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DANIEL NYBLIN, FOTOGEAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.

Söndagen den 21 Mars 1897
5 e ra

CffertniéåagsförQsfäUning
med halfva biljettpriser.

För 6:te (12:te) gången

ifffåii iiiyiiiiå»
Komedi i 3 akter af Alexandre Bisson och .Antony

Mars. Öfversättning.

Personerna

Henri Duval Hr Swedberg
Bourganeuf Hr Eiégo
Cuampeaux Hr Berlin
Corbulon Hr Malmström

Hr EnströmEu bonde
Fru Bonivard Frk Tscherniohin
Diane Fru Eiégo
Gabrielle Erk Paldani

Victoire Frk Spennert,
Frk GerasimowitschMariette

Handlingen tilldrager sig i våra dagar. l:sta akten
Vésinet; 2:dra och otdje iVilleneuve S:t Georges

Börjas kl. 5 och slutas omkr.kl. 7 e. m

JO penni.

Tidning förHelsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 21 Mars

SVENSKA TEATERN.
Söndgen den 21 Mars 1897

kl. Va 8 e. m

SodtRopsföresfällning.
För Åttonde (21:sta) gången

Såiiliålåiil
Skådespel i.r> akter af Alexander Dumas jr. <_>fversättning

Personerna
Armand Duval Hr Hansson
Herr Duval, Armands far Hr Malmström,

Gaston Rieux Hr Swedberg

Samt Gaudens Hr Riégo
Hr Enström.
Hr LindrothGrefve de Giray

Herr de Varville Hr Wetzer

Frk Spennert,
Hr Lindh.

En betjänt Hr Beckman
Marguerite Gautier Frk Holmkind

Frk Bonnevie
Frk Tschernichin
Frk Paldani

Frk Grönberg
Frk Gerasimowitsch

Börjas kl. 1/->S och slutas omkr. kl. lO,so e. m

%w MS W " .v al,(ira a Iredjc sidorna.

SUOM. TEAATTERt.
Sunnuntaina Maalisk. 21 p:nä 1897

Rouva I— i11 i Kajanusen, harra Robert Ka-
janusen ja soitannon-ystävien sekä
Filharmooniliisen seuran orkesterin

suosiolliseila avulla
näytellään

Kyypron prin^^^ssi.
(Prinsessan af Cypern)

4-näytöksinensatunäytelmä. Kirjoittairut Z. Topelius
Säveltänyt F. Paeius.

Henkilöt;
Chrysandros, Kyypron kuningas . -Emil J;'alck

Chryseis, hanen tyttliren.sä. Suouui^^^^^^^^J
kusten Kvllikki^^^^^^^^^lKatri Eautio

Anemotis (Tuulikki) ) P)
Lydia \ Chryseiin ISirkka Hertzberg.
Dafne j neitsyjä |Hilma Tähtinen.
Naidion J (Lyydi Kängas.
Medon, kuninkaan sotapäällikkö .Axel Ahlberg.
Megapontos, kuninkaan yli-juoman-

laskija Taavi Pesonen.
Lemminkäinen Kaarle Halme.
Tiera, hanen asekumppaninsa . .Hemmo Kallio..
Helka,hanen äitinsä Olga Salo.
Ainikki, hanen sisarensa Maria Rangman.
Tuoni Emil Falck.
Panu Oskari Salo.
Aallotar Olga Leino.
llmatar MimmiLähteenoja.
l:nen \ (Sirkka Hertzberg.
2:nen >Wellamon tytär <^Hilma Tähtinen.
3:mas J (Helmi Talas.
Ulappalan sokea paimen Otto Närhi.
Laopalainen orja lisakki Lattu.
Kyyprolaisiasotamiehiä. Tyttöjen ja nuorokaisten

kuoro.
Paikka:ensinKyypro,sitten KaukoniemiSuomessa,

viimein äärimmäinen Pohjola.
Aik a : määräämätön.
) Anemotis LilliKajanus.

Gustave

Arthur
Doktorn

Nichette
Prudence
Nanine
Olympe
AnaVs

Gäster

(0

o
Kaisaniemi

Värdshus.
Kaisaniemenß

Ravinfolal
G. A. WickstrSml

CO
£0

1897.

