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/ Basängbad Rekommenderas. \fl
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G. A. Wicketrom.Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag o
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Billigaste premier. Snabb och
Telefon 231.

Oskar Fröberg. A. W. EKLUND & C:oG. Tahfs Kaserngatan 4S, Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager afYlle- & Tricotvaruaffär Specialaffär för

PORTMONNÄER Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT.

N. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
Välsorteradt lager, billigapriser.
Hufvuddepot af D:r Lahmanns

billigapriser.

Juho Wirtanens
JSKeAFFÄM.

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

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

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon.Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.
UnionsgatanN:o 17.

Hjelt & Lindgren-

€*P TIWWTSTTI åTTT Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
„ JL. JL# JL JMfiAlJl# AAJU Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk.pr duss. (Catanis hus.)

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 2 April. 1897,

kl. 7,30 e. m

För femte (22:dra) gången

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

af Felix Mendelsohn— Bartholdy.

Personerna
Herr Lindroth

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

Tllcscu-.. li-rrtl.u il \ I 11. Ii^^^JHippolyta, Amazonernas drottd
ning, hans trolofvade .I

Egeus, en athenisk ädling . .I
Hei-mia, hans dotter I
Lysander Vi. r ■ I
Deinetrius/hennes fnare |
Helena, Demetrius öfvergifna

fästmö
Philostrat, hoflntendent . . . .
Qvitten, timmerman
Snugg, snickare
Botten;väfvare
Flöjt,blåsbälgsflickare
Snut, kittelflickare
Magermau, skräddare

Fru Biégo.
Hr Wetzer.
Hr Lindh.
Hr Enström.
Hr Eiégo.
Hr Swedberg.
Hr Beckman.
Hr Svensson.

Hofpersonal

Oberon,Elfkonungen
Titania,Elfdrottningen
Pnck

Fr Gerasimowitsch
Frk Holmlund.
Frk Bonnevie.

Elfvor iOberons och Titanias hof.
Skådeplatsen: Athen och en skog idess närhet,

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

-■^iilßpPSlip'

Fru Bronislava Gusikewitsch
Fru Gusikewitsch,prima ballerina vid Alexan-

dersteatern, applåderas hvarje afton synnerligen
lifligt för den djärfhet och säkerhet hon utvecklar
i sina karaktärsdanser, äfvensom för den plastiska
grace hon ådagalägger iden klassiska genre!n.

åh1E f Fologrbf SUNDBTROMB annons"" -■■W "
:l andra a tredje sidorna.

SUOIM. TEAATTERI.
Perjantaina 2 Huhtikuun p:nä 1897.

Kello 7:
näytellään

Don Carlos
Espanjan Infantti.

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

Honkilöt
Filip 11, Espanian kunnigas . . .Benjamin Leino
Elisabet Valois, hanen puolisonsaKatri Eautio.
infanti Don Carlos, hanen poikansaKnut Veckman.
lnfanttitar Klara Eugenia, hanen tyt-

tarensa
— — — — —

Herttuatar Olivarez, ylihovimesta-
rinna Mimmy Leino.

Prinsessa Eboli \kuningattarenfMaria Bängmar
MarkiisitarMondecar/ hovinaisia \Olga Salo.
MarkiisiPösa,Maltalaisritari") g« tAxel Ahlberg. I
Hertua Alba Iff iKaarle Halme.j
Kreivi Lerma | g- g |Emil Falck. I
Herttua Feria J H M (.Evert Suonio.I
Domingo, kuninkaan rippi-isä . . .Otto Närhi. I
Suur-inkvisitori Adolf LindfoKi
Dun Ludvig MiTrndn. ;innii.^i.nj;^^^^

hovilääkäri. . .
Kuningattaren hovipoika
Upseeri

.Aleksis Rautio..Sirkka Hertzberg..Hemmo Kallio.
Espanjan ylimyksiä. Hovinaisa. Hovipoikia. Henkivartijoita.

