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cFrogram^cßlaåel
Tidning för Helsingfors

/Bad\
/CENTRAIX

/ Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \

|KaisaniemiI Värdshus. §
C COTeatrar och Konserter.
|Kaisaniemen| Ravintola. s

!a 6. A. Wiekstrom.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Fredagen den 30 April. 1897.N:o 100.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN. SUOM. TEAATTERi.

Perjantaina Huhtik. 30 p:nä 1897.
Herra Robert Kajanus'en ja soitannon-
ystävien sekä Filharmoonillisen seuran

orkesterin suosiolliseila avulla

Fredagen den 30 Apri 1897.

fe7
730 e. m.

näytellään

Sod(KöpsföreslätIninq. viimeinen kerta:
Kyypron prinsessa.

k,Tör tredje (6:te) gången (Prinsessan af Cypern.)
4-näytöksinensatunäytelmä. Kirjoittanut Z. TopelillS,

Säveltänyt F. Pacius.Qaleoffo.
o

R
3
% Henkilöt;

Chrysandros, Kyypron kui.n.oa,!

Chryseis hanen tyttärensä,Suoma-
laistenKyllikki......Katri Eauti^^M

Anemotis (Tuulikki)l (Olga Leino.
Lydja { Chryseiin ISirkka Hertzberg
Oafne j neitsyjä jHilma TähtinenJ
Naidion j yy

I
diA?ItngaS^1tngaS^

Medon, kuninkaan sotapäällikkö .Axel AMber^M

Emil Falck.
Skådespel i3 akter med prolog af José Echegaray
Fri öfversättning efter Paul Lindavs bearbetning af

spanska originalet af Oskar Wijkander,

Peronerna
laskija

Lemminkäinen
Tiera,hanen asekumppaninsa
Helka, hanen äitinsä. . . .
Ainikki, hanen sisarensa. .
Tuoni
Panu
Aallotar
llmatar
l:nen \
2:nen VWellamon tytär . .
3:mas j
Ulappalan sokea paimen. . . .
Lappalainen orja

. Taavi Pesonen.. Kaarle Halme.. Hemmo Kallio... Olga Salo..Maria Rangman..Emil Falck.. Oskari Salo.. Helmi Talas.. MimmiLähteenoja,
(Sirkka Hertzberg.
{Hilma Tähtinen.
(Helmi Talas.. Otto Närhi.
.lisakki Lattu.

Don Manuel
Dona Julia, hans hustru Frk. Holmlund Herr Max Lewinger.
Don Severo, hans bror Hr Lindh

Imorgon uppträder herr Lewinger för sista
gången på populära konserten. På samma gång vibe-
gagna oss af tillfälletatttackaHerrLewinger föralla
de angenäma stunder han med sitt spel skänkt oss,
tro vi oss uttala publikens åsigt då vihoppas att han
icke för alltid säger oss farväl. Altså

—
välkommen

åter!

Dona Mercedes, Severos hustru.Fru Bränder,

. Hr WetzerMiguel, dras son
EmestO, skriftställare Hr Hansson

En läkare Hr Malmström
En värdshusvärdinna Frk. Tschernichin

Kyvprolaisia sotamiehiä. Tyttöjen ja nuorokaisten
kuoro.En betjent Hr Enström

Paikk a:ensinKyypro,sittenKaukoniemiSuomessa,
viimein äärimmäinen Pohjola.Scenen är i Madrid

-n « Folograf SUSDSTKOMS annons
VJD W " a andra a tredje sidorna. Aika :määräämätön.Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10 e.m.

r. t «pp" -i
" Kontor Mikaelsgatan M:.o 3

iskåne" Brand- & Liiforsakrin^saktiepoUgI^,^_o&ji,aÅi anMM^
Alla dagar

Middagskonsert ■ mi9mr SojLal6snT BT
från kl. 3 e. m.

(Vanliga priser. PrisbelöntiParis.)

