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CTeatrar och Konserter./Bad\
/CENTRAI\

/ Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \

IKaisämememß
o Ravintolal

H(t. A. Wiekström!Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.
DC

N:o 97. Onsdagen den 21 April

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 21 April 1897,

kl. 7,30 e. in

cTrö^en Seréa Srönßergs recett.
För 3:dje (27:de) gången

J^eif von J^eiflingen.
Lustspel 5 akter af G. von Moser. Öfversättning af

Axel Bosin

Personerna

Hr Lindroth.
Fru Bränder.
Frk. Paldani.

Kurt von Folgen. possc^ssTöiiiiM
lika, hans hustru ....I
Prisca, hennes syster . . .
Baron Bernhard vonFolgen, k n^^^^^^^Honkel TrTlTioKo^^^^^^BHerr von Sensa, possessionat . Hr himU^^Tony, hans hustru Fru liié^ö^^^^^HSybilla Elmer Frk. Tschérmchii^BPaul Hofmeister, apotekare . .Hr Swedberg. |
Elsa. hans hustru . .
Theobald Blum, provisoiMhos

Hr Berlin
Hartmann, jiigmästareliosTonH^^^^^^^^

Folgen...... .^ErMalmströni
Bertha, hans dotter Frk. Grönberg
Reif von Reiflingen, löjtnant. .Hr Hansson.
Fedor Below Hr Wetzer.
Lina, kammarjungfru! hos von /Frk. Liljander
Frans, betjänt / Folgen \Hr Enström.
Dörthe,i tjänst hosHofmeister Frk- Spennert.

Handlingen föregår på Kurt von Folgens gods samt
ien närbelägen småstad.

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

Samtidigt som vi begagna oss af tillfället
att hälsa det värderade konstnärsparet Ekman

välkomna till hemlandet, tro vi oss uttala publi-

kens enhälliga önskan, då vi uppmana de värde-

rade artisterna att än en gång låta höra sig här-
städes.

Éh "Rtt ▼ Folograf SUNBBTROMS annons
%W MM " a andra a tredjr sidorna.

SUOM. TEÄATTERI.
Torstama Huhtik. 22 p:nä 1897.

Kello V2B:
näytellään

JUHO WESAINEN.
Historiollinen näytelmä 4:ssä näytöksessa. Kirjoitta-

nut Santeri Ingman,

Henkilöt
Vanha Vesainen
Helinä, hanen tyttyrensä

Tapanl }hanen poikiaan

Anni, Juhon vaimo
Torvinen, Kemiläinen. An-

OttoNärhi.
Olga Poppius.
Benjamin Leino.
Hilma Tähtinen.
Kirsti Suonio.

Emil Falck.
Naemi Kahilainen.
Knut Weckman.
OlgaLeino.
Adolf Lindfors
Hemmo Kallio.
Aleksis Rautio.
lisakkiLattu.
Kaarlo Keiliäs.
Kaarle Halme.
Evert Suonio.
Oskari Salo.
Eino Salmela.
TaaviPesonen.
Sirkka Hertzberg.

mn isa
Krankan Martta, emäntä
Hannu, hanen poikansa
Johanna, hanen tyttärensä
Henrikki, lin kirkkoherra
Kauppi, liläinen
Kaapro Tuomaanpoika
Vesaiscn ruotiukko
Vuoti
Ahma
Kuisma
Ontrei (

■ Ahman isa
Kuisman isa
Marja, Ontrein morsianJ

Rahvasta, pohjolaista ja vienalaista,

Tapahtuu v. 1500, ensimäinen ja neljäs näytösKiirain-
gin Vesalassa, toinon Krankkalassa Oulunjoella ja

kolmasKannanlahdessa, Vienassa.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo Va 8 ja
loppuu k:lo Va li-

'Ofl

GO

p*t
N
S^l
©

"H

Bkåne", Brand- & Lifförsäkrinßsaktiebolag: 3

Alla dagar TT Ä f p IT ft ■ m B AUa dagar

Middagskonsert HUl^iL"P »tojkynyert
frän kl. 3 e. m. — —

~>
— — ——

-^—^^^^^^^^^—

K-ri «~m j_ o 1 -, t FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PnsbelontiParis.) T7»/^ril/^|^<-p AT7«
tv. Stflh HArO1 Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). JJ \J JL \J \JTXv±i. -T." J-^» kJldlilUUl g Helsingfors, Alexandersgatan17.

