
.aHelsingfors Ip liraTprioiiH]jlanlschnk-SläfflpeÉteft likaeisgatan t sötSHSSk3
10 penni.

cFrogram^c/Slaåei or

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

V. Henriksgatan 16, hörnetafWladimirsg,Teatrar och Konserter. Rekommenderas.
/Bad\

/ Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \

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

Enskilda rum. Piano finnes.
i

9?N:o 87. Fredagen den 20 Mars. 1896.

■2 i

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 20 Mars 1896

kl. 7,30 e. in.

Gerda Grönbergs Recett.
Förnionde (40:de) gången:

TIGGARSTUDENTEN.
Komisk operetti3 akter afF.Zell ochRichard(Jenée.

Musiken af C. Millöcker. Öfversättning af
Ernst Wallmark.

Ivan Janitzki
Ml

':,"':" [Hr Henning,
Simon Rymanoviez juni£"

'{
Palmatica. erefvinna Nowalska .Fru Grundei

/Fru CastegrenSslawa} h
—

döttrar "■
'

Öfverste Ollendorf, guvernör i
Krakau Hr Kiégo.

von Wangenlieim, major"j ■ , (Hr Berlin.
von Henrici,ryttmästare|L? "IHr Hansson
von Schweinitz, löjtnant(sISKa ar |Hr Wetzer.
von Richhoffen, kornettJ men JFrk Paldani
Bogumil Malakowski, Palmaticas^^^^^^Hkusin H
Eva, hans fru H
Oiiujilirie, Palmaticas lifegne . .H
Pistol, SRi-gp.ant vid svenska lif-^^^^^^^B

Hr Ahlbom.dragonerna
Enterich, sachsisk invalid, fång-

väktare på citadellet . . .Hr Castegren.
Alexei, en värd Hr Lindh..
Waclaw, en fånge Hr Nyström.
En qyinna 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.
HandlingenförsiggåriKråkan. Tid:1704, underko-
nungens af Polen och Kurfurstens af Sachsen,Fredr.

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

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

Zaren" af Jenny Spennert och Alma Stenfors.
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,30 e. ni

Hr Malmström.
Frk Tschernichin.
Hr Beckman.

Fröken Gerda Grönberg

Gerda Grönberg har recett i dag. Vi be-

höfva ej uppmana till talrikt besök, ty den om-

tyckta konstnärinnans härliga röst och glada upp

trädande äro alltid borgen för fullt hus och lapp
på luckan.

SUOMALAINEN TEAATTERI.
PerjantainaMaaliskuun 20 p:nä 1896.

Ida Aalberg-Uexkull-Guldenband'in
vierailunäytäntönä

näytellään
ANTONIUS JA CLEOPATRA.

5-näytöksinenmurhenäytelmä (10 kuvaelmaa). Kir-
joittanut William Shakespeare. Suoment. P. Cajander.

Henkiiöt:
Marcus Antonius \ [Axel Ahlberg.
Octavius Caesar >triumviirejä "! AdolfLindfors
M. Aemelins Lepidus) Pesonen
Domitius Eaobarbus"). . . fßeniamin Lem
Phi.e raZsia Konrad Tallro
Scaurus J lalaisia (lisakki Lattu.
Msecenas | fAleksis Eautio
Agrippa |r ri senpaiaiaia jKaarleHalme.
»olabella ( 86Sdrm seuralaisia . <

Evert Suonio
Thyreus J Veckmau
Tietäjä Otto Näre.
«a«}^» Palvelijoita{^Jl
Airut Hemmo Kallio
Antonion vanlia soturi Emil Falck.
Csesarin soturi Otto Näre.
Talonpoika
Cleopatra,Egyptin kuningatar]
Octaria, Csesarin sisar ....I
("lnirmiaiial Cleopatran naispal-H

~\. Katri Rautio.
/Kirsti Suonio.

