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SVENSKA TEATERN.
Onsdagan den 25 November 1896

kl. 7,:j0 e. ni

Gästuppträdande af
cFru *3uiia cJCåRansson

och

Abonnement N:o 9.
För l;sta (9:de) gången

ETT BESoK.
Skådespel i 2 akter af Edvard Brandos, Öfversätt-

ning af Harald Molander.
Personerna:

Hr Swedberg
*)
**)

Kaj Neergård
Florizel. . .
LinilRepholt
En tjänare . Mli Ii M n
I) j-lorizel .... fru Julia Håkansson
■s) €mil T{epho/t . . iqerr Core Svennberg.
OBS! Emellan pjeserna en längre paus!

Förförsta gången

UGGLAN.
ÖiversättningSkådespel i 1 akt af Gabriel Finne.

af Robert von Holteu
Personerna:

Hr Eiégo

Arthur Höjer, ingemöiM
Gunhild,hans hustruI
Doktor Grimsgård .
Fröken Jordan, en viinuuK^^ffi^^^^l^^^^MGunhilds nior iFruliraiHlei^^^lBrita,i tjänst hos ingenjören. .Fr.G-erasimovitsch
Jlosjöen H Hr Lindroth
Handlingen föregår hos ingeniörenien vaktstuga

vid en järnvägsanläggning.
*) Jlrthur t)öjer.
**) gunhi/d . . fyerr Core Svennberg.

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

9k .Biiäfltt' <jÉHUj.

k

Signor Guisepe Pimazzoni
S;r Pimazzoni är född i Verona, debuterade

efter vid konservatorium i Milano afslutade studier
år 1895 iLivorno såsom grefve Luna(IITrovatore).
Kort därpå antog han engagement vid operani Kiev,
livarifrån i bokstaflig mening gyllene anbud förde
honom tillAustralien, där han uppträdde undor hela
3 års tid. Efter sin återkomst har han sjungit å de
förnämsta italienska operascener iLondon, Wien,
Napoli, S. Carlo, Genova, Athen, Korfu och senast i
Moskwa. Ofveralt har signorn uppträdt ile grand
répertoire — Aida. Dijaconda. Afrikanskan o. s. v.— och öfveralt har hans härliga baryton utöfvat
samma tjusande kraft, hvilken de, som öfvervariten
föreställningå Alexandersteaternnogsamt känna.

Xjindo cfc» Glo
Hufvudstadens finaste & billigaste fotografiatelier. Fabiansgatan 27.

Hovilierroja, hovinaisia, pappeja,oikeuden-virkamiehiä ja palvelr
joita, paimenia, paimentyttöjä,kansaa. Tapalituu osittain 81-

-ciliassa. osittain Kyyprossa. Huomaa: Kolmannen ja nel-
jännen naytöksenvalillä on 16 vuotta kalunut.

:m ; ISeljiis näytös:Kyyprossa Van
paimenen mökin ediishovin juiihisuUssa.

Toinen näytös: 1. Herniionen
huoneeHaa.
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'STlff FörstaRyska Sraiedförsäkringsbolaget Gi^i^
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen

Telefon 231 Telefon 231

TahfsG.
Ylle- & Tricotva-uaffär

N. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepotaf D:r Lahmarms

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

P P BYIIIBAII Fotografisk Atelier N. Esplanadq. 31,
%Jm JL " 1# IÄH IIM Porträtterivisitkortsformat å, 6 mk.pr duss. (Catanis hus.)

SUOWI. TEAATTERI.
Keskiviikkona Marrask. 25 p:nä 1896.

näytellään

Talvinen tarina.
(The winter's tale.)

s:näytöksinen patunäytelmä ($ kuvaelmaa) Kirjoittanut William
Shakespeare. Siiomentanut Paavo Cajander.

Henkilöt
Axel Ahlberg.Leontes, Sicilian kuningas. . :

Mamillius, hanen poikansa .
Camillo \
AntigonusI
Cleomenes|
Dion )
Polyxenes, Kyypron kuningas .
Florizel, lianen poibansa
■jjsSh" > bovlherra . . .
Apollon ylimäinen pappi
Tuomari
Vanha Paimen
Nuori paimen, hanen poikanssa .
Autolycus, veijari
Palvelia
Vanginvartia
Hermione, Leonten puolisq .
Perdita, Leonten ja Hermionen tytär
Paulina, Antigonus'en vaimoEmilia, knningattarenkamari-rouva
R-S1

-
} hovinainen. . .

fes } P"inientyttöjä . . .

