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Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

H N:o 92. Söndagen den 4 April 1897.
DANIEL NYBLIN. FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontoriy^,^gEi["0 3

m ji Alla dagar
A1Aftonkonsert

Alla dagar U Ål a T L Jm
T\yr- 1 1 i i JUL U It/ 1 iiV CAMMiddagskonsert cvr- <r /? fM

från H. s e. m. Wiö/ier Soßwaiem från kl. 8 e. m.

KT"^ «^« jL o 1 11 FörstaAteliern1 tr.upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -W-* m /^k /^1 T"» A TT"». E. Stahlberg *»«» Aw^^gp^^y^^,.** FOTOGRAF.

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 4 April. 1897,

kl. 7,30 e. ni

För sjette (23:dje) gången

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

af FelixMendelsohn— Bartlioldy.

Personerna
Herr LindrotliTliescus, hertig af Athcn^^^^^HHippoljta, Amazonernas (irott^^^^^^^^^M

ning, hans trolofvade . .FrkPaläanß
Egeus, en athenisk ädling . . .Hr MalmströmHerrnia, hans dotter Fru BränderLysander \h f " /Hr Hansson.
Demetrius/hennes trlaae " ■ " \Hr Berlin.Helena, Demetrius öfvergifna

fästmö Fru Riégo.Pliilostrat, hoflntendent ....Hr Wetzer.Qvitten, timmerman Hr Lindh.
Snngg-, snickare Hr Enström.Botten, väfvare Hr Riégo.
Flöjt,blåsbälgsflickare Hr Swedberg.Snut, kittelfiiokare Hr Beckman.
Magerman, skräddare Hr Svensson.

Hofpersonal

Oberon, Elfkonungen
Titania, Elfdrottningen
Puck

Fr Gerasimowitsch
Frk Holmlund.
Frk Bonnevie.

Elfvor i Oberons och Titanias hof.
Skådeplatsen: Athen och en skog idess närhet.

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

~

1
■

MfJm-. -:■■-

#ll
'8
O

Juhani Aho
Juhani Ahos Spånor" hafva blifvit spridda

kring land och riken och icke blott förskaffat sin
auktor beröm och ära, utan äfven gjort vårt folk
och land bekant långt ute ivärlden.

A~R ▼ Fotograf StM»S'l H )A!S annons""
■*■ " a andra å tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina 4 Huhtikuun p:nä 1897.

Kello 7:
näytellään

Don Carlos,
Espanjan Infantti.

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

Henkilöt
Filip 11, Espanian kuningas . . .Benjamin Leino
Elisabet Valois, hanen puolisonsaKatri Bautio.
Infanti Don Carlos, hanen poikansaKnut Veckman.
InfanttitarKlara Eugenia, hanen tyt-

tärensä
Herttuatar Olivarez, ylihovimesta-

rinna
Prmsess^Tböl^^^^unmgättärenTÄlaria 'Eängman
MarkiisitarMondecar/ hovinaisia \Olga Salo.
Markiisi Pösa,Maltalaisritaril ga (Axel Ahlberg.
Hertua Alba | ■?§ jKaarle Halme.
Kreivi Lerma ( |g »Emil Falck.
Herttua Feria J w »" (Evert Suonio.
Domingo, kuninkaan rippi-isä . . .Otto Närhi.
Suur-inkvisitori Adolf Lindfors.
Don Ludvig Mercado, kuningattaren

hovilääkäri . . .
Kuningafarcn hovipoika
Upseeri

Aleksis Bautio.
Sirkka Hertzberg.
Hemmo Kallio.

