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>- cFrogram^laåel "3
Tidning för Helsingfors

å o
JS KaisaniemiI Värdshus.|
C CO

#4.Teatrar och Konserter./Bad\
yTSENTRAIX

/ Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \

|Kaisaniemen
1 Ravintola. p
a G. Å. Wickstrom.

I1 Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. i
i

frN:o 90. Onsdagen den 31 Mars. 1897.1
fel DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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Grundadt förstaRyska Brandförsäkringsbolaget 1 __
Billigast: pTemier. Snabb och liberal reglering. W.STENBERG, General-agent och.Teknisk-inspektör

Telefon 23! Kontor 3NT. Magaslnssatan JST-.o 1. Telefon Zdl.

G. Tahfs i
Ylle- & Tricotvaruaffär

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

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

Specia-IÄ-efä-r för

PORTMONNÄER

Försäljning af

Cognac, Rom o. Likörer
UnionsgatanN:o 17.

Hjelt & Lindgren,

WTI A\WT Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
,JlJLP ÄÄJU Porträtterivisitkortsformat å 6 mk. pr duss. fOatanis hus.)C. P. BYB

Oskar Fröberg,s
Kaserngatan 46.

OCH
BLOMSTERKORT.

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

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstaiager af inhemskaskodon.Prim

eummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 31 Mars 1897,

kl. 7,30 e. m

För fjärde (21:sta) gången

lnÉSDfflinttsiDi.
Dramatisk dikt i3 akter afW. Shakespeare. Musiken

Signorita Bianca Gellato
Bianca Gellato, prima ballerina di rango fran-

ceoe vidbaletten å Alexanders-teatern,harunder den
korta tid hon uppträdt härstädes redan hunnit blifva
publikens favorit. Hon har äfven alla förutsättnin-
gar härför.Hennes graciösadans, stenkolssvarta ögon
och sylfidiska gestalt tjusa ögatsomenkvinnopastell
afEdelfelt.

Allttf Fotograf SUNDSTRÖMS annons""
-*■
"" a andra a tredje sidorna.

SUOHI. TEAATTERI.
Keskiviikkona Maalisk. 31 p:nä 1897.

Kello 7:
näytellään

Don Carlos,
Espanjan Infantti.

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

Henkilöt
Filip 11, Espaniankuningas . . .Benjamin Leino
Elisabet Valois, hanen puolisonsaKatri Bautio.
Infanti Don Carlos, hanen poikansaKnut Veokmah.
Infanttitar Klara Eugenia,hanen tyt-

tärensä
Herttuatar Olivarez, ylihovimesta-

rinna
prinsess^Eboi^^^^uningättÉirénTMaria Bängma
MarkiisitarMondecarJ hovinaisia \Olga Salo.
MarkiisiPosa.Maltalaisritari) g„ fAxel Ahlberg.
Hertua Alba I sM jKaarleHalme.
Kreivi Lerma [ g-g |EmilFalck.
Herttua Feria J « M (Evert Suonio.
Domingo, kuninkaan rippi-isä. . .OttoNärhi.
Suur-inkvisitori Adol^indforsDon Ludvig Mercado, kuningattarcnß

Aleksis Rautio.
Sirkka Hertzberg.
Hemmo Kallio.

hovilääkäri. . .
Kuningafaren hovipoika
Upseeri
■Espanjanylimyksiä. Hovinaisa. Hovipoikia. Henkivartijoita
H (Ensimmäinen kuvaelma Arunjuezissa, muut MadrisiasaJ
naien kuv. (Aranjuezinpuisto).I
f2:nen „ (Kuninkaan vastaan-M■■■■■ otto-sali).I(AvonainenkäytäviD^BI(Prinsessa Ebolinkajbinetti).

väliuäytöß.
|s:des kuv. (Prinsessa Ébolmka^H
(i:des „ (Kuninkaan ■

huone). IH^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l| Lyhyt välinäyTus^HH
7;mäs kuv. (Kuninkaan käbiM

netti). H^^^^^^^^^^^^^^^^HS.sas „ (Avonainen kiiytävä)T^B
Lyhyt valinäytiis ■

Bartholdy,

Herr Lindroth,

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

Fru Biégo.
Hr Wetzer.
Hr Lindb.
Hr Enström.
Hr Riégo.
Hr Swedberg,
Hr Beckman.
Hr Svensson.