(Ensimmäinenkuvaelma Arunjuezissä, muut Madrisissa).
l:nen kuv.(Aran.juezin puisto). ) M:säs kuv.(Kuninkaankabi-
2:nen „ (Kuninkaanvastaan- netti).

otto-sali). Lyhyt välinäytös.
S:mas „ (Avonainenkäytävä). 10:neskuv.(Avonainenkäytävä).
4:jäs „ (Prinsessa Ebolin ka- Lyhyt välinäytös.

binetti)- ll:ta kuv. (Kuningattaren huo-
Lyhyt välinäytös. ne).

s:des kuv. (PrinsessaEbolin ka- 12:ta „ (Vanki-huonekunin-
binetti). kaallisessa lin-

6:des (Kuninkaan makuu- nassa).
huone). 13:ta „ A. (Kuninkaanhuo-

Lyhyt välinäytös. neenetu-sali).
Tanäskuv. (Kuninkaan kabi- B. (Kuningattaren
■■^H netti). huone).

I(Avonainenkäytävä).
välinäytös.

B.sas

Bkåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:Konto M̂ ĉtlLa^noE
NR.° 3

Alla dagar TT Ä♥*> 1 f iTO B AUa dagar

Middagskonsert &». « Q w AtionKonseri
från kl. 3 e. m. W/oH©r GChwalOGn. från kl. 8 e. m.

K TI-, g-^ . o-a it FÖPSta Ateliern1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -T7\ f\ fT» f\ éT* "D A"O
JOj CiTi^.lllDGTÖ' Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). J? \J JL \J \J(IX£%. JO ». j-4. wutiiiiwcig Helsingfors, Alexandersgatan17.

J. H. WICKELS
?!Ma!!!i,a

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

§ Magasin du Nord. 5
Största specialaffär ilandet för: f^/

Q
—

>-.© Sidenvaror, Sammets- & Garneringsartiklar."*<
—

Q
X Ylletyger af alla arter förBal-, Visit- ochPromenaddrälc- X
W ter, Damkappor,Pelleriner Jaquettes m.m. \f

2 X)ädnings <% ){appskrädderi ©
under framstående ledning.

00000000000000000000000000

AXEL PALMROOS
Vlaafiax.

Lager af fina äkta VltlSPj
Cognac, Llkörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

IMonsgatan 28,
(vis a, vis FöJreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter. —
Specialité: CRjA V A TTE R.
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Hyska JBraifidfÖFsäkrin^sbolaget cE7SS?t

liberal reglering. W. STENOERO, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen
Kontor KT. MasasinssataxiItfso X. Telefon 23!.

Ledig annonsplafs
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Brandt & Blomber»o
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

Helsingfors Äbo Uleåborg

Mikaelsgatan 19

Rover
(England) m>

9Cleveland
(Amerika)

Styria
(Österrike)

utmärkta och ber&mda
veiocipetler.

Magnifika Haapavesi, Torueå och Kajana
skidor

¥¥¥¥¥¥¥¥¥?¥¥¥¥¥¥¥

Operakällaren. Middags- & Aftonkonsert. Table

JULIUS SJÖGREN 1
Mikaelsgatan4, Centrals hus.

Yllc^ och frihofvaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

!2 ISKaiBIIiHaKMB3IiaaB3SIHESKHIiQMIE

Ledia annonsplats.

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968.
OBS! Realisationunder Mars ]månad.

Beställningar emottagas

Helsingfors' Rullgardinsfabriks
tillvärkning-arrekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmngasin,N. Esplanadg.

H:fors Nya Tapotaffiir, Unionsgalan 32.
Josef Vilierg,N. Esplanadg. S7,1tr.

T. Wfater, Skildnadsg. 19.
H.Kkbom, Alexandersgatan 17.

John Paischcff, Brunnsgatan 12.
A. Hellman, Alexandersgatan 48

Filharmoniska Sällskapet

64:de Populära Konserten
iDSr£fcn.<aLlx.årsli\a.s©t.