3:maa „
4:jäs „

ylimyksiä. Hovinaisa. Hovipoikia. Henkivartijoita.
H (Ensimmäinen kuvaelma Arunjuezissä, muut Madrisissa).
flinen kuv. (Aran.juezin puisto). > 9:säs kuv. (Kuninkaan kabi-|2:nen (Kuninkaan vastaan- i netti).

otto-sali). Lyhyt välinäytös.I(Ayonainenkäytävä). 10:nes kuv.(Avonainenkäytävä),I(Prinsessa Kbolinka- Lyhyt välinäytög.
binetti). i 11:ta kuv. (Kuningattaren huo-

välinäytös. ne).
|s:des kuv. (Prinsessa Kbolin ka- 12:ta „ (Vanki-linone kunin-

binetti). kaallisessa lin-
p:des „ (Kuninkaan makuu- nasss).

huone). 13:ta „ A. (Kuninkaanhuo-
I Lynyt yälinäytös. neen etu-sali).
7:mäs kuv. (Kuninkaan kabi- k B. (Kuningattaren

netti). ! huone).
B.sas „ (Avonainenkäytävä). s

Lyhvtvälinäytös. t

J. H. WICKELS
fMU&WMtI*

ARKAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome d'honneur) vidutställ-
ningen i Bordeaux 1895.

5 Magasin du Nord. 5
|\j Största specialaffär ilandet för: I*l

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

—
Q5C Ylletyger af alla arter förBal-, Visit- och Promenaddräk-JC

%£J ter, Damkappor,Pelleriner Jaquettes m. m. Yr

g XJädnings c£ ){appskrädderi g
under framstående ledning.

AXEL PALMROOS
T7"Vm=L£fa.r-

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

Grunqvistska stenhuset. Telefon 320.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis a vis Fö.reniugsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter,
Specialité: CRAVATTER.
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G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

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

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

»yiska JSrandförsäferingsbolaget °S\&l¥
liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen

Kontor 3Sfl". 3VEa,®^si3LiL£3@;jata,ii BJ":o 1. Telefon 231.

A. W. EKLUND & C:oOskar Fröberg.
Kaserngatan 4S, Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager afS]?ecia,lß.-efä,r för

PORTMONNÄER Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT. billigapriser. Ledig annonsplats

Juho Wirtanens
iKOAFFÄJI.

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

0. Henriksgatan N:o 3.
Störstaiageraf inhemska skodon. Prima

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

Hjelt & Lindgren.

Grundadt ~m^ fo« f *
år 1827 -* w*Ä **

Billigaste premier. Snabb och
Telefon 231.

€"P TIVRWWTI ATffT Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
» A m Aw A JmMåMk Aw J3LAAAÅ Porträtter ivisitkortsformat a 6 mk.pr duss. (Oatanis hus.)
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Brandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor

Helsingfors Åbo— Uleåborg.
Mikaelsgatan 11)

Rover
(England)

Ctevelanti
(Amerika) Hagelstams bokhandel.

Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackrasteillustrerade tidskrift. —Styria
(Österrike)

utmärkta och berömda Hagelstams bokhandels
FIL IJJLvelocipeder. Unionsgatan 41. Invid Långa bron.

Fullständig bok- och Pappershandel,Magnifika Haapavesi, Torneå och Kajana
skidor

yy f̂vy^f¥ffrf^
Operakällaren. Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.

HARALD WASASTJERNIS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

Mikaelsgatan 4, Centralshus,

Ylle- och irihoivaruaffär.i
Välsorteradt lager. Billiga priser

VELOCIPEDER.
Neumanns Germafiia"

extraprima tyska
Beau Ideal"
l:ma engelska
Defiance"

l:ma amerikanska.
Fritz Schröders Velocipedaffär

iTorra.Ecpla.ra.a.a.gra.ta.n.37.

,I

ren"Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968,

Beställningar emottagas

Helsingfors' Rullgardinsfabriks
tillvärkningfar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmagasin, N. Esplanadg.H:fors Nya Tapotaffiir,Unionsgatan 32.

Josef tiberg-j N. Esplanadg. 37, 1tr.T. Winter, Kkildnadsg. 19.
H.Ekbom, Alexandersgatan 17.

John Paisclicff, Brunnsgatan 12.
A. Hellmaii, Alexandersgatan 48

6

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningipartioch minut afendast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

0.ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

Jål

mm i

Godl materiaI,
omsorgsfullt arbete.

R Faltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg. 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

£Vm ! IB '"(0

Arthur Bergström. §
!s)■ Helsingfors, . ■ ■ %,
&ffl\ Central-Passagen. /^
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Filharmoniska Sällskapet

65;de Populära Konserten
i:^x*^i3LcaLliå,r®lavis©t.

