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fp Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

H N:o 85. 1897.Fredagen den 19 Mars.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. —
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J. H. WICKELS

AKRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome d'honneur) vidutställ-
ningen iBordeaux 1895.
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\ Magasin du Nord. 5
I Största specialaffär ilandet för:
1

— -;■« Sidenvaror, Sammets- & Garneringsartiklar.m<— S
Ylletyger af alla arter förBal-, Visit- och Promenaddräk- 3^ter, Damkappor,Pelleriner Jaquettes m. m. %SJ

\ ){lädnings $ ){appskrädden g
v under framstående ledning. fS
'v/vVwvv/vVwv/Vwvwv/vVA/VAAAAAr/Ny

FörstaRyska Braiidforsakriitgsbolaget °i^ii^
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen.

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. BYBil

Kontor IST. MagasinssatanlW:o 1.

Oskar Fröberg.
Kaserngatan -&S.

Speciala«är för

PORTMONNÄER
OCH

BLOMSTERKORT.

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

UnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren.

ÅHL Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
j&kJDkJLA Porträtterivisitkortsformat å 6 mk.pr duss. CCatanis hus.)

A. W. EKLUND & C:o
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billigapriser.

Juho Wirtanens
iKOAFFÄR.

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

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.
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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 19 Mars 1897

kl. 7,30 e. m

SoåiRopsföreställning.
För sjunde (20:de) gången

lålillålålli
Skådespel i 5 akter af AlexanderDumas jr. Öfversättning

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

Gaston Rieux Hr Swedberg
Samt Gaudens Hr Riégo
Gustave Hr Enström

Grefve de Giray Hr Lindroth
Herr de Varville Hr Wetzer
Arthur Frk Spennert,
Doktorn Hr Lindh
En betjänt Hr Beckman
Marguerite Gautier Frk Holmlund
Nichette Frk Bonnevie
Prudence Frk Tscherniohin.
Nanine Frk Paldani.
Olympe Frk Grönberg
Anais Frk Geräsimowitech,

Gäster

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr.kl.10,30 e.m.

Bkåne% Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: 0 3

å IP m

Ns. v

Ida Aalberg-Uexkull-Guldenband

Ida Aalbergs glänsande gästspel å finska tea-
tern har plötsligen blifvit afbrutet genom ett sorg-
ligt sjukdomsfall, som tvungit den fräjdade skåde-
spelerskan att lämna Helsingfors.

Vi hoppas att sjukdomen dock skall hafva sin
snara öfvergång och önska konstnärinnan ett hjärt-
ligt välkommen åter.

■ gy^i ■■

éh "R ▼ Fotograf S€NDBTBOMB annons-*" " å andra a tredje sidorna.

SUONI. TEAATTERI.
Perjantaina Maalisk. 19 p:nä 1897.
Fredrik Paciuksen syntymäpäivän johdosta.

Rouva Lilli Kajanus'en, hsrra Robert Ka-
janus'en ja soitannon-ystävien sekä
Filharmoonillisen seuran orkesterin

suosiolliseila avulla
näytellään

Kyypron prinsessa.
(Prinsessan af Cypern.)

4-n'åytöksinen satunäytelmä. Kirjoittanut Z. Topelius
Säveltänyt F. Pacius.

Henkilöt;
Chrysandros, Kyypron lumingag^^^^^^^^^^^M
Chryseis, hanen tyttärensä,Kiioi7i7i^^^m^|^^H

laistenKyllikki KatTiKautio^^HAnemotis (Tuulikki) i | - - ■■
Lydia Chryseiin JSirkka Hertzbergl
Dafne neitsyjä |Hilma Tähtinen.I
Naidion J (.Lyydi Kängas. I
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 Kängman.
Tuoni Emil Falck.
Panu Oskari Salo.
Aallotar OlgaLeino.
llmatar MimmiLähteenoja
l:nen 1 TSirkka Hertzberg.
2:nen >Wellamontytär )Hilma Tähtinen.
3:mas J (Helmi Talas.
Ulappalan sokea paimen Otto Närhi.
Lappalainen orja lisakki Lattu.
Kyyprolaisiasotamiehiä. Tyttöjen ja nuorokaisten

kuoro.

