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(Die versunkene Glocke.)porman Menscbcl näytöksinensatudraama Kirjoittanut Gerhart

i 5 akter af Qerhard Hauptmann Hauptmann. Suoment inut Jalmari FinneSkåd

|h4
ilö !_______

Axel Ahlt _3

w
Henscli
Malin.
Hanna,
Bertha

Mag _, hanen vaimonsa Olga Sa

Heidän 2:si lastansa
Hr MalmsWalth.

Sieben]
Pastorneliafvare af hotel
Koulumestaribvanen Pietari Alp

Wermels Oskari Salo. !»
SS?Vanha metsänoita Mimmi LähteenojaFru Wermelskirch . .

Frauziska, deras dotter Gerhard Hauptmann Rautendelein, alku-aine olerGeorg, kypare
_nde

Fru Eliasson.
Hr Hultman.
Hr Stavenow
Hr Lind.
Hr Deurell.

Vesihiisi Adolf LindforsFabig, ha
Metsanpeikko Hemmo Kallio srrad intressant premiär, då Hauptmanns saig hos Hensohel

Franz, 1
Hauffe,
Lilla K.
Hildebrs
Grupert.

Siebenhaars son
smed. . . gospel „Die versunkene Glocke" för förstagångengick Keijuja ja kääpiöitäHr Erlin.

Hr Carlsson
Hr Sjöström

tvei n var fullständig lapahtumapaikka on vuoristo ja kyla sen juureila
En bran

cm
Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo I^B

ja loppuu k:lo ]/dl.Börjas kl. 7,_0 ocb slutas omkr. 10 e. 111 SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

OKontor Mikaelsgatan N:o 3& Lillörsäknngsaktiebolag:„SKÅNE", Brand- G. F. CARLANOER.

OHOTEL KAMP.
__!
fl g_____ <_ i-f A.TEL.IEM, A.POLLO. "____»
K 1 _M5J

__ Jacob Ciunödvists fotografisßa Jltelier
Alexandersg. 19 (ing. fr. fiagasunasg. 2.)

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

__if. Ai__-i>iii'so "__
o COEli itriska Affär, Utför omsorgsfullt ocb tillbilliga priser allt fotografiskt arbete såväl

mom som utom atelieren. telefon 2453. Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt la. er, billiga priser<\kta
Äxa LindholmTel l-iner ech spirituösa Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un--..Hedningar,

Ringledningar etc, Btc. ca

SS"
derkläderlandet hosTamsseriaffär, ld

"
Begär Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's iHjelt & Lindgren

skaTelef. 6 38.)Alexandersgatan 7
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Filthattar
stort urval billiga priser lios

Firma li. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

Eelsiite MMI
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2. Telef 491

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade löremål för glöd-
ritning och träskärning. Färger för trä och läder
Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt.

JULIUS SJÖGREN
m.ka.lsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- och trikovariiaftar.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland for
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Ledig annonsplats

Café Suedois
N/ilhelmsgatan N:o 5.

Telefon 13 75

OPERAKÄLLAREN.

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan 80,

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständiggaranti.

BODEGA ESPANOIAFilharmoniska Sällskapet. Helsingfors.
Försäliningipartioch minut afendast äktautländska

VINfiR &
SPIRITUÖSA.

73-Å'jz
Ständigt lager af färdiga"populära V^oqsertsn.

BAK -VKi.AI» EK.
Lördagen den 15 April kl. */_ 8 e. m. Beställningar emottages,

Nya Barngarderobßii
"2 Mikaelsgatan __■

\mLarsson
Societetshuset

MARIEBAD
Proqra m Mariegatan 13,

halfbad,Ouverture till op. Di_hter und serverar DästaJtallbarsbad, sprit-
finnbadstu, karbacTJJ.^B

:'Baiier" Suppé
Estiuliaiitina. vals Waldteufel
Siciliano Bach __\.l__ tietoolaget

Ballet egyptier! Luigini IRIS
Paus 29. Fabiansgatan _.er

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London
Ouverture till op. ,,Friskytten" Weber Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyger, kre-

tonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakeri

Pallade, för basun Scheele.
(hr K. Grohmann.)

Saint-SaensalgerienncM
Prelude.
Reverie du soir. Marche militah.. francaisi

3^ Moderna
J .i.JL Herrhattar
-jKIE.1. Hl^p^flnaste engelska o. italienskafabrikatPaus

Fackeldans Meyerheer

Menuett Paderewski.