Kaisaniemi
Värdshus.

■-+■
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1897.

J. H. WICKELS
«!åEJIIL

ARBAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vidutställ-
ningeniBordeaux .1805.

§ Magasin du Nord. 5
f\ Största specialaffär ilandet för: VJ
(£ §>,© Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar.*x

—
Q)iC Ylletyger af alla arter förBal-,Visit- och Promenaddrälc- Ä

O ter, Damkappor,Pelleriner Jaquettes m.ni. Jt
X ){lädnings <% ){appskrädderi q

Grundadt "Klikit^tiår 1827 *W* Ä **
Billigaste premier. Snabb och

Telefon 231.

TahfsG.
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. BYK

Oskar Fröberg.
Kaserngatan 46,

Syecä.a.la--efär för

PORTMONNÄER
OCH

BLOMSTERKORT.

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

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billigapriser.

Juho Wirtaneris"
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalageraf inhemska skodon.Prima

gummigaloscher, äkta Collanolia m. m.

Försäljning af

Cognac, Rom o. Likörer
UnionsgatanN:o 17.

Hjelt & Lindgren-

FWTIj åWI Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
IJIJLf' XLJU Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk. pr duss. (Oatanis hus.)

AXEL PALMROOS

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis a vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter.
Speoialité CRAVATTER.

T7"lnaHär.
Lager af fina äkta tfinßPj

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

Hyska Braudförsäkriiigsbolagét GÄ 7
dt

liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen.
Kontor KT. ]VCjaggtslia.sggtt£H3L 3ST:o 1. Telefon 231.
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

JULIUS SJÖGREN BODEGA ESPANOLAFilharmoniska Sällskapet
69;de Populära Konserten

Helsigfors.
Försäljningipartioch minut af endastäktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

Ylle- och frikofvaruailär.l
Välsorteradt lager. Billiga priser iSocietetsliuset

Torsdagen den 22 April 1897 0.ÖLÄNDERVELOCIPEDER.
Neumanns Germania"

extraprima tyska. Program Skilnadstorget n:o 2.»Beau Ideal"
l:ma engelska. Konsert-Ouverture Foroni
Defiance" Espana, vals Waldteufel.l:ma amerikanska.

Fiitz Schröders Velocipedaffär
Mona Esplanadgataoi37,

Våren, för stråkork Grieg

Prolog ur op. Pajazzo" Leoncavallo
Ouverture till ..Het» iden" MendelssolmBarngarderoben

PAUS
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968.

Konsert, för violoDcell de Sivert,
Beställningar emottagas (Herr Lennart v. Zweyberg.)

Orkesterskolelev

Helsingfors' Rullgardinsfabriks Scénes Alsaciennes, suite Massenet
Dimanche matin Au cabaret. Sovs le Tilleuls,

Dimanche soir
tillvärkningar rekommenderas!

PAUS
Säljas af nedanstående firmor

8. Rapsodi (I och II) Lalo Godt material,Sandudd Tapetmagasin, N. Esplanadg.
H:fors Nya Tapetaffär, Unionsgatan 32.

Josef Viberg, N. Esplanadg. 37, 1tr.
T. Wiuter, Skildnadsg. 19.H.Ekbom, Alexandersgatan 17.

