.

Franska Li

J. H. WICKEL
VINHANJDEL.

Jlrraßs cftunsoß

Största och rikhaltigaste lager af
finaste moderna engelska
Hattar i olika Färger

j£o^yåf^ Filthattar 10 Mk.

ML^T^ Silkeshattar 20 Mk_
Mikaelsgatan 4 Helsingfors.

prisbelöntpåmånga utställningar, sistp
mr/dsutstallningen Chicago.

■^Guldmedalj189D

> i P p ,riiiiivi Carl von Kn° rrin 9-
örsäkrinqsoofaqef 1Oj||1£j|]@. Kontor:Michaelsgatanl. Telefon1357.

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

trän Ferd. Miilhens iKöln,erkändsom denöasta genom tillerkännandet af det endatörstaprisetiKöln 1875.
Generalagent förFinland,

2vla,-u.rltz; G-estrin.
Helsingfors.

CAIÉ BU KOBÖEfterfråga alltid
Sofiegatan 2,

ALPHONSE BELLOT åC:o Serverar smörgåsbord,Vi& '/sportioner,saltabiten,
Varma & kalla sexor, till billigapriser.

Öl på seidlar.

Nybeklädd& Väljusterad bilfärd. Nya bollar. Goda köer.

välkända Cognac. Gustaf J3lomqYist

JERNVÄGSHOTELLET.
Undertecknad, som den 1Feb. öfver-

tagitJernvägshotellet,rekommenderarsig
med välmöbleraderum tillbilligapriser

God Restauration! Uppmärksam betjäning
Högaktningsfullt

A. Grönberg,

VösSauer Goldeck!
Beosa utmärkta rSd-yiner, enligt kemisk analys

ftkta, renanaturviner, hvilka såsom bekant använ-
das vid utländska kurorter såsom synnerligen hftl-
sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numera å alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus,

AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta Viner,

Cognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320

r TT Qfåhlhpro>]sryaatellernärltr'upp'FOTOGRAF <—^IV. Cj. OtaniDcrg Helsingfors, Alexandersgatan17. X1V^ J. VJ\Jl\£\r . -^
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BODEGA ESPANOLAJLLIUS SJÖGREN { Helsing;!'or s.
Försäljning iparti och minut af endast äkta utländskaORKESTERFÖRENINGENS

POPULÄRA KONSERTER.
Mikaelxgatfin 4. Central* hut.

\ Yllc^ och frihofvaruaffär. «
JJ Välsorteradtlagrer.Billigapriser.

VINER &
SPIRITUÖSA.

f«£i//örsäkringsaktiebolaget
Ä Jk Åå Jå ¥ Jk-

JEifforsåfiringar é JSifräntor.
|Billiga premier — liberala för-
I säkringsvillkor.

H Hagelstams /to/;/ttrnf/efM

K?Dspecialitet
Medicinsk och teknisk literatur.

Konst- och pappershandel.

||Jäst blir ilängden alltid billigast.||
Köp alltid en

så är Ni säker om att få en god maskin
i%Vp

WF HUFVUDDEPOTEN,
Wp Centralpassagen.
fpP Reel behandling hafva förut kännetecknat%|äöjjä oss och utlofvas äfven nu a^^^^ «É
m Axel Wiklund, J^^^^^^JMGeneralagent och inne-^^B LiHjalmar Fellman

Wladimirsg. 19
telefon 758.

É.M poteniCentralpassagen
mI

wmåmmmmmmmmm.

Café Victoria
ti i ■ imeddelas afUnderyismnu ipianospel *«/«« wan",

q r r St. Bobertsgatan n:o 39.

Valläsning och deklamation,
Siri von Essen

Lärarinna vidDramatiska föreningens teaterskola
Wladimirsg. 42 träh. p. g,( Östra Henriksgatan 13. Telefon 1866.