Rikhaltigaste lager. y --*

iiiirlisli lial .himih." rf
Michaelsgatan 4.

Marsch ur ..Damnation de Faust
-' Berlioz

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

Ledig annonsplatslIA iU3IOND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Pinnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien, ENGELSKA SKRÄDDERI- ETÅBLISSEMKNTET

V. C. Branch.HAGELSTAMS BOKHANDEL
(Hotel Kamp.) N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus

1 tr. upp
-«K+-

Rekommenderar sig
Förbättringar äro numera vidtagna å så-

väl kontorsbläckhornet
hos den ärade

publiken.

Non plus ultra Specialité.
som

Dräkter för sa=Rullpenntorkaren. longen

Middags- & Aftonkonsert. Table d höte & å la carte

*_

*■*!
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Från Stockholms teatrar

Stockholm d. 8/4 9y

Dramatiska teatern gaf i förgår för
utsäldt hus —

samt prins Carl med
gemål i kungliga logen —

■ Frans Hed-
bergs nya komedi Oegentligheter, en
sedebild från det moderna tinanslifvet.
Iförsta akten ger bankdirektör Sol-

din en magnifik revisionsmiddag, som
celebreras at alla de mest framstående
medlemmarnaisamhället med undantag
dock af gatcle konsul Blommér, ban-
kirens svärtar. Han sitter i stället
hela aftonen — och hela andra akten— hemma och smågnatar på sin hus-
hållerska. Morgonendärpå står kraschen
för dörren hos den glada och slösaktiga
familjen Soldin, och i fjärde och sista
akten låter den präktige svärfadern
öfvertala sig att träda emellan samt
rädda dotter och måg från skandal och
ruin. Sedan i samband härmed en för-
lofning eklaterats går ridån.

Denna nya komedi af den fortfarande
oförtröttligegamle värderade teaterför-
fattaren erbjuder sålunda, som man
torde rinna, ett minimum af dramatisk"
lif och konflikter. Först med fjärde

akten inträder någon dramatisk spän-
ning, och dess väl arrangerade scener
bli styckets räddning.

Istället äger stycket mycken styrka
iteckningen af de många olika, stun-
dom ganska roande typerna, som för-
fattaren med stor säkerhet hämtat från
det lefvande lifvet, samt äger stor för-
tjänst såsom modern sedeskildring.
Idet galleri af frappanta karaktärs-

typer, som skänka lif och rörlighet åt
de annars rätt stillastående scenerna,
intagas främsta rummen af konsuln
Blommér — förträffligt skildrad af hr
Backström — hans kärfva hushållerska— fröken Ählander

—
samt den narr-

aktige rådmannen, spelad på ett syn-
nerligen lyckligt sätt af hr Hamrin.
Vidare furmos roller för fru Lindberg
och fröken WideU samt hrr Skånberg,
Hansson och Örtengren, hvilka samtliga
på föitjänstfullt sätt bidrogo till sam-
spelets jämngoda — och jämnstrukna— helhetsvärkan.

Långt framom alla dessa höll sig
drek från början tillslut hr Bfeckström.
och särskildt i fjärde akten lick han
tillfälle att låta sin talang briljera på
ett smittande humoristiskt sätt. Han
hälsades här äfven upprepade gånger

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget i Finland Helsingfors.

Fotografiska artiklar
OC___L

Fonografer.

med applåder för öppen ridå. FrökenÅhlander likaså vid ett tillfälle i sammaakt. g m

Notiser.
— Berlins teatrar. A Berliner

Theater har ett nytt modernt skådesrel
rYicky' af Otto Fucbs-Talab med fram-gång gått öfver scenen. —

Det nya
skådespelet ..Pelleas och Mélisande" "afMaeterlinck har med framgång uppförts
å Xeues Theater af akademisk-literäraföreningen. — Ett nytt satiriskt lust-spel „Mein Kind- af Jauvier de laMötte mottogs vid törsta uppförandeta Lessutgteatem med välvilligt, men ickemycket lifligt bifall.

_
A Alexanderplatstheater rönte det nya skådespelet„Sä_ide« af M. v. Gutmann och \Freytag ett välvilligt mottagande —

A Belle-Allianceteatem spelade en tolf-
årig gosse, Joseph v. Fielitz,med fram-
gång den egentligen för en ung skåde-
spelerska bestämda hufvudrollen iTöp-
fers lustspel „Em Pariser Taugenichts".

