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„Bkåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Konto%M^k^ 3

m-_/lla d,agar
. Hotel Kamp .„. Alla/agar .Middagskonsert . m"»- Sematon. Aft<£j B°.n„sert8°.n„sert

frän Kl. a e. m. trän kl. a e. in.

K-b-i »-N _ o _ il FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParIS.) -t-* r~\m _r-^ é~*t T-_ a -r—_K Sta,il Derff Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). _T OXO (__T K, A F. JLJ. Ul^aiUUCIg Helsingfors, Alexandersgatan17.
"*" -■- v-f V-. ±IXII .
AXEL PALMROOS

"V.-n.a_ ______
Lager af fina äkta Viner,

Cognac, Likörer& Rom.
Grönqvlstska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å, vis Föxeningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter,
Specialité: GRAVÄTTER.

Gi??åi7 t FörstaRyska Rrandförsäkringsbolaget
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvidDirektionen.

____L<_>___.tox* 3V. _Vt«i,s^si____Li3s»ta,i_L ____":<_> 1.

A. W. EKLUND & C:o

J. //_ WICKELS

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

0000000000000000000000000
! Magasin du Nord. 5
I Största specialaffär ilandet för: (!%
!

—
_>■© Sidenvaror, Sammets- & Garneringsartiklar.";"_.

—
Q

Ylletyger af alla arter förBal-, Visit- och Promenaddräk-5jC'
.er,Damkappor,Pelleriner Jaquettes m.m. w

| Xlädnings <§ j\appskrädderi 8
under framstående ledning.

0000000000000000000000000

Telefon 231
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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 12 Mars 1897

7,30 e. m
För 3:dje gången

FBIT1.
Skådespeli1aktafHerinann Sudermann. Öfversätt

ning af Au g. Arppe.

Personerna
Herr v.Drosse, f. d. major,godsägareHr Malmström.
H- lene, hans fru. Fru Riégo.
Fritz, deras son, löjtnant Hr Hansson.
Agnes, fru v. Drosses niéce ....Frk Liljander.
v. Hallerpfort, löjtnant Hr Wetzer.
St.phan, inspektor Hr Enström.
Wilhelm, betjänt Hr Lindh.
Händelsenförsiggårpå hr v.Drosses egendom.Nutid

OBS! Emellan pjeserna en längre paus.

För 2:dra (9:de) gången

mm iiiiiiisii
Komedi i 3 akter af Alexandre Bisson och Antony

Mars. Öfversättning.

Personerna:
Henri Duval Hr Swedberg.
Bourganeuf Hr Eiégo.
Champeaux Hr Berlin.
Corbulon Hr Malmström.
En bonde Hr Enström.
Fm Bonivard Frk Tschernichin.
Diane Fru Biégo.
Gabrielle Frk Paldani.
Victoire Frk Spennert.
Mariette Frk Gerasimowitsch.
Handlingen tilldrager sig i våra dagar, lrsta akten
i Vésinet; 2:dra och 3:dje iVilleneuve Srt Georges.
Börjas kl. 7,-0 och slutas omkr. kl. I0,_„ e. m.

lE***t**"fÄ Är

Gunnar Heiberg,
Gunnar Heibergs „Kung Midas" väckte på sin

tid ett ofantligt uppseende på alla de scener där ko-
medin spelades icke blott på grund af den talang,
med hvilket stycket var skrifvet, utan fastmer genom
sin genomskinliga allusion på dåtidanorskapolitiska
förhållanden. Senast har den begåfvade skaldenåter-
igen vunnit ryktbarhet genom sin panflett „Hans
Majestät" — Han ser ut att kunna vara argsint.

OM» 9AA f Folograf SUI.I)STR___.B annons
Mm~9 "

sl andra a tredje sidorna.

SUOM. TEÄATTERI.
Maalisk 12 p:nä 1897Perjantaina

Ida Aalberg-lTexkiill-Gullenband?in
vierailunäytäntönä

näytellään

ELINAN SURMA.
5-näytöksinen näytelmä (7 kuvaelmaa). Kirjoitanut G. v. Numers

Kotimainen alkuteos.