" Hl* Öt«»lllUt3lÄ ÄU Helsingfors, Alexandersgatan17.
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P"aaat Fftrsla Ryska Kraudförsäkringsbolaget «jfffeS,jm^y^Mwaa
W STENBERG General-agent och T^nisk-inspektor vidDirektionen

Billigaste premier. Snabb och
Telefon 231.

Oskar Fröberg.=G. Tahfs Kaserngatan -4©-

Ylle- & Tricotvaruaffär PORTMONNÄER Viner & SpirituösaTelef. 1727 OCH
BLOMSTERKORT. billigapriser.

Välsorteradt lager, billiga priser|
Hufvuddepot af D:r Lahmanns

underkläder.
Juho Wirtanens
iKOAFFAB.Försäljning af

Cognac, Rom o. Likörer
UnionsgatanN:o 17.

Hjelt & Lindgren.
Ensamförsäljn.afJouvm&C:o's
i Grenoble verldsberömda
handskar.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemskaskodon.Prima

gummigaloscher,äkta Collanolja m. m.

otografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
er ivisitkortsformat å 6 mk. pr duss. CCatanis bus.)IBAHI PortJC F. BYK

SSW

J. H. WICKELS

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

g Magasin du Nord. o
8 -*" Sidenvarorrsammets- & Garneringsartiklar."*" 5
9 YUeZaer af alla arter förHal-> Visit- ochPromenaddralc- Ä

O ter,DamJcappor,Pelleriner Jaqnettes m.m. Q9 Xlädnings 4 ){appskrädderi g

AXEL PALMROOS
"yi-na-ffw.r.

Lager af fina äkta Viner,
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å vis Föreningsbanken).

Hvarie månad inkomma nyheter.
—

Specialité: CR[AVATTER.
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A. W. EKLUND & C:o
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af

Ledig annonsplats
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Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos

Den endavärkligtpraktiska Skrifltiaskin
som finnes är

HAMMOND
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift,
finnnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o,
Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien.

m IP^W (fk
Hagelstams bokhandel.

(Hotel Kamp.)
Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackraste

illustrerade tidskrift. —
Endast god kvalitet!

(Bolumßia!
t&Carlforé!För årg. 15 mark.

Hagejlstams bokhandels
FILIAL

Wfåreif!
tias!

fßfiaffir!
Artnur Bergström.

Unionsgatan 41. Invid Långa'lbron.
Fullständig bok- och fPappershandel,

Hagelstams konsthandel. f|) Helsingfors, (få
j^fi) Central-Passagen. (fåN. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)

Taflor, antika möbel, all slags konstindustri,

Operakällaren. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
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JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatand, Centrals hus.

YUc^ och Iriholvaruaffär.I
Välsorteradt lager. Billiga priser

VELOCIPEDER.
Neumanns Germania"

extraprima tyska.
Beau Ideal"

l:ma amerikanska.
/^///^ Schroders Velocipedaffär

Woira Espla.iia.a-g-a.ta.ii37,

Barngarderoben
Telefon 1968,Unionsgatan 28. 2 tr.

Beställningar emottagas

Helsingfors" Rnllgärdinsfaliriks
tillvärkningar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor

Sandudd Tapetmagasin,N. Esplanadg.
H:fors Nya Tapetaffär, Unionsgalan 32.

Josef Vibcrg, N. Ésplanadg. 37, 1tr.
T. Winter, Skildnadsg.19.

11. Ekbom, Alexandersgatan 17.
John Paischeff, Brunnsgatan12.

A. llellman, Alexandersgatan 48

Brandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

Starley's Rover.
Starley anlade den första velocipedfabriken i

England.

Qf«3 i->jp\j velocipedindustrins fader, bygde denOtdlICjj första låga velocipedenivärlden.
Cfqw!py'q valspråk är: Allt af det bästa.