Avonainen muutos
" lassa.
Avonainen muutos

ten huoneessa.
Kolmes näytös:

neessa.

■vTidTsiiflyIiis: 1 Leonten lin
nan edustalla.

Leor^^l. Leonten linnan edustalla.
Pilarikiiytavä Paulinan lm
lassa.

2. Vanki-

fEmil Falk.lAleksis Eautio.
(Otto Närhi.
(,Knut Weckman
Kaarle Halme.
Oskari Salo

H<onrad Tallroth
\ Elno S.ilmela.
Otto Närhi.
lisakki Lattu.
Taavi Pesonen.
Hemmo Kalliv.
Adolf Lindtors
Kvert Suonio.
lisakki Lattu.
Katri Eautio.
Sirkba Hertzberg.
Maria Rangman.
Mimmi Lälueenoja

/Mimmy Leino.
\Kirsti Suonio.
/Ilma Tähtinen.
\Helrai Talas.

Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Konto%M^ASRIaÄNDER.
:-° B

IVllClQclgSKOnSePl Wiener Damkapellet
från kl. 3 e. m. I 1̂3E1.-A.2\rJE3LXJ. från kl. 8 e. ro

KTTi n4Äl»lU*"«, FörstaAteliern1 tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöutiParis.) -f^f\ fryr\r* "D A "171. ti. b^aillberg Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser 6mk pr duss). IVOIO(jKAF.O Helsingfors, Alexandersgatan17.

J. H. WICKELS
WHäätilt

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

1* Magasin du Nord. ||
j||i| Största specialaffär ilandet för: j|||— >9 Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar.«^<

—
Ylletjifjer af alla arter förBal-f Visit-och Promenaddräk-

plK ter, Damkappor, Pelleriner Jaquettes ni. ni.

){lädnings <% ){appskrädderi
il^ under framstående ledning
>tAC<iSik K4J+iW* X4J<i\^k%>^k%VJr *^Kj_^J dAjPv^^~JC^ -̂*P\ "̂^^Jl^ ~^^t_ '̂~^^J!_^t-^^rjj"t^^C— J* il,'■si''' ■.'r."-'^v\'^r"■.v'v'.\u

BLontor KT. HVL^igrsisji.iisgjfs.tfM}.KT:O 1.

-^s Oskar Fröberg, A. W. EKLUND & C:o
Kaserngatan 46

Specialaffär fsl
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lag-er af
PORTMONNEÄR Viner & SpirituösaOCH

BLOMSTERKORT billigsipriaer

Juho WirtanensFörsäljning af
Cognac, Rom o. Likörer SKOAFFA».

UnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren.

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

gummigaloscher, äkta Collanol.a m. in.

|
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Oikeus-lnio

(lJitkä väliaika)

Ovct avataank:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo J/S 8
ja loppuk:lo 1/2 11

Alla dagar

Aftonkonsert

AXEL PALMROOS
Lager' af fina akta Viiier»

Gognac, Likörer& Rom.
Grönqvisiska stenhuset. Telefon 320,II

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffärm

Uiiionsgatan 28,HH (vis å visFörenitigsbanken).
Hvarje månad inkomma nyheter,

Specialité: ORAVATTER.

|Perssons Svenska Stickmaskiner,

IULLGARN irikt mm\I
Z Zeflr- & Kastorgarn, Macr
5 Fiskgarn, Mftrktråd, Ealltråd, Nålat till alla S—

slaf^s Btlcktnaskiner, Barnkostymei, tröjor—
Strumpor,Damasker, Vantar etc.

Beställningar pä all Blags maskinstick—
ning emot tages

MiUaclsgatau 2. Telefon 1332
Ch. JVeovius
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JUL'US SJÖGREN
Mikaelsgatan4, Centrals hus.

Ylle- och irikofvaruaffär. *
Välsorteradt lager. Billiga priser

Conditor Catanis Restaurant
~ki rekommenderar ■"■■■"

sina supeér till olika pris, portioner a la carté och
eleganta smårum.

Friska Ostende Ostron anlända hvarje fre-
dag afton.
;^¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥?¥jg^¥¥3r¥¥*¥¥¥¥¥¥s¥^

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968

Beställningar emottagas

I:sta Klass

IBadinrättnj
WLadimirsg-atan 32

ngo—
I

— <

Spccialiicl:
"*#*"

p^H-o* qi

/ tfj
j-5S Sj- Velocipeder

och

Skidor.