Henkilöt
Axel Ahlberg.IIiii I iiiIi Iml I<ÄW

Kirsti Flemming,Vääksyn emäntä, Klaunens^B
mäisen puolison, Kaarina Flemingin sisar *]

Juhani Fineke, tuomelan isäntä Otto Närhp^^H
Ebba, hanen vaimonsa Mimmy I.einoH
Uoti X hPirlän lans.Tisa /Oskari Salo. ■
Elina / heiaän lapsensa \Katri Rautio.■
Uolevi Frille, Lavkon talouden hoitaja . Knut Weckman^BVesilahden provasti Adolf Lindfors.H
Vesilahden kanttori ......lisakki Lattu.|
Rouva Kirves Naemi Kahilainen!
Rouva Linnunpää Olga Salo. |
Vappu, Kirstin imettäjä Mimmi Lähteenoja
Ensimäinen ritari (Stjernkors) ....Em1 Falck.
Toinen ritari (Bitz) Kaarlo Keihäs.
Kolmas ritari (Tavast) Eino Salmela.
Neljäs ritari (Horn) Evert Suonio.
Kuleksiva laulaja Aleksis Rautio.
Lyyli, Elinan kamarineiti Mimmi Lähteenoja.
Mestari Balthasar, Kurjen saksalainenkokki . TaaviPesonen.
Saksalainen soittoniekka lisakki Lattu.
Matti Niilonpoika, Kurjenhuovienpäämies . Hemmo Kallio.
Kirstin palvelija
Kurjen palvelija
Talonpoika

Kaarlo Keihäs.
Hemmo Kallio.
Aleksis Rautio.

Kerjäläinen . . . . . . . . Kaarle Halme.
Hiiäviera,ita.Lavkon,Suomelan jaVääksynpalvelijoita. Talonpoika

Kuoripoikia.
Ensimäinen kuvaelma: Suomelassa —

Toinenkuvaelma; "Vest
lahden kirkon sakaristossa.

—
Kolmas kuvaelma: Lavkossa. —

Neljäs kuvaelma: Suomelassa. — Viides kuvaelma Vääksyssä. —
Kuudes ja seitsemäs kuvaelma: Lavkossa.

(Aika: 15:nen vuosi.adan keskellä.)
Pisimmät vä'inäytökset övat toisen ja kolmanen sekä viiden-

nen ja kuudennen kuvaennan välillä. Ihan lyhyt välinäytös on
kuudennen jaseitsemännen kuvaelman välillä.
*) Kirsti . . , .Ida Aalberg-Uexkull-Gullenband.

Ovet Avataank:lo 7. Näytäntö aikaa krlo V3B
ja loppu k:lo 11.

G. Tahfs
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.

Oskar Fröberg. Generalagent JörKaserngatan -__3 Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager afSpecia-la-Sfä-r för

PORTMONNÄER Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT. billiga priser.

Claes & Flentjes
Soda ocR Billiga

Fil-velocipetlerJuho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer Mikaelsgatan 2. Telefon 1332,

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

»ummigaloscher, äkta Collanolia m. m.

UnionsgratanN:o 17.
Hjelt & Lindgren. Ch. JYeovius.

fl P TIVTfcENB' AHL Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,%Jm £ . åJ JL MMMMJI%ÅLjU por.trätter ivisitkortsformat åt 6 mk.pr duss. (Catanis hui.)

Telefon 231

pinland



HARALD WASASTJERMA S Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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Filharmoniska Sällskapets
57:de Populära Konsert

KE__Haxs_-JBSH-_a_i_a_ä_s_.__aßa-a___.__-___iH_.____K

I JULIUS SJÖGREN 1
Mikaelsgatan __, Centrals hus.

Ylle- och frikofvarvaffär.|
1 Välsorteradt lager. Billiga priser
__hsb__!__ . * _ga^a--ai_]a---i--_---a__s_a_-___i___K__fe

iBrandliårsliuset,

Lördagen den 13 Mars 1897
__^**********s.**_S_***««**********

Restaurant CAT A NI
-ö^!rekommenderar \*s"- Program

Ouverture till op. „Indra" Flotowsina supeér till olika pris. portioner a la carté och
eleganta smårum.

„Die Furstensteiner-', vals Bilse.Ostende ostron inkomma hvarje vecka!
2J¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥j|£¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥jgÉ Moment musical Schubert.

Liszt.Rapsodi N:o 3

Barngarderoben PAUS
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968.