Tisdagen den 6 April 1897

Program
Ouverture till op. Lifvet för Cza-

Glinka
Largo Handel
Konsert (F-mo]l), för piano Chopin

Adagio. Pinåle
(Frk. Gerda Wendell.)

L'Arlesienne, suite Bizet.
Prelude. Monuetto. Adagietto. Carillon

PAUS

Ouverture till Leonore 111 Beethoven
Fantasia appasionata, för violia Vieuxtemps

(Herr Max Levinger.)
Finale ur op. Lohengrin Wagner

Konserten börjar kl. Va 8 in. e.

Carl Jacobsen & C:o.
F, Maury).

Humbers «<* Progress
förstklassiga]

VELOCIPEDER.

(Hotel Kamp.)

För årg.. 15 mark.

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

Max Lewinger

cen unge violinisten Max Lewin-
ger hör till de mest framstående, som
under senaste år presenterats för Ber-
liner publiken. Hans spel påminner
oss omMozarts smekord Buttergeige",
så vek, så smidig, så lekande flyter
tonen." Så uttalar sig om honom i
»National Zéitung" den som auktoritet
inom området erkände kritikern Pro-
fessor Bussier. Vi vilja härtill till-
lägga, att herr Lewingér är den mång-
sidigaste af alla de unga violinister,
som på senare tider låtit höra sig, ty
vare sig han spelar Pägänini, Wieni-
awski, Mendelssohn eller tolkarBeetho-
vens odödliga värk, så gör hans före-
drag af alla dessa så olikartade kom-
positörer alltid intrycket af en fullän-
dad prestation.

Max Lewingér föddes 1870 iKra-
kau där hans fader var musiker. I
motsats till hvad isådana fall vanli-
gen brukar förekomma, fick han icke
idka musik isin tidigaste ungdom, utan
började studera violinspel först vid II
års ålder, till en början utan- fadrens
vetskap. Han gjorde emellertid redan
under det första året sådana framsteg

att han kunde uppträda publikt med
Viottis berömda konsert N:o 22. Där-
efter fick han tillåtelse ätt fortsätta
sina studier vid konservatoriet iLem-
berg, hvilket han absolverade inom två
år med tillerkändt första pris. Under
denna tid afled emellertid hans fader
och den unge Max blef nu vid 14 års
ålder familjens stöd. Han emottog en-
gagement som lista violinist vid opp-
ran iLemberg och gjorde därifrån tid
efter annan konsertresor genom Ga-
lizien.

Men snart nog blef honom kretsen
här för trång. Han ville ut, han ville
gå längre, men - därtill voro hans
hittillsvarande studier otillräckliga. Då
begaf han sig till Wien och lyckades
där till lärare erhålla professor Griill
vid konservatoriet. Denne upptäckt*
snart sin unge elevs stora talang, för-
skaffade honom genom sitt inflytande
en friplats vid konservatorium och ett
stipendium för att kunna uppehålla »ig
i kejsarstaden. Tack vare denna tans
lärares faderliga omsorger kunde den
unge Lewingér numera med lugn egna
sig åt sina studier, hvilket han äfven
gjorde med hela sin energi. Efter två:
års studietid vann lian vid en officiell
täflan första priset äfvensom guld- och

silfvermedalj. Hans första konserter i
Wien och Berlin rönte en alldeles sen-
satlonel framgång-, och innan kort an-
hölls om lians medvärkan från de fle-
sta filharmoniska sällskap i de österri-kiska, städerna. Han konserterade se-dermera under två års tidmest iÖster-
rike och Tyskland, fick så emottäga
ett lockande anbud på en professors-
plats vid konservatoriet i Bukarest
hvilken lockelse han ej kunde motstå^och där stannade han under tre år.Under denna . sin vistelse i Buka-
rest var herr Lewinger ofta inbjuden
att deltaga ihofkonserterna, hvarviddrottningen utmärkte honom 'med dyr-
bara presenter, och konungen förlänade
honom en orden, Från Bukarest
kom herr Lewinger direkt tillHelsing-
fors.