Fr Gerasimowitsch
Frk Holmlund.
Frk Bonnevie.

Elfvor iOberons och Titaniashof.
Skådeplatsen: Athen och en skog idess närhet.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. lO,is e. m

..Skåne". Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
*"**fFSZgS&S.-0 »

Alla dagar Hét©l K:&MPMiddagskonsert Wlemr soßwaWen.
från kl. 3 e. m. ,

af Felix Mendelsohn-

Personerna

Theseus, hertig af Athen^HHHippolyta, Amazonernas drottl
ning, hans trolofvade .I

Egeus, en athenisk ädling . .I
Herrnia, hans dotter I
Lysander UPTITIPCI friaT.fl I
Demetrius/henlies triare ' ' |
Helena, Demetrius öfvergifna

fästmö
Pliilostrat,hofintendent . . . ,
Qvitten, timmerman
Snussr, snickare
Botten, väfvare . . .
Flöjt,blåsbälgsflickare
Snut, kittelfliokare. .
Magernian, skräddare

Hofpersonal,

Oberon, Elfkonungen
Titailia,Elfdrottningen
Puck

3:maa „
4:jäs „

kabi-9:säs kuv. (KuninKaan^^^^H
Lyhyt välinäytös^^l

lO:neskuv.(Avonainenkäytävä).
Lyhyt välinäytöa.|ll:ta kuy. (Kuningattaren huo-

fe^^H ne).
kunin-

H|^^Hka.illi.scs»u Ii11-

I(Kuninkaan liuo-Hni'i'ii etu-sali).
I(Kuningattaren

12:ta

~" . o .. ,, FörstaAteliern 1 tr.upp. (Vanliga pnser. Pnsbelont iParis.) TJI f^rpf\rj.TD AT^TJI QfnV|| hayiO1 Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). X: \J -L \JVJliill "" Hl. DldilllUClg Helsingfors, Alexandersgatan17.

J. H. WICKELS

ARRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome d'honneur) vidutställ-
ningeniBordeaux 1895.

g Magasin du Nord. §
#5 Största specialaffär ilandet för:
af Sidenvaror,San?mBts- & Garneringsartiklar,mx—

Q
a Ylletyger af alla arter förBal-f Visit- ochPromenaddräk- a
O ter, Damkappor,Pelleriner Jaquettes m. m. \f

g ){lädnings $ ){appskrädderi g

makuu
13:ta „ A.

Alla dagar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. va.

AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta Viner,

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

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(via å vis Föreniugsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter.
—

Speoialité: CRAVATTER.

Generalagent för pinland

Claes & Flentjes
Sioåa öcR Giltiga

Pil-velocipeder
Mikaelsgatan 2. Telefon1332,

"Lh. JYeov/us.
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Brandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

Helsingfors— Åbo— Uleåborg
j^«b (C.F, Maury).

j^yP^P Generalagent förMikaelsgatan l'J

Rover
(England)

Hagelstams bokhandel.Cieveland
(Amerika)

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

(Österrike)

utmärkta och berömda Hagelstams bokhandels
FILIJILvelocipeder. Unionsgatan 41.

Fullständig bok-Magnifika Haapavesi, Torneå och Kajana
slddor Hagelstams konsthandel.
VVVVVVy########## N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)

Taflor, antika möbel, all slags konstindustri.

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti och minut afendast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

■I

Uodt material,
omsorgsfullt arbete.
Faltins pianomagasin

R. E. Westerlund
N. Esplg. 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

i däm s
Endast god kvalitet!

Qolumßia!
!

SioQvars <§reif!
€$atlas!

imm
SRaffir!

