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£j N:o 94. Fredagen den 9 April 1897.
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K ti r*a. o t ti FörstaAteliern 1 tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -r7\ äT\ fTI /~\ f*i "D A TT*Hi Stiailluöffi' Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). J? Ul\JOTXVJ\.Jt?." ■*-"" WiauiUOig Helsingfors, Alexandersg-atan17.

P%

J. H. WICKELS
viKäåBiati»

ARRJLKN PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplömed'honneur) vidutställ-
ningen iBordeaux 1895.

8 Magasin du Nord. §
Största specialaffärilandet för:

X >.© sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar.<*<"— QX Ylletyger af alla arter förBal-f Visit- och Promenaddräk-X
O «er, Damkappor,Pelleriner Jaquettes m.m. 2t

S Xlådnings c^ ){appskrädden Q
3( under framstående ledning. t»j

AXEL PÅLMROOS
Lager af fina äkta Villßl*j

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

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å vis Föreniugsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter.
Specialité:GR;AUA TT ER.
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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 9 April 1897

kl. 6 e. m.

cfcarn* ooR öresfällning.
För åttonde (25:te) gången

Eiiöfflinttsiffl.
Dramatisk dikt i3 akter af W. Shakespeare.Musiken

af Felix Mendelsohn— Bartholdy.

Personerna
Ilrcs<Mi~. hertig af Atheii^^^^^HHippolyta, Amazouernas^drott^Hning, hans trolofvade . fl
Egeus, en athsnisk ädling . . fl
Herrnia,hans dotter fl
Lysander \, . HHHHHI
DemetriuS/hennes friare " ■ ■■
Helena, Demetrius ofvergifnaHH^JHHJ

fästmö FmßiegaH
Philostrat, hoflntendent ....Hr WetzeiHQvitten, timmerman Hr Lindh/M
Snugg-, snickare Hr Enströml
Botten, väfvare Hr Riégo. |
Flöjt, blåsbälgsflickare Hr Swedberg
Snnt, kittelflickare. Hr Beckman.
Magernian, skräddare Hr Svensson.

Hofpersonal

Herr Lindroth

.Frk Paldani..Hr Malmström..Tru Bränder.
/Hr Hansson.
\Hr Berlin.

Oberon, Elfkonungen ,
Titania, Elfdrottningen
Puck

Fr Gerasimowitsch
Frk Holmlund.
Frk Bonnevie.

Elfvor iOberons och Titanias hof.
Skådeplatsen: Athen och en skog idess närhet.
Börjas kl. 6 och slutas omkr. kl. 8,4, e. m

Balettmästar F. Wittig.

Balettmästar F. Wittig, livars eminenta ta-

lang vunnit allmänt erkännande, har om söndag
benefice, hvilken vi innesluta ipublikens benägna
hågkomst.

S^p^YG^^^g)

|h|2ttT Felograf SUNDSTRÖMS annons""
-*■
"" å lindni å tredje sidorna.

SUOW. TEAATTERI.
Perjantaina Huhtikuun 9 p:nä 1897.

Kello 7:
näytellään

Don Carlom9
Espanjan Infantti.

Draamallinen runoelma 5näytöksessä (13 kuv.)
Kirjoittanut Friedrich Schiller.

Henki1ö t
Filip 11, Espanian kuningas . . .Benjamin Leino
Elisabet Valois, hanen puolisonsaKatri Rautio.
Infanti Don Carlos, hanen poikansaKnut Veckman.
Infanttitar Klara Eugenia, hanen tyt-

tärensä
Herttuatar Olivarez, ylihovimesta-

rinna
PrinsessaEböli^^\kumngättären7MariaRangman
MarkiisltarMondecarl hovinaisia \Olga Salo.
Markiisi Pösa,Maltalaisritari} a« fAxel Ahlberg.
Hertua Alba ( s'M JKaarle Halme.
Kreivi Lerma [ §| jEmil falck.
Herttua Feria ] »» (Evert Suonio.
Domingo, kuninkaan rippi-isä . . .Otto Närhi.

Ä.dolf LindforsSuur-inkvisitori
Don Ludvig Mercado, kuningattaren

hovilääkäri . . .
Kuningattaren hovipoika
Upseeri

Aleksis Rautio.
Sirkka Hertzberg.
Hemmo Kallio.