Jolin Paischcff, Brunnsgatan 12.
A. Hellmnn, Alexandersgatan 48

9. Eols harpa Berlio.
10. Mazurka ur op. „Halka Monjuschko,

omsorgsfullt arbete.
Brandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

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

N. Esplg. 5Den endavärkligtpraktiskaSkrifmaskinsom finnes är Moderna och praktfulla

Flyglar och PianinosHAMMONDm -» >^ som skrifver såväl rysk som vanlig skrift,
■finnnes på lager hos i stort urval-^.. .=s^

Ojpwplor|rä_fabrikeii tillvärkar(len velociped,somuil/«Ciauu genom sin elegans, stabilität ochunderbart lättlöpandegånghar förvärfvatsig hela denvelocipedåkande amerikanskaaristokratins största be-undran.

g Endast god kvalitet! Égj! (BolumBia! «|
f| <$Carifor6! fö

Sioevers Sireijl
# >, drällas! fö

Arthur Bergström. §
Is}) Helsingfors, (^

Central-Passagen.

Helsingfors
Generalagenter förFinland& Skandinavien.

ClPVPlpnrl örikentillvärkar dendamyelociped,uiciuiaiiu som ae förenadestaternas sundkets-komtnisionförklaratvaraden bästa.
f!lpl/pSar;H fabriken tillvärkar den bankapplö-i»,!f T J Pare' & hvilkeu iAmerikaunder åribiJb de rlesta amatörtäflingarvunnits.
niPVPlfinrl tatl'iken tillvärkar denvelociped,somUICVCICUiU blott har tvänne konfellr6nter:

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Känip.)

Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackrasteillustrerade tidskrift. —
Rover

(England)
Styria

(Österrike)
För årg. 15 markoch Hagelstams bokhandels

Brandt & Blomberg FILIAL
Unionsgatan 41. Invid Långa bron.

Fullständig bok- och Pappershandel,Hufvud-depot: Helsingfors,
Mikaelsgatan I*J. Hagelstams konsthandel.Filialer: Åbo och Uleåborg N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)Taflor, antika möbel, all slags konstindustri

tlperakallareii. Middags- & Aftonkonsert. Table cThote & å la carte.

5

öratt förtydliga dess på dramatsgrund Julia, dottern till Tån^ldérnehusESstödda musik. Den prolog, som inle- svurne fiende. Objudeninträngerhan sigder smfonin, står således utom dess emellertidblandgästernapåbalenhosCa-egentliga dramatiska krets och är kom- pulets och lyckas där träffa Julia,somyp-ponerad blott för att lämna en ledning par förhonomsinkärlek. Mästerligthartor de följandeorkestersatserna. Ipro- Berlioz illustrerat denna scen: Romeoslogen skildras af den reciterande kören kärlekssång, som ljuder i satsens bör-och ett alt-solo striden mellan fa- jan, har han vid deras sammanträffandemiljerna Montague och Capulet,hvilken småningom låtit iallt högre och högrestrid slutligen bilagges, om ock blott jubel öfvertona festmusiken. Deras ge-till det yttre, af fursten iVerona, vi- mensamma jubel afbrytes dock för ettdåre huru Eomeo på en bal iJulias ögoublick, när Romeo igenkäanes afhem_ intages af häftigkärlek och erfar, de öfriga gästerna; men all fara af-
inner ta k«S T", Si"a '

ägSnaS g6DOm JuliaS faders befallning,
den fJäZ7 skuP° rna och vin" att Btrid ni må uppstå på hans fest£eLL? g 'aW IIiUIS bÖjelse är Och V*I

"" och g^are fortsattes daa-
MJiMß^^^^^^^^^^— sen, tills vi lifaom fjärran ifrån upp-