Lördagen den 3 April 1897

Program
Ouverture till op.„Flotte Bursche" Suppe
Am Wörthersee", vals Koshat,

Martlnl,3. Gavotte (ny)
4. Die Fischerinnen von Procida" ta-

ramella s«#:

PAUS

Moszkowski■>■ Förspel iiil o]i. B);il)(lil-M
8- Polonäs n:o 2 (A-dur), för violin Wieniaivski

(Hr. Willy Neumann).
7. 1812", Ouverture soldnelle Tscluäkowsky

PAUS

8. Ett bondbröllop (2 satser) Söderman
9. Harpa och speldosa" Braun

10. Kröningsmarsch Kretschmer,

Konserten l»öi-jar kl. Va 8 in. e.

Carl Jacobsen & C:o.
j^^«fß (C- F, Maury).

SII3BI Generalagent för

Humbers »ch Progress
förstklassiga]

VELOCIPEDER.

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

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

För årg. 15 mark.

Hagelstams bokhandels
FILIAL

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

Hagelstams konsthandel.
N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)

Taflor, antika möbel, all slags konstindustri

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti och minut af endastäktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

r

Godt material,
omsorgsfullt arbete.

R. Faltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg. 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

Endast god kvalitet!
eotumßia!

t&Cartforé!
Sfoevers Siraijl

fallas!
Sfiaffir!

Arthur Bergström.
Helsingfors,

gyjj) Central-Passagen. f/j^.
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Från Stockholms teatrar.

Wasa teaterns senaste nyhet är den
beryktade författaren Oskar Wildes
skådespel „Solfjädern". Det iallo mo-
derna skådespelet utgifver sig vare en
skildring från våra dagar af det sed-
liga tillståndet bland Londons uppei
then thousand". Den unga lady Win-
dermere firarsia tjuguförsta födelsedag,
då hon på samma gång blir myndig,
och har af sin man fått ipresent en
solfjäder. Kort före aftonens fest i
hemmet med anledning af födelsedagen
upptäcker lady Windermere, att hennes
man står i förhällande till en viss my-
stisk dam, mrs Erlynne, hvilken Lon-
dons alla gyllne vivörer känna, hela
Londonsocietetea skvallrar om och in-
gen vet, hvem hon egentligenär. Lady
Windermeres man erkänner att han
känner den bedårande damen,Jorsträkj
ker henne betydande sutnmorH samt
fordrar att hans hustru skall invitera
henne till aftonens fest. Da hon väg-
rar, gör han det själf.
'"Mrs Erlynne kommer, väcker sensa-
tion, väcker skandal genom sitt upp-
trädande gent emot den unge värden,
gör dennes svartsjuka hustru utom sig

till den grad, att hon midt inatten,
etter festens slut, beger sig till lord
Darlingtons ungkarlsvåning för att in-
vänta honom från klubben. Denne lord
har nämligen länge förgäfves deklame-
rat sina passioneradekärleksförklaringar
för den unga ladyn. Nu, då hon isitt
eget hem trott sig bevittna sin mans
skamlösa otrohet,uppger hon alla mora-
liska betänkligheter och besluter sig för
att gå honom till mötes.

Den mystiska mrs Erlynne har emel-
lertid fått reda på lady Windermeres
nattliga flykt, ilar efter henne och fin-
ner henne värkligen i lordens arbetsrum
ilagom god tid att hinna gömma både
henne och sig själf bakom draperier,
då lordenmed sina vänner — däribland
äfven lord Windermere, den äkta man-
nen — hemkommer frän klubben. En
af herrarna hittar plötsligt lady Win-
dermeressolfjäder, födelsedagspresenten,
i rummet, lord W. far upp som ett
rytande ungt lejon; det artar sig till
ohjälplig skandal — då den okända
mrs Erlynne framträder från sitt göm-
ställe och förklarar, att det är hon,
som medhaft solfjädern till lord Dar-
lington; hon har tagit miste på ladyns
och sin egen solfjäder. Under denna
rorklaringsscea smyger sig lady Dar-

lington ut ur rummet och hem till sig
igen.