Emil Falck,

Paikk a:ensinKyypro,sittenKaukoniemiSuomessa,
viimein äärimmäinen Pohjola

Aik a:määräämätön.
«) Anemotis . . . LilliKajanus.

Alla dagar TT Ä.+ä -1 TT g, m HIV yr * li i i .ILJL U 1fe/1 v/ il. JtIL <X illJL \JMiddagskonsert &*. « B m r
från ki. 3 e. m. Wiener

Alla dagar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
VI-n.a.£fa,r.

Lager af fina äkta Vinet*,
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å vis Föwningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter
Specialité: CRAVATTER.

Telefon 231

Generalagent för pnland

Claes & Flentjes
<&oåa ooH Billiga

Pil-velocipeder
Mikaelsgatan 2. Telefon 1332,

Ch. JYeov/us.
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BODEGA ESPANOLAFilharmoniska Sällskapets Helsigfors.
Försäljningiparti och minut afendastäktautländska

JULIUS SJÖGREN X
Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

IYlle^ och Mhoivaruaffär.|
i Välsorteradt lager. Billigajprisg]^

60:de Populära Konsert VINER &
SPIRITUÖSA.i3Sra,aa.cil3LÅx*sla\a.s©t,

KBE* «!KHEiaSHKIKHP?KF
Torsdagen den 18 Mars 1897

S!**************SJ«*********«***S! 0.ÖLÄNDERRestaurant CAT A NI
-~ki rekommenderar \^^- Skilnadstorget n:o 2.Program

sina supeér till olika pris. portioner a la carté och
eleganta smårum. Ouverture till op. Der fliegende

Holländer" Wagner.Ostende ostron inkomma hvarje vecka!
Kaiservariationen", för stråkork Haydn,
Gavott SacÄBarngarderoben Bacchanale Meyerbeer

PAUSUnionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968.
OBS ! Realisationunder Mars månad,

Beställningar emottagas

■

: :

'

...;■■■■
Uuverture till op. Kung Karls \

Jagt"
Pacius

Suomis sångHelsingfors' Rullgardinsfabriks Konsert, för violin
(Hr Max Lewinger.)tillvärkningar rekommenderas!

PAUS.Säljas af nedanstående firmor

Godt material,Drömbilder-fantasie Lunibye.
Märchen, för stråkorkester Komzak

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

Josef Viberg, N. Esplanadg. 37, 1 tr.
T. Winter, Skildnadsg. 19.

H. Ekbom, Alexandersgatan 17.
John Paischcff, Brunnsgatan 12.

A. Hcllman, Alexandersgatan 48
Toreador och Andalouse Rubinstein omsorgsfullt arbete.

Konserten börjar kl. Va 8 e. m.«4&£44£4^^£«<fcfcÉ R. Paltins pianomagasin
R. E. WesterlundBrandt & Blomberg Carl Jacoken & C:o. N. Esplg. 5

Specialitet: Velocipeder och Skidor. Moderna och praktfulla

Flyglar och PianinosHeEsinyfors— Åbo— Uleåborg /b-e» (C t\ Maury).

WBmSålll Generalagent för i stort urvalMikaelsgatan 1U

Humbers °<* Progress
förstklassigaRover

(England) VELOCIPEDER.

Cieveland
(Amerika)

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackraste
illustrerade tidskrift

Flndast^pdkvalitet!
y&otumßia!

<3fiarisorå!
Sioavers Sireif!

éßallas!

Styria
(Österrike) För årg. 15 mark.

Hagelstams bokhandels
FILIALutmärkta och berömda

velocipeder.
© Sifiaffir!