Rfi\/PI* arse!^atldenförstfördesimarknaden,adop-BIUVtSI teratsaf världens allavelocipedfabrikanter.
RflMDt* innehar allt fortfarande den ursprungliga
fIUVCI ledningen.
RnVPI* lar e blott det bästa materialet, utannUVCI saknar äfven ikonstruktion sin like.

Starley's Rover
säljas hos

Itrandt & Blomberg
Helsingfors, Mikaelsgatan It).

Filialer: Abo & Cleåborg.
igenturer å de flesta orter ilandet

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

BODEGA ESPANOLA
Filharmoniska Sällskapet Helsigfors.

Försäljningipartiochminut af endastäktautländska

Extra VINER &
SPIRITUÖSA.

Populära Konsert
den i:sta Maj

iSooietetsliuset 0.ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

ThomasOuverture till op. Mignon"

An der schönen,blauenDonau," vals Strauss
Handel,

Scénes napolitaines, suite Massenet,

La Danse,

La Procession et L"iraprovisateur

w I

La Fete.

6. a) Noctur:,o

touverturetillop. Tannhäuser" . Wagner.
■i C Chopin.

b) Zigeunerweisen] { Sarasate
Herr (Max Lawinger)

Spanisch Goilt material,
Grieg.Solveigs sång

Marsch ur .Faust Berlioz,

omsorgsfullt arbete.
Konserten börjar kl. Vs 8 e. m R. Paltins pianomagasin

R. E. Westerlund

Largo

Program

PAUS

PAUS
Moszkoivski,

Shevers

N. Esplg. 5

i stort urval
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UrFriedr.v.Flotowsminnen
En soaré hos marquis de Custine.

Marquis de Custine, bekant genom
flere literära värk, hv^ribland det om
Eyssland väl är det betydligaste, egde
en ansenlig förmögenhet,ett aristokra-
tiskt namn och ett vackert hotelliPa-
ris. Han gaf präktiga och mycket be-
sökta soaréer, där man träffade de för-
nämsta storheter inom literaturens och
konstens värld.

Jag kommer ej nu ihåg genom hvil-
kens rekommendation jag, som då var
helt obekant, fick en inbjudning till
denna krets af berömdaoch utvalda.'
Herr markisen själf kände jag endast
till namnet, jag däremot var för honom
alldeles främmande. Det franska bru-
ket att låta betjänten isocietéer upp-
ropa för gästerna isalongennamnet på
hvar och en inträdande skulle hjälpa
mig att lära känna de berömdaperson-
ligheter, som infunno sig, och tor att
ingen skulle undgå mig, beslöt jag att
vara en af de första som instälde sig
ihotell Custine.

Jag blef den förste, och det i så
hög grad, att icke en gäng den an-
mälande betjänten var tillstäder i tam-

buren, och jag kom sålunda oanmäld
in isalongen. Förmarkisen som vän-
ligt kom mig till mötes nämnde jag
mitt namn och presenterade mig som
tysk. Han genomskådade snart min
förlägenhet öfver att ha kommit så ti-
digt och fann sig föranledd att komma
mig till hjälp med enälskvärd anmärk-
ning, idet han berömde mina lands-
mäns punktlighet,isynnerhet de tyska
konstnärernas. De sökte aldrig att i
en salong göra mera effekt genom att
låta vänta på sig.

Anmälningarna begynte nu, den ena
efter den andra, och jag lyssnade till
namnen,

Horace Vernet, den berömdemålaren,
som liknade en beduinhöfding med sin
mörka ansiktsfärg, därefter bildhugga-
ren baronMarochetti, en ännu ung, men
redan berömdkonstnär; hans konstbro-
der grefve v. Nieuwerkerke, marinmä-
laren Gudin, Tissot, lärd och medlem
af Institut de France, författaren Bal-
zac, Appert, som blifvit kallad fångam-
es välgörare på grund af hans värk-
samhet för de franska straffanstalternas
förbättring, violinisten Artötoch violon-
cellisten Franchomme.