Mrs Erlynnes rykte är nu emeller-
tid fullständigt förstördt: hon måste
lämna London,det inser hon själf. Hon
kommer för attåterlämna solfjädern till
lady Windermere och därjämte taga
farväl af henne för alltid, henne, för
hvilken hon offrat resten af sitt länge
sedan allt annat än goda rykte. Hvar-
för hon bringat detta offer, det får den
unga ladyn aldrig veta,men författaren
upplyser dock publiken däromien scen
mellan henne . och lady Windermeres
man: hon har nämligen genom detta
offer räddat sin egen dotter — hvilken
aldrig känt sin mor, mrs Erlynne —
frän att begå samma felsteg, som hon
själf, modern, i ungdomligt lättsinne
begått.

Pjesen bjuder på en spirituel dialog,
fladdrande öfver ämnen af raffinerad
depravationsamt vidare på ett par värk-
ligt effektfulla scener, den ena, som
bildar tredje aktens slut, af storartad
värkan, samt den andra, i fjärde akten,
af innerligt gripande karaktär.

för-Spelet var iallmänhet godt^^^^l
träffligt hos mer än en bland de upp-
trädande, uppsättningen ,;stilfull, som
alltid på Wasa teatern.

'hote & å la carte.
Vid premiären satt publiken under

de två första akterna undrande och
osäker, reserverad och på sin vakt.
Efter tredje bröt-iisen och bifallet slapp
löst, och efter den fjärle akten rådde
en fullständig, varm förtjusning. Det
var ocksä en publik, om hvilkens stör-
sta kontingent man kunde antaga, att
den imer än ett afseende var osäker.
Dels kände den inte stycket förut,dels
viste den att författaren suttit på tukt-
huset, och af en författare med sådana
minst sagdt oregelbundna föregåenden
kunde man vänta litet af hvarje. Där-
(ör var det bäst att akta sig för öf-
verilningar. Intressant var pjesen från
början, rolig hela tiden, men

—
man

kunde ju ej veta hur det skulle sluta,
det kunde ju sluta osedligt, och tänk
om man dä hade brutit mot taktens
lagar och applåderat förut.

Sidra teatern håller f. n. på meden
at Blanches bearbetningar, en stufning
frän franskan till. tyskan till svenskan
kallad En trappa upp och på nedra
botten". Hur i alla dar kan en van
pjestillagare hitta pä nägot så tokigt,
som att dela af scenen på den leden!
Man såg naturligtvis bara hälften af
de aig i kräslig lyx hofverande öfver-
klassarnas lif och ingenting af deras

CD
00
o

II
E^tr

O hj
O ff

OM■

O
CD
■

fäll

s>§ 6
a Q* p*

IS;
i—

*"
03"-^

tSrie
Fotografiatetier.

■

-o

Fabiansgatau 27, hörnet af Norra Esplanadgatan,.isamma hus som Nordiska Bosätta
tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunderideras fordringar på ett första

*"



i
O
O

t "O
1%.
'1
"5o .2

AXBSL Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

Kongl. Karolinsk Institutets
Bakteriologiska Laboratorium.Velocif»ed-I»ei»6t.

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

nr Velocipeder. ~m

-—
■ -^*- -^m- -^^ 'v

I IQ

Öl Iq
01 In

t,MT*JI'.W.*JI*H'JtJ 3t'lil*liB*M'W'M%^^ %̂^^p'^*^^^^vi#^& .^^l

Ledig annonsplats

TvålfabriksHelsingfors
prima byktvål

0000

gg* Fransk Lifförsäkrinbsgolaget

"ktiekapital: 12 miljonerFrcs^^^^Bß
@ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. (^
SgSj) Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- ((j§j
@h ringar af alla slag. Genom samarbetemed ijjgs
SK sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- S£feSSf) baine et la Seine beviljas de försäkradevid !§g
gg)) sjukdom ohc olycksfall särskilda förmåner, (jjöJS' hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- W