Arthur Bergström.
Helsingfors,

é88) Central-Passagen. /*Ä
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HARALD WASASTJERIi AS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
laßaEaEßßasas

JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

Yllc^ och frihofvaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

aEaE^^KEaiaKaiPraKHEHEa(SSKiaJB3KHI^

Filharmoniska Sällskapet

S?*****Ä********^**********«****|j

Restaurant CAT A NI
-*9ki rekommenderar \^^-

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

Ostende ostron inkomma hvarje vecka!

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

Beställningar emottagas

Helsingfors" Bnllgardihsfabrik s
tillvärkningar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmagasin, N. Esplanadg.

H:fors Nja Tapetaffiir, Unionsgatan 32.
Josef Vibcrg, N. Esplanadg. 37, 1tr.

T. Winter,Skildnadsg. 19.
H.Ekbom, Alexandersgatan 17.

John Paischeff, Brunnsgatan 12.
A. llcllinan, Alexandersgatan 48

63:dje Populära Konsert
iESx-a.ixcaLlx.Arsla.-u.sot.

Torsdagen den 1 April 1897

Program
Ouverture till op. Fra Diavolo" Auber.

WaldteufelLes Patineurs, vals
Virgo Maria Oberthiir.
Ungersk Rapsodi N:o 2 Liszt

PAUS

Ouverture till öp: »Jessonda" Spohr

Koncert, för violoncell Volkmann
(hr. Georg Sohneevoigt.)

Suite N:0 1 ur Peer Gynt Grieg,
Morgonstämning. Aases död,

Anitras dans. Hos bärgstrollen

PAUS

Faust-fantasie Gounod.
Intermezzo sinfonico ur op.Caval

leria Eusticana" Mascagni
Björneborgarnes marsch

Konserten börjar kl. Va 8 e. m;

Carl Jacobsen & C:o.

Humbers ~h Progress
förstklassiga!

VELOCIPEDER.

(Hotel Kamp.)

För årg. 15 mark,

Invid Långa bron.
och Pappershandel,

Opera C&llareH. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
Baletten. *)

SeDaste onsdag bjöds återigen på
premiére,

Programmet upptog en 3 akters ba-
lett med prolog benämd Robert och
Betram" eller TVä banditer". Någon
egentlig nyhet för Helsingfors är pan-
tomimen dock ej, i ty attcircus Trucci
i tiden uppförde densamma, men den
synes alltid vara lika roande och un-
derhållande.

Såsom titeln angifver handlar styk-
ket om tvänne förskräckliga bofvar och
deras våldsamma framfart och härjnin-
gar. Iprologen ser man banditerna
fly från sitt fängelse, och iförsta ak-
ten presentera de sig som välbeställda
vagabonder, hätcigt förföljda af gen-
darmerna, hvilka de likväl förmå hälla
på behörigtafständ genom de galnaste
krumsprång, sparkar och kullerbyttor,
samt göra sin sortie som ägare af
tvänne påsar guld, som de stulit af
.Fermer Eokko". Härpå etablera de
en försäkringsaustalt och äro nu gen-
tila herrar, men svindeln blir snari,

upptäckt, och de tjocka gendarmerna

) Införandet fördröjdt

jaga dem åter af hjärtans lust, men
komma alt jämt för sent". Spets-
bofvarne få dock slutligen altför hett
om öronen, och midt för näsan på sina
förföljarenresa de till svalare luftsträck—

■ iballong
—

■ antagligen för att
plundra de Andréeska förråden på
Spetsbergen.

Detca är styckets lika enkla som
på samma gång spännande intrig".

De ipantomimen inflätade danserna
voro de flesta nya, såsom den löjliga
judedansen och den japanska Esstamt-
am" kallad, känd från den „gudom-
lige" Arthur Sullivans Syn-
nerligast briljerade balettmästar Nisjin-
ski i denna senare dans genom sina
hopp å la gutnmiboll.