Iras velijoita (Maria Eärgman.
Sotapaälliköitä. Sotamiehiä. Egyptiläisiä. Kooma-

laisia. Palvelijoita. Cleopatrannaisia.
*) Cleopatra . . .Ida Aalberg Uexkull-Guldenband,

Tapaus:Eri osissa Rooman valtakuntaa.
l:nen kuvaelma. Alexandria. Kuninkaallinen palatsi

Pitkä välinäytös.
2:nen kuvaelma. P.ooma. Huone Ceesarin Aaunnossa.
3:mas kuvaelma. Alexandria. Cleopatran huone.
4:jäs kuvaelma. Atliena. Huone Antonion asunnossa.
s:des kuvaelma. Eooma. Huone Ceesarin asunnossa.
6:des kuvaelma. Actiumin niemi.

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

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo i/2 8 ja
loppu k:lo 11.
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l FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT ÅR 1827

Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen.
Kontor 3N". MagasinsgatanNio X.

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader
m. fl. handslöjdalster. Tillbehör för glödnt-
ning & anidning s. s.mönster, färger, färms-

nissor vaxm. m. . . . fBeställningar emottagasmed tacksamhet och ut-
föras till billigaste priser.

Finsk 3(onsfsföjd UfsfäfTning.
Mikaelsgatan I. Tel. 883.

cMariaßaé.
Där är Ni itillfälle att erhålla kar-

bad, sittbad, ångskåp, finnbastu. God
betianing, stora luftiga afklädningsrum.

Utmärkt massage.
Tel. 2027.

3^l *T~ t f M CcnlanaHn Q 1 lsstahl.Fotogr.atelier. Ele- -^Iförhållande till arbetets
T^ TT^Trt^ATlOflh Cbpidllduy. oi, ganta porträtt iyisithortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri

e A " Js-F V A JpJJkVåLCIsAÄA» CCafan;s /»/sj. qmls.pr dussin. sen iHelsingfors.

Middagskonsert Wiener DamkapeUet
från kl. 3 e. m. S OH!"\7V -A.H.58.

K__ ,^T7 £~^ -, 1 FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -rj\ rp -q « -wjiHj St.flhlberfi' Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser 6mk pr duss). J} \J J.UvJJXnf" .LJ* Uiauiwci Helsingfors, Alexandersgatan17.

J. H. WICKELS
mMålilL

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

QamMappor, jacqueffer, siåenvaror, ylletyger för
soiråe, visit é Rvaréagséräßter.

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

yWagasin du jYord

Damskrädderi under utmärkt ledning.

Ledig annonsplats.

Alla dagar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m.

OTTO ROHDE, iklT"5
-

-==VINHANDEL.==-
prisbelönt >id Tysk Nordiska utställnin-

gen iLybeck.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

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

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

AXEL PÅLMROOS
T7iTMVffaiX.

Lager af fina äkta VinePj
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.
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JULIUS SJUGREN 1
Mikaelsgatan 4: Centrals hus.

le-- och Irikofvaruaffär. |
Isorteradt lager. Billiga priser. |

<£i//örsäl^ringsaktisbolaget

JBifförsäMngar é JBifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

rfh aa.A.A.A.A.A.»A,AA åAAA^< Hagelstams bokhandel. >
Ojämförligtstörsta lager fransk literatur.

Subskribera på

176 vyer från hela vårt land ielfva häften ap
2: 25.

Konst & Pappershandel. >
Ständigt uälsorteradt lager af allt som till ett välord-

nadt korfmakeri hör, finnas hos

I. NEUMANN.
FABRIK

Humleberg N:o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 933. Södra
Esplanaduatan2, telef. 028. Salu/tal-

len7O-72.
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/ rikt urval:
Zefir & Kastorgarn,Macramé, Virkgarn,Piskargarn,

DOCOOOGOCXpOöOCOCOGOOOOOOOGOOOGO
FinskaJärnsäng-sfabriken

Märktråd, Rulltråd, Nålar till alla slags stickma-
skiner, Barnkostymer, Tröjor.Strumpor, Damasker,
Vantar etc.

maskin-

Entla speaialaffur iFinland pir

Järnsängar & Madrasser.
Betydligt billigareän de utländska.