6kåne^ Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: KontorJ^^Jb^SSe^;-0 8

Kt~% en j.
°

1 il FörstaAteliern1 tr.upp (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) yT! /-\m/"\ /^1 TT» AT^E. StåilllberS' Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). £ U1O VJTSKA.i?.. jlj. uuauiwuig Helsingfors, Alexandersgatan17. v-^ *"*" *

Alla dagar IT X4A 1 IT & m Alla dag-ar
tv/t- t i i i ilH Lp 1 JTL. m ill P a r?. i

-
Middagskonsert c^r- <?/?//- Aftonkonsert

från kl. 3 e. m.. WiaitOr So/foaWin. från kl. 8 e. ».

5 m q

i! ö3

J. H. WICKELS
'»aaåaats,.

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

P^ Största specialaffär ilandet för:

Q ->,» Sidenvaror.Sammets- & Garn^ringsartikla^_^_^^^^B
Yr ter, Damkappor,Pelleriner Jaquettes m.m. V/

X ){lädnings $ ){appskrädderi g
£f± under framstående ledning.

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

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å vis Föreningsbankeii).

Hvarje månad inkomma nyheter,
Specialité: GRAVÄTTER.

Generalagent Jör pnland

Claes & Flentjes
éåoéa oo/i Billiga

Pil-velocipeder
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AXEL PALMROOS
■VlxLaLfäStr.

Lager af fina äkta VillßPj

1 FörlistRyska Rrandförsäkringsbolaget"fffél? 1

[liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen.
■ESLontor IKT. 3VE£».(S£ias±:Ei.s3jej»,-t£Via. IKTno X. Telefon 231.

Billigaste premier. Snabb och
Telefon 231.

Oskar Fröberg. A. W. EKLUND & C:oG. Tahfs Kaserngatan -3=S Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsortoradt lager afYlle- & Tricotvaruaffär Specia,l«.-efär för

PORTMONNÄER Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT.

H. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af D:r Lahmanns

billiga,priser.

Juho WirtanensFörsäljning af
Cognac, Rom o. Likörer SKOAFFÄR.underkläder.

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

Unionsg-atanN:o 17.
Hjelt & Lindgren,

0. Henriksgatan N:o 3.
Störstaiager af inhemska skodon.Prima

gummigaloscher, äkta CollanoLa m. m. Uh. jYeov/us.
C F DY ifcEWBAHL Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
V. A. AIJ. ArIJU.JMJLf J^AJL^A Porträtteri.visitkortsformat k 6 mk. pr duss. (Catanis hus.)

Mikaelsgataii 2. T«lefon 1332
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HARALD WASAST JERiI IS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

Filharmoniska SällskapetsJULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan4, Centrals hus.

1Ylle- och irikofvaruaffär.i
Välsorteradt lager. Billiga piisgfl^BJ

6l:sta Populära Konsert
iEBx*a.ncaLlx.Å,x-sl3.u.s©t.3

9IEHE^ sKasSHaHSKHHSSaESKiaEIKHKK! Tisdagen den 23 Mars 1897
?s*****s*£* « ****!s!*******«*SÄ***!i?
Restaurant CAT A N I Programrekommenderar

Thomas,sina supeér till olika pris. portioner a la carté och
eleganta smårum. Ouverture till Öp. Mignon"

Slavisk dans N:o 7 DvorakOstende ostron inkomma hvarje vecka!
Nocturne Sitt.
Danse macabre, sinf. dikt Saint-Saéns

Barngarderoben PAUS
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968.
OBS! Realisationunder mars månad,

Beställningar emottagas
Konsert, för violin Mendelssohn

(Hr. Anton Sitt),

Ouverture till Öp. Taiinhäuser u . Wagner.

Helsingfors" Rullgardinsfabriks
PAUS.

tillvärkningar rekommenderas!
Sommarminnen, suite Kajanus.

Säljas af nedanstående firmor Mo-stämning. Våglek, Den värnlösas vaggvisa,
Landtlig dans

8. Barcarole Tschaikowsky
Sandudd Tapetmngasin,N. Esplanadg.

H:fors Xya Tapetaffär, Unions^atan 32.
Josef Vibcrg, >. Esplanadg. 37, 1tr.