Den glada aftonen slutademedenba-
lett ur Lifvet för Zaren" under med-
värkan af hela balettpersonalen. Det
utmärkta utförandet af den ståtliga
polonaisen och den eldiga mazurkan
bestyrker yttermeratidigare fällda omdö-
men om balettföreställniDgarnaa Alexan-
dersteatern att de äro synnerligen un-
derhällande och uppiggande förströel-
ser för ung och gammal.

Passeportout,

■4 "— " ►

Jödde iGöljaryd
Under detta namn, hvilket är väl

kändt från festerna å Skansen iStock-holm, döljer sig —
såsom man torde

veta — ingeniör Karl Petter Eosén,
en redan från studentåren välbekant
landsmålshumori^t och folkvissångare.
Redan som student gjorde han nämli-
gen turnéer ilandsorten,äfven tillFin-
land för tio år sedan, till förmån för
det då började Nordiska museet och
insamlade åt detsamma rätt vackra pen-ningsummor, hvarförutom under dessa
turnéer äfven insamlades landsmålsbe-
rättelser, visor o. s. v. —

ett arbetealltså, som stod i full samklang med
d:r Hazelii egen fosterländska samlare-
värksamhet.

Nu, sedan det Nordiska museet fått
en lokal, sådan som Skansen, där det
är meningen att framställa enhelgjuten
bild af svenskt natur- och folklif, har
ingeniör Rosén med hela sin entusiasm
och sin kännedom om folkets lif stält
sig till Skansens och d:r Hazelii för-
fogande. Han uppträder därför påSkansens fosterländska folkfester såsom
en representant för den genuina folk-humorn och framkallar genom sina be-

rättelser och visor, då och då ackom-
pagnerade med dragspel, ej blott hög-
tider af skratt —

ty det är icke huf-
vudsyftet — utan äfven intresse för
och kärlek till den rika skatt af oför-
falskadt skämtlynne, som ligger förva-
rad i dessa från folkets läppar insam-
lade visor och berättelser.

Under vintern, då några Skansfester
ej förekomma,reser hr R:s ilandsorten
dels för att „upptäcka" nya bidrag till
sina rika samlingar, dels ock för att
söka insamla litet penningar till den
fosterländska institutionen, och hos all-
mänheten väcka intresse för Skansens
anläggningar

Själfva syftet med hr Roséns soiréer
är alltsådet vackraste och väl förtjäntaf
uppmuntran. Därtill kommer äfven,
att publiken på hans tillställningar får
sig en jubelhögtid af skratt. Också
ha hans landsmålssoiréer öfver allt haft
att glädja sig åt fulla hus.

Vi förmoda att Helsingfors publik
icke skall vara sämre. Hans första
soare äger ram å studenthuset torsdagen
den 1 april kl. y2 8 e. m.

Kiric Mundströins
Fotografiatelier.

Fabia^atan 27, hörnetaf Norra Esplanadgatan, isamma hus senNordisk
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iXEL PIfILGRE^ Torr Genuinp, Arraks Pimsnh Guldmedalj i Paris 1889.

ifll
Veiociped-Pepét.

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

wmr Velocipeder.
StörstaVelocipedtillbehör af alla slag.

reparationsverkstad ilandet.
John Tourunen & C:o.

Helsingfors, Norra Esplanadgatan N:o 41.

Finska

Q
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland fdr
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade katalogerpå begäran.
50 Alexandersgatan50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständiggaranti.

TvålfabriksHelsingfors
prima byktvål

finnes hos alla välförsedda handlande

Pester Schwalben
Vi hafva idagens nummer nöjet att för ett

hochgeehrtes Publicum" presentera svalboet från
Operakällaren. Ni känner ju igen det? Imidten
sticker nFrau Direktrioe" fram sitt lockiga hufvud
med blickar lika drömmande och vemodsfulla som
när hon sjunger Sei mir gut, vergiss meinnicht",
Er liebt mich" eller någon annan tysk tysk Liedof
Rosenzweig eller Lehner. Herremannen öfver di-
rektrisens hufvud med den martialiska mustaschen
och säkra minen är hennes man hr Földesi. Han
är violinist. Af de återstående åtta svalorna spela
3 fiol, två traktera violoncell, en piano o. s. v.
Alla spela de dessutom med mer eller mindre
vackra ögon, som Kanske icke minst bidragit till
att göra aftonkonsert erna på „Opris" till så popu-
lära, som de nu faktiskt äro.