— A g:de filharmoniska konser-
ten iLeipzig af Winderstein-orkestern
uppfördes för första gången en ny fan-
tasi för stor orkester r Aus unserer
Zeit" af den unge kompositören Gustav
Brecher iLeipzig och röntelifligtbifall.

A Antoine-teatern iParis ha
för första gången uppförts tre nya
stycken, nämligen skådespelet L'Avem-r af Georges Ancey, komedierna
„Le gendarme est sans pitié" af Courte-line och Norés.

Hofteatern iSchwerin har med
god framgång uppfört den nya enakts-

CLEYELÅND
är den bästa velocipeden
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AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch Guldmedalj i Paris 1889.

Folkteatern.oit^^rmmm (Studenthuset)
Lördagen den 15 April kl 8 e. 111

Abonnement N:o 7Flyttnings- *
« Realisation

För l:sta gången

Pariserpojken.
.': i-., ..!■:- ti :_-,]. f_._nsl.auKomedi i

Personerna

till betydligt nedsatta
priser.

General Moriifl
i,:,!,-:_.:

Fru de Morin, Generalens sväge___k___________.
Fru Vern^Josephil\W~i^<rrtTTar|
Hilaire, Generalens kammartjanar^^^^^H
Två betjänter. mmmmm§

Scenen är iParis: första akten hos Fru Vernei

hennes barnbarn

Hela det nyinkomnavårlagret
inberäknas i slutförsäljningen,

Bliela våren. Hattar
andra iGeneral Morins hotel

För l.sta gången

då materialen Infe en smula jalou^!sompaga^ll
monteras gratis"
köpas hos mig-. Lustspel i 1 akt. Öfversättning

Personerna
August Walter, läkare.
Amanda, hans hustru.
Borgström,brukspatron, Amandas onkelHerman, gammal trotjänare hos Walter.Konrad Björkegrens

Dörrarna öppnas kl. tyg8 e. m. Representationen börjar
kl. 8 e. m. oclTslutar omkr. kl. 10,4_ e. m.Dam= och modeaffär,

snedt emot Brandkårshuset Gula biljetter.

_^a_k^'A_.ik^_^jkl^-.^_lfe>l__,^
Biljetter säljas alla dagar från kl.

io— 4 iO.V.Laurents tidningsdepot samt
representationsdagen äfven å Studenthu=
set fr. kl. 5 e. m.

Internationella OlycksfallsförsäkringsBorgå-Porter.

_ «

Vällagrad.
Välsmakande.

Efterfrågad.
Omtyckt,

Bamßrini Restaurant.
% Champagne Q
13 Mont de Bruyére S,
A säljes i minut hos de flestaHerrar handlande. I
| Serveras å alla större hotell & restaura- jj1

tioner. Partilager hos .__

S, Ernst Toilander. £"v S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

*.:._-.?--.._:- Stor «s:s"_____"

REALISATION
Nya Glasmagasinet,

3 Mikaelsgatan 3
Till töljd af gårdens ombyggnadoch före-

stående lokalombyte ser mig nödsakadatt fort-
sättningsvis realiseramitt rikhaltiga lager afäkta
Kristallvaror (Kosta) Glas ochPorslinerm. m.
proc.10,i5& 20 proc. rabatt.

©scar |\k£siz.

Hulda Lindfors
Korsett

Sundhetslif

Helsingfors, Berggatan 10.

Franska Liftörsäkringsbolaget

Ls'(Jpfoaitie.
Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

Wilhelmsgatan Nio 4,
Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803

t
operan „Der Schelm von Bergen" af1
Edvard Behm.

—
Puccinis opera„Bohéme" rönte

stor framgång vid första uppförandet
1 -Petersburg genomdet italienska opera-sallskapet.

-""" "Till förmån fören minnesvård
oiver Richard Wagner i Berlinagde å Neues Theater iPrag en före-
ställning rum af"viken inbragte 1,510 mark.