ThomasOuverture till op. „Mignon
Beställningar emottagas Ernst.Otello-fantasi, för violin . . .

(Hr Willy Neumann.)
SuiteHelsingfors' Rullgardinsfabriks mAlJeuwA

Ouverture. Intermozzo. Ballad. Alla marcia

tillvärkningar rekommenderas! PAUS.
Säljas af nedanstående firmor 8. Fantasi ur op. „Traviata" Verdi.

9. „B_umenge_liister" Blom
10. Ungarisch Moszkowski.

Sandudd Tapetmagasin,N. Esplanadg.
H:fors Nya Tapetaffär, Unionsgaian 32.

Josef Viberg, . Esplanadg 37, 1 tr.
T. .Vinter, Skildnadsg. 19.

H.Ekbom, Alexandersgatan 17.
John Paischeff, Brunnsgatan12.

A. Ilcllman, Alexandersgatan 48

Konserten börjar kl. xk 8 e. m.*****************
_-«>-_—«> — ,^__»^._-£>^_^__^_^^_^<_>^---«^_-*__^_..i_v_.^^

Brandt & Blomberg Carl Jacobsen år C:o.
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

Helsingfors Åbo Uleåborg
Ä~_ (C. F, Maury).

lf^mS)\jåSå!^i Helsingfors.
■^^m_w* Generalagent förMikaelsgatan l«j

[förstklassigaRover
(England) VELOCIPEDER.

Cieveland
(Amerika)

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

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

(Österrike) För årg. 15 mark.

utmärkta och berömda Hagelstams bokhandels
FILIAL

velocipeder. Unionsgatan 41. Invid Långa bron.
Fullständig bok- och Pappershandel,Magnifika Haapavesi, Torneå och Kajana «

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

Taflor, antika möbel, all slags konstindustri.

Operakällaren, Middags-

Entr'-acte

„Älskog" Sv. Teatrs senaste nya
program var en värdefull pjes att gör_
bekantskap med, hvilken itrots af en
ytterst sparsamt tillmätt handling och
en ovanligt knapp tillgång på egent-
liga konflikter likväl pä grund af den
naturtrohet och sanningsenlighet, som
ligger öfver hela pjesen, intresserade
åskådaren ihög grad. Såväl till kon-
struktion som karaktersteckningär den,
om jag så får kalla det, en parallel-
pjes. och den för stämning med sig,
ifrån första scenens maj-yra och ung-
domslust ända till sista aktens slutre-
plik, uttalad i skärande förtviflan af
den enda åldring, som i denna pjes
fått sig en plats tilldelad.

Denne gamle man har isin lillaroll
fått sig förelagdt uppgiften, att var_

språkrör för författarens afsikt med
sitt dramatiska arbete. Han uttalar en— törhända banbrytande tanke af den
ömmaste tendens, som någonsin blifvit
nedlagd i ett sceniskt arbete. Denna
åsikt om känslolifvets berättigande,
denna förståelsens och förlåtandetsskyl-
dighet inför ungdomens kraf på lycka

i stundens fröjd, och gentemot den
mognade människaus enda tröst —
vissheten, minnet af att en gång hafva
varit ung och lycklig.

För att detta uttalande skulle kunna
komma till stånd, har författaren in-
skjutit en eljes för handlingen., gång
fullkomligt obehöflig person —

den
tarfliga strumpväfvarhustrun. Förf. har
i dessa båda personer, den gamla mv
sikern och denna kvinna från arbets
slitets område, uppstäldt tvänne dia-
metralt motsatta karakterer. Weiring
år känslomänniskan med en nära nog
nytestamentlig världssyn stäld i relief
mot grannhustrunsslentrianmessigakälk-
borgerlighet. Ooh scenen mellan dessa
båda. inskjuten som den är i pjesens
rnidtelakt, bör nog äfven betraktas som
det dominerande partiet, liksom den
till s n innebörd är det sublimaste i
hela pjesen

Likaså äro de bägge unge männen
representanter lör olika slag af manlig
ungdom. Den ene, satirikern, med ett
stort mått af cynism i sin själlösa gläd-
tighet. Den andre en känslostämnin-
gens man, med rörlig blod och liflig
känsla, lätt påvärkad från höger och
vänster, under ungdomsglödensSturm
und Dräng period.