Espanjan ylimyksiä. Hovinaisa. Hovipoikia. Henkivartijoita.
(Ensimmäinenkuvaelma Arunjuezissä,muut Madrisissa).

3:mas „
4:jäs „BfAranjuezin puisto). 1 y:säs kuv. (Kuninkaankabi-

(Kuninkaan vastaan- netti).
otto-aali)- Lyhyt välinäytös.

(Avonainenkäytävä). 10:neskuv.(Avonainenkäytävä).
(Prinsessa Ebolinka- Lyhyt välinäytös.

binetti). ll:ta kuv. (Kuningattaren huo-
yhyt välinäytös. ne).
(Prinsessa Ebolin ka- 12:ta „ (Vanki-huone kunin-

binetti). kaallisessa lin-
6:des „ (Kuninkaan makuu- nassa).

huone). 13:ta „ A. (Kuninkaan huo-
Lyhyt välinäytös. neen etu-sali).

7:mäs kuv. (Kuninkaan kabi- < B. (Kuningattaren
netti). ? huone).

B.sas „ (Avonainenkäytävä). s
Lvhvt välinäytös. ?
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Billigaste premier. Snabb och
Telefon 231.

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär \

N. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
välsorteradt lager, billiga priser.

Hufvuddepotaf D:r Lahmanns
underkläder.

Ensamförsäljn.afJouvin&C:o's
i Grenoble verldsberömda
handskar.

C. P. DYB

A. W. EKLUND & C:oOskar Fröberg.
Kaserngatan -S=S Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager afS;pecia,l«.-6fä.r för

PORTMONNÄER Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT. billiga priser. Ledig annonsplafs

Juho Wirtanens
§EOAFFÄ».

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer Ö. Henriksgatan N:o 3.

Störstaiager afinhemska skodon.Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

Unioneg-atanN:o 17.
Hjelt & Lindgren-

WTi ÄTTT Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
,Jj|JLf JpLJ.iI.JU portvätter ivisitkortsformat å 6 mk.pr duss. (TJatanis hus.)

G^uml7dt Första Ryska Brandförsäkringsbolaget "gsa?'
reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvidDirektionen

HÉÉx^LoiO-tox* nST. IVE^SStsiJaLSSgr»^^*^ KT:O !" Telefon 231.
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8. Förspeltill wJholiengrin" (iiktlll) W agnet

9. Solveigs sångl
10. Spansk dansß

j^s«= (C. F, Maury),

■^P{|J^P Generalagent för

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackraste
illustrerade tidskrift. —

Hagelstams bokhandels
FILIAL

Unionsgatan 41. Invid Långa bron.
Fullständig bok- och Pappershandel,

N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)
Taflor, antika möbel, all slags konstindustri

Operakällaren. Middags-

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

Filharmoniska Sällskapet

E'lle^ och irikofvaruafiär.I
Välsorteradt lager. Billiga priser |

VELOCIPEDER.
..Neumanns Germania"

extraprima tyska.
Beau Ideal"
l:ma engelska,
Defiance"

l:ma amerikanska.
Fiitz Schröders Velocipedaffär

2>Torra,Esplanadgatan37.

Barngarderoben
Telefon 1968.Unionsgatan 28. 2 tr.

Beställningar emottagas

Helsingfors" Rullgardinsfabriks
tillvärkningar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmngnsin,N. Esplanadg.

II:fors Nya Tapetaifiir, Unionsgalan 32.
Josef Viberg, N. Esplanadg. 37, 1 tr.

T. Winter, Skildnadsg. 19.
11. Ekbom, Alexandersgatan 17.

John Paischeff, Brunnsgatan 12.
A. llcllman, Alexanderegatan48

Brandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

PiPVPllinrt-^a
'3r^en tillvärkar denvelociped,somUIGVGIaIIU' genom sin elegans, stabilität och

underbart lättlöpande gånghar förvärfvatsig heladen
velocipedåkande amerikanska aristokratins största be-undran.
PlPVPljinri örikentillvärkarden damvelociped,

7 som de förenadestaternas sundhets-
kommision förklaratvara den bästa.
PlPVPlund fo^^ken tillvärkar den bankapplö-
UlCVCiailU' pare, å hvilken iAmerikaunder år
18!)6 de flesta amatörtäflingarvunnits.
PlouolonH fabriken tillvärkardenvelociped,somUICVCIdIIU- blott har tvänne konkurenter:

Rover
(England) och Styria

(Österrike)

Braiidt k Blomberg;
Hufvud-depot : Helsingfors,

Mikaelsgatan 15).