säkrade och hans familj, som ock de per-gjj) söner, med hvilka han står iaifärsförbin- (jfaJs: delse för den oundvikliga förlust, som en W
*§{J) sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- (Qp
gj)i ler en olyckshändelse medföra. Bolaget efter-

skänker nämligen, såsom allmänt bekant, ;g*premierna för hela sjukdomstiden och utbe- ((j$
jgJfYj talar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- (jjg»

lig och resten vid dödsfall.
Bolaget LTrbaines försäkringar äro \(j@

0% därför särskildt att rekommendera för her- (Äs|rar affärsmän, då det gäller att säkerställa W
större affärsföretag genom lifförsäkring, (j^
emedan sjukförsäkringenmotväi-kar de led- (ÄÄsamma störingar svårare sjukdomsfall all-
tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- (jjgj
ges- och förlagsmanstora förluster. (Ägs

För dessaväsentliga fördelarerfordras ;»|f
®J) icke några extra premier utan endast att (^

den försäkradeafstår från den årliga vinst- /fjrä
andelen.
Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1. (j§|

§ @arlvon iffinorring. få

om

CO

På begäran af Tandläkaren Herr A.Lenhardtson har jagundersöktett af honom
sammansatt munvatten, kalladt

Velocipedtillbehör af alla slag. Störstareparationsverkstadilandet.
2. Den värkar nedförd i tarmkanalenicke giftigt.John Tourunen & C:o.

Helsingfors, Norra Esplanadgatan N:o 41.

Albin Lenhardtsons
STO3MATOL

och får häröfver afgifva följandeintyg:
1. Lösningenär opalfårgad och till reak-tionen svagt alkalisk.

3. Den förhindrarunder en tidafminst24: timmar syrebildningimjölk.
4. den värkar upphörande ellerhögst

väsentligt hämmande af förruttnelse-prosesser.
5. Den dödar kolerabakterier på V2minut samt tyfsidfeberns,t/ifterins ochrosfeberns bakterie på omkring 1minut,
6 Den dödar utspädd med 2 delar

vatten kolerabakterier på mindre än 1mi-
nut, rosfeberns och difterinsbakteriepåmin-
dreän 2 minuter samt tyfoidfeberns bakteriepå 3 minuter.

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medletsålundaeger förmåga att upphäfVasyrebildning ochför-ruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk-domsbildandebakterier,somdärstädes kunna förekommamåste jag på det högsta hos allmänheten förordadess bruk.
Att det samma äfvensom yttremedel imångahän-

seende böräga en vidsträckt linvändning framgår osöktaf dess ofvananförda starkt bakteriedödande värkan.
Stockholm, den 6 April 1895,

Med. Dr.,DocentibakteriologividKarolinska Institutet

finnes hos alla välförsedda handlande
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Ledig annonsats.

Gambrini Restaurant.
jÅ^a Lindholm

Tapisseriaffär.
Alescandersg. "7. T. 63a.

OBS.! Enda specialaffär

Pakettbärare
stämplade med firma adress i bransch levereras af

Helsingfors <ffiullgaréinsfaßrifi.
Telefon 1581

_ _, smällande dörrar eller förargas åt att dörrar ej
IlOTI nniTl OTOwfffl fållas stängda, kan återvinna sinnesro genomattVII \AI\II/I låtauppsätta dörrslutarenEclipse", somlevererasDUU Ull111 UlUJlf1 af HelsingforsRullgardinsfabrik.J Telefon IgBl

fe)
m

8©

Affa
!t arb.

ben och fötter. En tröst,var det ialla
händelser att iakttaga, att trossbotten
tycktes stark nog,man hade ju kunnat
tänka sig möjlighetenatt en grym och
rättvis försyn hade låtit dem midt i
deras högfärdiga framfart dimpa ner
till det fattiga och hederliga folket på
nedra botten.

Tack vare emellertid både det ena
och det andra, som man af ofvan gjorda
antydningar kan förstå, är detta ett
stycke för raderna. De visade också
sitt erkännande genom ljudeliga applå-
der, tendensapplåder.