Velocipeder mottagas till förvaring
under vintern

\ f^tjÄ? IS V»3U««H)S| _/>J

Hagelstams bokhandel.
MÖDERNE KUNST

ochandra vackraillustreradetidningar och tidskrifter.
Ett stort antal utländska tidskrifter börjany

årgång ioktober.

Hagelstams bokhandels
FILIAL

Unionsgatan 14 Midtemot Kaisaniemi,

Fullständig bok- och Pappershandel
Kromolitografi af Berndtsons tafla Vi(l toa-

letten". Pm 1mark.
Telefon 2205,

HARALD WA3ASTJERHIS Blomsterhandel, SkiSnaden N:o 4.

Opera
Italienska operan. *)

Åsikterna om operamusikens berätti-
gande, kunna varadelade," och man hör
stundom t. o. m. värkliga musici ut-
tala sig iriktning mot denna konstart.
De stödja sig därvid bland annat på
det faktum, att man i det lefvande lif-
vet aldrig har något direkt motstycke
till hvad operan bjuder på och att en-
dast den konst är sann och har tillva-
ros rätt, hvilken troget tecknar lifsfö-
reteelserna.

Det synes dock, som en dylik upp-
fattning vis-å-vis skön konst är något
inskränkt och orättvis. Och huru rayk-
ket annat ikonstväg skulle ej, mätt
efter denna måttstock, kunna bli ut-
dömdt? Alt det öfversinliga,?alladessa
abstrakta känslor för livilka hvardags-
uttrycken äro förkärfva eller för torf-
tigt bleklagda, alt det, som värmer och
höjer vår känsla med mystisk makt,
skulle då börda slopas, förkastas, ut-
dömas?

Huru mycket af skön konst och spe-
cielt musik skulle då blifva kvarivår
värld, förutom de harmonier, de sym-

) (Införandet försenadt.)

foniska dikter, hvilka naturen själf
exekverar?

Under de senast förflutna tvänne
månaderna har en repertoir af aderton
(säger 18) skilda operor uppförts här
af det operasällskap, som gästar vår
stad. Ett sådant rekord lordiMvara
ensamstående

Man döme af detta resultat huru-
vida icke de fanfarer från orkestern,
handklappningar från publiken och vär-
detulla gåfvor från tacksamma beun-
drare, hvilka alt kommo kapellm. Wil-
helm Spatjek till del vid hans recett,
voro fullt befogade och uppriktigt me-
nade, då en betydande del af dettaher-
kules-arbete ledts af hr Spatjeks ener-
giska hand.

—
Det storvärk, hvilket som novitet, il-

lustrerade recetten bestod af Anton Ru-
binsteins fantastiska opera Demon.

Den till sitt ämne sagomessiga hand-
lingen, en förkroppsligadkamp mellan
det goda och det onda, personifieradt
af en ljusets ängel och en mörkretdä-
mon, är icke vidare dramatisktkompli-
cerad. På långt när icke så påtaglig,
så växlingsrik och personlig, som t. ex.
den jämväl allegoriska Faust-sagan.

Själfva uppränningen och konfliktens
iramskridande står på det enklaste na-
turfolks föreställnings stadium. Den
individvela kampen är miniminel och
offren för den skickelsedigra dämoniska
makten hafva knappast stort annat än
en försvinnande liten materiel kamp
att utkämpa. At det andliga inflytan-
det är blott en dunkel suggestiv plats
hänvisad

Musiken stämmer väl in med dessa
sagodramats fordringar. Det är blott
den brustna, sökande, förtvinadeanden,
representerad af Demon själf, livars
parti är af stor betydenhet, öfriga
partieräro grupperade kring denna stora,
fordrande sångroll.

De inflikade folkscenerna med deras
inflätade, delvis slaviskt ljudande landt-
körer,öka den känsla af naturstämning,
som hvilar öfver hela musikvärket.

För öfrigt är- denna operaen utstyr-
selpjes och bör, såsom sådan, genom
praktfulla sceniska arrangemang och
massvärkan utöfva storslagen effekt.

Hufvudpartiet utfördes af dir.Muller
hvilken representerade en fallen ängels
skönhet och dystra tjuskraft och isin
sång nedlade kraft och glöd. Styckets
kvinliga hufvudroll, Tamara, gafs af
sig:ra Bruno, omsorgsfullt och tillta-

lande. Ifurst Linodals roll bjödsign.
Cokinis, som alltid,på en ypperlig sång
och i furst Gudals parti lät s:r Gan-
dolfi publiken ånyo njuta af sin här-
liga röst. —

Salongen var fullbesatt och bifallet
lifligt. Isynnerhet vid andra aktens
första tablå, där en utomordentligt ka-
rakteristisk och väl sjungen kör eröf-
rade publikens enhälliga bifall.