Passeportout.

I!Kongl. Karolinska Institutets|
@ Bakteriofogiskajaboratoriii. O

l På begäran af Tandläkaren Herr A. f\
af Lenhardtson har jagundersöktett afhonom af

sammansatt munvatten, kalladt \°/
Q Albin Lenhardtsons Q
O STOMATOL O

och får häröfver afgifva följande intyg:
1. Lösningen är opalfärgadoch tillreak- fSa? tionen svagt alkalisk. Vf

QJ 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen Q
Ä icke giftigt. Ä
3C 3. Den förhindrarunder entidafminst Jjc
\J 24i timmar syrebildning imjölk. QJ4. den värkar "upphörandeellerhögst
JC väsentligt hämmande af förruttneise- Yr

5. Den dödar kolerabahterierpå 1/2 J&
3C minut samt tyfsidféberns, difterins och 3t
QJ rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, C3

G Den dödar utspädd med 3 delar
jjf vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- afnut,rosfeberns och difterinsbakteriepåmin- Q
Q dre än2 minuter samt tyfoidfebernsbakterie
3f på 3 minuter. af
w^ Då det af Tandläkare Lenhardtson angjfna medlet \^sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildningoch för-

ruttnelso imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk-
domsbildande bakterier,somdärstädeskunna förekomma,
måste Jag på det högsta hos allmänheten förorda \£J
dess bruk.

Att det samma äfven somyttre medel imångahän- %&fil seende böräga en vidsträckt användningframgår osökt
af dess ofvan anförda starkt bakteriedödandevärkan.

Q Stockholm, den 6 April 1895. Q
Pj Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet /T\
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Ledig annonsplats.

Gambrini Restaurant.
/V^a Ilindholm

Tapisseriaffär.
Alescaxicierss- "7« T. 638.

OBS.! Enda specialaffär

Pakettbärare
stämplade med firma adress ibransch levereras af

Helsingfors tffiullgaréinsfaGrifi.
Telefon 1581

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta

tillyärkningar iparti och minut tillbilligaste priser. Återförsäljare 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
Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot Jernvägsstationen

ESPLANAD-KAPELLEP.
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 JlDrd
Sofleg-atan 2

Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,hela
och halfva, som salta biten m. fl. Kalla och varma
sexor tillhilliga priser.

Biljarden renoverad med nya vallar och nytt
kläde. Öl på seidlar. Högaktningsfullt

Gustaf Blomqvist.

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

y Mikaelsgatan I,
ing. från porten (Entresol.)

Telefon 83

C <
3 ®

2.-S
(Q CQ"
(/>

3 g
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Ledig annonsplats

Jacob J^einhes
IPapiirosserHemgj.

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.
TIoTI OAYYI nfclfVT1 smällande dörrar eller förargas åt att dörrarejJJtJll bUill dlolVjl hållas stängda, kan återvinna sinnesro genomatt
låta uppsätta dörrslutaren Eolipse", som levereras af

HelsingforsRullgrardinsfabrik.
Telefon IBSI.

®

Notiser—
Den lyrisk-komiska operan

nPotemkin an der Donau" — li-
bretton af Gersdorff, musiken af Ugo
Afferni — upplefde vid sitt första
uppförande å Stadttheater iAnnaberg
8Q stor succés, telegraferas till Berli-
Qer Tageblatt. Kompositören anförde
1 egen person

Boycottade teatrar. Borgmä-
staren i San Sebastian och Palma i
Spanien förbjöd för någon tid sedai)
fyra olika dramers uppförande på sta-
dens teatrar. Som svar härpå ha
samtliga spanska dramaturger af rangmed Echegary och Felin y. Codina i
spetsen slutit sig tillsammans till ett

och försvarsförbud och utfär-
dat en förklaring om att de ämna boy-
cotta teatrarna i San Sebastian och

i ,iet de ej vilja tillåta upp-förandet, af något af sina styckensamtaga tillbaka de stycken, som de re-
dan lämnat in.