Slutligen hörde jag namnet Chopin
uppropas, och den personen lade beslag

på hela mitt intresse. Han förekom
mig lidande och nervöstupphetsad, täm-
ligen lång,men nästan sjukligt mager.
Han gick med raska steg fram tillmarkisen och frågade sakta: Komme-rhon?"
m Jag hoppas det," blef svaret.Jag bad en, af herrarne upplysa mig

om hvem det var han väntade.
»Vet ni icke det," svarade han,attbaronessan du Devant väntas?" Dåhan fann mig ganska okunnig om hvil-

ken betydenhet som låg idetta namn,tillade han :

»Baronessan du Devant är ju denberömda författarinnansom skrifver sigGeorges Sand". Detta namn var migdä bekant, jag hade både läst och be-undrat de flesta af hennes romanerUnder samtalets lopp fick jag dessutomveta af mm vänlige granne, att Geor-ges Sand först vid mognare ålder sia-git sig in pä författarbanan och lefdeskild från sin man. Den bekante li-teratören Sandeau hade varit den förste, som uppdagat hennes stora talang
gjorc henne uppmärksam därpå och ledthennes törsta steg på vägen tillberöm-melse Af tacksamhet hade hon isittpseudonym antagit första delen af hansnamn och undertecknat sina värk med

Sand." För tillfället var hon oense
med sin vän och beundrare,hvilket väl
gjorde att han icke var med ihotell
Custine.

Hvad som af denna berättelse är
sanning eller dikt vet jag ej, men jag
hörde dock detsamma med få förän-
dringar äfven af andra.

Etter ett tecken af betjänten skyn-
dade markisen ut och visade sig strax
därefter isalongen med en dam under
armen, bakom hvilken den anmälande
tjänaren ropade med stentorstämma:

»Madame George Sand!"
Alla skyndade henne till mötes. En

hvar ville vara den förste att hälsa pa
henne eller endast få den firade att se
åt honom. Här gaf hon ett småleende,
där ett vänligt ord, och åt de mest
gynnade räkte hon handen. Till dessa
sista hörde också Chopin.

Sedan den första oron lagt sig, lyc-
kades jag att eröfra en plats, därifrån
jag kunde betrakta den firade författa-
rinnan. Vacker var hov inte och ej
längre ung häller; jagkunde icke finna
någonting ovanligt ihennes yttre.

Konserten begynte; efter ett par
nummer blef Chopin ombedd att spela.
Han föredrog en af sina omtykta ma-
zurkor. Hans vännerpästodo, att denna
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ilric SnndströmB
Fotografiateiier.

tillfälle att i au; 1" an hittils tillmötesgåärade kunder i deras fordringar p&
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VeliEciped-lEepét.

Ständigt ett \älsorteradt lager af prima
engelska, amerikanska & tyska

nr Velocipeder, t*
Fennia"-velncipeder, inländskt fabrikat re-

kommenderas.
Hört European Cyc/e Export Co.

f. d. John Tourunen & C:o.

Ledig annonsplats

TvålfabriksHelsingfors
byktvålprima

Tjnnes hos alla välförsedda handlande

Anm

Kih1a u s.
1-näytöksinen komedia. Kirj. Aleksis Kivi

Henkilöt:
Aapeli \ kraatareita ja vanhoja /Aleksis Rautio
Eenokki / rmoriamiohiä \lisakki Lätta.
Eeva Naemi Kahilainen.

Olga Leino.Jooseppi, Aapelin oppipoika

SUOM. TEAATTERI.
Lauantaina Toukokuun 1 p:nä 1897.

(Vappuna)

Kansannäytäntö alennetui/ia hinnoilla

Ei ole aika.
(Den stundelöse.)

3-näytöksinen huvinäj'telmä. Kirjoittanub Ludvig
Holmberg. Suomentanut Hilda Asp.