Törhända vore det ej till skada för
operan om näst sista tablån — (sång-
dialogen mellan ljusets och mörkrets
dämon) ströks?

Denna på all yttre handlingblottade
tablå tröttar den mindre musikaliskt
durchdrifna publiken. Och det var in-
galunda af bristande pietet för de upp-
trädande eller dirigenten, som den
vackra, epilogiskt affattade, entreakts-
mnsiken jämte apotheos blef beundrad
endast af ett fåtal, kvardröjandemv-
sikvänner

Det allmänna uppbrottet berodde helt
enkelt uppå, att den långt framskridna
timman och tröttade sinnen, manade
till aftärd; hvilken dessutom betingades
af ridåsänkningen efter s:te akten.
Apotheosen kom, som en öfverraskning
af grannaste effekt.

Hlaren:a Midd

Filharmoniska Sällskapets
20;de Populära Konsert
iBrandLltårslxuset,

Torsdagen den 26 November 1896

Program
Ouverture till op.Hvita Frun' . Boildieu
..Månskensnatt på Alstern", vals

Fetrås(ny) "
Prelude La Vierge

Massenet,stråkork.
Inledning till

(ny). " . Königskinder
Humperäinck

PAUS

Ouverture Eine nordiäohe Heer-
fahrt1' Martmann.

a) Réverie . . . ] . ) Bottesini.
b) La Cinquantaine tor v:°' Gabriel-Marie.
c) Chanson napolitainI loncell- J Cassella.

(hr G-eorg Schneevoigt.)
Rapsodi N:o 1 Liszt.

PAUS.

GounodFörspel till op. Faust.
Gavotte espagnole (ny)
Toreador et Andalouse

Berghs,
Rubinstein

Konserten börjar kl. Va 8 e. 111

8
9

10

ags- & Afto onser

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningi parti och minut af endastäkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA

Stort urval
vackra och billiga födelse- och namnsdagspre-
senter samt smakfulla gratulationskort.

Th. Ba!tscheffskij's.
Sport-, Frimärks- & Pappershandel

MikaelsgiitiinN:o 1. Telefon Jfio 1188,

CARL BERGROTH
FabiansgatanK:o 29,

Tlefon N:o 750.

SPIRITUÖSA och VfflEH
såväl på originalflaskor som litervis från fat

iKAÖTSCHÖKSTÄMPELFABRIK.jJj3=3

A

R. Paltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

j Endast god kvalitet! É
<&Carfjord!

StoQversWfåreiff

Ännur Bergström.
Helsingfors,

Central-Passagen

##S##SS^###SS##®#
& å Ia car

m
d'h

A. 0. Seeck,
/Ä\ Kbrffabrik,
!|J| Albertsg. 3C, T. 47.
V-l/ Butiker:

1 Albertsg-. 36, T. 47.
'CL-4W Skilnaden 4, T. 70.

fea*^ Glogatan 3.
T. vi

f#

t. T

m

~~^^r Ä fW% W7I W W W7\ fl IBJ år odisputabelt Helsingfors bilUgasta FoJografä«Ate!iej\ För enda
!?*"» JtSL B_i Ijl SCi W I^l ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:

—
(i;r

■^ Ett väiyjoriJt arbete behötvor ickf3 vara förenadt med höga pt'is
Glogatan 3



[

03
c.

m

AXEL PIHLIitaRE38" Torr Genuine Arraks Punsch.

JiTicnakU SVENSKA TEATERN.
Helsingfors London Wiborg Torsdagen den 26 November

För andra (10:dej gången

Ejtt Dockhem.
.^/ Skådespel i3 akter af Henrik Ibsen. Öfversatt-

ning af Frans Hedberg.