Herr Lewinger är för närvarande
som solist, fastad vid vår IMhanconi-ska orkester, och det vore endast attönska att publiken genom ett talrikare,
besök ville understödja den bpgäfvade
musikern och varkligen framstående vio-linisten, som nn Käng etter annan fått■<pela för nära nog tom walong. Varl-
■Jen är ininsann icke sä rik pä solisteraf herr L-wingers talang att det ickevore anledning att taga vara pä (.e ta

som någon gång händelsevis förirrasig
till vår lilla ort.

Vi uppmana därför Helsingfors alla
musikvänner att under den korta tid,
som ännu återstår af herr Lfiwingers
engagemang härstädes icke försumma
att taga kännedom om denne eminente
violinvirtuos. Det är sannerligen en
bekantskap -att göra.

Den lustiga komedin
Stockholm iMars 1897

Just nu skulle jag vilja befinna mig
pä en varietélokal iParis och se något
riktigt raffinerar)t modernt, hur vansin-
nigt som hälst, bara alt hade färg af
min tid och doft af våra dagars bedöf-
ningses.senc-r. Ty jag är en förhärdad,
-<yndig menniska och står snart inte ut
ined all enkel gamrn-J historie, som nu
len lättroende skall och börse förtjust

ut ölver att va la i. Mid gud, visst
kun man tycka om vackra antikviteter,
■ch jag vet att jag har ärligt försökt.
Tag har visitkort på, pergamentpapper
med trasiga kanter och stil från 1528".
Imitt rum har jag en byrå frän kej-

iii*ic &uncl&ti*öins
Fotoffrafiateller.

Fabian^ata» 27, hörnec af Norra ESplanadgatan, isamma hus som Nordisk,
tillfälle au iännu hö^re grad än hittils tillraötesgå ärade,under { derag fordringar på
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AXEL Plltli€^Mlj]]y Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889. !
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Velociped-Depét»
Ständigt ett \älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

mr Velocipeder, -m
Velocipedtillbehör af alla slag. Största

reparationsverkstad ilandet.
John Tourunen & C:o.

Helsingfors, Norra Esplanadgatan N:o 41

Ledig annonsplats

Tvålfah singfors nits
byktvålprima

finnes hos alla välförsedda handlande

© Bakteriologiska Laboratorium. Q
På begäran af Tandläkaren Herr A. dB

2C Lenhardtson har jagundersöktett afhonoin^^B\J .iiniii.ui..itl 1111111\-:111■ ■11. kallai.lt

Qj och får häröfver afgifva följande intyg:
Ä 1. Lösningen är opalfärgad och till reak-pC tionen svagt alkalisk,
Q 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen
Q icke giftigt.
2? 3. Den förhindrarunder en tid utminst
%£J 24 timmar syrebildning imjölk.
Ä 4. den värkar upphörandeeller högst
3t väsentligt hämmande af förruttnelse-fcj prosesser.

5. Ben dödar kolerabdhterier på 72minut samt tyfsidfeberns, difterins och
rosfeberns bakterie på omkring 1 minut,

6 Den dödar utspädd med 2 delar
vattenkolerabakterierpå mindre än 1mi-
nut, rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin-
dreätt 2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie
på 3 minuter.

V<r Då det af Tandläkare I.enhardtson ansifna medlet %Jsålundaeger förmågaatt upphäfvasyrebildning c«i för- f\Sgf rutmelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk- %£j
(*l domabildandebakterier,somdärstädes kunna förekomma,
\j# måste jag på det högsta hos allmänheten förorda %&(*k dess bruk. f^\f Att det samma äfvensom yttre medelimånga hän- %£Jseende bör äga en vidsträckt användningframgår osökt f\\f af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan. Va?
Q Stockholm, den 6 April 1895. Q
{mf Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet ÄJ