Filialer: Abo och Uleåborg

Préhide

Något om reminiscenser"
Efter Hans Schmidt.

Af alla de förebråelser,som från pu-
blikens sida plägar riktas särskildt mot
nya kompositioner, är dcc väl ingen
man oftare får höra upprepas ikon-
sertsalen än denna: Men detta är ju
stulet!" — En liknande beskyllning
skulle i hvilket af lifvets vanliga för-
hållanden som hälst svårligen kunna
undgå en allvarlig näpst, men synes
öfverförd på det andliga området, för-
lora i betydelse, på samma sätt som
hvarje kropp förlorar ivigt ju högre
den kommer fråa jordsferen.

Hvilka äro nu dessa stränga domare
och på hvilka grunder fälla de sitt till-
intetgörande domslut? Vill man vara
uppriktig, måste svaret blifva, att de
till allra största delen utgörasaf denna
tallösa mängd lekmän och dillettanter,
hvilka med större rätt anse sig befo-
gade att sitta till doms inom musiken
au inom någon ani;an konst och för
hvilka en melodisk vändning ellerblott
enrentharmonisk reminiscens oftakunna
vara tillräckliga för att gifva dem ett
efterlängtadt tillfälle att lägga idagen
sin djupa kännedom om företeelser af
dylikt slag.

Men går man blott aldrig så litet
djupare än till blotta ytan af tingeu,
skall man utan svårighet uppdaga på
hvilken flyktig och intetsägande insigt
uppdagandet af denna likhet stödersig.
Synsinnet, skärpt genom ett oaflåtligi
studium af den genom måleriet fram-
stälda naturen, skäll Vid behandlingen
af ett och samma ämne med lätthetur-
skilja de karakteristiskaolikheternahos
olika mästare, och sålunda helt säkert
aldrig kunna taga en nsofvande Venus"
af Makart. för en blott kopia af en af
Eubens' Venusgestalter, så mycken
släktskap med hvarandra de än kunna
uppvisa både i konception och färg;
den tänkande anden,klarad genomstän-
dig, omedelbar förståndspröfningaf de
ipoesien uttalade tankarna skall myk-
ket lätt och mycket bestämdt kunna
uppdaga de individvelaskiljaktigheterna
i den olika behandlingen af ett och
sanma ämne, och sålunda, för att an-
föra ännu ett temligenslående.exempel,
helt säkert aldrig kunna taga Schillers
ode rAn die Freude", hvilken såsom
bekant blifvit använd i slutkören af
Beethoveus nionde symfoni, förettblott
plagiat af ett äldre ode med samma
titel, hvars författare är J. P. Uz, oak-
cadt den senare har samma åttaradiga

versslag att uppvisa och börjar med
ungefär samma högtidliga invokation
som den schillerska: Freude! Königin
der Weisen, die, mit Bluinen vm ihr
Haupt" etc.

Hörselsinnet däremot saknar gent
emot musiken både en dylik uppfost-
rande förebild, som den natureni fråga
om måleriet utgör för synsinnet, och
den tillförlitligapröfvosten,som i fråga
om poesien i förståndet står anden till
buds; ty tonkonsten är hvarken en ef-
terbildning af naturen, ej häller kan
man utan vidare tillegna sig des3 inne-
håll blott med hjälp af de allmänna
tankelagarne. Därtillhörnämligenfram-
för allt värklig, egen begåtning, hvil-
ken ej behöfverförtfinnasinågon nämn-
värdare grad för att idess hufvuddrag
fatta vare sig en dikt eller en tafla —
men utan hvilken ett tonstycke dock
till slut endast blir ett oförstådt, ange-
Dämt eller oangenämt buller, en mål
löst flytande ström af ljudvågor.