Henkilöt
Vielgeschrey Adolf Lindfors.Leonard, hanen veljensä. . . Aleksis Eautio.Leonora, hanen tyttärensa. .Sirkka Hertzberg.Madlena, emännöitsijä . . .Mimmi Lähteenoja,Prrnilla,sisäpiika .' . . . . Olga Poppius.
Kristo Piirustin} „.. (Hemmo Kallio.
JönssiSantanenI vle!«e-

JOttto Närhi.
Kalle Kynelin [sehVey J kir-iOgkari galo
Lauri LäkkincnJ .luieita (^Hilma Tähtinen.Leander, Leonoran rakastaja .Evert Saonio.Korflts, Leanderin setä . . .Emil Falck.
EerikkiMatinpoika,puukhollariIsakki Lattu.
Pekka Erikinpoika,puukholla-

ri, hanen poikansa .Oldfuks, Leanderin palvelija
Talonpoika
Parranajaja
Räätäli
Notario

sKongL Karolinska Institutetsi
© Bakteriologiska Laboratorium. g
(Q På begäran af Tandläkaren Herr A.
af Lenhardtson har jagundersöktett af honom Jg

sammansatt munvatten, kalladt
Q Albin Lenhardtsons Ä
O STOMATOL 5

och får häröfverafgifva följande intyg: Q%
1. Lösningen är opalfärgad och tillreak- J&af tionen svagt alkalisk. SfQ 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen %*/

Ä icfce giftigt. f\af 3. Den förhindrar under entidafminst af
24: timmar syrebildning imjölk. Q

4. den värkar upphörande eller högst £\af väsentligt hämmande af förruttnelse- afQ prosesser.
5. Den dödar kolerabaleterlerpå 1/2af minut samt tyfsidfeberns,difterins och Sf

rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, Gf6 Den dödar utspädd med 2 delar &%af vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- af
nut, rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin-

f!^ dre än2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie Ä
af på 3 minuter. af\I/ Då det af Tandläkare Lenhardtson an!<ifna medlet

sålundaeger förmågaatt upphäfva syrebildningo«'i för- i^rattnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk-
domsbildande bakterier,som därstädeskunna förekomma, fi\måste Jag på det högsta hos allmänheten förorda \&dess bruk. fi%Att det samma äfvensom yttremedel imångahän- %&
seende böräga en vidsträckt användningframgår osökt

V# af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan. \J
Q Stockholm, den 6 April 1805. Q
Pj Med. Dr.,Docentibakteriologi vidKarolinska Institutet |*oj
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Eino Salmela.
Knut Veckman
Kaarlo Keihäs.
Taavi Pesonen.
lisakki Lattu.
Kaarle Halme.
Aili Törnqvist.
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C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Bödbergsgatan9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta
tillyärkmngar iparti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hälla hög rabatt. Order från landa-
orten expedieras prompt.

C E. Lindgren

IM

Gambrini Resfaurant.
jA^a Itindholm

Tapisseriaffär.
Alex:and.ors§. "7.

OBS.! Enda specialaffär

JSeåig annonsplats.

smällande dörrar eller förargas åt att dörrarej
IflU nniTl nTfll/TTfl h^as stängda, kan återvinna sinnesro genomatt
II II \l! /il lR ilI låtauppsätta dörrslutarenEclipse", som levereras

DUU UUlil lllullfl af Helsingfors Rullgrardinsfabrik.
J Telefon. ISSI

Swift"
Quadrant"
Dlirkopp"

Wolff

tf^ '-'-,*<? Velocipeddelar
och

tillbehör.
Reparationer

N92BJ snabbt ochbilligt

Q. F. Stockmanns Velociped Depot.

Jacob J^cinkes
IpapijrosscrHemgj.

och

Sultana-tobak.
Obs! Åkta Havanna

Cigarrer.