Kric Sundströms

fatta en bekant stämma, klagande och vackraste triumf. Iyster lek sväfvartrånande: Eomeos röst ur trädgården, hon fram den lätta, sköna elfvan ochdar han vantar sm älskade. Dä slut- gäckar den förälskadeRomeo med bita-ligen festen har ändat och gästerna, dande villor och syner. Hon blir kan-sjungande meloner, som ännu ringa ske till och med litet föryster till slut,dem iöronen, återvända hem vidtager men nar månan förbleknar på fästetden underskona kärleksscenen. En fi. och solen äter sprider sitt nyktrarenare själfullare muSlk har väl ej kun- sken öfver jorden, då är hon försvun-nat tankas till den skära, älskogsmat- nen likt en dröm —
tade poesin i Shakespeares drama! Den andra hufvuddelen af värketbe-Dromrnanda spela violinerna tills horn gynner med Julias liktåg. Under to-och cellos .ntonera det härliga kärleks- nerna af en fugerad sorgmarsch föreshemåt vid Julias utträdande på bal- jungfrun till grafhvalfvet, där körenkongen. Imusxken afspegla sig alla upptager orkesterns sorgehymn. Snart
lekutb tlftnT^ eMelSefUlkkär- ilar R°meo dit' för a« å^se ooh ileksutbrotten, alla deras ömma ord och döden förena sig med sin älskade. Iförsäkringar, hela deras i nuet allena musiken kunna vi noggrannt följa meduppgående sinnen och tankar, tills den den sorgliga scenen, som utspelas mel-grymma varkhgheten den okufliga fi- lan de tvä: huru Bomeo försöker till-ekskåpen mellan deras fäder strör tala och väcka den såsom död slum-malort , deras ymmghetshorn af kär- rande Julia, som vaknar först sedanLte dvSr iingen, ir vemodi- Rome° dru° kit m g;ftet- Biott förettgare dystrare och dor sluthgen bort. ögonblick af saligaste hänryckning fåa7del -il K t T, fl^SatS6n d6äUnU Sluta Varandra isina armar,

drouZlTt h
fVUdde1' hvari fé " så dör Romeo. Hvad har väl Julia då!Tt eS:PP3lUppna mera att ön k̂a siS lifvet? Förtvif-gycke illustreras ma man lägga sig in lan griper henne och hon vill ur baga-

akt £rd P
8 ' amatS förSta r6Q tÖmma samma d^, som dödatttllZtrl t 7 Sk&l[MU h6nn6S älskade;men 4aren är tömd

BerL ins
orkester-scherzo, hvari till sista droppen. Då faller hennesBmlioz instrumentatxooskonst lirar sin blick på dolken och med beslutsam
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Romeo och Julia
Dramatisk sinfonie af Hector Berlio.

För de af våra läsare, livilka ämna
åhöra detta verk, vilja vi härmedmed-
dela en kort beskrifning af dess musi-
kaliska innehåll och indelning.

Sinfonin sönderfalleri tvänne delar,
af hvilka den förra hufvudsakligen är
af instrumental natur, hvareinot iden
senare körer och soli äro inskjutna,

En eldig- sång för alt-solo förhärligar
den första kärlekens poesi uti entusia-
stiska ord och toner. Kören förtäljer
därpå Mercutios skämtsamma hånöfver
drömmarenEomeo, som låtit sig slås i
bojor af den öfvermodiga fédrottningen
Mab, hvars puts beskrifves i ett fin
scherzo för tenor. Iskarp kontrast
till denna lekande, lätta musik slutar
prologen med en försats, hvari de äl-
skandes sorgliga öde förutsäges.

Själfva sinfonien börjar därpå och
lär oss känna Eomeos melankoli, då
han ej vågar hoppas att kunna vinna

Fotografiatelier.

Carl Jaconsen &. C:o,

Fabiansgatan27, hörnetaf^Norra Esplanadgatan,isamma hus som:NordiskaBosättnimtillfälle att iännu högregradan hittils tillmötesgåärade kunderideras fordringar på ett, första k 9̂



Eli J*1HL JL fiKjßar Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

Velociped-Pepét.
Ständigt ett älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

Nr Velocipeder, t*
Fennia"'Velicipeder, inländskt fabrikat re-

kommenderas.
Mört European Cycle Export Co.

f. d. John Tourunen & C:o.

Ledig annonsplats

TvålfabriksHelsingfors
byktvålprima

rjnnes hos alla välförsedda handlande

K ' j|BL i

Fröken Gerda Grönberg
Gerda Grönberg har idag sin recett, hvar-

vid hon åter iör denna gäng tager afsked af Hel-
singfors. Fröken Grönberg har nämligen från nä-
sta spelårs början emottagic engagement vid Frö-
bergska truppen. — Det blir naturligtvis massmöte
ikväll af alla vänner till Gerda Grönbergsvackra
sång och glada humör.