Stort lager Velocipeder, Engelska, Ty Pers o ne ma

ska ocli Amerikanska Hr Hansson.Advokat Helmer
Dam- Nora, hans hustruoch herr Velocipeder af årets

Doktor Rankmodell realiseras med 10- 15 °/° rabatt
Fru Linde Fru Bränder

Ett ständigt välförsedt lager Veloci- SakförarKrogstad Hr Malmström

Helmers tre sina barnpedtillbehör till moderata pris
HelAnna-Maria, barnpiga hos

Reparationer af alla slag från det Frk Tschernichinmers

minsta till det störstaarbete utföres.på Huspigan hos desamme Frk Spennert

Ett stadsbud Hr Enström.det noggrannaste samt till möjligast
Handlingen föregår hos Helmerbilligt pris. Velocipeder emottagas i

vinterkvarter mot billig hyra och be-
fru Julia Håkansson;) jNoravaras sorgfälligt hos

'■) poktor T^at\k rjerr Core Svennberg
John Tourunen & Co

HELSINGFORS, Börjaskl. 7,30 ocli^sliitas omkr.kl.10,15 e. ni

Norra Esplanadgatan N:o 41

L=^

■a

oo
Oi
jas:
o

o

Gambrini Restaurant.
§MBroderi-9tsiällninq Original

Singers
symaskinerAxa Lindholm.

M»i>«ö^w««o»»*(»««^^^>»»«»««ö»«'«<^i

1
hos

V. Grashoff
39 Norra Esplanad-

Äldsta symaskin-
affär i Finland.

Nian beställer alltid
fördelaktigast

Kautschuk- & Mrtallstämplar, Laekstgill,
stänipeltnibohör samt all slags Stil- & Mc-
tallgrnvyr från
Helsingfors Nya Gravyrinrättning

& Kau schukstämpelfabrik,
IMikaelsgatan I

Telef. 2US».

G. W. RELANDER. Glasvarorförsäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA, |! tillmycket billiga priser:§

order till landsorten omgå
ende prisen städse

billigast. Mikaelsgatan N:o 17,
s midt emot Jernvägsstationen'WUJa.elna.sgr- 3&-C "i-

Spirituosahanclel
Äkta Winer,

Cognac,
Kom &

Likörer,

omgående,

f. d. öpennertskahuset.
Telefon 20«(>.

HÖI3L

Jacob J^einkes
IpapijrosscrHemgj.

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

Si
5."oTelefon 1803.

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta
tillvärkningar i parti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hålla hög rabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

|i Franska Lifförsäkringsbolaget

S LURBAINE, S
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

(^ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. (Sj|
(ÄS Bolaget meddelar fördelaktiga försak- (Bjä
)>g, ringar af alla slag. Genom samarbete med ,g»

sjuk- ocli olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- 15*=?'^ balne ef la Seine beviljas de försäkrade vid (Äj|)mv sjukdom ocli olycksfall särskilda förmåner,
'§» livilka fullkomligt säkerställa såväl den för-
(Äfö säkrade och lians familj, som ock de per- jos

söner, med lnilka han står iaffärsförbin-v^ delse för den oundvikliga förlust, som en '<§'
jtf^ sjukdom ocli ännu mer en obotlig sådan el- (iJS|
'ÄSI er en°ly cksnän(^else medföra. Bolagetefter- mg

skänker nämligen, såsom allmänt bekant, vs*
(^Ö premierna för hela sjukdomstiden och utbe- (S§
)^S talar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- jtfß,"5^ ligoch resten vid dödsfall.
(Äs| Bolaget L'Urbaines försäkringar äro (^!^ därför särskildt att rekommendera för her-
v» rar airårsmän, da det gäller att säkerställa \^j® större affärsföretag g-enom liiförsäkring1, (^
/ok emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- m&
v?^ samma störingar svårare sjukdomsfall all-
(^ tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- (^§|
(ÖS Ses" ocn förlagsmanstora förluster. ,«©.

För dessaväsentliga fördelarerfordras v^(^^ icke några extra premier utan endast att (8^
'8S ( ên afstår från den årliga vinst- *rg,

andelen.
(ÄS Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. (ÖJp
® Qarlvon cffinorrinq. cé
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Uti J. F. Sjöbergs

Guldmedalj i Paris 1889.

Qekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till-
behör för glödritning & snidning s. s. mönster,färger färnissor, vax m. m.— Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigastepriser,

Finsk Konstslöjd.Utställning.
Mikaelsgatan I. Telefon 893.
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Patroner, förladdniiigar, hagel, patronbälten,
jagthorn,bössremmar,orrbulvaner, knifrar etc. etc. i

Fritz Schröders
Norra Esplanadgatan 37.

:*»'#»*»*y»^»»y»yy»»y*»y»»»»y»yyyy»

Tjygienisl^ )\nsiktsbehandling
för,rengörande af huden från finnar, fräknar,

pormaskar etc.
ManiClire, (handens & naglarnes sköt-sel") meddelar

Agnes Johannsen.
Mikaolsgatan 1. Entresol. Telef. 83,
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Bland operor, gifna under näst före-
gående tid bör Mignon äfven bli nämd.