För öfrigt vore det snart på tiden
att slippa ifrån alla des^a pjäser frän
40 talet. Man är snart genomled åt
alla dessa krinoliner och lockar å k
Barége, all denna instängda lukt af
klädstånd och vindskontor, som såväldramatiska-, södra- som folkteatern pä
senaste tid bjudit Stockholms publik
Pä. Det måste bl^nnorlund^ochjßtblir det no.o- oeksnß snart

S. T.

»^s^gjr*

Notiser.
— Björnsons skådespel „Maria

af Skotland", hvilket kan betraktas
som ett slags förspeltillSchillers „Ma-
ria Stuart", har uppleivat en lyckad
föreställning å hofteatern iMeiningen.
Stark affekt gjorde särskildt mordsce-
nen på sångaren Rizzo och följande
scener

— Ibsen iLondon. Från Thems-
staden meddelas: »Indepedent Theatre"
ämnar uppföra én Ibsenserie imaj må-
nad, på så sätt att Frun frän hafvet",
nVildanden" och Ä Ett dockhem" gifvas
en vecka hvar, och serien afslutas med
en extra föreställningaf Gengangere".

— Till kejser Wilhelm I:s ioo:de
födelsedag bar Fedor von Koppen
förtaltat ett enakts fosterländskr, fest-
spel med sju tablåer, betitladtBarbar-
ossas Traum". Stycket har antagits
till uppförande af någ" större scener.

— En ny balett Die rothen
Schuhe" af Eegel och Hassreiter, mu-
siken af Madev, väckte bifallåk.operan
i Badapest.

— En venetiansk folkskald, den
populäre dramatiske skrifställaren oria-
cinto Gralliana, har aflidit på ett sjuk-
hus i Venedig. Galliana ville skänka
nytt lif åt den venetianska folkteatern
och höja den, hvarför han skref kome-
dier pä venetiansk dialekt med Goldoni
som förebild. Han hade stor fram-
gång, ochhans stycken uppfördesihela
Italien. Galliana stod i spetsen förett
resande sällskap, hvarmed han besökte
alla Italiens städer. År 1892 kom han
med detta teatersällskap till Wien och
uppträdde med storartad succé.s på mu-
sik- och teaterutsrällningen därstädes.
Han afled vid 45 års ålder.

— De historiska styckena växa
Under denna rubrik skrifver Berlinei
Tageblatt: Skrifställaren Adolph Roset
har nu erhållit konungens tillstånd til
uppförande af teaterstyckena Mark
steine. Fiiaf Tage preussischer G-e-
-solychte^^^^For.sta dagen: „Faderns

BAudniiiiii?Rn :,.Den ungetestamente"

' Telefon. 83.

konungen". Tredje dagen: „Fredrik
den Store". Femte dagpn: Krönta
andar". Uppförandet af det till denna
cykel hörande fjärde stycket „Soldat-
hjärtan" hade redan förut blifvit be-
viljadt. Vidare har Victor Laverrens,
författaren till det historiska skådespe-
let Jaczo, der Wendenfiirst" och dra-
mat König Ring" fullbordat ett nytt
historiskt skådespel i fem akter. Det
bdtitlas Kaiser Rothbart" och är det
första värket ien cykel af Hohenstau-
fen-tragedier, hvilka liksom Jaczo -l

skola upprulla en bild ur det tyska
folkets utvecklingsgång.

— Festspelen iBayreuth komma
detta är att ega rum under tiden 19
juli—l9avg. under 20 aftnar. Till
uppförandekommerParsifal" och Nib-
elungen-Ricg-'. Utlämnandet af inträ-
deskort —

å 20 m-ark stycket förnum-
rerad sittplats per afton — började
den 1 mars.

Tio mark om dagen kunna lättjtörtjänas ge-
nom att sälja: visitkort från John Fröberg,Fin-
spång Sverige. Begär profver!
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C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta

tillyärkningar iparti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hälla 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

GLASHANOELN
Mikaels atan N:o 17,

midt emot ernvägsstationen

*en, hvilken är tillökadmed nya ock elegi
'etc. Prb för visitkortsfotografier Fm> *:50 till högre priser

anta dekorationsföremåloch apparater,är därföre

ESPLANAD-KAPELLET.
Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska oclißhenska
viner m. m.