2*B»

T. 638.
iDRICKSGLAS

1: 50 per duss

;v3 d:o med slipade ränder .1:80 „ „ ~~rS,

|j Glashandeln |
Mikaelsgatan N:o 17,"^ midt emot Jernvägsstationen. J=vJ

Kale du HTord
Sofleg-atan 2

Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,hela
och halfva, som salta biten m. fl. Kalla och varma
sexor till billiga priser.

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

Gustaf Blomqvist.

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

Mikaelsgatan I,
ing. från porten (Entresol.)

Telefon ©3

c<
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< £
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o Si
05 H
■

(J) V)
TT TT
O O:
5=2.

©a

®

afton låg det mera känsla och djup i
hans spel, än vanligt.

Jag hade aldrig förut hört Chopin
och kunde således ej hafva någon me-
ning härom, men jag var hänrykt öf-
ver hans spel. Sedan Chopin slutat,
inträdde en paus, och då hände det på
den tiden otroliga: George.3 Sand be-
gärde en cigarr. Icke en af de där
papperscigaretterna med parfymeradt
innehåll, nej en värklig stor karlcigarr.

Man skulle ha lefvat iParis på tret-
tiotalet för att förstå hurudant intryck
en sådan begäran och det till af ett
fruntimmer skulle görapå den hos mar-
quis de Custine församlade haute volée.
Vi ungt folk undvek på det noggran-
naste att icke gifva någon påminnelseom cigarrök när vi närmade 033 en
dam. Vi rökte inte en gång om morg-aarue, när vi skulle isocieté på afto-
nen. Sedan har det nog blifvit annor-
lunda iParis.

Den cigarr GeorgesSand begärt kom
tram, dörrarne öppnades ut till träd-
garden, och föreställningenbegynte.

Försedd med hatt och kappa mot
kölden därute skred den berömda da-
men fram och åter utan att njuta af
nägot sällskap och blåste väldiga rök-
skyar upp iluften.

Fullkomligtobekymraduthärdadehon

de blickar, som hundrade ögon riktade
på henne genom fönstren.

De unga damerna funno det origi-
nelt, de äldre opassande, de unga män-
nen voro hänrykta, de äkta männen
oroliga och bekymrade öfver detta då-
liga exerapelH

alt annat i denna världen
tager ett slut, så gjorde ock madame
Sands cigarr. Hon kastade ifrån sig
stumpen och vände åter till sällskapet.
Nu blef Chopin ombedd att ännu en
gång föredraga något. Till en början
nekade han, men sedan förklaradehan,
att han ville göra ett improvisations-
försök. Ett allmänt bravo belönade
honom på förhand, och han tänkte re-
dan börja, då han reste sig igen och
hviskade till markisen, att han endast
kunde hämta sin inspiration ur den be-
römda författarinnans ögonoch att man
skulle be henne sätta sig midt emot
honom

Georges Sand efterkom denna begä-
ran och satte sig vid ändan af flygeln,
kastade på den musikaliske improvisa-
tören en lång blick, hvilken af denne
besvarades,idet han begynte.

De andra dödliga eller „odödliga"
stodo eller sutto rundt omkring i en

krets. Förväntningen var spänd till
det yttersta. Han begynte med de
djupaste af flygelns bastoner och frarn-
brakte med tillhjälp af pedalenen rul-
lande åska, därpå gick han öfver till
en melodiimoll och slutade det hela
med en särdeles briljant triumfal sats.

Ändlöst jubel från åhörarne och en
varm handtryckning af Georges Sand,
hvilken såg mycket smickrad ut öfver
den ovation Chopin gifvit henne, koai
den store virtuosen till del.

Han steg synbarligen slapp och ut-
mattad upp ifrån flygeln.

Sällskapet bröt upp och jag rekom-
menderade mig, hänrykt öfver att i
marquis de Custine ha funnit den full-
ändade kavaljeren, hört den berömde
Chopin spela och sett Frankrikes be-
römdaste författarinna — röka.