Den synnerligt melodiösaoch sensibla
musiken i denna för vår publik väl-
bekanta, vackra opera tolkades nobelt
af respektive rollinnehafvare.
Isynnerhet excellerade äfven här

Sign. Gandolfi såväl med sin vördnads-
bjudande sång- som patriarkaliskt im-
posanta mask: Sigr. Cokinis tjusande
ljusa tenor värmde åhörameshjärtan,
och signora Colombatis flöjtrenatitania
sång ljöd käck och glad. S:ra Paga-
nelli var en hurtig ädling, så isång,
som spel och signora Schaw löste titel-
rollen på ett ivocalt hänseende fram-
stående sätt, hvarförutom hon särskidt
i de tvänne senare akterna, jämväl i
dramatiskt hänseende, visade sig fullt
mäktig denna vackra uppgifts tolk-
ning

Det ilr sålunda icke tu tal därom,
att ej vår publik är att lyckönska till
åtnjutandet af att vi här äga ett så
framstående operasällskap,som Italien-
ska operan

*%<&&—

Notiser— Svenska teatern uppför mån-
dagen den 30 dennes José Echegray's
dram Mariana såsom den 10:de abon-
neinentsföreställningen. Rollfördelnin-
gen är följande:

Mariana — fru Håkansson; Clara,
gift med Don Oåstnlo

— fru Riégo;
Trinidad, enka, syster till Don Pablo— fru Bränder;Daniel de Montoya —
hrr. Svennherg; Don Pablo de Arteaga
general — hr. Malmström;Don Joa-
qiiin — hr. Riégo !Don Castulo, ar-
keolog — hr Svedberg; Luciano — hr.
Lindroth; JEn betjänt — hr Enström;
Claudia — frk. Spennert.

tidenHdndlingen försiggåriMadrid
den närvarande.

— FrökenPaldani,som med stats-
bidrag vistats i Paris för att idka
dramatiska studier, återvänder ibörjan
på december till hemlandet. Hennes
första roll vid Svenska teatern under
nuvarande säsong blir Sylvdte iRo-
mantik, koaedi på vers i3 akter af
E. Rostand. Öfversättning från fran-
skan af Ernst Lundkvist.

— FrökenHolmlundv som för när-
varande vistas iParis, torde imedlet
af januari nästa år återvända tillHel-
singfors för att omedelbart såsom Mar-
guerite Gautier uppträda i Alexandre
Dumas' berömda dram Cameliaäamen.
Den talangfulla skådespelerskan har i
Paris varit itillfälle attbeundra Sarah
Bernhard i samma roll. Fröken H:s
följande roller blifva Basilée iFrangois
Coppée'e dram I'our la couronne, till
svenskan öfversattaf grefve Carl Snoil-
sky under titteln För Kronan, och
drottningen i SchiUers Don Carlos.

— Egendomligt konserthonorar.
Nar m:me Trebelli en gäng befaun sig
på en konsertturné jorden rundt, sam-
tyckte den firade sångerskan till att
gifva en konsert äfven på en af säll-
skapsöarne, för en tredjedel af hvad
attonen skulle inbringa. Hon blefgan-
ska förvånad, ehuru ej precis missbe-
låten med sin andel. När den öfver-
räknades, befans den besiä af tjugu
svin, fyrtio kalkoner,nittiofem kycklin-
gar, tretusen kokosnötter och en oräk-
nelig mängd bananer, oranger tch ci-
troner

— Hvem bjuder mest? En ny-
het på auktionemarknaden torde det
vara att imaiera icke blott egendomar
ntan äfven teaterstycken bortauktione-
ras. Vi ha funnit, skrifver Berliner
Tageblatt. pn tidningsannons,som öpp-
nar detta nya perspektiv lör författare
och — deras fordringsägare. Annon-
sen lyder: Tvångsauktion. Lördagen
den 12 nov. kl. 10 f. m. kommer jag
pa utslag af k. rådhusrättens förstaaf-
delning att exekutivt till den mestbju-
dande och mot kontant likvid offentli-
gen försälja en medförfattares upphofs-
mannarätt till lustspelet Em dummer
Streich" af B. AchradFelix von Bruch.
Rausek, auktio-nsförrättare". Det upp-
står nu den för publiken under vissa
omständigheterbetydelsefulla frågan oiu
sädana stycken äfven måste tvångsvis
uppföras och åhöras, tillägger nämda
tidning.