Arthur Bergström. mUnionsgatan 41. Invid Långa bron.
Fullständig bok- och Pappershandel,Magnifika Haapavfisi, Torneå och Kajana

skidor. 9Hagelstams konsthandel.
###^############ <gft\ Central-Passagen. (jfå

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

& Aftonkonsert. TableOperakällaren, wiiddags-

HARALD WASAST JERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

Entr'-acte
Sudermanns „Fritz", skådespel ien

akt, har af de flesta reseucenter skär-
skådats endast iegenskap af att vara
ett slags inlägg mot den form af be-
rådt människomord, hvilket ännu tager
sitt delvis sanktionerade uttryck idet
moderna duellväsendet.

Om detta enbart vore författarens
afsikt, ägdepjesen ett stortberättigande,
då vår tid och åskådning borde vara
vuxen ifrån den ståndpunkt ikänslor,
hvilken ursprungligen ligger till grund
för denna form at brodermord.

Hat och hämdlystnad hafva under
alla barbariska tider ropat på blod.
Att döda en fiende är vildens första
impuls. Och såsom fiende betraktas
en hvar, som söker inkräkta något at
en annans tillhörighet.

Med riddarväsendet och dess utjlise-
rade hedersbegrepp infördes tornerin-
garne, och såsom kulmen af ridderlig-
het och tapperhet bröt riddaren lans
för sitt hjärtas dam. Denna enviges-
kamp har gått ur tiden och sannolikt
är duellen en afart däraf, hvars syfte
dock utgjort att häfda en förorättad

heder. Under denna form ägde duel-
len ännu något poetiskt skimmer från
chevaleriets blomstringsdagar. Numera
torde pistol-kampen eller värj-fäktandet
man och man emellan oftast framkallas
af andra, gröfre och mera personliga
anledningar, såsom i „Fritz" äfven är
fallet, där en grof sedlig förbrytelse
och ett ingripande på en annan mans
heder föranleder utmaningen.

Men har måntro katastrofen, huru
afskyvärd den också ter sig, varit huf-
vudmotivet för Sudermanns episodiska
teckning?

Man kan se däruti jämväl ett annat.
högre motiv. Är det icke ett memento
förf. velat fastslå och ett lystringsord:
Gif akt! till män, fäder och söner?

Ur sådan synpunkt utgör Fritz"
ej blott en af lokala förhållanden fram-
kallad pjei, men enallomfattande tanke.

Framgår ej med evident tydlighet
ur den ångestmängda anklagelsens dia-
log, som vexlas mellan far och son,
huru stor andel denne, till det yttre
sä respektable far genom lif och lära
har isonens olycksöde?

Den „vilde v^ Drosse" har i arf
lemnat ŝon vilda lidelser, heta

Hännu därtill en lättsimbegär och

utfodrande anmaning att följa hans fa-
ders fotspår.

Fadern visar honom det faktiska arf-
vet, adelsnamnet, riddargodset, hedern,
etc, etc, men — han måste kommatill
öfverbevisning om att han därjämte re-
dan gifvit sonen intägt iett moraliskt
arf, som ledt honom till den katastrof,
hvarigenom han iblomman af ungdom
och vinkande framtidslycka nödgas gä
tor att blifva nedskjuten af en förorät-
tad äkta man, medan förutom den nu
hårdt .straffade fadern trenne kvinnor
träffas af obotlig sorg. Och af dessa
äro tvänne fullständiga offer, modern
och den unga flicka, hvilken ägerFritz
värkliga kärlek — medan den tredje,
hon som föranledtden olycksdigraupp-
görelsen, äfven åtminstone delvis, må-
ste väcka vårt medlidande.

Duellen är ett samhällsondt. Ja väl!
Förf. har nog velat säga detta, med
de omständigheter hvilka framkallat
denna duell

—
och som närmast böra

sökas i fädemes missgerningar" är
nog törhända den egentliga fingervis-
ningen idenna del ur de dödsdömdes
trilogi

Utförandet af denna allvarligt ten-
dentiösa pjes var på alla händer iallo
värdigt, och såväl hr Malmström som

'höte & å la carte.
hr Hansson hade tagit säkert grepp
på hufvudmomentet i denna gripande
pjes.