Illustreradekalaloger på begäran,q
N:o 50 AlexandersgatanN:o 50. Q

Emil Rehnberg. Q

slagsBestälSnirtgar>
stickning emottages.

Mikaelsgatan 2. Telefon 1332
TH. NEOVIUS. ooooooooccoooooo

ti kl. J/g 9 af origi- Obs! Matiné alla hel2-
norkestern,kallad fria dagar mellankl.1&Operakällaren, Aftonkonsert assys
,1ben 3 e. m.

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

Filharmoniska Sällskapet
Lördagen den 21 Mars 1896

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors,

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Specialitet

Moderna
F Ithattar

10 Fmk.
Silkeshattar

20 Fmk.
Värkstad för Re-

parationer.

Klubbmedlemmar obs.!
Å Nylandska Jaktklubbens

paviljong
serveras Ä laOarte alla dagar

CO

o

c IKAU fSCHUXSTAMPELfABROLITJ
SOCIETETSHUSET

ORCUS B O D 3 G A."
Goda, billiga viner serveras direkt från fat.

Äkta viner p& flaskor till afhemtning till moderata
prisc*lfl^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l

ORC U S
frukost och aftonrestauration. Kallbuffet a la Ber-

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

iljjästblir ilängden alltidbilligast.||
II Köp alltid en ||1 EXCELSIOR" 1||så är Ni säker om att få en god maskin.||
ilObs.! Den kända reela, liberala be-Ii
I?! handlingen. Obs.!

É GeSlg^oÄe- Hjalmar Fellman M
11hafvareafExcelsior de- WpoteniCentralpassagen jijJä
mfflmmmmmmtimm
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Populär Konsert.

l:sta klass.
\

Badinrättning,
\ f W^ \Wladimirsgatan 32.

J. W. Engberg.
perssoqs Svenska Stickmaskiner

ULLGARN

Ätkonstnärer."

Ur Stockholmstidningen,,Varieté

Den äfven här i Stockholm bekante
Vitreo, hvilken åt stenar, koks och såg-
spån samt drack fotogen, var ingalunda
enastående i sin specialitet, som nog
icke är en af de allra hälsosammaste.

Från England förekomma sålunda
flere berättelser om personer, som för-
tärt småsten, sand och krossadt glas
och som rent synts ha haft ett behof
däraf.

Afven i Tyskland har man idkat
denna konst, och redan för mer än 50
år sedan skedde desja ätprestationer
inför publik.

1842 dog t. ex. en smedsarbetare
Baumann från Regensburg, hvilkenun-der åratal försörjde sig med att äta"inför publiken. Han gaf sina föreställ-
ningar på gästgifvaregårdarne mot fri-villig entré och hans „konst" bestoddäri, att han svalde små utvaldastenar
Detta tog emellertid till sist en elak
vändning, idet stenarne icke ville gå
den naturliga vägen ut. Han proppade
i sig ännu mer sten och lät så publi-

ken taga sig på magen, hvarvid man
hörde ett doft rassel. Under svåra
smärtor dog han, och vid den rätts-
mediciniska obduktionen fann man 74
stenar af varierande storlek i hans
mage.

Ett ännu äldre exempel är följande.
1771 afled i Jhlefeld en person vid
namn Kolnickar, som genom sin ätkonst
blef ett slags celebritet. Redan vid tre
år3 ålder skall han ha börjat att på
grund af en ständig varghunger sluka
sten. Hos denne måtte ..konsten" ha
gått iarf, ty äfven föräldrarne och far-
mcdern hade haft samma lystnad. Han
blef emellertid jämförelsevis gammal.
Vid obduktionen fans ihans mage och
tarmar, utom metaller och mat, äfven
flere skålpund sten.