Torsdagen den 18 April

Wacjner-affon.
Program

Ouverture till Der fliegende Holländer" .
Charfreitags-Zauber" ur nParcifal" . . .
Scener ur Die Meistersinger von Niirn-

berg

PAUS,

Förspel till Lohengrin" . .
Träume" (violin-solo) . . .

(Herr J. König.)
Ouverture till Tannhäuser" .

PAUS.

Wotans Abschied und Feier-i ur Q,ötteT„ ZaUbe\ fdämmerung"
Sorgmarsch ......J

=5

Sr,

<5

Ledig annonsplats.

Franska Livförsäkringsbolaget

L'URB A IN E
meddelar fördelaktigaste lif- ochkapital-
försäkringar af olika slag. Särskildt må
framhållas de så eftersöktabarnförsäk-
ringarna. L'Urbaine är fortfarande det
enda bolag,som meddelaruppskjutna lif-
försäkringar att vid 21 års ålder träda i
kraft utan alla förbehållredan ät barn
från det första lefnadsåret.

(Bart von dfinorring.
Kontor:Mikaelsgatan1.

vid vägen till »Fölisön"

Malla Café" rekoT,rs."
A. Ahlberg.

Meyerbeer och Scribe
Meyerbeer hade just slutat partituret

till Hugenotterna". Han var emeller-
tid missnöjd med åtskilligt däri och
satt en lång stund stilla och fundersam
med partituret framför sig, idet han
itankarna genomgick de olika scenerna
och litet emellan bedröfvad skakade på
hufvudet. Han ville icke för någon
del låta arbetet uppföras idet skick
det nu befann sig och beslöt sig slut-
ligen för att företaga en grundlig om-
arbetning. Han stoppade häftet ifickan
och körde till slottet Méricourt, där
Scribe, som författat librettontillHug-
enotterna", höll på med sin roman
Maurice,

Scribe mottog sin gäst med en lätt
anstrykning af otålighet. Han kände
Meyerbeer sedan gammalt och anade
hvad som förestod honom.

Meyerbeer gick rakt på saken:Jag
kommer för att tala med dig om Hu-
genotterna. Vi blifva tvungna att fö-
retaga en liten ändring. Den här ak-
ten slutar icke med nog effekt. Vi få
lof att afdluta den med en sextett."„Omöjligt,i så fall måste jag om-
arbeta alt sammans."

Meyerbeer ryckte på axlarna.
Det gör mig ondt, Scribe, men det

finnes ingen annan utväg. Jag måste

hafva sextetten. Jag har noga öfver-
vägt saken; och du skall säkert ge mig
rätt i, att det är bättre att omarbeta
en del, än att hela operan kommer att
göra fiasko."

Scribe omarbetade äfven det omta-
lade stället och anbrakte sextetten, där
Meyerbeer önskat.

Ett år gick, och så kom Meyerbeer
åter till Scribe.

nDen där sextetten duger ty värr
icke, jag har läst igenom arbetet flere
gånger och kommit till den öfvertygel-
sen, att en enkel romans skall göra
större effekt. Du måste sätta in en
romans istället för sextetten."

Scribe uppfylde efter några invänd-
ningar äfven denna begäran, strök sex-
tetten och satte in en romans.

Meyerbeer tycktes nu belåten, men
detta varade icke länge. Ett hälft år
senare gjorde han åter en vallfärd ut
till slottet Méricourt.

Blif inte ond, käre Scribe, att jag
ännu en gång besvärar med det ohjälp-
liga stället iHugenotterna. Vi måste
ändra det litet."

Men på det här sättet bli vi ju
aldrig färdiga", sade Scribe.

Den här gången är det bara en
obetydlighet det ar fråga om", sade
Meyerbeer urskuldande. nJag torde
nyligen, då jag var ute och promene-
rade en näktergalslå sina drillar. Plöts-

ligt stämmer en vaktel in, och det gaf
mig en utmärkt idé till en duett, som
vi ska' sätta i stället för romansen".