vS7\>^ <c*^<\S'njl-^vj^VS^?^v>^ns \̂s n̂j^v?^'
ÖS? <§§

Fransk Lifförsäkrinbsgolaget p
S LUR B Al NE,I

'ktiekapital: 12 miljoner Frcs.
i§) Garantifonden: 98 miljoner Frcs. få

Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- (^gogj) ringar af alla slag. Genom samarbetemed (fä
*S? sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
Ssv baiwe et la Seine beviljas de försäkradevid
cg)\ sjukdom ohc olycksfall särskilda förmåner, (fä
5^ hvilka fullkomligt säkerställa såväl den föl-- ;sg

säkrade och hans familj, som ock de per- ((fé
&k söner, med hvilka han stär ialTårsförbin- (jfåjgz! delse för den oundvikliga förlust, som en
<**£() sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- v(Z2
&hi ler en olyckshändelse medföra. Bolaget efter- (jfi
gji skänker nämligen, såsom allmänt bekant, ;?2

premierna för hela sjukdomstiden och utbe- (jjg
talar 3/4 af kapitalel, om sjukdomen är obot- (sj§
lig och resten vid dödsfall.

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro >@
éfa därför särskildt att rekommendera för her- (fä
jg£! rar affärsmän, då det gäller att säkerställa W
*%£(> större affärsföretag genom lifförsäkring, (^

emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- (ftå!§^ samma störingar svårare sjukdomsfall all- ;j[£f
tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- (JqP

gg) ges- och förlagsmanstora förluster. (fä
g«v För dessa väsentliga fördelarerfordras jj§

icke några extra premier utan endast att (^
KB) den försäkradeafstår från den årliga vinst- (fät
gj£? andelen. *ig

Greneralagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1

Qarlvon cfönorrmg. få
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'■ Affären, hvilken är tillökadmed nya och elegi
ikt arbete. Pri"! för visitkortsfotografier Fmk *

Ledig annonsplats

Gamhrini Resfaurant.
jA^a Idndholm

Tapisseriaffär.
-A-l©2Kia.i-xca.oi*ssr. *7. T. 638.

OBS.! Enda specialaffär

JSeéig annonsplats.

T* P 1
smällande dörrar eller förargas åt att dörrarej

IOTI nflTTl ntflvTFn fållas -tärigda, kan återvinna sinnesro genomatt

\\ MlSK 111 läUuP-p^ätta döm-lutarenEclipse", somlevereras
IJUU Uulll UlUli.IX af Helsingfors Rullg^ardmsfalbrik.

J TelefonISBI

sartiden, en eldskärm, som ar väldigt
blekt i broderiet, och med små mask-
hål i träet, och e;t par ljusstakar frän
århundradets början. Jag älskar möb-
ler iLouis XVI-fason, tillberKembrandt
och beundrar drottning Kristina. För
götiska domkyrkor har jag alltid varit
svag och har stått iandakt inlör Visby
ruiner H^UC tycker förfärligt myckel
oäTgamTa kopparstick på väggarnaoch
sädana där stora, skönakarmstolar med
plats för två. Och när Jäg var pa
Skansen härom året och säg Lucia och
stjärngossarna och den trofastebygdens
son, som spelade fiol, och hörde hora-lat af en gammal kulla, blef jag rik-
tigt rörd, det har jag vittnen på. Menefteråt, när jag traskade nerför den
långa backen och f,r i den lilla spår
vagnen in till staden, så svalde mitt
hjärta af längtans glädje. Och när jag
kom till hörnet af Kungsträdgården,
dar ljuset började glimma och mina
öron fångade sidenfraset af vackra syn-derskor, och jag säg snobbar och sprät-
tar blandade med verkliga människor
ooh andades in atmosfereii af storstads-
livets alla beståndsdelar med oudo och
godo, hörde buller octi pingel, skratt
och sladder , så kände jag, att här, här
i denna tid, i detta lif hör mitt lif till.

jag ville inte byta det mot något an-
nat i världen.

Det gammaldags och kuriösa kan ju
vara intressant nog, bildande och nyt-
tigt, men efier hvarje doppning ned i
förfluten kultur ryser jag af fröjd of-
ver att lefva nu, just nu, i detta virr-
varr af stämningar,idenna brännande
hvirfvel, som drager oss fram och till-
baka i undran och minnen.