Och dessa båda unga flickor sedan.
Äro de ej äfvenledes tvänne fullkomligt
motsatta naturer? Den ena renhjärtad,
passionerad och hängifven, den andra
en predestinerad kokett. Den räsonne
rande, fala kvinnan, hvars glädtighet
och ömhetsbetygelser dikteras och reg-
leras af vinningslystnad och egoistisk
beräkning.

Emellertid värkar „Älskog" något
otillfredsställande, då den liksom „För
Kronan" är i afsaknad af det veder
gälmingens slutord, som hvarje männi-
ska instinktivt fordrar för att ej betvifla
världrättvisans ledning.

Men — dessa pjeser teckna blott
episodnr af lifvet och lämna åskådaren
for öfrigt fritt att tänka sig sluttöljden
af det onda ochgoda. Författaren skal
den har med dylika alster afsett ett
högre sytte än det af en stundens an-
genäma stämning vid sista aktens ridå-
fall. Han har lämnat åt hvarje åskå-
dare problemet att uttaga konsekven-
serna af hans teckning, och understödd
af en sådan tolkning som t. ex. fröken
Holmlunds i „Älskog" har författaren
genom att tangeramedlidandets och öm-
hetens bästa strängar förmedlat ett dju
pare intryck än om han i sin pjes di-
rekt upprepat bekräftelsen af att „det

goda belönar sig öjalt' octi blir ytterli-
gare belönadt." —

Älskog förtjänar attses ochbegrundas.
Tourbillon.

m^n

Excentricitet och musik

Musici, både kompositörer och cxc
kutörer, som nått rykte och ära, synas
i synnerlig grad vara bekajade af så-
dana excentriska tendenser ikaraktär
och sätt, som antages vara en särskild
egendomlighet för alla slag. snillen.
Man säger ju också, att geni är en art
af galenskap, och att gränslinjen mellan
begåfning och tokighet är mycket tunn.

Beethoven hade tvä manier, som stän-
digt behärskade honom, nämligen att
oupphörligen byta om bostad och alltid
spatsera. Knappt hade han flyttat iv
i ett rum, förrän han fann ett eller an-
nat fel däri och började se sig om ef-
ter ett annat. Hvarenda dag efter mid-
dagen tog han .-ig en läng, tröttande
spatsertur, utan att bry sig om regn.
h tgel, snö eller storm.

Bubinstein hade en riktig fasa för
bretskrifning och endast den mest trän-

__Ei*ic Smids roms
Fotografiateller.

Humbers <>-_ Progress

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningipartioch minut afendastäktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2

k__

Godt material,
omsorgsfullt arbete.
Paltins pianomagasin

R. E. Westerlund
N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

m

m
m

Endast god! kvalitet!
(Bolumßia i

cZCartforå!
Stoevers■Wfåreif!___________

Raffiri
Bergström.

Helsingfors t
Central-Passagen m

W^^^^^%W^W^ww^^w^
& Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.

Fabiansgatan27, hörnetaf Norra Esplanadgatan, isamma hus som Nordiska Bosättni
tillfälle att iännu högregrad än hittils tillmötesgåärade kunder ideras fordringar på ett första W



AXEL PlHliOMliSar Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

0.

Velociped-Pepét.
Ständigt ett .älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

w Velocipeder. «
Velocipedtillbehör af alla slag. Störstareparationsverkstad ilandet.

John Tourunen & C:o.
Helsingfors, Norra Esplanadgatan N:o 41.

Finska

TT g-TTtTT-
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland för
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexand rsgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständig garanti.

Tvålfa iriksHelsingfors
byktvålprima

finnes hos alla välförsedda handlande

Annonsera

„€srogram'cfålaået"
ånnosernan ytterst billiga, särskildt om de ta

gas för längre tid.

Oh<_ / HvarJe annonsör får sig f)L I
vc/ö" tidningen hemsand UUÖ..

—
-i- Gratis. -5-

—
Annonser och prenumeration emottagas å tid

ningens kontor Mikaelsgatan1, 1tr. upp.