Suckande och motvilligt rättar sig
Scribe efter kompositörens begäran.
Duetten är snart skrifven, men Scribe
känner sig därför icke säker på, att
det nu var slut med Meyerbeers för-
dringar

Ett år förflyter åter. Meyerbeer fi-
lar och polerar sina Hugenotter och
besluter sig ändtligen att låta repeti-
tionerna börja.

Operan hade redan repeterats sju
gånger och för hvar gång blef kom-
pasitörenalt oroligare, och den åttonde
gången, när man kommer till det så
många gånger omarbetade stället, ut-
brister han till Scribe, som öfvervar
repetitionen

Käre, gamle vän, hur har du kun-
nat komma på den idén att sluta ak-
ten med en duett? Det är då riktigt
vanvettigt

Scribe stirrade förvånad på koinpo
sitören och utbrister slutligen:

..Men hvad iHerranB namn går åt
dig Meyerbeer? Kommer du värkligen
icke ihåg, att duetten var din idé,
icke min?

Visst icke", påstår Meyerbeer tvär-
säkert

Mins du då inte näktergalen och
vakteln, som gåfvo dig idén till den
fördömdadvetten?"

Emellertid höll Meyerbeer fast, att
duetten skulle skämma bort operan.
Då Scribe icke visade sig hågad att
göra några nya förändringar, instäldes
repetitionerna. Meyerbeer återtog sin
opera och började åter att fundera på
det förargliga stället. Slutligen trodde
han sig hafva funnit en lösning och
begaf sig åter till slottet Méricourt.

Men Scribe var sjuk, och läkaren
hade på det strängaste förbjudit honom
all literär sysselsättning; han var så-
ledes ur stånd att göra Meyerbeer till
viljes, och denne måste efter många
och långa funderingar för och emot
till sist besluta sig för att låta stället
vara sådant det varit från början.

Hvilken effekt förändringarna skulle
hafva åstadkommit är icke lätt att säga;
men att „Hugenotterna" ialla händel-
ser gjort lycka, särskildt iParis, kan
man finna däraf, att operan upplefvat
öfver 500 föreställningar.

-w-

___
Bl
_7 A rW* "K? W ■ B^ "KÉ IV är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Al alier. Förj

_/5L Ei Li Ei M) l^H 9anta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk I*-
, Ett välgjordt arbete behöfver icke vara förenadt med hojH
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Äldsta och bäst försedda specialaffär i
Finland för velocipeder & tillbehör samt desam-
mas noggranna ocb 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.

Motion är förhälsan,livad
mat är förkroppen!

Söndagen den 21 April

uppföres i

Universitetets Solennitetssal

FAUST
(La Damnation de Faust)

Dramatisk legend för soli, kör och

Orkester

HECTOR BERLIOZ

Brunnsparkens i utmärkt skick befintliga JKci^ClUctllcl rekommenderas

ICARTE D'OR I
XXI I V111viiw i|

CHAMPAGNE

COGNAC
Verldsberömda kvaliteter. Ki

É silfver 'i NledaljerncH
dBRONS j 1

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

Telefon 1192

■HM GtauaciLtoirlriJL resta.ujrcuci.i;
H.els.OTri,rr\eixca.oi*£ts.

£- S ISa IS 1Ig
£ sa ..| a»

cc ö 'fl -c rX

■ u&
" °flhp

Begär/s^t/P//£ QO /.Oskar/ & /
,■ h /Levins/*"*^, /

fe/
Av/

/på det bästa.

O
O

Alla dagar. HlTlirf^l fCf?iTnfnf^
MiddagSKOnSert EHte Wiener Damkapellet

~

Alla dag-ar,

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.Kl, 3—5 e. m FAVORITE0>

o
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CD -3 t» Ledig a nonsplats.
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Parisarne och Wagner

Från Wagneroväsendet iParis med
anledning af Lohengrins" uppförande
på Edenteatern våren 1887 berättar
Reinhold Winter:

Sanningen att säga vorovi icke med
i den muntra leken utanför Edentea-
tern; ty det står ej ivårt kontrakt,
att vi skola våga vårt unga lif istu-
pida gatukravaller. Men vi hafva en
vän, som tycker om dylik sport, och
han har berättat oss några små detal-
jer.