Att isamma andedrag, som man ta-
lar om „Fritz", tänka på Duvals skils-
mässa" är nästan ett helgerån. — Men— om det är sant, att hvarje godt
skratt skänker en människa hundra da-
gar af förlängd tillvaro, då har statis-
tiken att anteckna en ansenlig ålders-
tillökning bland vår teaterpublik, ty
oemotståndligt skrattretande är denna
pjes och häjdlösa skrattsalvor föryng-
rade dess åskådares lifsandar.

Sålunda lemnade svenska teaterns
sista sammansatta program valuta bäde
i löjen och tårar. TourbUlon.

Notiser— Svenska teatern. Programmet
för den 20:de abonnementföreställnm-
gen omfattar En midsommarnaitsdröm
af W. Shakespeare. Musiken af F.
Mendelssohn-Bartholdy.Rollfördelningen
är följande:

Theseus, hertig af Athen — hr
Lindroth;Hippolyta,Amazonernasdrott-
ning, hans trolofvade

— frk. Paldam;
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Helsingfors,

&

ISric Sandströms Fabiansgatan27, hörnetaf Norra Esplanadgatan, isamma hus som Nordiska Bosättarn
tillfälle atti ännu högregrad än hittils tillmötesgå ärade kunder ideras fordringar på ett förstak

Fotograflatetier.
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A XEL PIHL^Kl]¥ Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1888.
■^jjga <^^
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Velociped-Pepot,
Ständigt ett t,älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

nr Velocipeder.
Velocipedtillbehör af alla slag,

reparationsverkstad ilandet.
John Tourunen & C:o.

Helsingfors, Norra Esplanadgatan N:o 41.

Största

q i

Helsingfors
finnes hos alla välförsedda handlande

prima

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland for
Järnsängar o, Madrasser.
Betydligt billigare fin de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexaiidyrsgatan 50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständiggaranti

Två
byktvål

h n

00000000000000000

IKongl. Karolinsk Institutets|
Q Bakteriologiska Laboratorium. O

På begäran af Tandläkaren Herr A.
3C Lenhardtson har jagundersöktettaf honom 2c%£ sammansatt munvatten, kalladt Q/
O Albin Lenhardtsons Q
G BTOMA.TOL- QP^ och får häröfver afgifva följandeintyg: fi%

1. Lösningen är »palfärgad och till reak- #?|af tionen svagt alkalisk. 3C
2. Den värkar nedförd i tarmkanalen QJÄ ic/te giftigt. Q

3t 3. Den förhindrarunder entid afminst j/f
24 timmar syrebildning imjölk.

4. den värkar upphörande ellerhögst ffk3C väsentligt hämmande af förruttnelse- Jcprosesser.
5. Den dödar kolerabakterierpä 1/2jjf minut samt tt/fsidfeberns, difterins och Vf

rosfeberns bakterie på omkring 1 minut,
C Den dödar utspädd nied 3 delar

Jjf vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- Jr%$ nut, rosfebernsoch difterinsbakteriepåmin- |3
&% dre än 2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie Ä
3t på 3 minuter. 3T
\J Då det af Tandläkare Lenhardtson an^ifna medlet \&sålunda eger förmågaatt upphäfva syrebildning och för-
\ifi ruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk- \Jdomsbijdandebakterier,som därstädes kunna förekomma, fi\Vgy måste jag på det högsta hos allmänheten förorda

%py Att det samma äfvensom yttremedel imångahän- %&f^k seende börägaen vidsträckt användningframgårosökt
>«/ af dess ofvan anfördastarkt bakteriedödandevärkan.