Ryktbarare är emellertid Jakob Kahle,
som 1754 dog i Wittenberg. Han
kunde spisa en otrolig mängd plommon
med kärnor utan att må illa. Han
kunde äta porslin och skall bl. a. ha
ätit upp fat och talrikar, han åt kakel
ur spislame, skiffer, kiselsten ochglas.
Han hade så utmärkta tänder, att han
med dem krossade småsten. En kopp
kafle och ett glas vin fingo alltid åt-
följas af

— koppen eller glaset såsom

tilltugg. Råttor, lefvande fåglar, gräs-
hoppor o. dyl. spisade Kahle tillpubli-
kens förlustelse,och enfaldigt folk trodde
rent af att han stod i förbund med
djäfvulen. Trots dylika förvånansvärda
prestationer var Kahle stark och frisk.
Han dog isitt 79:de år och liköppnin-
gen ådagalade inga sjukliga förändrin-
gar ihans inre.

Äfven Sverige har sin ätkonstnär,
storätaren" Fahle Holmgren, hvilken
förra året sökte engegemangpå speciä-
litéteatrarna ehuru utan att lyckas.
Denne berättas ha kappätit om bety-
dande kvantiteter ägg och pannkaka,
som han nedsköljt medkantals af svag-
dricka. Folk, som äter glas, är min-
dre sällsynt än man tror. Själfva ha
vi sett en person utan men söndertugga
ett punschglas och nedsvälja åtminstone
en del däraf.

Notiser.
— Vi påminnaytterligare om Hrr

Hjalmar Freys konsert idag.

— Fröken Gerda Grönbergtorde
för nästa spelar antagit engagement vid
Svenska teatern härstädes.

—
Filharmoniska Sällskapet i

Moskwa hade iförra månaden inbju-
dit den bekante kompositören Johan
Svendsen, från Köpenhamn för att diri-
gera tvänne symfonikonserter därstädes.— Musikrecensenternauttryckasigmyk-
ket berömmandeomHerr Svendsen och
den under hans ledning stående orke-
stern, och publiken synes lika fullt sen-
terat hans eminenta talang, att dömaaf
de oändliga framropningarna och den
ymniga lagern

— M:me Judic har nu med sitt
sällskap hunnit ända upp till Jloskvva,

SBHg^ S T^ fl^ fl W? W& IV är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-AteHes\F
kpjg mm^__MJA__ MJ M M2å MM) lm 9anta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 1

Wälc^ordt arbete behotvcr icko vara förenadt med hQlogatan 3
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CJERUAMIA Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin FERDSTAM v R~^ GeneralasentTir för Fbifand, Krchardsgatan 2. r £iniJ. ö1AMaK.
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"« Helsingfors. Wiborg.
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—
Hvarje köpare blir gratis

olycksfallsförsäkrad för
Fmk 5,000.

Parakan Salak Tee
ifrån

Parakan Salak Tee Onderneming Java Assam

JAVA-ASSAM
GedeponccrdFabrksm:

Säljas i de flesta välsorterade kolonialvaruaffårer
härstädes

Parakan Salak Tee
är

I. Absolut kemiskt rent, fritt från alla för
hälsan skadliga beståndsdelsr, aromatiskt och väl-
smakande.

II Största garanti för ren oförfalskadvara,
säljes ioriginal förpackningpr Vio. Väo- V4l V2kilo.

Obs.! NETTO V SOT!!
111. Akta Parakan Salak Tee erhålles endast

genomundertecknads parti- och minut försäljning vid
Norra Esplanadgatar 37.

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

tion,

MPihlnrrpn orr öenuine n ŝ punsch
1HilU1DU Guldmedalj i Paris 1889.

B 9

Gambrini Restaurant.
KORSETTER Carl Jergroth.

påbeställ-
Ledig annonsplats ning och

lagervMWSI/m

f[.Lind
Helenegatan2,

KONSERT
gifves

Fredagen den 20 Mars

Universitetets solennitetssal

Hjalmar *$roy.

Närmare framdeles.

T- 750-
Bg^ Stort välsorteradt lager af■i Gognac,■ Rom och

L^ll tfkörer
IfcL IIb v̂^ P^ originalflaskor som litervis
Ifrån fat.

I Carte don |
lirroyl

CHAMPAGNE.

LCARTE NOIRE"!
exquise, Recolte 1850 fe

Renault & Go.
CÖGNJIG

Ttserveras å alla förstad
klassens restauranter. fe

5.