— IFermj (Italien) mottogs enny
tvåakts opera Wanda" af Romolo
Bacbini med liligt bifall.
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4:50 (profkort a 1:50 däri inberäknadt) (* 3 mk inberäknadt) fås ett dussin kabinet
m vill Ni ha ett Bodi kort i förening med

irhålles ett dussin vackra, ele-
:skort.
bil!sgt pris, Vänd Eder då O
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ALEXANDERS TEATERN
ITALIEN SK A OPERAN

under ledning af direktör N. Muller.
Onsdagen den 25 November,

Förhta gästupptr. af tenoren Signcr G. Gabrielli,
l:sta och 2:dra akten af

Lucia af Lammermoor.
Musiken af G. Donizzetti.

Personerna:
Lord Henricli Asliton Sig:r G. Pimazzoni.Liicie, hans syster Sig:ra V. Colombati.
Sir Edgar Kaveswood ....Sig:r O. Delle-Fornaci.
Raimond liidebend Sig:r L. Ferraioli.
Alina, Lucias väninna ....Sig:ra V. Paganelli.
Norman, hufvudman öfver mi-

litären iRaveswodslottSig:r N. Ourini.
Lord Arthur lsökl<iw Sig:r L. Laznarini.Damer, cavaljerer, Ashtons partisaner, innevånarei

Lammermoore pager, militärer, knektar.
Händelsen försiggårislutet af XVI seclet iSkott-land, endast islottet af Eaveswood och iruinen

af Wolferagsturn-
P A J A Z Z O.

Opera i2 akter medprolog Musikenaf P. LeoncavalloCanio ........ S:r g. gabrielli.
Personerna

Canio direktörer för en amfcailato-
risk teatertrupp Sig:r G. Gabrielli.

Nedda, hans hustru| |"Sig:raM. Bruno.Tonio, vansinnig \ komedianter<Sig:r N. Miiller.
Peppe J { „ L. LazzariniSilvio, rik bonde „ G. Dumani' } bonden /

-
%
"

iletti-
-2 / { „ O, Serra.

Bönder och bondkvinnor.
Handlingen försiggår iCalabrien, itrakten af Mon-talto, Jungfru Maria himmelsfärdsdagen, mellanåren

1865 och 1870.
Personerna ikomedin

DEN OTROGNA COLUMBINE.
Pajazzon
Columbine, lians hustru
Thadd;o, ideras tjenst
Arlequin

yig:r G. G-abrielli,
Sig:ra M. Bruno.
Sig:r N. Niiller.

L. Lazzarini.

Bästa medel för munnens
och hudens vård.

ii/m s11>/ iinirr^^^^^^^^^
Brs Tekno-KemiskaMäH■Laboratorium. !|^B

Kaf erugatan 27. ir^Sllß

■P^* Dödar K.olerabak.te-^#\\T^Irier på en 1/% niinut samt^^ v

Ityfoidfeberns, difterins o.
på om- A^fcl

ALEXANDERS TEATERN.
Ifalienska operan
under ledning af Direktör N, Miiller
Torsdagen den 26 November
Benefice för regissören Sig:r

D. A. Duma
För l:sta gången

AFRIKANSKAN.
Opera i 5 akter. Musiken af G."Meyerbeer

Personerna
Don Pedro, kejsarens af Por-

tngal konseljpresident .Sig:r E. Gandolfl.Don Diego, amiralens vän . .Sig:r G. DumaniInes, hans dotter Sig:ra V. Colombati.Vasco di Garna, marinofficer .Sig;r O. Delle-FornaciDonAlvaro,medlemaf concilietSig:r L. Lazzarini.Första inquisitoni iLissabon.Sig:r L.Ferraiolli.Nelusco, slaf Sig:r G. Pimazzoni.Sclica, slafvinna .Sig:ra M. Bruno.Bräma, öfverstepräst ....Sigr L.Ferraioli.
Aimua, Ines tjänarinna....Sig:ia V. Paganelli.
En adjunkt Sig:r N. Curini.
En.präst Sig:r O. Serra.
Marinofficerare, Vescovier, Isoiener, Kejsarens af

Portugal konseljråds medlemmar, Brania präster
Indianer, soldater, marinfolk.

Första och andra akten försiggåriLissabon tredje
fjärde och femte akterna iinnersta Afrika.