Stockholm, den 6 April 1895.
O ii^, itiasiiii ö

Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet

$) (te
m* Fransk Lifförsäkrinbsgolaget |§

ILURBAINE,|
"ktiekapital: 12 miljoner Frcs. ÉI

Garantifonden: 98 miljoner Frcs. <få
Bolaget meddelar fördelaktigaförsak-oj}j) ringar af alla slag. Genom samarbetemed för*js^ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- SK

baiue et la Seine beviljas de försäkradevid {få
OJJ) sjukdom ohc olycksfall särskilda förmåner, (/»

hvilka follkomligt säkerställa såväl deu för- ;j=?
säkrade och hans familj, som ock de per- ((@

oi\ söner, med hvilka han stär iaffärsförbin
-

<ÄA
*S£ delse för den oundvikliga förlust, som en

sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- ((50glj) ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- (g»]"Sk skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
53* premierna för hela sjukdomstiden och utbe- ({gp

talar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- (jfe§£ lig och resten vid dödsfall. 2£^Bolaget LTrbaines försäkringar äro ((g?
OJS) därför särskildt att rekommendera för her- (j^
js; rar affärsmän, då det gäller att säkerställa ;sg

större affärsföretag genom lifförsäkring,
@fo\ emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- (jjg*]§£> samma störingar svårare sjukdomsfall all- ;"—?

tid med'öra och hvilka ofta nog bringabor- (JKS?
jSjjj) ges- och förlagsman stora förluster. (jijfe

För dessa väsentliga fördelarerfordras ;j*[
icke några extra premier utan endast att

gKj) den försäkrade afstår från den årliga vinst- (fipk
G-eneralagenturen:Plelsingfors, Mikaelsg 1.

oör/von åftnorring. %
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Ledig annonsplats

Gambrini Restaurant.
jA^a Ilindholm

Tapisseriaffär.
Alescancierss. *7. T. 638.

OBS.! Enda specialaffär

Pakettbärare
stämplade med firma adress ibransch levereras af

dCelsingfors tffiullgaréinsfaßrifi.
Telefon 1581

®

Egens, en athenisk ädling
Hriiström; Herrnia, hans dotter

Bränder; Lysander ochDemetrius, hen-
nes friare —

hrr. Hansson och Berlin;
Helena, Demetrius' öfvergifna fästmö—

fru Biogo; Philostrat, hofintendent—
hr. Wetzer; Qvitten, timmerman —

hr. Lindh; Snugg, snickare
—

hr. En-
ström; Botten, väfvare — hr. Riégo;
Flöjt,blåsbälgsflickare — hr. Svedberg;Smit, kittelflickare — hr. Beckman.
Hofpersonal.

Oberon, Elfkungen — frk. Gerasi-
movitsch; Titania, Elfdrottningen —
irk. Holmlund; Puck

—
frk. Bonne-

Vie; Elfvor iOberons och Titanias hof.
Skådeplatsen: Athen och en skog i

dess närhet.

~~ Polkkonsert. Herr F. Neisser
§ lfver den 25 d:s, Marie bebådelsedag,en folkkonsert iBrandkårshuset. Det
ar att hoppas att hr Neisser, som såofta ställt sin talang till andras förfo-
gande nu dä han konserterar för egen
ökning har att påräkna fullt hus.

stora konserter här om dagen tog sig
en åhörare den friheten att tillkän-
nage sitt misshag med en komposition
af César Franck genom att hvissla.
Tumult uppstod, och en polisbetjent
tog hvisslaren ikragen och förde ho-
nom ur salen. Men då förstbröt stor-
men ut på fullt allvar. Publiken tog
parti för den utvisade och gjorde ett

sådant larm, att Colonne själf ansåg
sig böra ta till ordet. Och han sade:
Ja, ni har rätt! Man kan icke neka
en åhörare, som betalt sin plats, att ge
tillkänna sitt bifall eller sitt misshag.
Den person, som nyss blef utvisad,
må åter komma in och återtaga sin
plats!" Så blef hvisslaren i triumf
äter buren in i salen under skallande
bravorop från publiken.

— Å Theater unter den Linden
iBerlin har nyligen uppförts den re-
dan något ålderstigna operetten Gil-
ette de Narbonne" af E. Audran, li-
bretton af Chivot och Duru. Stycket
slog an på publiken.