Den är icke allenast kvick och lu-
ftig, historienom lyckansgaloscher, den
är afven öfver mattan lärorik.. Vi fa
se äkta skadespel frän 1600-talet, vi fä
läsa nya böcker på gammalt spräk, där
historiens tuunhet ötverskyles af pap-
perets tjocklek och där kärnan, dånå-
gon sådan finnes, har sin lilla obetyd-
lighet invecklad ienmångfald konstiga
ord, hvilkas stafning kräfver värkligt
arbete. Men trots all denna beundran
for den gamla goda tiden, blir icke
hyllningen ändå grund och ydig som
en rad teaterkulisser? Bevars,de kunna
vara dekorativa nog och ganska blän-
dande, deasa aotiksirater, men det är
ju i alla fall endast de yttersta skum-
pärlorna från glöjnskans krus vi få, det
egentliga innehållet skall alltid bli oss
grumligt och onjutbart, och kunde vi
dricka det, skulle våra förfinade sinnen

erfara samma förskräckelse som justi-
tierådet Knap på skepparehärberget i
den gode kung Hans' gyllene tid.

Jag vill med alt detta säga rent
ifrån, att jag inte förmått di-la den an-
tideluvianska professorsyrasom för när-
varande rasar öfverland ocb stad. Det
kunde varit af intresse att sw de*sa
studentskådespel iUpsala, i anspråk-
löshet framförda och med den särskilda
ton af studentikost öfverdåd och aka-
demisk skämtsamhet, som är försådana
spex" betecknande. Men här på Ope-
ran var alt för stor apparat. Och så
denna löjliga omgifning man satt i,
bland fadda h-errar igulafrack och ab-
solut oförstående damer istor toalett
med kungen till sitt solljus och öfver-
hufvud, alldeles som på en Oskarsdag.
Hula miliön v*r sä alltigenom oäkta,
och det är nästan det värsta en så ur-
trogen comcedia kan råka ut för

For resten tyckte jag förståsbra om
studenterna. bve,m gör inte det? De
deklamerade förträffligt och Pyramm
spelade utmärkt och hade ötversig, om
af natur eller konst, ett .-ådant där
idylliskt behag som den i silke sydd*
jägaren pä min eldskärm.

Det var mycket noj-iaiut att iakttaga
publiken. Den var sä iörtjust, sä -

iunne i salongen, men när man spra-
kade med den i kapprummet fick män
bara ett diplomatiskt leende till svar.
Det syntes mig nästan som också den
skulle spelt en lustig komedi. S. T.

':'-'.\lr.-. 7-i,

Notiser—
Svenska teaterns 21 abonne-

mpntsföreställning-i program omfattar
Galeotto. Draraa i 3 aktpr med prolog
af José Echegaray. Fri öfversätt-
niug af Oscar Wijkander Rollbe-
-ättniiigen är följande: Don Manuel —
hr BeHin; Dona Julia, hans hustru —
frk. Holmlund; Don Severo. hans bror— hr Lindroth; Dona Mercedes, Se
vers hustru — fru Bränder; Miguel,
■leras son — hr Wetzer; Ernesto,
skrifställare — hr Hans-on;En läkare— hr Malmström;En värdshusvärdinna

frk Tschernichm; En betjent —hr
En-tröra; Scenen är iMadiiH.

Un<ier inöfnmg äro Reif von Reif-
lingen och Ungdomslek, hvilken sist-
nämnda pjes gitVits i Köpenbamnmed
utomordentlig framgång.

Tio 3=Q.a.rl= jm dagen kunna lätt förtjänasge
nom att sälja visitkort frän John Fröberg, /''»-
spånty Sverige. Begär proiVer!
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C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Hödbergsgatan 9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbslönta

tillyärkningar iparti och niLiut till
billigaste priser. ÅterfOisa^are er-
hålla 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

GLASHANDELN
Mikaels atan N:o 17,

midt emot t ernvägsstationen

anta dekorationsföreuiåloch apparater,är därföre
>0 till högre priser

JEoéig annonsplats.