B Jag stod på trottoiren utmed Rue
Auber, sade han, och hade mycket ro-
ligt åt ett halftjog pojkar, som svär-
made mellan vagnarne imynningen af
rue Boudreau och af alla krafter skre-
ko: nä bas Facknér" så att det gaf
genljud mot operans väggar. Det var
isynnerhet en, som utmärkte sig ge-
nom särskild ifver och som därför blef
ett ögonmärke för polismännen, hvilka
sökte få last ide värsta skrikhalsarne.
Genom en skicklig manöverskildes han
omsider från sina kamrater och var
nära att blifva huggen, då han smidig
som en fisk kilade in ihopen af ny-

likna och fattade posto alldeles bakom
mig. En idé föll mig in. Jag grep
genast hans hand, höll den samma sta-
digt fast och hviskade ihans öra:

Du är förlorad om du stannar här
följ mig, jag skall rädda dig."

En stund därefter trafvade vi fram
sida vid sida under platanerna på Bou-
levard Hausmann och uppnådde Rue
Lafayette. Där var alt lugnt och stilla,
och af polisen syntes ej en skymt.
Den unge patriotens tillförsiktåterkom,
och han påstod, att han ville lemna

■jtDutycker således icke om Wag-
ner?" sporde jag.„Facknér?" svarade han. Jag vet
ej rätt . . . Duger det att äta?"

Du har emellertid varit med och
manifesterat utanför teatern."„Manifesterat! Jag skrek bara, där-
för att alla andra skreko."

nDu har altså inte^järskild^ion^
sidan tillLolienffrin?"

är det polisen?"Lohengrin
flNej, det är ett slags tårtor, som

Wagner uppfunnit. Vill du smaka
dem?"

nJa gärna", svarade han, och så slo-
go vi oss ned utanför ett kafé, där jag
lät serveraminnyförvärfvadevän några
mandelbakelser med vaniljcréme. Han
hade synbarligen aldrig förr varit med
på en slik fest.

Hur var det herrn kallade dem?"
sporde han, då den angenäma förtä-
ringsoperationen var öfverstökad.

Lohengrin, min vän."
Och Packnér, hvem är det?"
Det är bagaren, som tillvärkat tår-

torna."
Då får jag säga, att det måttevara

af ren afund, som folk skriker emot
den hedersmannen," resolverade kvasi-
patrioten med öfvertygelsens värme.
Jag skall vända om och ropa lefve
både för Facknér och för hans Lohen-
grin."

Bry dig ej om det, min vän; du
kunde råka illa ut ialla fall. Grå du
hem och lägg dig i stället."

Och det gjorde han, upplyste vår
vän.

Hvad nu denna historia beträffar, så
säga vi blott: Si non é vero, é ben
trovato. Faktiskt är emellertid, att
bland de för demonstrationer häktade
furmos öfvermagar, som icke viste an-
tingen Wagner var fågel eller fisk och
som blefvo högst förvånade, då man
inför korrektionsdomstolen sade dem,
att de uppträdt emot ett „musikspek-
takel!"

En annan historia från samma till-
fälle är följande:

En herre upptäcker ihopen bland
de värsta bråkmakarne en af sina ar-
betare, annars fredlig och sansad.

Hvad har ni här att göra?" säger
förmannen; gå ni hem och lägg er."

Nej, si jag har hört att inne i det
där huset (han pekade på teatern) nfins
en prussien som heter Loingrin, och
den vill jag naturligtvis ge smörj så
fort han bara vågar sig ut!

''

Notiser.