T. Wintcr, skiidnads^. 19.
H.Ekbom, Alexandersgatan 17.

Joha Paischeff, Brunnsgatan 12.
A. tlcllmun, Alexandersgatan 48

9. Marsch ur Faust" Berlioz.

Konserten börjar kl. Va 8 e. 111

Braiidt & Blomberg Carl Jacobsen & C:o.
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

F, Maury).
HeEsingfors— Åbo— Uleåborn

Generalagent förMikaelsgatan ly

Humbers *<* Progress
förstklassigaRover

(England) VELOCIPEDER

Cleveland
(Amerika)

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

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

(Österrike) För årg. 15 mark

utmärkta och beriimtla Hagelstams bokhandels
FILIAL

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

Hagelstams konsthandel.
Magnifika Haapavesi, Torneå och Kajana *

skidor.

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

Operakållaren. Middags-

Baletten

Midt i säsongens dödsjö, då intet
nytt inöjesvag mera tyk fe-i stå publi-
ken till bud*, utan Hflsingfor^aiene:
»nda nöje syntes vara att äta. äta fest-
middags? sju å åtta gånger i veckan,
kom direktör Muller hit ledande vid
handen Terpsichore och redde Alexan
dersteatern till tempel &t den dansgla-
da gudinnan

BalettföreStällmng.irna begynte sena-
ste söndag-i med en glänsande premiär.
Salongen var utsåld till sista plats, och
bifallet så entusiastiskt, som det vara
kan, då större delen at publiken utgö-
res af det unga, Helsingfors'' och lätt-
rörda martissöner frän dansens förlof-
vade land.

Programmet upptog tre olika afdel-
ningar och syntes vara i alla-s smak".
Synnerligast au-Jogo de slaviska dan-
serna, där sällskapets premiärdansörer,
herrar Wittig och Nisjinski utvecklade
häpnadsväckande djärfhet och vighet,
parad med utmärkt skola. De togo
fatiiiishöga sprang ined samma lätthet
och grace som en för&Wkad kait jagar
sin älskado frän tak till tak.

Fruntiuimerssidan äger tvänne stjär-
nor, fröken GusikevUsch, prima balleri-
na, och signorita Oellato, prima balle-
rina di rango francese. Det är ofant-
ligt svårt att kunna jämföradessa ,,ko-
ryféer", Det är som att jämförs» Orion
med Saturnus, rOm ait jämföra rosen
mel liljan, Roederer med Mont de
Bruyére se annonsen å andra sidan.- Båda äro de fulländade isttt Vack-
ra konst, Skilnaden består kanske sist
och slutligen blott iutseendet. Fröken
Gusikevitsch ar den yppiga skönheten.
den personifierade Slavia, signorita Gel-
lato med sina gnistrande ögon och syl-
fidiska gestalt är idealtypen frän la
bella Italia.

Corps de ballet är väl sammansatt
och räknar mångn täcka ansikten på de
kvinnliga sujetternas sida. Samdanseu
går ned utmärkt precision, hvilket
Krämst länder b.ilettmästar Wittig till
heder och. i första hand bidrager till
det angenäma intryck man får af att
allt går såsom af sig sjalft.

Representationernahafva under vek-
kan gått dels för utsålde dels förgoda
hus, och ständigt har bifallet varit syn-
nerligen lifligt. Det ser ut som om dir.
Muller skulle blifva belönad for sin

energi i atc söka roa H■■■l-iingfors me\
olika arter af scenisk konst.

Passepartout,

-♥"

Entr'-acte-

Shakespeare står på repertoaren!
Och det ofta återkommandespörsmå-

let, huruvida denman, som författatde
odödliga dramer, hvilka gå under nam-
net WilliamShakespeareverkligenskrif-
vits af en slaktareson med detta namn
eller om de skrifvits af en lordkansler
vid namn Bacon, det kan vara totalt
egalt. Hufvudsaken är, att dessa snille-
verk existera, att de trotsat trehun-
dra års tid och fortfarande skola äga
bestånd och förmå skänka anledning
till löjen, tårar och djupt begrundande
selan hundradetal andra dramatiskaför-
fattare, hvilka ca tid varit beundrade,
för altid försvunnit från de tiljor,som
föreställa världen.