Det är emellertid själfklart att det
öfvervägande flertaLet af dem, som i
konsertsalame sitta till doms öfver en
komposition naturligtvis ej kan vara i
besittning af denna andliga resonans-botten, och, iden falska förutsättning,
att en något så när skaplig organisa-

tion af det fysiska gehöret ensamt är
tillräckligt, för ett riktigt uppskattande
af det tulla värdet hos ett tonvärk,
dömer det stora publikum alltså ide
testa fall endast efter det yttre skenet,
under det att själfva dess inre väsen
blir en förseglad bok. Ett möjligen i
nägot högre grad än vanligt utväckladt
klangsinne låter det utan vidare svårig-
het igenkänna en takt- eller tonart, en
melodi- eller harmonibildningsåsom re-
dan föruthörd; under det att åter bri-
sten på djupare musikalisk begåfning
hindra det att samtidigt iakttaga den
för handen varande inre olikheten, be-
tingad såväl genom hela den föregå-
ende och efterföljande utväcklingen som
genom en mängd andra förändrade om-
ständigheter. Oförmöget att uppskatta
det hela såsom nägot i sig afslutadt,
bildar det sitt omdöme efter enskildhe-
terna; —

men ienskildheternahar och
måste h varje konstnär ha mycket ge-
mensamt med sina föregångare; det
hvari han står ensam, såsom själtstän-
digt skapande, -visar sig först i det
hela. Sanningen häraf skulle med lätt-
het låta bevisa sig genom en hel rad
exempelur justdesjälfständigaste mästar-
nes värk — ända frän Mozart, hvars
fugerade tema iuvertyren till „Troll-
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Fotograjlatelier.

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti och minut af endastäktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.66:te Populära Konserten
iI^ra.33.ca. a.rs "U.S3© 0. ÖLÄNDERLördagen den 10 April 1897

Skilnadstorget n:o 2.
Program

ThomasOuverture till Raymond
Wiener Kinder," vals. Strauss

Mendelssohn.Spinnvisa. .
Rapsodi N:o 1 Mgvi^j»

Kajanus

PAUS

Beethoven JOuverture till Coriolan" . .
Airs Valaques, för flöjt . . .

(Hr A. van Leuween.)
Doppler

itSamt-SaensSuite Algerieflne
Rapsodie mauresque. Eéverie du soir

Marche militaire francaise.

PAUS
(iodl material,

Grieg,
Schmeling, omsorgsfullt arbete.

Konserten börjar kl. Va 8 e. m R. Faltins pianomagasin
R. E. Westerlund

Carl Jacobsen & C:o. N. Esplg. 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

Humbers och Progress
förstklassiga

VELOCIPEDER

Indast god Jnmlitet!(Botumßia!
c&Carfforé!IFör årg. 15 mark

Wfåreif!|c&?tias!
WfSfiaffir!

Ärtnur Bergström.
m Helsingfors,Hagelstams konsthandel.

& Aftonkonsert. Table cThote & å la carte.

8

#

Fabiansjratan 27, hörnet af Norra Esplanadgatan,isamma hus som NordiskaBosätt
tillfälle atti ännu högre grad än hittils tillmötesgåärade lunder ideras fordringar på ett fÖTSi»

S<
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cffieparaiionGr Sultana-tobak.
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flöjten" noggrant öfverensstämmer med
det första motivet i en af Clementis
sonater, och ned till Schumann, hvil
ken i första satsen af sin D-mollsym-
foni nästan toa för ton låter larghettot
ur Beethovens andra återklicga, eller—

för au välja ett alldeles färskt
exempel — till Brahms, hvars C-moll-
symfoni man, oberäknadt andra anled-
ningar, väl äfven till stor del på grund
a* finalens omisskänliga erinran om
■Beethovens nionde symfoni plägat be-
nämna den tionde. Och detta är dock
alltsammans skapelser, hvilka icke desto
mindre så väl isig själfva som gent-
emot publiken bibehålla sin fullkomligt
oafh|ngiga själfständighet.

Nåväl, om detta alltså ger stöd åtdet gamla ordspråket hvilket „låter de
stora tjutvarne löpa", så borde manväl, äfven om man känner sig mindre
böjd för skonsamhet mot de små, åt-
minstone icke hänga dem utan lagadom och ransakning. Helt visst kräfyer musiken såsom den individuelastea* alla konster städse en värkligt ut
Pr%lad karakter; dock, likasom i lif-vet en sådan ej alltid tillika behöfveryara ett fullständigt original, så äfven1 konsten! Och dessutom skall hvarjetidsriktning, hvarje andlig strömniug

påvärka de inom dem gemensamt ska-
pande konstnärerna — likasom hvarje
klimatisk zon ur jorden framlockar en
inom sig besläktad flora — och hvarje
värkigt nyskapande snille kan — på
grund af den omständighet^t^tonsten
år låaa^jnfin_Ji£Yetkor^^^^^^^^^Hmången

gång endast gifva antydningar af sina
mest vidtgående idéer och. planer,hvil-
kas vidare utveckling det blifver nöd
sakadt att öfverlämna åt en kommande
generation. — Men himlen skulle ju
vara mörk, stode blott de stora plane-
terna ensamma på firmamentet, utan
att vara förbundna med hvarandra ge
nom dessa myriader af skimrande små-
stjärnor!