—
Finska teatern afslutade imån-

dags med tvänne folkföreställningar sin
säsong härstädes för detta spelar.
Truppen har afrest till Åbo, där den
kommer att dröja ett par veckor. Re-
pertoaren upptar Vasantasena i:,nM:me
Sans-Géne" ,»Borgaren adelsman",nPrä-
stens familj", nEn vintersaga"', vKu-
marrusmatka"' m. fl. af teaterns reper-
toarpjeser

Äfven Björneborg torde komma att
besökas af truppen under Maj månad.

J4:50 (F
*"*: vill Niströ

»rofkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- M fBl W7^ HTI WP Imj <tfoqßaw»£
nberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. Km iJCi JJ M M_J JLB^^jL ~" m
ha ett godt kort i förening med billigt prisI_Vänd_Edej^dåJil^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J1_Vänd_Edej^dåJil^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^JGlogatan 3



Onsdagen den 17 April Daglisla.
gifver undertecknadAnnonsera

med benäget biträde
Museer.

Konstflitföreningens museum i Ateneum onsdag, lördag
af Herrar A. Ojanperä och 0.Me-

rikanto samt Orkesterförenin-
gens orkester€&rocjram~<3slaået" och söudag 12— 3

Konstföreningens samlingar iAtentum alla dagar12— 3
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta- Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg.

gas för längre tid,
20), onsdag och fredag I—3, söndag 12—3Konsert Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag ochfifiQIHvarJe annonsör får sig fIL fC/C/d.. tidningen hemsand UU&»
lördag I—2,

■
—

-4- G-r«*,tis. i
-

■ Cygnaei galleri iBrunnsparker alla dagar 9. f. nr
7 e. m,

Annonser och prenumeration emottagas å tid- Universitetets Solennitetssal.ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1 tr. upp Nöjen idag

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.

'A^J&S,®

Program
1. Suite för orkester (Ouvertur. Fugato. Intermezzo,

Ballad. Alla Marcia. Final.)
2. Sonat, förpiano.
3. Vårsång, för orkester.
4. Serenad (Stagnelius), för baryton med orkesterao-

compagnement.
4. Skogsrået (V. Rydberg), sinfonisk dikt för orke-

ster.

Biljetter a 3 mk, för herrar studenter a 1mk,
erhållas hos öfvervaktmästar Gillberg samt vid in-
gången.

Obs.! Börjas kl. se. m

<3ean Sißatius.

Svenska Teatern ." Den förlorade sonen. Kl. VaBm.
Universitetets srlennitetssnl: Jean Sibelius konsert.

Kl. 5 e. m

Hotel Kamp: Konsertaf Favorite-kapellet. Kl.9e. m

Nöjen imorgon

HotelKamp: Konsert afFavorite-kapellet. Kl. 9 e. m.

Societetshuset: Populär konsert kl. 1/2 8 e. m.

W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001.

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

importerade från l:sta
klasaena firmor.

€xtra/in )\rral^s Punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.
-«■■"■ '

fjandskmagasinet
N. Esplanadg. 39,

NU INKOMMET
Stort urval färska:Promenad-,Bal-

och Eidhandskar. Gfod qualité,
billiga priser.

" ~^~~ *"*"■'
—'

FörentaStaternas
Lifförsäkringsbolag

NEW-YORK.

€rnst bolländer
Generalagent för Finland

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843,

JOUVIN & C:o's
världsberömda franskaHAJIDSKAR

säljas endast I

E3LT
N.Ii

"S 8 Ö I
fl |o i

i

CD
<

q
"pH>

Rulltråd,
iickursskj-ddskapslar af cellu-'° '?,.a1<"mk, créme färgadt &hvitt bomullsvirkgarn pa ny-stan, märkgarn, Carlsbaderstrnmpstickora 2.5 p.omgången,virknalar från 10 p. pr styckOlliraiii, fiskaregarn.

Beställningar på all slagsma-s^initickningemottage^^^^H
M2jEa.elsg3.taD. 2.

PK, 313Y13J §

K. A. BÅHIH.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

af
Droguer, Kemikalier

§H och Hg
Farmaceutiska Preparater.