Pä^Teg^M^MTSimäkSéi^E^^^^^^^
P^^T]enhai-fltiSon har ja,;* undersöktp.t.t, a,f hönöi^^Wß

sammansatt munvatten, kalladt GIH^^^^ylIbin Lenhardtsons Q
STOMATOL Qfår häröfver afgifva följande intyg: C*j

är oyalfärgad och till reak-
3C tiouciffäväg^iUsiuTsK^^^^^^^^^^^^^^^^Pß

2. Den värkar nedförd i tarmkanalen Qj
icke giftigt, /^djjf 3. Den förhindrarunder en tidafminst 3^24: timmar syrebildning imjölk. f2B4- den värkar 'upphörandeellerhör/st fiji

3JT väsentligt hämmande af förruttnelse- sjjO prosesser. Öl
<Q 5. Den dödar kolerabakterierpå Vg
af minut samt tyfsidfeberns,difterins och Vfl

rosfeberns bakterie på omkring Iminut, ffl
6 Den dödar utspädd med 2_ delar Q^Jr vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- sfl

nut,rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin-
dre än 2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie Q^3T på 3 minuter. 3D

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet \^sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildningc«ä för-
ruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk- \Jfik domsbildande bakterier,somdärstädeskunna förekomma, fi^måste jag på det högsta hos allmänheten förorda \Jfil dess bruk.

\& Att det samma äfvensom yttremedel imångahän- \^fi\ seende böräga en vidsträckt användningframgår osökt fi\t\if af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan.
Ö Stockholm, den 6 April 1895. Qf
fi\ Med. Dr., Docentibakteriologi vidKarolinska Institutet
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C. E. Lindgrens Swift"
Quadrant"

Borst & Penselfabrik
Bödbergsgatan 9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus. Diirkopp"Rekommenderar sina prisbelönta

tillyärkningar iparti och minut till
billigaste priaer. Återförsäljare er-hålla hög rabatt. Order frän lands-örten expedieras prompt. Wo!ff

C. E. Lindgren

Gambrini Resfaurant.
Itindholmjå^a

Tapisseriaffar.
Alexandersg, *7* T. 638.

OBS.! Enda specialaffär

£eéig annonsplats.

smällande dörrar eller förargas åt att dörrar ej
B fITI finiTl flTfil/Trfl a^as hängda, kan återvinna sinnesro genomatt

Irll \\\ ÅWnul låtauPPsätta dörrslutaren„Eclipse",somlevereras
UllllUllJ 1UluJlll af HelsingforsRullgfardinsfalbrik.

J Telefon1581

■«££--"

N22S!

Q. F. Stockmanns Velociped Depot.

1DRICKSGLAS i
7*4 släta till. . . . . . .1:50 per duss. £?*^J K?d:o med slipade ränder .1: 80 „ „ r>;

fea Glashandeln fe
£j Mikaelsgatan N:o 17, |£
V"] midt emot Jernvägsstationen.

Kafé du
Sonegatan 2

Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,hela
och halfva, som saltabiten 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. 33

C <
3 0

E.T3
CQ <Q
C»

__
I-©B

V) in
O O"-

Så

Velocipeddelar
och

tillbehör.
cffieparationer

utföras snabbt ochbilligt,

H.ÖIS.