— Borkman" i Paris. Från Pa-
ris telegraferas till Politiken: John

Gabriel Borkman" har antagits tillupp-
förande på Odéonteatern. Det är för-
sta gången, som något stycke af Ibsen
uppfördes på en med statsmedel un-
derstödd teater iParis.

— Tysk konst iutlandet. Under
denna rubrik skrifver en korrespondent
till Berliner Tageblatt från Brussel:
Sedan någon tid firar den tyska sång-
konsten stora triumfer iden belgiska
hufvudstaden. För närvarande gaste-
rar å Théåtre de la Monnaie, hvilken
näst Parisoperan anses som den fran-
ska språkvärldens mest framstående
musikscen, den iTysklandkända Wag-
nersångerskan Marie Bremaienmängd
roller, hvilka hvarje afton utöfva stor
dragningskraft och inbringa konstnä-
rinnan stormande bifall. Hon började
sitt gästspel med Ortruds roll iLoh-engrin", som hon sjöngpå tyska språ-
ket och fortsatte det därpå med Delilas
parti i operan „Simson och Delila'' af
Oamille Saint-Saens. För första gån-
gen vågade sig fru Brema framträda
för Brussels konstförståndiga publik
med ett på franska språket sjunget
parti, och försöket ledde till en stor-
artad seger. Efter Delila skall fru B.

härstädes ytterligare på franska språ-
ket sjunga Orpheus iGlucks Orpheus
ooh Eurydice" och Ämneris iVerdis
Aida"
Igår har en annan berömd tysk

sångerska, fru Rosa Sucher, rönt stor-
mande bifall å Isaie-konserterna iAl
hambrateatern med föredragande af
stycken ur „Parsifal" och Tristan och
Isoide".

Slutligen må ännu nämnas, att en
annan tysk sångerska, EliseKutscherra,
som var engagerad vid Parisoperan,
men af fruktan för den franska hets-
pressens protester endast vågade upp-
träda en enda gång, allt sedan sept.,
verkar å Théåtre ds la Monnaie med
växande framgång och firat stora trium-
ler som Elsa i Lohengrin" och Venus
i Tannhäuser

Tio n3.3,r^: om dagen kunnalätt förtjänasge

nom att sillja visitkort från John Fröberg,Ftn-
»pang Sverige. Begär profver!
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C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Ködbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta

tillyärkningar i parti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
h&lla högrabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

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

GLÅSIUMIJELN
Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot Jernvägsstationen

Jacob J^cinhes
11 rosserHemgj.

Ledig annonsplats och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.
er förargas åt att dörrar ej
återvinna sinnesro genomatt
.s af
'ullgardinsfabrik
ron. 1581.

®

8@
~~ Hvissla eller icke hvissadet är frågan! Vid en af Colonnes

HÉÉ en'Vilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföreiualochapparater,är därförc4 arbete p "
"rtis tor visitkortsfotografier Fmk 4: 50 till högre prisei

ESPLÄNAD-KAPELLEr.
Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska ochRhenska
viner m. m.

å 75 p. per seidel (Schoppen)

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2,50

JCalé €ln Nord
Soileg-atan 2

Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,helaoch halfva, som salta biten ni. fl. Kalla och varmasexor till billigapriser.
Biljarden renoverad med nya vallar och nytt

kläde. Öl på seidlar. Högaktningsfullt
Gustaf Blomqvist.

meddelas af Agnes Jo-
hannsen utex. från Kongl.
Hof Fältskär Ch. Berggren.— —

--w'

Mikaelsgatan I,
ing. från porten (Entresol.)