Och hvilkea friskhet, hvilket lif
strömmar ej . åskådaren till mötes ur
dessa teckningar, tagna från verklighe-
tens och fantasiens områden. Deras
originalitet och rikedom äro så afgjorda

att de, itrotä af alltdet omknådande,
ältande, forraskärande och naggande,
hvilket olika s. k. SUakspeare-tolkare
och bearbetare tillåtit sig med dessa
dramer, likväl iörmå skänka en stark,
sund och tillf.yllesgörande själaspis åt
enhvar, som får en bit af dem tilllifs.

Midsommarnattsdrömmen1' dennaun-
derbara bröllopssaga, som nu utgörvåt'
Svenska teaters program,hvarutiShake-
speare gifvit form och gestalt åt vår nor-
diska fantasis skapelser, elfvorna och
tomtame, hvaraf han bildat en odödlig
olymp, huru äger ej den förmåga att
tilltala de mest olika betingelser på
konst och förströelse? Ända ifrånbar-
net, hvars rörliga inbillning jublar åt
elfvalek och tomteniss upptåg fram
till d*n grånade filosofen, hvilken med
ett öfverlägset leende reflekterar öfver
mänsklig dårskap, ty af den svagheten
fins god tillgång i denna" eteriskt lek-
fulla sommarnattssaga. Ett blomster-
ris, som framlockar leende rodnad, men
inga tårar. Och hvilken humor fins
ej i dessa burleska folkscener, med
deras naivt groteska skattande åt för-
söket att idka. dramafisk konst.

För resten — Shakespeareborde spe-
las just så, som dessa liandtverkare
göra det, hvad utstyrseln beträffar. Så
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IHJric Muiidsrtröins
Fotografiatelier.

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningipartioch minut af endastäktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

0.ÖLÄNDER
Skilnadstorgef n:o 2.

■ÖL 181'm 1"',- ■ JP Pwk

1

Gedt material,
omsorgsfullt arbete.

R. Faltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg. 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

Endast god kvalitet!
(Bolumßia!

cfCartforé!
StoeversWfåreif!

Ännur Bergström.
Helsingfors,

Central-Passaeren.
#^#######^#####^#

S!

3?"

& Aftonkonsert. Table cThote & å la carte.

CD
O)
O

Fabiansgratan27, hörnet af Norra Esplanadgatan, i samma hus som Nordiska Bos»
tillfälleatt i ännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunderideras fordringar på ett fiirstä
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AXEL Plfli^KEl Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1888.

Veiociped-Depot.
Ständigt ett -^ älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

m- Velocipeder."»!
Velocipedtillbehör af alla, slag. Största

reparationsverkstad ilandet.
John Tourunen & C:o.

Helsingfors, Norra fcsplanadgatan N:o 41.

:o3>

oo

Ledig annonsplats

Gambrini Resfaurant.
IlindholmA*

Tapisseriaffär.
-A-lerasifiixicaLerss. "7. T. 638.

OBS.! Enda specialaffär

Pakettbärare
stämplade med firma adress ibransch levereras af

Helsingfors <&ullgaréinsfa6riG.
Telefon 1581

%

spelades Shakespeares dramer på hans
egen tid. Ett plakat ångat, hvad sa-
ken gälde, och sceneriet var därmed
färdigt. Endast ikostymväg, förtäljer
historien, var man frikostig. Eekvi-
sita och dekorationer voro af primiti-
väste form

Afven ivåra dagar äro människorna
i själfva verket endast stora, godmo-
diga barn, som glada sig åt tillfallet
ätt få låta sin egen fantasi luifva ett
ord med ilaget då och då.

Och t. o. m. den allrabästa scen-
attiralj är och förblir ju blottett efter-
härmande inom mycket begränsadt om-
råde. Hvad gagnar d-X då till att ka
sta stora summor på det, som ända är
endast tomt sken?