Östra Henriksgatan N:o 1.

Helsingfors LACK & POLITUR
Rekommenderas

FABRIK:
17 Mikaelsgatan 17

Ledig annonsplats

Undervisning iVälläsning' ochDeklama-
instuderandeaf roller. ■

Emelie Degerholm.I
Ö. Brunsp. 12. Fr. 10—11 o. 1J

Söderströms Café & Restaurant

J. C. Sliexmontaii \). „ c " "*
taetotor,: E. »»bsr,. Vir\er & jpintuosa.

»1

a
:>]

V* i TT 111 Efter utländskt mönster serveras direkt från fat FIITCI Tf 1 ik Cl TIIA ITEsnlanafl-KanelleL omdisia «* misiijiini11FKe?ilis"° N
uupuuuu UUjjUiivn å75 p. per Seidel (Schoppen). r '

avarest hon med Liliputaiier-truppen
täflar om publikens gunst.

—
;,Théatre I'Oeuvre" iParis hade

i all tysthet inöfvatett stycke r)Salomé"r,
af den genom skandalprocessen iLon-
don sorgligt ryktbare Oskar Wilde och
öfverraskade för en tid sedan sina gyn-
nare och vänner.

— Pjesen är en be-
arbetning enligt Flaubert och saknar
såsom sädan egentligenalt literärt värde
men gjorde likväl stor lycka, tack vare
sitt eleganta språk och det sätt, på hvil-
ket den kvinliga hufvudrollen utfördes.

—
Alexander Petschnikow, den

berömde violinvirtuosen, ämnar, trots
sina unga år, inträda i det heliga äkta
Btåndet. Den utkårade heter Lilly
Schober iParis.

—
Ella Pancera har svårt insjuk-

nat idifteritis under sinryska tournée,
som hon härigenom helt och hållet måste
a*bryta.

— Gerhard Hauptmann, som på
grund af sin misslyckade Morian
Geyer" länge vsrit nedstämd och be-
tryckt känner sig nu så återstäld, att
han påbörjat ett nytt dramatiskt värk
ioch för täflan om Grillparzer-priset.
Äfven denna gång gäller det en dra-
matisk fabel.

— Edvard Grieg, den berömde
norske kompositören, skall islutet af
denna månad dirigera en konsert i
Wien under medvärkan af Wiener kon-
sorvatoriets orkester.

— Eleonora Duse skall inom in-

stundande maj månad uppträdanda å
Sarah Bernhardts teater iParis. Gia
cosas Den eviga sanningen" skall
blifva gästspelets största lockbete.

— Direktör Ranft kommer att i
sommar disponera öfverbådeDjurgårds-
och Arenateatrarna i Stockholm. Sist-
nämnda scen skall omdöpas till Press-

arenan, såsom blifvandeen tummelplats
för publicistiska dramaturger eller, rät-
tare, dramatiserande publicister. Dir.
Ranft skall hafva tack för att han så
där tar sig vår svenska dramatik an,
skrifver ett svenskt blad.

G. af Geijerstam, som måtte skrifva
med två händer på en gång . . . an-
nars förstå vi ej hur han kan hinna
med . . . skall företrädas af en mängd
saker, bl. a. en bearbetning af „Fän-
rik Ståls sägner". Sven Dufva blir
själfskrifvet Gustaf Ranft, som ju gör
sådana där roler con amore. Sven blir
af hr af Geijorstam gift med Torp-
flickan

Äfven planeras om Engelbrekt och
hans dalkarlar och Lyckopers resa"
med hr Hultman som Lyckoper.

— Sir Arthur Sullivan är istäl-
let för den nyligen aflidne sir Joseph
Barnaby vald till ledare för musikfe-
sten i Syd-Walfis, som äger rum un-
der nästkommande juni månad.

— Carmen Sylva — drottning Eli-
sabeth af Rumänien — har fullbordat

ett enakst sorgespel !;Ullrandaa, som
för kort tid sedan uppfördes på Rai-
mund-teatern iWien. Stycket, hvars
handling hänför sig tillden germaniska
forntiden, gör sin krönta författarinna
stor heder.