Telefon. S3

Dpti Qftm afclrvr smällande dörrai- ciiIHSLI öUJII dLb&yi hållas stängda,kan i
låta uppsätta dörrslutaren Eclipse", som leverera:

Helsingfors Ti
ITele:

Eric Sundström.
ab!anag at an 27,



iförs.W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersq. 52. Telef. 1278. Helsin

ALEXANDERS TEATERN,

Balettsällskapet,
under anförande af Artisten vid Kejserliga

Teatrarne, Herr Th. Witttig,
gifver föreställning

Fredagen den 19 (7) Mars
kl. 7,30 e. m

enligt följande program

{ftltMtyftnj! toatlsu
Balett i2 akter med Apotheos. —

Ämnet lånadt ur
A. S. Puschkins poem.

—
Personerna

Furst Wladislav, polsk magnat..Hr Paschjkovski.
Maria, hans dotter Frk BiancaGellato.
Arthur Hr Noyitski.
Kkan GireJ Hr Nisjinski.
Zarema,GirejsmestälskadehustruFrk Gusikevitscn.
Hamid, mullah Hr Aposnanski.
Ogiu " .Hr Butschinski.

Landtfolk, gäster, khanens fruar m. fl,

Danser,
1) Pas de flenrs. — Fraia Trojnikova,Landre-

vitz I, Landrevitz 11.Smirnova.Nesterova,Bosjenova,
Iwanova, Feoktistova, MiljanofFskaja, Bakerkina, Saj-
zeva och Rumäntzeva.

—

2) Mazurka. — Fr:na Gusikevitsch, Trojnikova,
Smirnova, Nesterova, Bos.jenova, Miljanoffskaja, Ba-
kerkina.

— H:rne Wittig, Nisjinski, Bonislavski, But-
schinski, Stepanoff och Novitski.

3) Pas de deux. — Fr:na Bianca Gellato, och
Hr Wittig. -

.

' .
4) Zigenardans.

—
Fr:na Trojnikova, landre-

vitz I,Landrevitz 11, Miljanoffskaja, Nesterova, Feok-
tistova. — .

5) Mazurka, Aubertas.— Fr:naBakerkma.Smir-
nova, Bosjenova, Ivanova jemte H:rneNisjinski, Boni-
slavski, Butschinski och Stepanoff.

6) Lesgiiika. — Frk. Rumäntzeva.
—

7) Grands pas de Chale. — Allmän dans
8) Apotheos. —

TROLLFLÖJTEN
eller

Dansörer af tvång
Personerna

Hr Bonislavski.
Frk Butschinski

Laurent, gammal farmare
Hans hustru
Lisett, deras dotter Frk (xusikevitsch
En god genius
Markisen

Frk Landrevitz
Hr Wittig.
Hr Stepanoff.
Hr Fokin.
Hr Nisjinski.
Hr Novitski.

Löparen . . .
Borgmästaren.
Coiin, ung bonde
En domare . . .

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

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

Hr Nisjinski. —
Allmän dans.
Frk (xusikevitsch och Hr

3) Bond ballabile
4) Pas de deux.

Nisjinski. --
5) Gubbe (lans H:rne Butschinski och Boni-

slavski
0) Final, Allmän dans.

Annonser

„$Srocjram~cfålaåef"
ytterst billiga, särskildt om de ta

gas för längre tid.

HhtiIHvarJe annonsör får sig /)LQ fC/C/d.. tidningen hemsand VC/ö..

■
-
i Grratls.-i-

—
Annonser och prenumeration emottagas å tid

ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp.

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer

IjOdig &,TXTCLOJ2.SI£>T.Si.-tS.

K. A. DAHLIN.Moderna ryscher,spetsar,
DROGHANDEL,band, sidentyg, crépe

m.m.

ytterst billigt

hos Firma

Skilnaden 15—17.
Filial i Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Cono. Langebck.
Kotb.es 2ab.nwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan 9.

Lördagen den 20 Mars

program
1. Jagd-Abenteuer, Marsch Jos. Schrammell.
2. Indigo-Quadrille, nach Motiven der

gleichnamigen Operette Joh. Strauss.