Jacob J^cinhes
Hemgj. Papposser

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

S

®
■ Berlioz fann iagifvelsen till denna

® m sinfoni då han såg Romeo och Ju-
lla fpelas iParis af ett engelskt dra-
aaUskt sällskap. Han rönte starka in-ryekck af karaktärerna, hvilka under-
stoddea af framställarinnans af Julia

irei;> hvilken är tillökadmed nya och eleg
Bte- Pris för visitkortsfotografierFmV A

hand stöter hon den isitt hjärta. — utmärkta spel. Efter några år äktade
■Därpå följer finalen. Folket skyn- Berlioz denna samma skådespelerska;dar till grafven och där utspelar sig men deras samlif blef högst olyckligt,

en mäktig scen. Iden allmänna sor- främst till följd af ekonomiskt betryck,
gen och bestörtningen öfver det skedda Tanken på att; omkläda dramat imu-
jnblanda sig vilda förbannelser och sik, som allt sedan förstastunden före-
tämdrop af fäderna, hos hvilka det sväfvat Berlioz, tycktes han småningom
gamla hatet åter flammar upp, tills pa- uppgifva, tills han oförmodadt fann en
ter Lorenzo uppträder och bjuder tyst- hjälpare och räddare iPagariini, den
nad. Nu upptäcker han för dem det store violinmästaren, som förtjust af
rätta förhållandet mellan de två aflidna: Berlioz's tidigare sinfoni, „Harold i
ve voro ett äkta par, förenade af ho Italien," skänkte kompositören såsomn°ni, patern, utan föräldrarnas vet- ett bevis på sin aktning en anvisning
skåp. Och då de ilifvet icke funno på 20-tusen francs. Till tack för denna
möjhghet till en fridsam lycklig för- kungliga frikostighet började Berlioz
Dlng> allt för deras af hat förblindade med komponerandet af Romeo och Ju-
aaers skull, gå sökte de föreningen iHa, som han tillegnade Paganini. Så

döden. Anklagelsen träffar de hårda uppstod detta mastervärk, hvilket för
ädernas hjärtan och inseende sitt fel första gången uppfördesiParis 1839|

torsonaa de vid sina älskade barnsar. Yärket slutar med en ltäktigß
lorsoningsed, sjungen samfäldt af bägg^^^^^^^^^^^^^^^^^^B

Notiser

IS

— Fröken Adée Leanders med
spändfc intresse emotsedda kousert är i
dag iUniversitetets solennitetsaal. Den
utmärkta framgång, som kommit frö-
ken Leander till del iParis, S:t Pe-

tersburg m. fl. orter och aftonens ut-
märkta program skall för visso samla
allt, livad vår stad äger af konstvän-
ner, till den unga, talangfulla sånger-
skans konsert.—

Wiens teatrar. En ny satirisk
folkpjes Das Tschaperl (i Wien be-
tyder detta så mycket som enfaldig
stackare) af Hermann Bahr gick nyli-
gen öfver scenen å Carlteaternoch mot-
togs till sist med bifall, sedan opposi-
tionen bragts till tystnad. Författaren
har istycket inblandatnågra personliga
anspelningar. — En succés de rire till-
vann sig å Theater in der Josephstadt
en ny fars Das rothe Parapluie", ef-
ter franskan bearbetad af A. Landes-
berg och L. Fischl, musiken af Kapel-
ler. — För Deutsches Volkstheater har
lustspelsförfattaren Kadelburgbearbetat
ett från åren 1260 till 1330 härstam-
mande af kinesiske skriftställaren Li-
King-Tao författade stycke, betitladt
Hoei-Lon-ki". —

■ Istället för den
nyligen med döden afgångne Friedrich
Mitterwurzer har Joseph Ivainz, den
mycket omtykte skådespelaren vid Deut-
sches Theater iBerlin, engagerats för
Hot'burgtheater.

— Italienskaoperan11 padrone"
af Bolognesi, som hedrats med priset
vid en af Steiner iWien påbjuden
pristäfling, har mottagits med bifall vid
uppförandet i San Remo.

— Å Rossiniteatern i Venedig
har nyligen med lycklig framgång för
första gången uppförts en ny enakts-
opera B,efugium peccatorum" (Syndar-
ues tillflykt) af Lorenzo de Fabris.

— - Ny dansk opera. Kompositö-
ren Lange-Muller har skritvit en ny
4-aktsopera, kallad „Vikingablod",med
text af Einar Christiansen. Operan är
antagen af k. teatern iKöpenhamnoch
torde komma att uppförasnästa säsong.