Må därföre publiken icke för hastigt,
såsom en blott gycklare, förkasta en
komponist hvars fysiognomi i början
förefaller såsom en efteibildad mask;— det är hel visst istället ett med-
rödt slägtdrag man där igenkänner, vid
hvard anblick familjens välvilliga vän-
ner endast ha anledning att fröjdasig!
Och må, åhörarneej varaallt för snabba
att såsom en tjuf döma den tonsättare
hvars andliga egendom vid första på-
seendet förefaller d.-itn såsom orättfån-
get gods; långt snarare kunna de, om
de med öppea blick betrakta saken

häri finna endast ett rättmätigt arf från
föregångare på samma arbetsfält, af ho-
nom förvaltadt efter måttet och arten
af hans begåfning.

Notiser
Herr Edvard Wilhelmsson.

Till för hr Edvard Wilhelms-
son, som fortfarande ligger fjättrad vid
sjuksäng gifvesPalmsöndagendenI] :te
April en folk-konsert iBrandkårshuset
under medvärkan af artister från sven-
ska teatern. —

Den sjuke konstnären
skall helt säkert kunna räkna på lapp
på luckan"

— Å Deutsches Theater iMtin-
chen har med framgång uppförts ett
nyet utstyrselstycke E-selshaut (Peau
d'äne) af Van der Bruck, Laurencin
och C.airvil-le med musik af Riida.

— Franske kompositörenCamille
Erlangers förstlingsopera nKerma-
ria" som 1888 erötrade första prix
de Bome, skördade endast efter första

akten något lifligare bifull å Opera
Comique i Paris.

— Från Wien meddelas: Å Carl-
teatern rönte operetten Der Cögnac-
König" — libretton efter en fransk
enaktare af Victor Leon och Ludwig
Held, musiken af Franz Wagner —

■

ett välvilligt mottagande. Den lustiga,
flotta, rörliga handlingen afvecklar sig
på ett af preu-isiska soldater år 1870
oocuperadt franskt »lott. Några lyck-
liga infall itäxten, den melodiösamyk-
ket sångbara musiken äfvensom det yt-
terst temperamentfullaåtergifvandetge-
nom Spielmann, Steinberger och fröken
Stojan samvärkade för alt förskaffa
stycket en genomgående framgång.
Kompositören inropades fem gånger ef-
ter andra akten, likaså efter slutet en-
hälligt tillsammans med direktör Jauner.

"+-

Tio mars om (lagenkunna lätt]förtjänasge-
nom att sälja; visitkort från John Fröberg, /'V//-
spång Sverige. Begär profver!

Veiociped-Pepöt.
Ständigt ett Aälsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

i*- Velocipeder. t*
Velocipedtillbehör af alla slag. Största

reparationsverkstad ilandet.
/Vb/1/ European Cycle Export Co.

f. d. John Tourunen & C:o.

Ledig annonsplats

jritsHelsingfors
prima

finnes hos alla välförsedda handlande

och la^B
af tionen sfl
0 2. nflj
A icfce ?/<«V 8- "''flO v/ //»/ fl
Q 4. <I<'B

l)rososs(>fl
5. Ihfl

pf minut -M
O 6 "'B3k vatten fl

mit, rosrfl
Q dre än2fl
ar på s mifl

Dä 'fl
f*k sålunda -^Hruttnelse il'lnnishi](l;u^H

måste jag^H
dess bruk.H

W Att :<:■
seende I)f)i'H

V^ af dess oft^W
01 StocHo/!\ Med. Dr.,flj

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Eödbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina pri3belönta

tillVärkningar i parti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
bålla hög rabatt. Order frän lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

ha fa
byktvål

Swift"

WolfP

T. 638.

®
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8©

fcÉa(i^^aiL^l :'r ''1'■ ■I--.. ■i .,..1 ,, Va och eles;ar"stl4t arbe'3te- Pris för visitkortsfotografier Fto.LiTs^3nSö^^^B

AXEIi I'IHLtiUEV Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

KoDgl. Karolinska Institutets
Bakteriologiska Laboratorium.
På, begäran af Tandläkaren Herr A.