Komszak3. Die Lautenschlägerin, Gavotte
Oelschlegel.4. Seemannsgruss, Polka mazur

5. Largo Handel.

6. An der schönen blauen Donau, WalzerJoh. Strauss,

I» &, ia s

7. Ouverture zu u. Bauer. .Fr. v. Suppé
8. a) Intermezzo a. d. Oper. »Des Ba-

jazzo" Leoncavallo.
b) Entr'-acte a. d. Oper. Mignon" .Thomas.

9. Fröhlich erwachendie Rosen! Walzer-
lied Rosenzweig.

10. Grosses Potpourri, nach Motiven der
Balietes Die Puppenfée" Jos. Bayer.

11. Ungarische Tänze Brahms
12. Wassergigerl, Marsch Komszak.

J. C. MjEXMONTAN
Innehafvare: B. Nyberg.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.diner é Spirituösa.

Brefpapper Ang. Info. Hartwall. Fredr. Edv. Ekberg.
Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linieradeoch

Helsingfors, Alexandersg. 26. Bageri&Konditori.
Telefon 169.

olinierade,

52 Alexandersgatan 52
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

Alexandersgat 15. Helsingfors

HOTET- TZ^2>JLT>-
Fredag den 19 Mars

program
1. Peperl-Marsch Echl.

Jos. Strauss,2. Freudengriisse, Walzer
3. Souvenir de Gleichenberg, Idylle . .Horny,
4. Dio Nasswalderin, Polka mazur Jos. Strass,

5. Liebestraum nach dem Balle, Inter-
A. Czibulka,mezzo

6. Fragmente a. d. Operette »Mikado" Sullivan.

Pavs

7. Ouverture zur. Oper. Tell"Rossini.
8. Griiss euch Gott alle miteinander!

Polka a. d.Operette»Der Vogel-
händler" Zeller.

9. Blumengefliister Fr. v. Bion.

10. Potpourri nach Motiven der Operette
Direktion Marie PoliakÄSuppe

11. Zigeunerchor a. d! Oper.»Travatore" Verdi
Nybul12. La bastille, Marsch

Ih itIa ii
Bords-,Tak-, Vägg-,Piedestallampor..Kupor,Brännare

alla slags lamptillbehör,störstaurval.
OSS..' Partilampor, Lampglas, extra billiga.

Bordslampor,Alabaster, Vunderlampor.== PompadoursParis»r Nouveau'tes ===
Tre (8) 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 från 5: 40, stort urval, Wiener, Pariser
galanterivaror af alla slag, Bronser, Hyllor,Figurer,
Pendyler, Skriftyg, Armstakar, Ljusstakar

ÖHLEC Q
te i* värn

Skriftyg ifrån 75 penni till 125 mark,'största sorti
ment. Brons, nickel, järn, träd, marmor,
Ljusstakar,pappersprässar,läskare,pennhållare, penn>
fat, penntorkare m. m.
Pariser-, Eococo-, Bambus möbel,Konsoler, Piedesta-
ler, Hyllor, Byråer,Etagerer,
Skulpterade trädarbeten, Consoler,Hyllor,Bord,Blom-
ställningar, Rökbordm. m.
Terracotta-, Plåt-, väggprydnador,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. ni.

affä r.
OBS.! Extra billigakoppar,(Nya mönster)stor*

urval ifrån 3: 75 dussinet.
Lädervaror, Portföljer,Börser, Plånböcker,Eesene-
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,

Lukt och EökfrittGloria Petroleumkök, Praktiskt
(utan buller).
Brosoher ifrån 10 penni tillhögre pris stort urval.

ém

iArrn\rn* IfUTM PTT å itTT ITTMP virPhÖT-adShÖfdine' juridiska och aftarsuppdrag; köper och säljer aktier
iflVnlTflT UN \V AN1.. VT

VlCeHaraabnUlUlllg, och vardepapperj ombesoijer patentansökningar och regtoti*
AUTuJIQI UUllll O IIlllUUUllU, Helsingfors AlexandersgatanN:o 52 ,Im.- af varumärken IM»U*,I -»ek de flesta andra land.