Och huru roligt hade ej åskådarene
när de, såsom skalden skildrar det i
förevaratide pje-i, stodoidirekt korres-
pondens ined de uppträdande och fick
interfoliera sina små kraftrepliker så-
som: Bra vräladt lejon! Bra lyst
månsken! Bra sprunget Thisbe!-' E-
'w: Och på kommer Pyramys, och >å

försvinner lejonet
Det blef färg och fart i en sådan

Prestation
Och nar HjäUVasie Titauia, gripen »i

älskogsvilla, kunde förse sig på en

åsna,
— (Ju! Så långt kan en kvin-

nas förblindelse gå!) — borde andra,
mindre subtila varelser med någon in-
billningskraft kunna låta sig nöja
med surrogat, i materielt bän-eende,
om blott en lefvande ande besjälade
det heln, om endast dramatikens ge-
nius i full höghet ledde talets och åt-

bördens ädla konst!
Dä dessutom en Mendelssohns tju

sande musik beledsagar en dikt så här-
lig som Midsommarnattsdrömmen" uaä-
ste hvarje någorlunda liflig fantasi få
rikt vederlag för hvardagsLfvets äflan
och frÄn nordens köld kanna sig lyck-
ligt förflyttad till den Athtnieusiska
skönhetsvärlden full af kärlek och
poesi

Tourbillon

Notiser
— Lessingteatern i Berlin g.tf

nyligen för första gängen ..Vor der
Ehe I', skadespel i 3 akter af Hans
L'Arronge. Teaterns direktion har i
alla händelser varit af den meningen,
skriiver Berliner Tageblatts recensent,
att den skulle göra en god gärning,
om den uppförde en ung författares

förstlingsvärk. Huruvida denna me-
nirig värk riktig med afseende pä Hans
L'Arronges opus, vilja vi lämna där-
hän; ialla händelser kan en framgång
icke konstateras förhr L'Arronge jr.Pu-
bliken var (iock ganska mild och be-
redde deu unge författaren trots gan-
ska hörbar rn.otdeinonstrat.ion en fraui-
ropning vid hvarje aktslut. Om hr
L'Arronge begagnar denna i alla hän-
delser anmärkningsvärda tilldragelse i
den riktningen att ljan icke slappas i
sitt lofliga sträfvande och med flit ar-
betar pft fullkomnandet af sin förmåga.
sa skall det glädja oss, och skulle det
för oss vara en angenäm örVerraskning,
om Hans L'Arrongei andra opus skulle
uppvisa ett framåtskridande.*— Från Paris meddelar ett privat-
telegr-ra till Beiliner Tageblatt: Soirberattar, att Cqquelin i säsongm) skall
j^-tera. pa Le.s-itigteatern i' Barliv.
Under madame Jossets trupps gästspel
i B-rlin skulle Ooquelms son Jean.
hvilken som bekant tillhörde truppen,ha träffat överenskommelse om ,ia
faders gästspel därstädes.

— Paristeatrarnas ekonomiskaställning nkildran af Journal i följande

ord: nDe göra inga affärer, förtjeoa
icke en rtou; ötVeralt öfverstig.i utgif-
terna ined ii er an hälften inkom-
sterna. Renawsanceteatern ensam för-
står att hålla sig uppe. Ialla kulisser
klaga konstnärer och direktörer. Si.in-
liga skjuta skulden på Monte-Carlo,
Tunis och Kairo, som dra tolk till sö-
dern och gör de: folktomt i Paris;
andra beskarma sjg ötver Montmartie
och dess varieiélokaler, där inkomsterna
alt jämt äro i stigande." Efter denna
skildring kunna Berlinerteatrarna ännu
skatta sig lyckliga, utlägger B. T.

— A hofteatern i Miinchen har
Glucks klassiska opera och
Eurydike"1 återupplörts i ny instude-
riag och rönt lifligc biiall.

ff=^|g^=s

Tio mark jm dagen kunna lätt förtjänasge

nom att sälja visitkort (rån John Fröberg,Fln-
»peng Seerige. Begär profver!
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Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland for

Järnsängar o, Madrasser.
Betydligtbilligareän de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexand-rsgatan 50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständiggaranti

Två fa »riksHelsingfors
bykfvålprima

finnes hos alla välförsedda handlande

iQOOOOOOOOOOOOOOO
; longl. Karolinska Institutets|
1 Bakteriologiska Laboratorium. O

v På begäran af Tandläkaren Herr A. Ä
Lenhardtson har jagundersöktett af honom 3C

t sammansatt munvatten, kalladt %$
\ Albin Lenhardtsons Q> STOMATOL G
| och får häröfver afgifva följandeintyg:
i 1. Lösningen är npalfärgad och tillreak- Ä'

tionen svagt alkalisk, 3C
) 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen
t icke giftigt. Q3. I)en förliindrarunder en tid ftfminst \f
) 24 timmar syrebildningimjölk.
k 4. den värkar upphörande,ellerhöast iQ'

väsentligt hämmande af förruttnelse- 3tr prosesser.
5. Den dödar kolerabalcterierpå '/a

minut samt tyfsidfeberns, ilifterins och
rosfeberns bakterie på omkring iminut,

6 Den dödar utspädd med 2 delar
vattenkolerabakterierpå mindre än 1mi-
nut, rosfeberns ochdifterins bakterie|»å min-
dreän 2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie
på 3 minuter.