Lenhardtson har jagundersöktett af honom
sammansatt munvatten, kalladt

Albin Lenhardtsons
STOMATOL

häröiver afgifva följandeintyg: Qsningeu är opalfärgadoch till reak- Ä
ragt alkalisk. V^n värkar nedförd i tarmkanalen O
tigt. X
iförhindrarunder entid afminst jrnar gyrebildningimjölk. Q

ii värkar upphörandeellerhöt/st Ä\gt hämmande af förruttnelse- Sé
ET dödar kolerabahterierpå 1/iamt tyfsulfeberns,difterins och
his bakterie på omkring 1 minut,
i dödar utspädd med 2 delar;olerabakterier på mindre än 1nii-
>berns och difterinsbakteriepå min-
ninntfir samt tyfoidfeberns bakterie

nuter
; af Tandläkare Lenhardtson ansifna medlet
ir förmågaatt upphäfvasyrebildning omi för-
munhälan samt ytterst snabbt förstör sjuk-
ie bakterier,somdärstädes kunnaförekomma.
ipå det högsta hos allmänheten förorda

t samma äfvensom yttremedet imångahan-
äga en vidsträckt användning framgårosökt
ananförda starkt bakteriedödande värkan.
kholm, den 6 April 1895.

Im«im« iliålili" vidKarolinska Institutet

0)) _ v

gp Fransk Lifförsäkrinbsgolaget

t LUR B Al NE, i
«$ 'ktiekapital: 12 miljoner Frcs. föfig) Garantifonden: 98 miljoner Frcs. fö

Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- ((@
09Jj ringar af alla slag. Genom samarbetemed (ijfa
J*T sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- W

baine et la Seine beviljas de försäkradevid ■Qjp
o\\ sjukdom ohc olycksfall särskilda förmåner, (JJÄ
Jsr hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- ;jg

säkrade och hans familj, som ock de per-
&h söner, med hvilka han står iaffärsförbin- (fådelse för den oundvikliga förlust, som en 2§f

sjiikdom och. ännu mer en obotlig sådan, el-
0)) ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter- (fjrk0*! skänker nämligen, såsom allmänt bekant,

premierna för hela sjukdomstiden och utbe- ((0
ofr, talar 3/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot- (^
|K lig och resten vid dödsfall. W

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro '(0
0h därför särskildt att rekommendera för her- (jfä0& rar affärsmän, då det gäller att säkerställa 2S

större affärsföretag g^enom lifförsäkring',
0h emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- (jfrä

samma störingar svårare sjukdomsfall all-
%ir) tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor-ofo ges- och förlagsmau,stora förluster. (^

För dessa väsentliga fördelarerfordras
icke några extra premier utan endast att v3OSh den försäkradeafstår från den årliga vinst- (jfå

Ss* andelen.>4& Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1.

8 @arlvon fö
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Tapisseriaffär.
Alexanciorsg. 7.

OBS.! Enda specialaffär

Glashandeln
Mikaelsgatan N:o 17,JEeåig annonsplats.

■K

midt emot Jernvägsstationen

Kale &u Mord
Sofleg-atan 2,

Serverar dagligen smörgåsbord, portioner, helaoch halfva, som salta biten m. fl. Kalla och varmasexor till billiga priser.
Biljarden renoverad med nya Tallar och nytt

kläde. Öl på seidlar. Högaktningsfullt
Gustaf Blouiqvist.

FOTBEHANDLING
meddelas af Agnes Jo-
hannsenutex. från Kongl.
Hof Fältskär Ch. Berggren.

Mikaelsgatan I,
ing. från porten (Entresol.)

ITelsfoa^. 83

'elefon 1681

anta dekorationsföremåloch apparater,är därföre Eric Sundström.
Fa biansgatan 27,

c <
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ALEXANDERS TEATERN.
!!!Sista veckan!!!