«4 * "♥-

Ett och annat.

På konstutställniiigenFör tidigt.
Den unga damen— Det kan du se, pappa; jagviste
så väl, att vi skulle komma för tidigt.
Nu få vi stå här och se på de otäcka
taflorna, tills det kommer folk.

Genomskinligt.Kalle: Mästarn, jag
är alt styfvare än den där Röntgen!

Mästaren: — Du?
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äJ.Hort å 1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- M rfl V T W^ W* W
viKr'nberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. JM JL M2J U Å E Wå Bl l^iI, ..' fl3 ett Rodt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MMß^^^^^^^^^ ',
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Annonsera

c&ro<fram6la6e£"
H:fors 1896, Hbl. Nya Tryckeri,

Mit JOHN SVANLJDNR H,virrdshöwing' sääIUliUl UUIJII U1IIIIJLJU UllUj Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 af varumärken iFi

SOCIETETSHUSET.

Fredagen den 20 Mars kl. 8 e. m

V^onsert )\Jtonjöreställnir\g.
Program

1. Marsch
2. Romantique Keler-Bela.
3. Vals Waldteufel.
4. Geschwister Victoria, sång- och dansduettister
5. Frk. Hedwig Braselli, concertsångerska.

Eilenberg.6. Miihle
7. Herr Otto Charlie, Ventriloquist,

PAUS.

8. Marsch.
9. Konstantin Marlos-Knap,Eqvilibrist på 8 meter

hög roterande apparat.
10. Em Tänzchen a. gr. Wiese . . .Eilenberg.
11. Geschwister Victoria, sång- och dansduettister.
12. Frk. Hedwig Braselli, consertsåDgerska.
13. Familjen Noiset, 4 personer, enastående evolu-

tioner å motiocyole.
14. Slutmarsch.

Åndring af programmet förbehålles.
Sexor å laHasselbackenserveras imat-

salen å 2:50 prix flxe.

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

Telefon 169.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

<35refpapper Hemgjorda papyrosser
iaskar om 250 st. å 2:50 p.
i „ „ 100 st. a 1:25p.
i „.■ „ 25 st. å 35 p,Ledig annonsplats.

rikhaltigaste lager afutländska ochinhem-
ska sorter, linierade och olinierade.

Firmatryck utföres billigt. hos Jacob Reincke,DAHLBERGS PAPPERSHANDEL 35 N. Esplanadgatan 35,
Telef.1388.Alexandersgatan 15.

@h Franska lifforsäkringsbolaget

Bolaget meddelar fördelaktiga försäkringar af
alla slag. Genom samarbete med sjuk- och olycks- (jgj

gg) fallförsäkringsbolaget LTrbaine et la Seine bevil- (jfåSsT jas de försäkrade vid sjukdom och olycksfall sär- >gtggj) skilda förmåner, hvilka fullkomligt säkerställa så- (jftj
gjj väl den försäkrade och hans familj, som ock de /«A
>H< personer, med hvilka han står i affärsförbindelse "«göM) för den oundvikliga förlust, som en sjukdom ochgftj ännu mer en obotlig sådan eller en olyckshändelse Ojfe.jSjz! medföra. Bolagetefterskänkernämligen, såsom all-
tgSj} mänt bekant, premierna för hela sjukdomstiden och ({gggt utbetalar % af kapitalet, om sjukdomen är obotlig (»L*~V och resten vid dödsfall. WffW> Bolaget LTrbaines försäkringar äro därförsär- (^
&K skildt att rekommendera för herrar affärsmän, då (få
0& det gäller att säkerställa störreaffärsföretaggenom w
<&b lifförsäkring, emedan sjukförsäkringen motvärkarggv de ledsamma störingarsvårare sjukdomsfall alltid

jiedföraoch hvilka ofta nogbringaborges- och för- *w

f
l' lagsmän stora förluster. tff^För dessa väsentliga fördelarerfordras icke nå- 2sj|

gra extra premier utan endast att den försäkrade W?sj£ afstår från den årliga vinstandelen. (ta

Generalagenturen:Helsingfors,Mikaelsg 1. w
M Carl von Knorring\

L'LRBAII%E.