Då det af Tandläkare I.enhardtson an^rifna medlet
sålunda eger förmågaatt upphäfva syrebildning och för-
rutmelso imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk-
domsbildande bakterier, som därstädes kunna förekomma,
måste jag på det högsta hos allmänheten förorda
dess bruk.

Att det samma atvensom yttremedel imånga hän-
seende bör äga en vidsträckt användning framgår osökt
af dess ofvan aniöida starkt bakteriedödande värkan.

Stockholm, den 6 April 1895.

Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinskaInstitutet

gg) (^
FranskLifförsäkrinbsgola^e^

LUR B Al NE,
@) Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
*sSS?) Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- (jjjp
j&h\ ringar af alla slag. Genom samarbetemed ife

sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- W
*^/ baiiie et la Seine beviljas de försäkradevid $fg
gjfi\ sjukdom ohc olycksfall särskilda förmåner, {/!**

hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-
säkrade och hans familj, som ock de por-

|gj) söner, med hvilka han står i aifärsförbin- (fe0$? (le)se för den oundvikliga förlust, som en ;J^
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- ({§?
ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- (fe]Sj^ skänker nämligen, såsom allmänt, bekant,

«y premierna för hela sjukdomstiden och utbe- (j^
&h talar 3/4 af kapitalef, om sjukdomen är obot- /fe
JfiC lig och resten vid dödsfall'. ;sg

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro ((33
därför särskildt att rekommendera för her- ifir*rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
större affärsföretag genom lifförsäkring, ((Jp

ffih emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- (£»
samma störingar svårare sjukdomstall all-
tid med'öraoch hvilka ofta nog bringabor- <MS

äflfrj ges- och förlagsmanstora förluster. /£§
För dessa väsentliga fördelarerfordras 3gT

icke några extra premier utan endast att ((gp

t den försäkradeafstår fiån den årliga vinst- (fe
andelen.
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1

q t w■'-'■' i% iParl von c/inomng. %.
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C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Ködbergsgatan9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus

Rekommenderar sina prsSDllönta
tillyärkningar i parti och inmat till
billigaste priser. Återtöiy-ijare er-
hålla hög rabatt. Order frän lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

DRICKSGLAS
släta till 1: 50 per duss
d:o med slipade ränder 1: 80

GLASHANDELN
Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot Jernvägsstationen

T=töls-

Jacob tbyeinhes
IPannrosserHemgj.

Ledig annonsplats och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

m
Gg

®

8©

1arbete. Pi}3 för visitkortsfotografier Fmk 4:10 till högre priser

1.f,11-,.|| .n- r11 1..1, , I in-1 n> a <i>li cli-uMiitii ili'ki>iatii>iis|V.iiin,il »ili apintrali-r. ,ir larföre

ESPLÄNAD-KAPELLET.
Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska och Rhenska
viner m. m.

å 75 p. per seidel (Schoppen).

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2,50

ICaié du Mmnl
Sofleg-atan 2

Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,hela
och halfva, som salta biten m. li. Kalla och varmasexor till billiga priser.

Biljardon renoverad med nya vallar och nytt
kläde. Öl på seidlar. Högaktningsfullt

Gustaf Blomqvist.

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

Mikaelsgatan I,
ing. från porten (Entresol.)

Telefon 63,

"DfTl fjf^lrVr smä' ânc'e dörrar eller forargas at att dörrarej1/ OUUI OiiOXljri hålla-i stängda, kan ätervmna sinnesro genomatt
låta uppsätta dörrslutarpn Eclipse". som levereras af

Helsing-fors Rullg-ardinsfabrik
Telefon. ±s&±.