Rölx.
Jacob J^einkes

Hemgj. Papyrosser
Ledig annonsplats och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

Kafé du Y}»r«l
Sofiegratan 2.

Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,helaoch halfva,_som salta biten m. fl. Kalla och varmasexor till billiga priser.
Biljarden renoverad med nya vallar och nytt

kläde. Öl på seidlar. Högaktningsfullt
Gustaf Blomqvist.

FOTBEHANDLING
meddelas af Agries Jo-
hannsen utex. från Kongl.
Hof Fältskär Ch. Berggren.

Mikaelsgatan I,
ing. från porten (Entresol.)

Telefon. 83

Eric Sundström.
Fa b ians<)o,t an 27.
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ALEXANDERS TEATERN.
Balettsällskapet,

under anförande af Artisten, vid Kejserliga Tea-
trarne F. Wittig, gifver föreställning
Söndagen den 4 April (23 Mars)

kl. 8 e. m
Under beniigen medverkan af Operasångaren

Herr N. P Muller
Enligt följande program

Balett ur Operan

Gioconda.
Musik af Ponschielli

3:dje akten. — Timmarne", balett med diver-
tissement. Kosmopolitana", balett.

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

B:dje akten (fullständig) ur Operan

Robert le Diable.
Musik af Meyerbeer

Sångpartiet utföres af Herr N. Muller
Personerna. Herr N.MiiHer.

F:r Bianca Gellato
Robert
Héléne

Under medverkan af hela balett-
personalen

Danser

1. De dödasprocession",2. Bacchanal",
3. Scen", Robert"s aria sjunges af Herr N.Muller.
4. Stor Balett", a) Frestelse tilldryckenskap.

b) „ „ spel.
c) v „ kärlek.

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

Nya olika karaktärs

Divcifisscmcnt
Balett ien akt

Danser:
1.Uekryt-polka,utföres af Frk Landrevitzoch

Hr Nisjinski.
2. Mazurka-Cliopin,utföres af Frk Gusikevitsch

och Hr Bonislavski.

54Dans polichinel, utföres af Hr Stepanoff
4. Pas de deux, utföres af Frk Bianca Gellato

och Hr Wittig.
5. Ma/urka, utföres af minderåriga eleverna

Sascha och Lela Landrevitz.
6. Tarantella, utföresafF:rne Bosjenova,Feok-

tistovaMiljanoffskaja och trojnikova.
JMKKS?*" 7. Jössc Härads Polska, dans in- "ejßUflop^^s öfvad af Fru S. Littson, utföres

af Fru Gusikevitsch och Hr Nisjinski
8. Filial, utföres af balettsällskapets personal

J. C. MiEXMONTAN
Innehafvare:E.Nyberg.

diner é Spirituösa.
Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

iiiirtnmai
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

Claes & Flenlies
starka och pålitliga

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

Enkel landsvägsmaskin J2BU Fmk
Oegan^^^^^^^^32o^34o „
Kappiöpningsvelocipeder 360-370 „
Damvelocipeder 330-350

Obs.! Billiga priser.
Mikaelsgatan N:o 2. Telefon 1332

Th. Neouius.
IjodLigannonsplats.
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Brefpapper Modernaryscher,spetsar,

rikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska

sorter, linierade och
olinierade,

hos Firma
52 Alexandersgatan 52I'irmatryck utföras billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat15. Helsingfors 9 Alexandersgatan 9.

Söndagen den 4 April Måndagen den 5 April

program
1. Berlin ist schön! Marsch avs der programGesangsposse mEine tolleNacht" I.Einödshöfer program
'2. Juanita-Walzer, nach motiven der

gleichnamigen Suppescheo Ope-
rette Ivanovici

J. Ouverture zur Operette Die Korsi-
kanerin" Verdi

4. Gabriele-Polka franc Jos. Stra,uss

JandaB. Verliebt, Romanze a. d. Operette
König Jerome"

C. Dopfl6. Die Wachtparade kommt, Charaktär-
stuck

Paus
DE* &, xx s

7. Ouverture zur Oper. »Wilhelm Tell" Rossini Fr. v. Flotow
8. Ave Maris, fur Cello Solo

Alberti
S). Postscriptiim, Polkamazur.nachMo-

tiven der Operette Der Vicead-
miral"