Balettsällskapet,
under anförande af Artisten vid Kejserliga

Teatrarne, Herr F. Wittig,
gifver föreställning

Fredagen den 9 April

kl. 8 c. ni

Enligt följande program

LudvigsKung sergeant
Balett ien akt,

Personerna
Hr Stepanoff.
/Frk. Landrevitz,

Sergeanten . . . .
f,l^}hans döttrar

Kg}**** " "
\ „ Smirnova.
/Hr Nisjinski.
\ , Wittig.

Danser
Under medvärkan af Fr:na Bianca Gellato och

Gusikewitsch.
1. nScene dansante", utföres afF:rne Trojnikova

Landrevitz I, Landrevitz 11, Smirnova, Nesterova
15osjenova, Ivanova, Feoktistova, Miljanoffskaja,Ba-
kerkina, Sajzeva och Rumäntzeva. —

Lisett, deras dotter
En god genius
Markisen . . .
Löparen....
Borgmästaren. .
Coliu, ung bonde
En domare . . .

Danser.
1) Scener med äfventyr. — Frk Gusikevitsch,

H:rne Nisjinski, Wittig och Stepanoff. —
2) Lockelsen, Sceneri. — Frk Landrevitz och

Hr Nisjinski. —
3) Bond ballabile
4) Tas de deux.

Allmän dans.
Frk Gusikevitscli och Hr

Nisjinski. -
5) CJnbbe dans H:rne Butschinski och Boni-

slavski
6) Final Allmän dans

Den tänkande skulptören.
Fantastisk balettien akt afdeladi två tablåer

Personerna

Sveidiskts, skulptör . .
Markow.målare . . .
John Nilson, utländing

Hr Wittig.„ Nisjinski., Stepanoff.
Olympia,hans gemål Frk. Ivanova.
Nellie, hans dotter FruGusikewitsch.Petruscka, betjent hos skulptörenHr Butschinski.

Danser
1. Pas de model, utföres af Fru Gusikewitsch

och Hr Wittig.
2. Marmorgrupp, utföres af hela balettsällska-

pets personal.
3. Pas de six, utföres a, Fru (Susikewitsch,

Landrevitz, Bosjenova, H:rne Wittig, Nisjinski och
Stepanoff.

4. Final, utföres af balettsällskapets personal.

Nästa föreställning: Söndagen den II
April. Recett for artisten och öfverba-
lettmästaren F. Wittig.

Kapellmästare: W. O. Spatjeck

J. C. MiEXMONTAN
Innehafvare:E.Nyberg.

Biner & Spirituösa.

2. »Estudacione", utföres af F:rna LandrevitzI
och Smirnova jemte H:rne Wittig och Nisjinski. —

3. Pas de trois", "bonddans, utföres af F:rna
Landrevitz I,Bosjenova och Feoktistova.

4. Pas de quatre". utföres af F:rna Trojnikova,
Feoktistova, Rumäntzeva och Sajzeva. —

5. Final", utföres af hela balettsällskapets per-
sonal

TROLLFLÖJTEN
eller

Dansörer af tvång.
Balett i 2 akter med divertissement.

Personerna

Laurent, gammal farmare
Hans hustru

Hr Bonislavski.
Frk Butscliioski.
Frk Rumäntzeva,
Frk Landrevitz.
Hr Wittig.
Hr Stepanoff.
Hr Fokin.
Hr Nisjinski.
Hr Novitski.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
iidiiiiii^åi

Helsingfors
Alexandersgratan N:o 11.

Ijotäig;annonsplats.
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Bords-,Tak-,Vägg-, Piedestallampor..Kupor,Brännare
alla slags lamptillbehör,störstaurval.

085..' Partilampor, Lampglas, extra billiga.
Bordslampor,Alabaster, Vunderlampor.

■=PompadoursParis«r Nouveau'tes ==
Tre (3) delade Toilette speglar (NYTT) stort urval.

Bålarafglas,fayans,metall,Störstasortiment.
NYTT! NYTT!

Väggprydnader (för matsalar) Terracotta, Trämålningar,
Zink m. m

Kristall, Brons, Ljuskronor, Kyrkkronor, Kronor för
gas- elektriskt ljus. Lampetter för ljus.
Lampslöjor, Skärmar, siden, crépe japon, satin, pap-
per störstaurval.