Notiser.
— Berlins teatrar. L. Puldas sa-

godnama Ber Sohn des Chalifen" upp-
nådde å Deutsches Theater en obestrid-
lig framgång. - Å Ostend-1heater
rönte en ny folkpjes nZu hooh hinaus"
af Maria Günther en stark j'ttre fram-

gång. JTörlattarinnanblef flera gånger
inropad. — Adolf Wilbrandts nyaste
drama Hairan" rönte vid sitt första
uppförande å Berliner Theater ett väl-
villigt mottagande.

— Otto Ludwigs drama »Die
Makkabäer" har iny instudering äter
uppförts a hofteatern i Dresden och
mottagits med bifall. ILeas roll ut-
märkte sig Pauline Ulrich. Författa-
rens änka bevistade föreställningen.

— Stadttheater i Chemnits har
med framgång uppföre det nya lustspe-
let Tasso in Darmstad" af Eugen
Wulffen. En tilldragelse i Goethes lif
har däri gjorts till föremal för drama-
tisk behandling.

— En munter lokalfars Frau
Wurzel vom Victualienmarkt" af
B. Raucheneger fördatte publiken å
Theater ain Gärtnerplatz iMtinchen i
en glad stämning.

Tio m.a.rl= om dagen kunna lätt förtjänasge-
nom att sälja visitkort frän John Fröberg,Fin-

.i//ånr/ Sverige. Begär profver!

-n "ö
O M
O T3
(Q O

53"
O"
c

>■■ M

t B̂ ĤM
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"anta lekorationsföremaloch apparater,ar därföre

50 till högre priser
Eric Sundström.
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g^ Fransk Lifförsäkrinbsgolaget

LURBAINL, p
H 'ktiekapital: 12 miljoner Frcs. ||H) Garantifonden: 98 miljoner Frcs. ((j@
|§ij) Bolaget meddelar fördelaktigaförsak-
@fr, ringar af alla slag. Genom samarbete med (*s|;g^ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- ;Jg
fäjj) baiue et la Seine beviljas de försäkradevid {£0
éfi\) sjukdom ohc olycksfall särskilda förmåner, (ffrk
J& hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- 2K
l^) säkrade och hans familj, som ock de per- y@
(ägt) söner, med hvilka han står i affärsförbin- (få
JK delse för den oundvikliga förlust, som en AL
*@) sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- t^S
gg) ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter- (ggIS? skänker nämligen, såsom allmänt bekant, :st

premierna för hela sjukdomstiden och utbe-
éijfh talar 3/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot-

lig och resten vid dödsfall.
Bolaget L'Urbaines försäkringar äro ((g

g}* därför särskildt att rekommendera för her- (Ä|
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa W

fgf) större affärsföretag genom lifförsäkring, <i@
@fi, emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- (gg
1&! samma störingar svårare sjukdomsfall all-

tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- V0
@hi ges- och förlagsman stora förluster. (£j|

För dessa väsentliga fördelarerfordras
icke några extra premier utan endast att ((gj)

&R\ den försäkradeafstår från den årliga vinst- (Ä|
öä) Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1

§ öar/i?ow iffinorrincj. ||
J. C. MiEXMONTAN

Innehafvare:E.Nyberg.

diner & Spirituösa.

Glaes & Flenfjes
starka och pålitliga

Pil-Velocipeder
säljas tillbilliga pris på grund af de låga omkostna-
derna för försäljningen,

280 FmkEnkel landsvägsmaskin
Elegant „ 320—340 „
Kapplöpningsvelocipeder 360-370 „
Damvelocipeder 330-350 „

Obs.! Billiga priser.

Mikaelsgatan N:o 2. Telefon 1332

Th. Neovius.
Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

Annonsera

<srogram- <&laå&t"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om do ta-

gas för längre tid.

/7/je / Hvarje annonsör får sig nt iU0*-- tidningen hemsand OÖS./
I

—
-4- Grratls. -5-

—
■

Annonser och prenumeration emottagas å tid-
ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.