— Å hofteatern iMtinchen har
Glucks klassiska opera Orpheus och
Eurydike" återuppförts i ny instude-
ring och rönt lifligt bifall.

—
Berliner Theater, som altmer

utvecklar sig till Berlins tragediscen,
hade nyligen ånyo en stor framgång
med Gutzkows skådespel Uriel Aco-
sta", skrifver B. T. Det trots alt för-
träffliga teaterstycket hade inöfvats på
nytt och verkade som ennyhet; det är
tyvärr så att tendenspoesien mot påf-
lig fanatism icke så lätt upphör att
vara modern. Störata bifallet tillföll
hr Sommerstorf ititelrollen.

— IMiinchen, har det nya lust
spelet Em Königsidyll" afRudolf Lo--
thar rönt ett välvilligt mottagande. Pu-
bliken hyllade författaren efter andra
och. tredje akten med inropningsir. —
Tre nya stycken, enaktsdrainat Vogelf-
rei" af M. Krauss. lustspelet Tragi<-
che Conflicte" af W. Wolters och den
musikaliska genrebilden Das Wetter
häu-schen" af Rots, musiken af Selby
uppfördesnyligen med framgång å Gärt-
uerplatzteater. *

- Gerhart Hauptmanns sago-
dramaDie versunkene Glodte" har gif-
vits för utsåldt hus å Neues deutsches
Teater iPrag och mottagits med hän-
förelstt

— Ett nytt drama »Sturm" af F.
Jacobsen, hvars handling påminner om
Gliick im Winkel", har rönt ett gyn-
samt mottagande å Stadtteater iErfurt.

— IMeiningen uppfördes nyligen
för första gången dramat Thörichte
Neugier" af Ernst Eberhard, f. d. ka-
raktärsskådespelareiKoburg. Stycket
för hvilket Cervantes' berättelse Elcit-
rioso impertinente ligger till grund, lär
ha mottagits med bifall.

En komposition af den blinde
landtgrefvenaf Hessen, betitladFa
thuine", uppfördesnyligeniOldenburg,
där kompositören för närvarande vistas
som gäst vid det storhertigliga hofvet,

skrifves till Berliner Tageblatt. Fat-
hume", en sångsoen för bariton med
stor orkester, behandlar efter en dikt
af prins Emil Schönaioh-Gorolathen ar
bisk ökenidyll,hvilken pä ettstämnings-
fullt sätt illustrerats i musik af den

furstlige kompositören. Solosångpartiet
hade hr Stämmer öfvertagit, orkestern
utgjordes af det storhertigliga hofka^
pellet. Uppförandet rönte mycket bifall.

—
Från Paris telegraferas tillBer-

ltner Tageblatt: Å Théätre frangais
egde idag generalrepetitonrum a Her-
vieus skådespel nLa loi de I'homrne".
Föreställningen artade sig till en stor
succés, men då i tredje akten af det
krasst dramatiska stycket situationen
blef allt för krass, dialogenallt förpa-
tetisk, slog stämningen om och publi-
kan skrattade.

— Gerhart Hauptmanns sago-
drama Die versunkene Glocke"
har ilysande utstyrsel haft stor fram-
gång å k. teatern iWiesbaden.

— I
Dresden har detta sagodrama på ett
törvänansvärdt lyckadt sätt uppförtsaf
teaterskoldirektör Senff-Georgia elever.

Tio zÄ3,rl2: om dagen kunna lätt förtjänasge-
nom att sälja visitkort från John Fröberg, Fhi-
:s/xiii//Sverige. Begär profver!
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4reu, hvilken är tillökadmod nya och eleg
etc- Pris för visitkortsfotografier FmV "*" anta dekoratiosisföromäl ocli apparater,är diirföre

50 till högre priser
Eric Sundström.

Fablanugatan 'i7.