Kapellmästare:Hig:r G. Spafjeck,
Eegissör
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AngbokbinderiJ. C. M^XMONTAN Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Innehafvare:E. ISTyberg,

Fabriken FENIX
atan14 Tel. 92
jeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
Ktelier för plansch-& kartupp-Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

14 Brlksg1;

Kontorsboksfabrik,Linj
tonage & Askfabrik, A
fodring, BeklamskyltarBiner & Spirituösa.

Brefpapper Avg. Ludv. Hartwall. Fredr. Edv. Ekberg.

tvål

m. in.

Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska

sorter, linieradeoch
Helsingfors, Alssandetsg. 26, Bageri&Konditori.

Firma I. BLLMIN52 Alexandersgatan 52
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

Firmatrjck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.

LA GAULOI§£.
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Generalagenter:
STOLZENBERG & BÖCKER,

GENERAL A GENTE R:

■ii-leaca-aa-d-ers^a/tSLin. 'U
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Telef.2055. Alexandersgatan17. Telefon 2055,

ONSERV KAFF
Frihavns Kaffebrsenderiet Kjöbenhamn (S. Bonnevie Lorentzen)
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K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial:Glogatan 4.

ITufviidnederlag för Finland af
Pepsin. Cono. Langebok.
Koth.es Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syi-up.
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

Stomatol
Stomatol
Stomatol

Härmed få vi tillkiinnagifva, att vi åt Herr Karl Göhle Helsingfors öf-
verlämnat vår generalagenturför Finland.

" - .Vi tillåta oss göra den ärade allmänheten uppmärksam på vårtKonserv
Kaffe (se nedan) hvilket genom sin fina arom och friska smak inom kort tid
vunnit allmänt erkännande på världsmarknaden. Genom direkta förbindelser
å produktionsorterna och rikligt kapital äro vi itillfälle att mötahvarje kon-
kurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare 13 kvalitéer) säljas i pati en-
dast genom Herr Kaxl Göhle Helsingfors och iminutinedanståendeKoloni-
alvaruaffärer. Våra kaffesorter serveras å Operakäilaten, Societetshuset^Bron-
dins kafé m. fl.

Konserv Kaffe.
Det är en allmänt bekant sak att brändt kaffe tillföljdaf sinhygrosco-

pie redan efter några dagar förlorari kvalité, d. v. s. mister sin aroma och
styrka. För att afhjälpa detta hafva under de sista femtio åren åtskilligaupp-
finningar blifvit gjorda och Professor Liebig var den förste som genom till-
sats af en karamellöshing vid bränningsprocessen lyckades förbättradenna olä-
genhet. Genom bristfälliga apparater erhöll dock det brända kaffet en fadd
bismak.

KARL

Det har lyckats oss efter flere års arbete och genom nyuppfunna rote-
rande ugnar med luftafkylningsapparateruppnå ett lyckligt resultat. Genom
tillsats af en renad rörsockerblandning som öfvergjuter bönorna vid en be-
stämd värmegrad inneslutas kaffebönornai en microscopiskt tunn karamell-
hinna som förhindrar fuktens och luftens inträngande och tillika kvarhaller
den aromatiska oljanibönan.

Genom denna procedur håller sig vårt Konserv Kaffe åratal lika friskt,
aromatiskt och starkt som nyssbrändt.och har en absolut ren fin smak.

En vidare fördel är 20 procent kapitalbesparing vid inköp af rostadt
kaffe. Eåkaffe innehåller en stormängd vatten och andrabeståndsdelar,hvilka
alla försvinna vid bränningen och förminska vigten.

Karl Göhle. K- M. Brontlin.Rob. Holmqvist, K. G. Öhman.
ParakanSalak Tee but. Passagen. Anneg. 20. Skilnaden 2.

N. Esplanadg. 37.
Axel Pihlgren. E. V. Etholen. N. Pletschiknff. Alex. Johansson. Th. Holmström,
Fabiansg. 14. Kyrkog. 10. S. Esplanadg. 4. V. Henriksg. 12.Alexandersg.11.

Verner Hedberg. C. Antson. A. Silvo. A. E. Isaksson. F. Nyman.
Wladimirsg. 13. Sjömansg. 24. Båtsmansg. 22. Skilnaden 6. Eriksg. 17.
A. V. Henriksson. J. Hyvärinen. A. Fred. H:fors 'Almänna Konsumtions-

Konstantinsg. 19. Badhusg. 10. Elisabetsg. 0. fören. butiker.
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