Emil Sauers förstauppträdandeWord-Amerika förskaffade pianisten
dacT triumfer- Äfven pressen lofor-

-3 hon°m såsom den mest framstå-ende af n
dä -

"_. pianister, som uppträdt

har Carl osa Compony iLondon
Isold

U
«PPfÖn WaSners »Tristan och

språket
f° r fÖrSta gånSen På engelska

ra
~~

J~u_en d'Alberts komiska ope-
bold" t

Abreise" och operan „Rat-
vii]; 8

einh. Becker mottogos väl-g A Stadttheater i Stettin.

— Pineros nyaste skådespel har
under titeln „Trelawny of the wells"
med framgång gått öfver scenen å
OourttheatreiLondon.

— Den nya baletten „Die rothen
Schuhe" af Eegel och Hassreiter, mu-
siken af R. Mader, slog an å Alham-
brateaterniLondon.—

«>— "

Ett och annat.
Operachefen och kejsarparet. Om

Pierre Gailhard, den bekante direktören
för Stora operan i Paris, berättar
Adolphe Brisson en anekdot i „Le
Figaro".

Det var under andra året af hans

studietid vid konservatoriet, som „pappa
Auber" _ Den stummas" kompositör— kallade honom till sig.

Du måste iafton sjunga Rossims
Stabat" i Tuilerierna", sade Auber.

>aure är sjuk, och jag har utvalt dig

i hans ställe. Du får Alboni och Kri-

stina Nilsson till kamrater." _
En Toulousanare är aldrig rädd.

Gailhard redde sig så bra, att .Napoleon
111 lät presentera honom för sig, och

kejsaren kunde ej fatta, hur en dylik

bronsstämma kunde komma från denna
späda gestalt

Från den dagen blef han ofta kallad
till hofvet. Kejsarparet visade honom
mycken välvilja. Han dristade en gång
t. o. m. säga till kejsarinnan Eugénie:

„Jag känner se'n lång tid tillbaka
eders m:ts fot."

Och då kejsarinnan misslynt rynkade
på ögonbrynen, skyndade han sig att
tillägga:

Jag är son till Gailhard skorna-
karen."

Ni är den lille Gailhard?"
„Ja, och jag är den lycklige inne-

hafvaren af den form, som begagnades
till eders m:ts skor. Jag har tagit mig
friheten att gömma denna relik."

Dessa repliker växlades på kastilian-
ska språket, som Gailhard talade fly-
tande. Kejsarinnan skrattade godt, och
Napoleon frågade efter orsaken tillhen-
nes munterhet. Och så blandade han
sig i samtalet

Er far bor iToulouse?"
Nej, sire, han blef landsförvisad

Gailhards fader, en entusiastisk demo-
krat och motståndare till usurpatorn,
hade deporterats till Lambessa.

..Lefver han ännu?" återtog kejsa-

Nej, sire, han är död
På dessa ord, som Ot _______ med ett

bittert allvar, följde ett ögonblicks tyst-
nad„Desto värre!■' mumlade Napoleon

Heinrich Heine och komponisterna.
Antalet af kompositioner till Heines
dikter belöper sig, efter hvad Georg
Brändes meddelar i „Neue freie Pres-
seu, till icke mindre än 3,000, och
bland dem befinna sig en mängd af
Schuberts, Mendelssohns, Schumanns,
Brahms', Robert Franz' och Rubinsteins
vackraste sånger. Allra mest, dubbelt
mera än någon annan sång, har „Du
bist wie eine Blume" komponerats af
ej mindre än 160 olika tondiktare.
Två af Heines dikter ha komponerats
83 gånger hvardera: Ich hab' im
Traum geweinet" och „Leise zieht
durch mein Gemiith". Därnäst kom-
mer i ordningen „Em Fichtenbaum
steht einsam", komponerad 76 gän-
ger. 37 gånger har, berättas slutli-
gen, den dikt af Heine komponerats,
hvilken mer än alla hans andra sjun-
gits, ooh hvilken törst blef en stu-
dentsång, sedan en folkvisa i Tyskland:
Ich weis nicht. waa soil es bedeuten

sången om Loreley

-4**+-
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____________^____"!^^T ,^^^-HBl°graf låtenen

Aktiebolaget iWien
meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

Generalagenturen rör Finland: Mikaelsgatan I.
(L'Urbaines kontor.)

Bodega Andaluza.

éMiåMkMikM
mOjMM%^MMMM^MM%mm

*M-**
-_-_--

Franska Lifförsäkringsbolaget

LURBAINE, mi^_____.

@ Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. %
Garantifonden: 98 miljoner Frcs. <9fy

ÄJS» Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- o\.S ringar af alla slag. Genom samarbetemed"^ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetI/Dr-
(^ baine et la Seine beviljas de försäkradevid sä§Y-
./fc», sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, ]sP
v^ hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- %i)j
jjj&l ;"krade och hans familj, som ock (le per- 0\
jag s^ner, med hvilka han står i affärsförbin- JJ^.CSts) (lelse för den oundvikliga förlust, som en
(SS) sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0iAs ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- Sy

skänker nämligen, såsom allmänt bekant. >=_>!<
Sä premierna för hela sjukdomstiden och utbe- 0)As, talas a/t af kapitalet, om sjukdomen är obot- g&_s_s< lig och resten vid dödsfall. _s_s<
(jua Bolaget LTrbaines försäkringar äro &ft>^ därför särskildt att rekommendera för her- 3K

rar airärsiniin, då det gäller att säkerställafjjg| större affärsföretag genom lifförsäkring, @R
A^ emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- <A
"§&3 samma störingar svårare sjukdomsfall all- $§>(/
'(Ö-tl "d medföraoch hvilka ofta nog bringabor- 0}
)«v ges- och förlagsmanstora förluster. ]§v*
Ix-? För dessaväsentliga fördelarerfordras
Äfo icke några extra premier utan endast att 0}
jfiE den försäkradeafstår från den årliga vinst- g£

andelen. öii
(§1 Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1 0\
§ Qart von cffinorring. ||

WWWIWVWI

N:o 28 Unionsgatan N:o 28. Telefon 2158.



Telef. 2178. Helsingfors.W:m. EKBERG. Coynac- Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52.
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Stomatol Stickade varorFörtändernas och munnens vård
Ledig annonsplats

i de flesta apotek ocb drogvarv- såsom strumpor, damasker, vantar. barnklädningar
magasin ihela Ryssland samt i gosskostymer, damkoftor tuavästar, undertröjor,un-

derkjolar m. m,
Finska Bokhandeln iS:t Peters-
burg Miltal?!!Nederlag

Wilkens & Petersen, S:t Petersburg
i flere nyanser och schatteringar från Emk 5:50 till

0. Nu.owz, Moskau högre priser

Kontor & lagei
Helsingfors, Mikaelsgatan 2
Åbo, Slottsgatan 27.
Viborg, Alexandersgatan 27.S:t Petersburg,

Liteini prospekt N:o 15 Th. Neovius

I Brefpapper Fredr. Edv. Ekberg. Ang. Mt.HartwalL
MineralvattenfabrikH|l rikhaltigaste lager af utländska odiinneOT

pH ska sorter, linierade och olinierade. Helsingfors, Alexulorsg. 26,

<GZmi -ELOIS.

/Wnmk Sadu o /».-i
Elvira å 15 o-iBageri&Konditori.

Telefon 169. Wilhelmina å
15 o:iFirmatryck utföres billigt.

Dahlbergs Pappenihandel
Alexandersgatan 15.

52 Alexandersgatan52
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.
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Jlotel JCämjx
mm~ dagligen. IB|
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Spanska jJCapelief
Oagotisaccfyi.

Herman Lindell.
Specialaffär för

#$ Ärtisf> och Mittnatcrial^H
VZirliefåesiic/i _*.-_. som lnarje slag af cfåihnaierial

börman naturligtvis alltid köpa

Ritmaterialiefaandeln£1 fé
ovillkorligen erbjuderenär densamma såsen varande SFECIAL-AFI .!""■

största garanti för bästa vara

& Geédetiska instrumentn^Ma^h^^jj t.
Östra Henriksgatan

Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar

Glödritningsapparaten
är ovilkorligen R_T^f-I_r?^ är ovilkorligen

««)_J__/iiU den bästabästa
Herman Lindell, H

den

G Herman LINDELL.
Erityisliike

<&aiteilia ja Piirustustarj3cita
dCarpiß/iojg sekä ka_keniaafaisla
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L Matemaatillisia & Gcodelillisiä i.|öl.alnj_H
U c

ltä Henrikinkatu. _^B
Suomen ainoa eritvisliiko .__.__.__"" . . ______H— , ciiLjisnike edella mainituissa osiss__H
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mästi paras

Herman LindelViUä,Helsinki