10. Funken u. Slitter, Potpourri

I Mandolina,mexicanisches Ständohen Langay
'2. Grinzinger Marsch

Parakan Salak Tee
"r-«

1) Absolut kemiskt rent, fritt från alla för hälsan skadligabeståndsdelar,-aro-
matiskt och välsmakande har för sin utmärkta kvalité och flna arom till-
vunnit sig allmänt erkännande, och har å senaste hygieniska och världsut-
ställningar erhållit de högsta utmärkelser.

2) Största garanti för ren oförfalskad vara, säljes ioriginal förpackningpr
V». Vio. V* Va kilo.

Obs.! Netto vigt!!
Parakan Salak Tee lämnar den största garanti, ty hvarje köpare äger
rätt att. kostnadsfritt låta undersökadess äkthet å härvarande kemiska la-
boratorium.

KARL

Ang, Lufo. Hartwa Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori

Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Ålesandersg. 26,

Telefon 169.

Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

HOTEL KA

1. Soldatenleben, Marsch
Ed. Strauss 2. Donauwelien, Walzer

3. Introduktionu. Duett,a. d. Oper.»Tra-G. Kichter viata"
I. Dubez 4. Die Nassvalderin, Polka mazur

5. Meiodie original, NocturneC. M. Ziehrer
6. Gedankenflug, Potpourri

B. Eilenberg.

7. Ouverture, zur Oper. »Alessandro
Sti-adella"

Fr. Schubert
8. Miinchen-Wien em Sinn, Polka frac. .Komszak
9. Englische Patrouille

C. Millöcker 10. Grosse Fantasiea. d.Oper. »Carmen* Bizet
A. " Gisser IL Muss nun weiter meine Bahn, Lied a.

d. Volksoper ,Die 7 Schwaben" C. Millöcker
12. Nach kurzer Rast, Polka schnell .Ed. StraussCW.Drescher

ifrån Parakan Salak

Parakan

band, sidentyg, crépe
m. m

ytterst billigt

H. ELLMIN.

13.I3.
Tisdagen den 6 April

1. Bersaglieri-Marsch
2. Fruhlingskinder, WaJzer
3. Die Lautenschlägerin, Gavotte
4. Ouverture zur Oper Fra Diavolo" Auber
5. Enna-Polka, franc
6. Finale a. d. Oper „" onambula'

7. Ouverture zur Öp. Pique Dame'
8. Christkindl, Polka franc. n. d. Bal-

lette Sorme u.Erde" ....
9. Le Desir, Komanze

10. Qffenbachiana, Polpcurrinach Moti-
ven Offenbachischev Operetten .L. Conradi

11. Fliegen-Menuett
12. Sturm-Galopp

Java, Assam.

ar:
J- F. Lund.
Verner Hedberg.
Hjelt & Lindgren
J. Hyvärinen
F. É. Sundell.
A. Silvo.

Konsumtionsför.butiker

I*a, to. m

M. Schmeling.

K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

IlufvudnederJag för Finland af
Pepsin. Oonc. Langebck.
Xothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nioht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

E. Eilenberg
Waldteufel
Komszak

Zanda
Bellini

Pr. v. Snppe

I. Bäver
Bach

Czibulka
Komszak

Tee Onderneming,

Salak Tee
3) Äkta ParalcanSalah Tee erh&lles endast genom undertecknads parti'

återfSs^re8 Esplanadgatan 37 och hos nedanstående
G. F. Nikander
K. M. Brondin
N. A. Turden.
A. Johansson.
A. Holmström.
G. A. Isakssan.
K. G. Jalonen. S. Johansson

Fru Lauren

CJ OML JL E.

Jfr. Nyman.
K. a. Öhman.
E. V. Mholen.
A. Fred.
A. V. Henrik^^C. Antson.I
H:fors MluM

J. H. Dahlgren.
A. E. Isaksson.
K.E. Wassholm
P. Jääskeläinen.
E. Lönnberg.
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