Apparater. Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm. m.
N-feolaigaLtsua.15.

C3-log-a.ta.2a. «£.

— Frans von Suppé, denbekanta
operettkompositören,har på åttaår icke
låtit höra vidare af sig. Nu bebådas
emellertid ett nytt arbete af honomtill
text af Ludvig Held och Viktor Leon.

Småplock.

Händelsen passerar ienaf våra små-
städer

En person träffade en natt vidhem-
gång från ett festligt samkväm en
bättre herre", som var en smula pås-
truken". Han tykte synd om honom,
frågade hvar han bodde och ledsagade
honom hem. Ändtligen var man vid
ort och ställe. Den ledsagade ville
nödvändigtveta sin räddares namn.

Mitt namn är Pauli.
Nå, tack, herr Pauli, tack så
hycket herr Pauli?

Vår man slingrade nu uppför trap-
porna, men snart nog var han nere
igen och ropade utåt gatan;— Herr Pauli, herr Pa...hauli!

Denne gick till honom och frågade
hälft förtretadhvad det var:— Jo, bästa herr Pauli, efter som
herrn varit så snäll och hjälpt mig, så
var så hygglig och säg mig: fick herr
Pauli nån'sin svar på det där brefvet
herrn skref?

Hvilket bref!
Kors brefvet till de Efeser, vet

Nya

Glasmagasinet
Modernt lager:

Spetsar,
Band,

Plysch,
Sidentyger

m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. Q.

3 Mikaelsgatan 3

Olsson &)\l2xsiz.

3J 137KW iaskar om* „ 35 p
P«00 st. a 1:33p„ 250 st. a 2:50 p

hos Jacob Reincke,

Skrätiierialr. 35 N. Esp/anadgatan 35.
Uelef. 1188.

'* Jf:

2 Bolaget L'Urbaineet la Seine sam-s
z arbetar med Franska lifforsäkringsbo-E
|laget L'Urbaine genom beviljandet af|
s s. k. komplement- eller fyllnadsförsäkrin-n
z gar (särskilda förmåner vid sjukdoms
|och olycksfall). Genom dessafyllnads-1s försäkringarkan, såsom namnet anger,s
z en fyllnadssummatilläggas lifförsäkrin-s
gen sä, att denna blir gällande för|
hvarje eventualitet hvarigenommänni- =
skans arbetsförmåga afbrytes ellertill-:
Iintetgöres. E
| LifförsäkringariL'lL-n>aine äro där-s
|för de absolut förmånligaste,då de ta-::
t gas i förening med sjukförsäkring iE
5L'Urbaine et la Seine.
E Generalag-enturenHelsingfors, 1
E Mikaelsgatan I, E

Ca/-/ con Knorring. |

;

11 Papyross-Rökare
Bfetjfl som vilja skona sin helsa böraan-

J^^ vända hylsor med sundhetsvadd
Cl,;l_-J,,_ i ifrån firmanSk.laaden 4. >eph & . ?ads>Telefon 1339. Begär demialla tobaksaffärer.

..Moderna — Den nybildade manskören
KLADNINGAR Bröderna" debuterade under hr Carl

medW««£fi#- för20 mark. y
_ Knorrings ledniDg annandagpåsk i

-r __.
_

._
__

.«. j.-_
— _

universitetets solennitetssal med glän-
j / /"" j?-. irv i sande framgång. salongen var tyldmedsybehor tor12mark. ... . , , -, -,

Moderna t:l" SlSta platsen och publiken sparade
SPORTKOSTYMER eJ P& applåder. Kören gaf utöfver

medsybehörför10mark. programmet flere extra numror.
Alexandersgatan 6,

ingång från gatan. *
V. Juslin

förbudsändningar och
andra uppdrag.

ring upp
165 0.

Snabb och. billig expedi-
tion genom

Kommissions- & Distribu-
tionskontoret.

N. Esplanadgatan21.

Carl Jergroth.
Alexandersgatan 21.

t.xa.es.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.
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