Eric Sundström.
Fabians</ atan 27.

C <



W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 1278 Helsingfors.
ALEXANDERS TEATERN.

Balettsällskapet,
under anförande af Aiti^un, vid Kejserliga Tea

trarne F.* Wittig, gifver

Tisdagen den 23 (II) Mars

kl. 8 e. m

TROLLFLÖJTEN
eller

Dansörer af tvång

Personerna
Laurent, gammal farmare
Hans hustru

4) Pas de deux
Nisjinski

j) (xubbe (lans. — H:rne Butschinski och Boni
slavski

Frk tiusikevitsch och Hr

6) Final. — Allmän dans

La vie pour le Czar.
'2:dra akten

Följande danser utföras
1) Polonaise.
3) Krakoviak
3) Mazurha.

Utföres af samtliga balettsällskapets personal

BiYertiseemeiii
Balett i 1 akt

Danser
Ballabile. Utföresaf F:rne Troinikova,Landrevitzl

Landrevitz 11, Smirnova, Nesterova, Bosjenova
Ivanova, Feoktistova, Niljanoffskaja, Bakerkina
Sajzeva och Rumäntzeva. —

Kinesisk dans. Utföres af H:vne Bonislavski, Ste-
panofF, Butschinski och Paschjkovski. —

Rysk dans. Utföres af F:rne Smirnova,Nesterova,
Feoktistova, Bosjenova och H:r Stepanoff. —

Spansk dans. Utföres af F:ma Landrevitz I,
Landrevitz 11, Bakerkina och Rumäntzeva. —

Sjömans dans. Utföres af Hr Wittig1 jemte F:rna
Trojnikova, Sazeva,Miljanoffskaja och Ivanova

Kosakin dans. Utföres af Frk. Gusikevitsch och
Hr Nisjinski —

Final.
-

Apotlieos. —

program-cfålaåef"
gas för längre tid.

Hh<iIHvarJe annonsör får sig fIL I
l/C/d.. tidningen hemsand UUb..

ningens kontor Mikaelsgatan1, 1 tr. upp.

Fersinma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

Lösnummer i Laurents urbutik

Ijodigannonsplats.

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

m. m. Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

ytterst billigt ElufvudnederJag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebck.
Kothes Sahnwasser.
Heleolln.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan 9.

1
Lisett, deras dotter
En god genius
Markisen . . .
Löparen....
Borgmästaren . .
Colin, ung bonde
En domare . . .

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

H:rne Nisjinski, Wittig och Stepanoff. —
Frk Lahdrevitz och2) Lockelsen, Sceneri

Hr Nisjinski. —
3) Bond ballabile. — Allmän dans

Aktiebolaget Helsingfors ApotekaresJ. C. M&XMONTAN
Innehafvare:E. Nyberg.

diner & Spirituösa.
Brefpapper Avg. hk Hartwa Modernaryscher,spetsar,Frcdr. Edv. Ekberg.

band, sidentyg, crépe
Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager at ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och Helsingfors, Alosindopsg. 26. Bageri&KonditoriTelefon 169olinierade.

hos FirmaTillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

52 Alexandersgatan 52
Firmatryck utföros billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat 15. Helsingfors

*<w

SOTEX- IKIJL l^fIF.
Söndagen den 21 Mars Måndagen den 22 Mars

program program
1. Szechini-Marsch Ph. Fahrbach

C. Millöcker2. Carlotta-Walzer a.d. Operette »Gas
2. Monsire-Quadrille I. Straussparone C. Millöcker
3. Meditation tlberem Schumannsches

PräludiumJKomzak M. Hagemannb) Märchen
|>. aj Volksliedchen | fin- ijtreichor-|

chester
4. Waldvöglein, Polka franc C. Dupfl
3. Ouverture zu demSchauspiele,Der

Sonnwendhof" . . . ".Rusticana" P. Mascagni E. Tit]

5. Mein Lieblingsbliimchen, Polka maz. Ed. Strauss 6. PotpourrinachMotivenderOperette
Der Vagabund"6. Englischer Zapfenstreich Alberti Carl Zeller