■^

Tio zxLa,rlc om dagen kanna lätt förtjänas ge-
nom att sälja visitkort frän John Fröberg,7'V«-
spång Sverige. Begär profver!

T| TJ
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anta 'ekorationsföremaloch apparater,är därföre

50 tillhögrepriser
Eric Sundström.

Fabians</ at an 27.
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Brefpapper Moderna ryscher,spetsar,Avg. lik Bartwa; Fredr. Edv. Eklicrg. K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,band, sidentyg, crépe

Mineralvattenfabrik m. m.
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

Helsingfors, Alozandersg. 26. Bageri&Konditori. ytterst billigt Hutvudnederlag för Finland af
Pepsin. Cono. Langebok.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Pfellows Syrup.

Telefon 169olinierade,
hos Firma

52 Alexandersgatan 52
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj.Modeen.

Firmatryck utföros billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.

H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan 9.Helsingfors

hotex- :k: 3^£ !=»_
Onsdagen den 21 April Torsdagen den 22 April

program
program

1. Finländischer Reiterei-Marsch
2. Opern-Perlen, Quadrille 1. Ulanen-Marsch a. d. Operette Die

C. Komszak.3. Die Lautenschlägerin, Gavotte
4. Ouverture zur Gesangsposse »Noble 2. Sinnbilder, Walzer Philipp FahrLach.

A. Gisser 3. Liebende Herzen, Gavotte Zistler
5. Petit Marna, Polka franc, Ph. Fahbach

Ap Fp!

■i

6. Marsch-Potpourri Seidenglanz.
4. Introduktion u. Zigeunerchor a. d

Oper. »Der Trovator" . . .
5. Glöckerl-Polka

Verdi.
Havel,

Paus 6. Fragmente a. d. Operett Der Mi-
kado" A. Sullivan.

7. Englische Fest-Ouverture C. Fischer
8. Wintergartensterne, Chansonetten

Walzer]. Kersten
7. Ouverture zur Oper. »Don Juan" W. A. Mozart.9. Erinnerung an Rich. Wagner's Tannh-

äuser," fantasie I. Hamra 8. La Czarina, Polka mazur Ganne
10 Potpourri nach Motiven der Oper 9. Moment musical Fr. Schubert,

Bizet.»Carmen" Direktion Marie Pollak C. Fischer.10. Bunte Blätter, Potpourri
11. Ach Dora! Walzerlied A. Falkeuhagen

11. Wiener Waldesluft, Lied Schenk.
12. Loslassen, Polka schnell C. Mi Ziehrer

12. Brrrrrr! Galopp Richter

A

"w»

W:m EK;B ER G. Cognac-, Punsch- och VinhandelliJexande!gflJi2^^^

(giji^Frans^Lifforsäkrinbsgolagel M

LUR B AlNE,
«*0 miljoner Frcs. Wt^ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. (få

s§S{) Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- (J§
@R> ringar af alla slag. Genom samarbetemed (fs%
SS' sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- xg
S->s{) baiiic et la Seine beviljas de försäkradevid $0
&j\\ sjukdom ohc olycksfall särskilda förmåner, «g
gj^ hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-
fägj) säkrade och hans familj, som ock de per- (få
@h. söner, med hvilka han står iaffärsförbin-
ss? delse för den oundvikliga förlust, som enfj>{) sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- IM|
äjjjjh ler en olyckshändelse medföra. Bolagetefter- 4J?|]£? skänker nämligen, såsom allmänt bekant, jjj&,

premierna för hela sjukdomstiden och utbe- (j©
oft) talar 3/é af kapitalet,om sjukdomen är obot-

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

oi> därför särskildt att rekommenderaför her- (fik
*§£ rar affärsmän, då det gäller att säkerställa W

större affärsföretag genom lifförsäkring, ((K
Wh emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- (fik
ssv samma störingar svårare sjukdomsfall all- 2§

tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- ((§5
OJj) ges- och förlagsman stora förluster. rtjg

För dessaväsentliga fördelarerfordras
«K) icke några extra premier utan endast att (^
ayh den försäkradeafstår från den årliga vinst- (jijjg
*ÉZ! andelen. "-§

Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1. (^

Annonsera

»c&frogräm* cfålaåei"A'\ V\v\ "^

iOORJ*
—

■*

Annonserna ytterst billiga,särskildt om do ta
gas för längre tid.