I4edis ctxxxi.ox3.S£>l£i,ts.

o < 3

-a ° g>
2ö°= -«"

CB < §
H ">

■2-
< §>

03H
>— iG
Oz

§°
ra*

2

Bords-, Tak-,Vägg-,Piedestallampor:Kupor,Brännare Skriftyg ifrån 75 penni till 125 mark, största sorti-
alla slags lamptillbehör,största urval. ment. Brons, nickel, järn, träd, marmor,

OBS.! Partilampor, Lampglas, extra billiga. Ljusstakar,pappersprässar,läskare,pennhållare,penn-
Bordslampor, Alabaster, Vunderlampor. fat, penntorkare m. m.=PompadoursParisar Nouveau'tes= Pariser-, Eocooo-, Bambusmöbel,Konsoler,Piedesta-
Tre (3) delade Toilette speglar (NYTT) stort urval. ler, Hyllor, Byråer,Etagerer,

Balarafglas,fayans,metall,Störstasortiment. Skulpterade trädarbeten,Consoler,Hyllor,Bord,Blom-
NYTT! NYTT! ställningar,Kökbordm.m.

Väggprydnader (förmatsalar) Terracotta, Trämålningar, Terracotta-,Plåt-,väggprydnader,medaljongeriBrons
Zink m. m. ocn Composition, stort urval,

Kristall, Brons, Ljuskronor, Kyrkkronor,Kronor för Nickelarbeten I,11. qual,Kannor, Gräddsnäckor,Soc-
gas- elektriskt ljus. Lampetter för ljus. kerskålar, Plåt, de Menage,Brickor, Fruktskålar, Sa-
Lampslöjor,Skärmar, siden, crépe japon, satin, pap- ladierer,Kaffekök. Tekök,m. m.

per största urval. Terracotta-, Porslin-, Majolikaprydnadspjeser.
Amplar rån 5: 40, stort urval, Wiener, Pariser Engelska,Böhmiska, Sachsiska, Porsliner,Fayanser,

galanterivaror af alla slag, Bronser, Hyllor,Figurer, Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar, Dejeuneer,Kannor,'
Pendyler, Skriftyg, Armstakar, Ljusstakar Skålar, Fat,Bordsuppsatser, Blomburkar, m. m.

affä r.
OBS.!Extrabilliga koppar.(Nya mönster)stort

urval ifrån 3: 75 dussinet.
Lädervaror, Portföljer, Börser, Plånböcker, Eesene-
oessäires, med och utan inredning, mindre Kapp
säckar, Eesväskor 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, Tieåe-
stallampor, Stafflier, SiTv.M^-uslimj^^B
Vesuv billigaste Spritkök, H^^^^^^HOloria Petroleumkök, PraktisktH
(utan buller).
Broscher ifrån K) penni till högre pris stort urvalß

Lukt och Rökfritt

"»— »

Brefpapper
rikhaltigaste lager a£ ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade,

Firmatrjek ntförcs billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.

Galant

Direktion Marie Pollak

Q5ElLIE»
er \ar u

e

fet xE^B| wJWw J&L

Modernaryscher,spetsar,Ing. Liv. Hartwa! band, sidentyg, crépe
m. m.

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.Mineralvattenfabrik

Helsingfors, AUxandersg. 26. ytterst billigt
Telefon 169.

hos Firma

52 Alexandersgatan52
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor /^. Modeen.

H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan9.Helsingfors

HOTEL ZKZ-^^lE3-

K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial:Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebok.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nioht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

Arhmhlt 1RTTM QV AMI IlWfl VlCeharadShöfding, «tf«r och aftänrappärags köper och säljer aktier
nlllULal UUllll OTIIIILUUllU, Helsingfors Alexandersgatan N-o 52 7 ,"*"*""* om»»esBrjer patentansökningar och registre-

a varumarliftn FinUjni sch de flesta andra land.