Amplar rån 5: 40, stort urval, Wiener, Pariser
galanterivaror af alla slag, Bronser, Hyllor, Figurer,
Pendyler, Skriftyg, Armstakar, Ljusstakar

Skriftyg ifrån 75 penni till 125 mark, störstasorti-
ment. Brons, nickel, järn, träd, marmor,
Ljusstakar,pappersprässar,läskare,pennhållare, penn-
fat, penntorkarem. m.
Pariser-, Rococo-, Bambusmöbel,Konsoler,Piedesta-
ler, Hyllor,Byråer, Etagerer,
Skulpterade trädarbeten, Consoler,Hyllor,Bord,Blom-
ställningar, Rökbordm. m.
Terracotta-, Plåt-, väggprydnader,medaljongeriBrons
och Composition, stort urval,
NickelarbetenI,11. qual.Kannor, Gräddsnäckor,Soc-
kerskålar, Plåt, de Menage, Brickor, Fruktskålar, Sa-
ladierer, Kaffekök, Tekök,m. m.
Terracotta-, Porslin-, Majolika prydnadspjeser
Engelska, Böhmiska, Sachsiska, Porsliner, Fayanser
Tee-, Kaffe, o. Ohokoladkoppar, Dejeuneer,Kannor,
Skålar. Fat, Bordsuppsatser,Blomburkar, m. m.

085..' Extra billigakoppar, (Nyamönster) stort
urval ifrån 3: 75 dussinet. "
Lädervaror, Portföljer,Börser, Plånböcker, Resene-
cessäires, med och utan inredning, mindre Kapp-
säckar, Resväskor m. m.
Fotografi-album, flere hundra mönster störstaurval,
billigastepris,
Japan och China varor (direkt importerade) största
sortiment, Säfmattor, Nytt, Nytt.
Förnicklade)och broncerade järnvaror, Hyllor,Blom-bord, Etagerer, Paraplyställningar extra fina, Piede-
stallampor, Stafflier, Serverigusbord.
Vesuv billigaste Spritkök,
Gloria Petroleumkök, Praktiskt, Lukt och Rökfritt
(utan buller).
Broscher ifrån 10 penni till högrepris stort urval.

"r-l

Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade,

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

Alexandersgat 15.

Fredagen den 9 April

program
1. Wilhelmus von Nassauen Marsch . . A. Meissel.
2. Fantasiebilder, Walzer
3. Ouverture zur Oper. »Norma" Bellini

4. Vom Herzen zum Herzen, Polka
mazur I.N. Kral

5. Loin du bal, Intermezzo Gillet

6. Potpourri naoh Motiven der Oper
»Martha" Flotow

I" £L XX. S

7. Krönungsmarsch a. d. Oper. »Der
Prophet" Meyerbeer.

Waldteufel8. Espana-Walzer
iiber9. Paraphrase

Neswadba,,Die Loreley"
10. Potpourri nach Motiven des Bal-

letes »Die Puppenfee" I.Bayer

11. Fruhlingslied
Bernstein12. Jockey-Galopp

das Volkslied

Jos. Strauss.

Avg. Ludv. Hartwa!
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, AlosandMs£;. 26.

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52.
Helsingfors.

Telefon 169.

Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj.Modeen.

HOTEX- SZ^w

i' - 1

Mod

band, sidentyg, crépe

hos Firma

Mendelssohn-Bartholdy.

(m aIaut eriiar 11a ffä r.

Direktion Marie Pollak.

<ö. adMILIE»

ernaryscher,spetsar,

m. m

ytterst billigt

H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan 9.

IF».
Lördagen den 10 April

program
Torgauer-Marsch
Deutsche Märchen, "Walzer
Englische Fest-Ouverture
Die Brieftaube, Polka franc
Intermezzo a. d. Oper. »Der Pa-

jazzo"

Potpourri naoh Motiven der Ope
rette nßoccaccio" ....

Ouverture zu der Gesangsposse
Noble Passionen"

Introduktion zur Oper. Die Per
lenfischer" ....

Das Gebet einet Braut", ftlr Cello
Solo mit Orchester

Melodien-Album,Potpourri
Wenn die Blätter leise rauschen!

Walzerrondo ...
Em flotter Studio, Marsch

A. Czibulka,

C. Fischer.
I.N. Kral

E. Leoncavallo

Fr. v. Suppé

A. Gisser

G. Bizet.

H. Strobl
G. Fischer.

P. Lineke
Ph. Fahrbach.

Paus

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Cono. Langebck.
Kothes Sahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.
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