Claes & Flenljes /)r IHvarje annonsör får sig ni .
UOS.. tidningen hemsand WS.!starka och pålitliga — -*- Gratis. -4—Pil-Velocipeder Annonser och prenumeration emottagas å tid-

ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp
säljas till billiffft pris på grund af de låga omkostna-
derna för försäljningen

Enkel landsvägsmaskin Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.Elegant „ 320—340 „
Kapplöpningsvelocipeder 360-370 „
Damvelocipeder 330 -350 „

Lösnummer i Laurents urbutikObs.! Billiga priser.
Mikaelsgatan N:o 2. Telefon 1332 och genom kolportörer.
TA Neooius.

J. C. M^XMONTÅN
Innehafvare:E.Nyberg.

diner & Spirituösa.
Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

iiiiSl^ili^åi Ijeca.l» annonsplats.
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

280 Fmk

fors.

Passionen"

H. Eomel

SIIst,
Bords-, Tak-, Vägg-,Piedestallampor:Kupor,Brännare
alla slags lamptillbehör,störstaurval.

085..' Partilampor, Lampglas, extra billiga.
Bordslampor, Alabaster, Vunderlampor.== Pompadotirs Parisar 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 största urval.

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, största sorti-ment. Brons, nickel, järn, träd, marmor
Ljusstakar,papparsprässar,läskare,pennhållare,penn-fat, penntorkare m, m.

'
Pariser-, Eococo-, Bambusmöbel,Konsoler Piedestaler.Hyllor, Byråer, Etagerer,
Skulpterade trädarbeten,Consoler,Hyllor Bord Blomställningar, Eökbordm. m.

'
Terracotta-,Plåt-, väggprydnader,medaljongeriBronsoch Composition, stort urval
Mckelarbeten I, 11. qual,Kannor,GräddsnäckorSoc-kerskålar Plåt, de Menage, Brickor, Fruktskälar Zladierer, KafFekök, Tekök m m
Terracotta, Porslin-, Majolikaprydnadspjeser.Engelska, Böhmiska,Sachsiska, Porsliner Favn.Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar DejeSeer ZZI '
Skalar, Fat, Bordsuppsatser"810mburkar^ mIT '

=

— -

a11a r.
OBS.! Extrabilligakoppar,(Nya mönster)stort

urval ifrån 3: 75 dussinet.
Lädervaror, Portföljer, Börser, Plånböcker,Eesene-
cessäires, med och utan inredning, mindre Kapp'
säckar, Eesväskor m. m.
Fotografi-album, flere hundra mönster störstaurval,
billigaste pris,
Japan och China varor (direkt importerade) största
sortiment, Säfmattor, Nytt, Nytt.
Förnicklade] och broncerade järnvaror,Hyllor,Blom-
bord, Etagerer, Paraplyställningar extra fina, &ca
stallampor, Stafflier, SoVvcri^uslion^^^^^^HVesuv billigaste Spritkök, H^^^^^lGloria Petroleumkök, IViiLtiskM
futan buller).
Broscher ifrån 10 penni till högre pris storturvaM

C
ot e p

ÖHLEQ
larn

Ulanen"

I*a. ia s

Skilnaden 15—17.

C. AVeinberger

Lukt och Bökfritt

Aflvotat JOHN SVANLJUNG* H.vif^z*"^ kiipcr och a^s?nUIUHUI UUllll UiniIIJUUHU, Helsingfors Alexandersgatan N:o 52 2, o,
deP»PPerj ombesörjer patentansökningaroch regis**

. af varumärken Finl^d «ék de flesta andra land.