Fralr.Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

SOCIETETSHUSET.

Lördagen den 21 Mars kl. 5 e. m

Stor Barnföreställning.
Entré 50 p

Program

Ouverture
Herr Otto Charlie, med sina mekaniska dockor,

Gavotte Fechner

Konstantin Marlos-Knap, Eqvilibrist.
Heinzelmännchen Eilenberg,
Familjen Noiset, 4 personer, enastående evolu-

tioner å monooycle
11.
12
13,
14.Marsch

Åldring af programmet iörbehålles.

Sexor å laHasselbackenserveras 1mat-
salen å 2:50 prix flxe.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Ledig annonsplats

Angbokbinderi
14 Brlksg-

Kontorsboksfabrik,Lin
tonage & Askfabrik, 1
fordring,Eeklamskyltai

Helsingfors
Alexandersg-atanN:o 11.

»Quadraiifs' »Durkopp 4*

Velociped

Verkstad.D©p G't å

Fabriken FENIX
ratan 14 Tel. 92
ijeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
Atelier för plansch- & kartupp-
r m. m,

'Cleganta spetsar, bandJ-j och sidentyger billigt

hos Firma

H.Ellmin.
9 Alexandersgatan9.

Kalle: Ja, jag ser brödet tvärs ige-
nom ostskifvan utan några x-strålar.

Hur man kan taga miste. Herrn:—
Kära Maria, det står en flicka i

tamburen med grönsaker, som du har
köpt.

Frun, efter en titt ut itamburen:— 3-rönsaker det är ju minnya hatt.
*

Höjden af svartsjuka. Maria:—
Ar Alma svartsjuk på sin man?

Jenny:— Ja, det vill jag lofva. På bröl-
lopsresan fick han inte ens beundra
naturen.

-+♥-♥—

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Ködbergsgatan9,

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Kekommenderar sina prisbelönta
tillyärkningar iparti och minut till
billigaste priser, återförsäljare er-hålla hög rabatt. Order från lands-orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

Spirituosahandel
Cognac,

"Rom <&
Lihörer.

Rehnska <&
Bourgunderviner.

[NS2BJ

10 si- å 15 p

SOCIETETSHUSET.
Lördagen den 21 Mars kl. 8 e. m.

l^onsert k )\|ton|öreställning.
Program ;

Marsch
Leichte Cavallerie Suppé.
Donau-Wellen Ivanoviti.
Frk. Hedwig Brasselli, Internationell concert-

sångerska.
Geschwister Victoria, sång
Schmiedeliedchen .... och dansduettister,. . .Eilenberg.
Herr Otto Charlier, Ventriloquist

PAUS

Parol cTamour Zikoff.
Unter schattigen Kastanien . . . Fahrbach.
Konstantin Marlos-Knap, Eqvilibrist på 8 meter

hög roterande apparat.
Boccaccio-Potpourri SM^pe.
Geschwister Victoria, sång och dansduettister.
Frk Hedwig Braselli. consertsångerska.
Familjen Noiset, 4 personer, enastående evolu-

tioner å monocycle.
Slutmarsch.

Åndring af programmet förbehålles.
Sexor å laHasselbacken serverasimat-

salen å 2,50 prlx flxe.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors.

UtiJ.F.Sjöbergs

Realiseras
OrientaliskaMattor, Draperier, Brode-rier, Turkiska hord, Puff-

stolar etc. etc.
Boulcvardsg. 19,

Telefon 83.
Alvin Johansén

Trekanten 3.
Telefon 2066.
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jQUVin & C:O'S U&Xr,
världsberömda franska Pläckstift,

HANDSKAR %pSU
säljas endast hos. StärkelSe m" m"

W. TAHT K. A. Dahlins
n. Espianadg. 37 Droghandel.

G-öhles gård. Gloqatan 4.
"pdrag; köper och säljer aktier
ier patentansökningar och re-
mland och de flesta andra land.