å 75 p. per seidel (Schoppen).

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2,50

Kale du iiord
Soflegatan 2

Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,helaoch 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 Ag~nes Jo-
hannsenutex. från Kongl.
Hof Fältskär Ch. Berggren.

J 1^ Mikaelsgatan I,
ing. från porten (Entresol.)

Ledig annonsplats

Jacob J^cinkes
IPapijrossel1Hemgj.

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

Eric Sundström.
Fa bians <) a tan 27,
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ALEXANDERS TEATERN.

Balettsällskapet,
under anförande af Artisten, vid Kejserliga Tea-

trarne F. Wittig, gifver föreställning

Fredagen den 2 April (21 Mars)

kl. 8 e. m

Under benägen medverkan af Operasångaren

Herr N. P. Muller.
Enligt följande program

Balett ur Operan

Gioconda.
Musik af Ponschielli

..Thmnarne", balett med diver-3:dje akten,

tissement. Kosmopolitana", balett.

Utföres af Prima Balettdansöserna:Fr:aBianca
Gelatto och Gusikewitscb jemte Her:e Wittig, Nisjinski
samt balettsällskapets hela personal.

3:dje akten (fullständig) ur Operan

Robert le Diable.
Musik af Meyerbeer.

Sångpartiet utföres af Herr N.Muller.
Personerna

Robert
Héléne

. Herr N.Muller.
F:r Bianca Gellato,

Under medverkan af hela balett-
personalen

Danse r: ,
1. Be dödasprocession",2. Bacchanal",

3. Scen", Eoberfs aria sjunges af HerrKT. Kuller.
4. Stor Balett", a) Frestelse till dryckenskap.

b) „ „ spel.
c) „ „ kärlek.

5. Final", Furiernas dans, utföres af hela ba-
lettpersonalen.

BiYeftissement
Balett ien akt

Personer
Prima Balettdansöserna:Fr:a BiancaGelatto

och Gusikewitsch, Her:e Wittig och Nisjinski
samt hela balettpersonalen.

''■:.,. =-^iißSHÉHlifÉiiim£B^l^*i^^

Claes & Flenfjes
starka och pålitliga

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

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

Obs.! Billiga priser.

Mikaelsgatan N:o 2. Telefon 1332

Th. Neooius.
J. C. IVLEXMONTAN

Innehafvare: E. Nyberg,

Biner & Spirituösa.
Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

Ijoc3.igrannonsplats.
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Bords-, Tak-, Vägg-,Piedestallampor..Kupor,Brännare Skriftyg ifrän 75 penni till 1'25 mark, största sorti- OBS.! Extra billigakoppar, (Nyamönster)stort
alla slags lamptillbehör,största urval. ment. Brons, nickel, järn. träd, marmor, urval ifrån 3: 75 dussinet.

OBS.! Partilampor, Lampglas, extra billiga. Ljusstakar,pappersprässar,läskare,pennhållare,penn- Lädervaror, Portföljer,Börser, Plånböcker, Resene-
Bordslampor, Alabaster, Vunderlampor. fat, penntorkare m. m. cessäires, med och utan inredning, mindre Kapp-

:=PompadoursParisar Nouveau'tes Pariser-, Rococo-, Bambusmöbel,Konsoler,Piedesta- säckar, Resväskor m. m.
Tre (3) delade Toilette speglar (NYTT) stort urval. ler.Hyllor, Byråer, Etagerer, Fotografi-album, flere hundra mönster största urval,
Bålarafglas,fayans,metall,Störstasortiment. Skulpterade trädarbeten,Consoler,Hyllor,Bord,Blom- billigaste pris,

NYTT! NYTT! ställningar, Rökbordm. m. Japan och Ch
'
ma varor (direkt. terade) största