W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersa. 52. Telef. 1278. Helsingfors,

ALEXANDERS TEATERN.

Balettsällskapet,
under anförande af Artisten vid Kejserliga

Teatrarne, Herr Th. Witttig,

gifver föreställning

Onsdagen den 31 (19) Mars

kl. 8 e. ni

fypbcrf och Befram
eller

Bandifer.
Baletti3 akter med prolog

Pers o"nerna
Fermer Kokko . . .
Hans hustru ....
Antiiiiu
Lisett
l:sta Gendarmen . .
2:dra Gendarmen . .
Robert \ , . , ,

Betram / två baildlter

Hr Paschjkovski.
Trk Aposnanski.
Hr Wittig.
Frk Bianca-Gellatto,
Hr Stepanoff.
Hr Feodoroff.
Hr Bonislavski.
Hr Nisjinski.

l:sta akten

Grand Ballabile. Utföres af F:rne Trojmkova,
LandrevitzI,Landrevitz11, Smirnova,Nesterova,
Bosjenova, Ivanova, Feoktistova, Miljanoffskaja,
Bakerkina, Sajzeva och Rumäntzeva.

Polka. Utföres af F:rne Landrevitz I,Bosjenova,
Feoktistova.

Pas de Ruban, Utföres af Frk. Bianca Gellato
och Wittig.

2:dra akten

1. Rekryt-Polka. Utföres af F:rne Landrevitz,Smir-
nova, Hr Wittig och Butschinski.

3:dje. akten

1.Ballabile.UtföresafF:rne TroJDikova,LandrevitzI,
Landrevitz 11, Smirnova, Nesterova, Bosjenova,
Ivanova, Feoktistova, Niljanoffskaja, Bakerkina,
Sajzeva och Rumäntzeva. —

2. Jude dans Utföres af Hr Nisjinski, Bonislavski,
Butschinski och Stepanoff.

3 Das de deux. Utföras af Frk. Bianca Gellato och
Hr Wittig.

4. Spansk dans. Utföres af F:rna Landrevitz I,
Landrevitz 11, Bakerkina och Eumäntzeva.

—
5. Pas de deux. Utföres af Frk. Gusikevitsch och

Hr Nisjinski.
6. Kysk dans. Utföres af F:rne Smirnova,Nesterova,

Feoktistova, Bosjenova och H:r Stepanoff.
—

8. Solo (pas). Utföres af Frk. Bianca Gellato.
8. Japanesisk dans (Esstaintam). Utföres af Frna

Bakerkiua, Rumäntzeva, Ivanova, Feoktistova.
.Hme Nisjinski, Bonislavski, Butschinski och
Stepanoff.

Annonsera

»c^rogram-cfålaåef"
A nnonserna ytterst billiga,särskildt om de ta-

gas för längre tid,

/)/ IHvarje annonsör får sig fIL i
UOS.. tidningen hemsand UUb,!

■ ■.i Gtratls. -f-
—

■

Annonser och prenumeration emottagas å tid.-
ningens kontorMikaelsgatan 1, 1tr. upp.

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer,

J. C. M^EXMONTAN Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Innehafvare:E. Nyberg. Ijodigannonsplats.iMMiiii^ai

Helsingfors
Alexandersg-atanN:o 11.diner & Spirituösa.

Brefpapper
rikhaltigaste lager a( ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade.
Firmatryck ntföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat15.

Ang. LudY. Hartwa
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alesmdorsg. 26,

Telefon 169,

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

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Modernaryscher,spetsar,
band, sidentyg, crépe

m. m

ytterst billigt

hos Firma

H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan9.

K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial:Glogatan 4.