I*avs
lE* avs

7. Ouverture zur Oper »Wenn ich
Köning wäre",Norma" Bellini Adam,7. Ouverture zur Oper

C. M. Ziehrer 8. Traum der Sennerin, Idylle fur 2
Violinen Solo8. Weaner Mad'ln, Walzer von Läbitzky

9. a) Polonaise ) . fC. Hamm.
fttr Violin Solo. '

b) Mazurka ) (Wiemawsky
!). Espana Walzer E. Waldteufel

10. Opern-Revue,grossesPotpourrinach
Opern Motiven10. Grosse Fantasiea.d.Oper .Carmen" Bizet Kaulieli

C. Linoke 11. Traumbilder-Fantasie11. Guitarren-Serenade Lumbve
Komzak 12. Wien-Paris, Marsch Ertl12. En carriére, Galopp

Parakan Salak Tee
ifrån Parakan Salak Tee Onderneming,

Parakan Salak Tee

Hr Bonislavski.
Frk Butschinski.
Frk Gusikevitsch
Frk Landi-evitz.
Hr Wittig.
Hr Stepanoff.
Hr Fokin.
Hr Nisjinski.
Hr Novitski.

1) Absolut kemiskt rent, fritt från alla förhälsan skadliga beståndsdelar,aro-
matiskt och välsmakande har för sin utmärkta kvalité och flna arom till-
vunnit sig allmänt erkännande, och har å senaste hygieniska och världsut-
ställningar erhållit de högsta utmärkelser.

2) Största garanti för ren oförfalskad vara, säljes ioriginal förpackningpr
V» Vto. V«. Va-Mlo.

Obs ! Netto vigt!!
Paraltan Salak Tee lämnar den största garanti, ty hvarje köpareäger
rätt att kostnadsfritt låta undersöka dess äkthet å härvarande kemiska la-

1. Jonathan-Marsch, nachMotiven der
gleichnamigen Operette . . .

Helsingfors
AlexandersgfatanN:o 11.

MAML t}OflL.E.
G-er3.©rsLla.g-ez3.t för

N. Kochtomoff.
K. M. Brondin
N. A. Turdén.
A. Johansson.
A. Holmström.
G. A. Isaksson.
K. G. Jalonen.

FinlarLiä. eSc K3rssla.:n.cL

3) Äkta Tarakan\:,Salak Tee erhålles endast genom underteckoch minutförsäljning vid Norra Esplanadgatan 37 och hos ne<återförsäljare:
Jb'r. Nyman.
K. G. Öhman.
E. V. Etholen.
A. Fred.
A. V. Henriksson
C. Antson.I
ttfors A!I,M

Tisdagen den 23 Mars

pro gram

Eesch
Richter
Fischer

»Faust C. Gounod

3P ek, \x s

nosor" Verdi

Vollstedt

Heinr. Strobl

Operette C. Conradi

Assam.

ar:
:nads parti
danstående

J. H. Dahlgren.
A. E. Isaksson.
K. E. Wassholm
P. Jääskeläinen.
E. Lönnberg.

J. F. Lund.
Verner Hedberg.
Hjelt & Lindgren
J. Hyvärinen.
F. E. Sundeli.
A. Silvo. S. Johansson

butiker Fru Lauren

Annonser

jAnnosernan ytterst billiga, särskildt om do ta

—4- Gratis. -H-

Annonser och prenumeration emottagas å tid

återstå

och genom kolportörer.

1. Die Wacht an derDonau,Marsch C. M. Ziehrer
2. Licbt er niichJ Walzer Ertl

3. Heimlictae Liebe, Gavotte
4. Goldelse, Polka maznr

5. Circus-Ouverturo
0. Potpourri nachMotiven der Oper

7. Ouverture zur Oper. Nabuoado

8. Lustige lirilder, Walzer
9. Gebet einer Braut, Cello-Solomit

Orchesterbegleitung
10. Offenbachiana, Potpourri nach

Motiven der Offenbachisohen

11. Oöcklein von Ferne, Walzerlied.Kreuzberger.
12. Freiwilligen Humor,Polka schnell Schlegl

Java,

Konsumtionsför

Afltfflfrlt IDTTM QVAMI IMfl VieehäradShÖfding, Utfr .;>uiirtiska och anärsup,,,lrag;köpei och säljer akti*.åUVUldl JUllW OKäMLJUIm, Helsingfors Alexanders^ |£ I 52 ritÄ^S; '"