Väggprydnader (för matsalar) Terracotta, Tramålningar, Terracotta-,Plåt-, väggprydnader,medaljongeriBrons sortiment, Säfmattor Nytt Nytt I»*." och Composition stort urval, Förnicklade] och broncerade järnvaror,Hyllor, Blod
Kristall, Brons, Ljuskronor, Kyrkkronor, Kronor for NxckelarbetenI11. qual,Kannor, Gräddsnäckor,Soc- bord,Etagerer, Paraplyställningar extra fina, Piedel
gas- elektriskt ljus. Lampetter för ljus. kerskalar, Plåt, de Menage.Brickor, Fruktskålar, Sa- stallampor,Stafflier ,Sl"rvcr;..-llsWiL____^^É
Lampslöjor, Skiirmar, siden, crépe japon, satin, pap- ladierer, Kaffekök. Tekök,m. m. VrKl|v bim te Spritkö]

'■^■^^fl
per störstaurval. Terracotta-, Porslin-, Majolikaprydnadspjeser. Gloria petroleumkök Praktiskt!

Amplar från 5: 40, stort urval, Wiener, Pariser Engelska,Böhmiska,Sachsiska, Porsliner, Fayanser, (utan buller)
galanterivaror af alla slag, Bronser, Hyllor,Figurer, Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar,Dejeuneer,Kannor, Broscher ifrån 10 penni till Lö-re pris stort. urvaß
Pendyler, Skriftyg, Armstakar, Ljusstakar. Skålar, Fat, Bordsuppsatser,Blomburkar, m. m. H

triirnlrot IfIUM (IVÅffIT illMd vieehäradshöfding,
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Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

Telefon 169,
olinierade,

Firniatryck ntföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat15.

Fredagen den 2 April

program
1. Soldateska, Marsch
2. Valerie-Walzer C. Linka,

3. Ouverture zu dem Schauspiele Der
Sonnwendhof E. Titl.

4. Turteltäubchen, Polka mazur. K. Janda.
5. Muss nun weiter meine Bahn, Lieda

d. Volksoper nDie 7 Schwaben"
6. Potpourri nach Motiven der Oper

Trovatore,, Verdi,

I» a, ix s

7. Ouverture zu. Oper Fra Diavolo" Auber.

8. Militärisch, Polka franc
9. Air Gavotte

10. Em Strauss a. d. Ferne, Popourri I.N. Kral.

11. Glöcklein von Ferne, Walzerrondo A. Kreuzberger.
L. Kuhn12. Nazi-Marsch

Modernaryscher,spetsar,Åug. LudY. Eartwa:
band, sidentyg, crépe

Fredr. Edv, Ekberg.
Bageri&Konditori.

Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alosacdersg. 26,

ytterst billigt

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

52 Alexandersgatan 52 H. ELLMIN.
9 Alexanderagatan9.Helsingfors

HOTEL ?£. -^Dbv£ I=_
Lördagen den 3 Mars

program
1. Mirzl-Marsch
2. Opern-Perlen, Quadrille
i. Cäcilien-Hymne
i. Ouverture zur Oper.Don Juan"
5. Fata Morgana, Polka mazur,

C. Millöcker. 6. Potpourri nach Motiven der Oper.

I* St U. SI

7. Ouverture zur Operette »Orpheus in
der Unterwelt"

C. M. Ziehrer 9. Die Schelmin, Polka franc,
G. Bolzogni, 10. Grosse Fantasie a, d.Oper.Der Ba-

Direktion Marie Pollak
11. Mein Traum, Walzer
12. Weana Chic, Marsch

a eOMiLR
Galanterivarnaffä r.

Jos. Pollak,

Romel.
Gounod
W. A. Mozart.
Joh. Strauss.

Gounod,

J. Offenbach,
Handel
Karl Janda,

R.Leoncavallo,

Waldteufel
E. Hornischer

I.N. Kral

8. Largo

m. m.

nFaust"

JJIZZO

K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

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

Lukt och Rökfritt