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

HOTEL K-^3^L 13.I3.
Onsdagen den 31 Mars

"program
1. Rikiki-Marsch, nach Motiven der

gleichnamigenOperette....Hellmesberger
2. Oesterreich in Tonen, Walzer C. M. Ziehrer

3. Ouverture zur Oper. »Norma" Bellini
Dubez4. Dachstein, Polka franc.

5. Loin du bal, Intermezzo Gillet.
6. Wiener Volksmusik, Potpourri Komzak,

Paus

■MeudolssolinBarthold;traum
8. Gemiithswelle, Polka mazur. Ed. Strauss

rin"9. Em Trautn," fantasie fur Violin
Solo Oslislo

10. Potpourri, nach Motiven der Oper
»Lucia di Lammermoor" Donizetti,

Direktion Marie Pollak.11. Sei nioht böse,"Lieda. d.Operette
nDer Obersteiger" C. Zeller

12. Klatsch-Polka Kaulich

KONSERV KAFFE.
Fsihavns Kaffebrsenderiet Kjöbenhamn (S. Bonnevie Lorentzen)

Härmed få vi tillkännagifva, att vi åt Herr Karl GöhleHelsingfors öf-
verlämnat vår generalagentur förFinland.

Vi tillåta oss göraden ärade allmänhetenuppmärksam på vårt Konserv
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 kapitaläro viitillfälle att mötahvarje kon-
kurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare 13 kvalitéer) säljas ipati en-
dast genom Herr Karl GöhleHelsingfors och iminut inedanståendeKoloni-
alvaruaffärer. Våra kaffesorter serveras åOperakällaren,Societetshuset,Bron-
dins kafé m. fl.

Konserv Kaffe.
Det är enallmänt "bekant sak att "brändt kaffe till följdaf sin hygrosco-

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

KAIIL
G-ein.era.la.g-exv

Det har lyckats oss efter flere års arbete och genom nyuppfunna rote-rande ugnar med luftafkylningsapparater uppnå ett lyckligt resultat. Genomtillsats af en renad rörsockerrblandning som öfvergjuter bönorna vid en be-stämd värmegrad inneslutas kaffebönornai en microscopiskt tunn karamell-
hinna som förhindrar fuktens och luftens inträngande och tillika kvarhållerden aromatiska olian ibönan.

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

n
*,

Vliar? fö,rdel är 20 l)rocent kapitalbesparing vid inköp af rostadtkalle Kåkaffe innehåller en stormängdvatten ooh andrabeståndsdelar, hvilka
alla lorsvmna vid bränningen cho förminska vigtenKarl Göhle. K.M. Brondin. Bob. Holmqvist K G. Öhman.Parakan balak Tee but. Passagen. Anneg. 20. Skilnaden2.JN. Esplanadg. 37. 8

pfhl^Ä \ V\ MhiT- X-PM^off. Alex. Johansson. Th. Holmström,

Konstantinsg. 19. Badhusg. 10. Elisabetsg. 6. fåren, butiker.
OHLE.

förE"iii1a.33.a..

Torsdagen den 1 April

program:
1. Amerikanische Lieder, Marsch.
2. Echt Wienerisch!Original-Lieder und

D. Ertl,

O.M. ZiehrerTänze .
3. a) Intermezzo a. d. Oper »Der Pa-

jazzo" Leoncavallo
b) Intermezzo a. d.Oper.Cavalleria

Eusticana" Mascagni.
G-anne4. La Czarina, Polka mazur

5. Goldelse, Gavotte . . . Otto Fuchs
0. Fragmente a. d. Operette »Der Mi-

kado" Sullivan.

I» sl ia. s
7. Ouverture, zur. Oper. Die Zigeune-

BTiScnicnTei^^^ienerwalde^Valzer Joh. Strauss.
10. Serenade Roccoco Meyer-Hellmund
10. Potpourri, nach Motiven Offenbach-

Conrad!scher Operetten
11. Behiit dich Gott, Lied a. d. Oper,

»Der Trompeter von Säkkingen" Nessler.
12. Circus Galopp Richter

ÅliVflhlt IfIUM QV AMI IITMd VieehäradShÖfdinff, Utfr Juridiska "h aftärauppdrag; köper och säljer aktierfIUVULai dUIIW ÖTÅIUjJUiItT, Helsingfors Alexandersgatan N:o 52 9" 7^^jiut di \arumarKeu luiUvul och de flesta andra land.