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

äterstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

&d ((å
&k Fransk Lifförsäkrinbsgolaget W

§ LUR B AlNE, t
-sp 'ktiekapital: 12 miljoner Frcs. (_^
|§) Garantifonden: 98 miljoner Frcs. @

Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- (^
gjft) ringar af alla slag. Genom samarbetemed (få~r sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-

baiiie et la Seine beviljas de försäkradevid tfåigft, sjukdom ooh olycksfall särskilda förmåner, (fåhvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- W
säkrade och hans familj, som ock de per- @

im söner, med hvilka han stär iaffärsförbin- (fåJgr delse för den oundvikliga förlust, som en W
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-jg)j leren olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- (g»j£r skänker nämligen, såsom allmänt bekant,*A)J premierna för hela sjukdomstiden och utbe- (jjjf

oj/\ talar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- (fåS? lig och resten vid dödsfall'. pöft0) Bolaget L'Urbaines försäkringar äro ((fti
@fi, därför särskildt att rekommendera för lier- (få
JK rar affärsmän, då det gäller att säkerställa W

större affärsföretag genom lifförsäkring, ((@
@h emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- (fåS< samma störingar svårare sjukdomstall all- Wtid med'öra och hvilka ofta nog bringabor- W@

ges- och förlagsmanstora förluster. (*§ad. För dessa väsentliga fördelarerfordras W
§5. icke några extra premier utan endast att (f@
(®) den försäkradeafstår från den årliga vinst- (fåg£i\ andelen.

G-eneralagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1. _jj<|

p 6arlvon *$hnorring. r%
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o
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Ledig annonsplats

Garnbrini Restaurant.
jA^a Ilindholm

Tapisseriaffär.
■A.l©-S_£_.___.<_3L©__. ssr. "7. T. 638.

OBS.! Enda specialaffär

Pakettbärare
stämplade med firma adress ibransch levereras af

Helsingfors tßullgaréinsfaßriti.
Telefon 1581

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan 9,

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta
tillvärkningar iparti och minut tillbilligaste priser. Återförsa,are er-
hålla hög rabatt. Order frän lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

DRICKSGLAS
släta till 1:50 per duss
dro med slipade ränder 1: 80 Ledig annonsplats

GLASHANDELN
Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot Jernvägsstationen

Den som afskyr SK££J£_.
låta uppsätta dörrslutaren „Eclipse", som leverera:

HelsingforsTi
Tele:

ESPLANAD-KAPELLEF.
Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska oåRhenska
viner m. m.

å 75 p. per seidel (Schoppen).

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2,50

H.Ö__5L

Jacob l^einkes
Hemgj. Papyrosser

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.
er förargas åt att dörrar ej

återvinna sinnesro genomatt
is af
-ullg-ardinsfabrik,
fo__ 1881.

Kafé €iv JVord
Sofieg-atan 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.

Ansiktsmassage
med ånga och massage rengöreshuden från finnarpormaskar,kylskador etc.

Mai_'P__TP (Handens och naglarnes vård och

Agnes Johannsen,
Mikaelsg. 1. Entresol ing.Ir.porten Telef. 83,
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gandenödvändighetkunde förmåhonom
att öfvervinna denna antipati. Och
dock var han iandra afseenden ettmön-
ster sum affärsman. Ipunktlighet var
han särskildt ett lysande exempelfram-
för mången ej på långt när sä berömdkonstnär, och i alla engagement, som
han afslöt, visade han både iaffärs-
mässiga, konstnärliga och andra hänse
enden en minutiös noggrannhet. Näst
e"er musiken var kortspel hans enda
passion, och många lustiga anekdoter
berättas om denna hans svaghet.

Verdi är en stor hästälskare, och
hans stall innehåller några af de finastehästar ihela Italien.

Mascagni säges bli allt mer extrava-
-^ant i klädedräkt och maner. Han
tror mycket på talismaner och bär all-
lld pä sig några för att ha tur. En
mani att samla alla slags ur har nyli-
gen gripit honom. Intet saknas i sam-
lingen från det finaste guldur till denbilligaste nickelväckarklocka. Han bär
alltid tre ur pä sig: det ena, ett guld-
""epeterur med hans monogramibriljan-
terj är en present från en adligklubb;
det andra är af silfver med två radersiffror, den ena från 1-12, den andra
UPP till 24; det tredje är af nickel och
mkring 3 gånger så stort som e^t

vanligt ur. Detta seuare tycker han
.ärskildt mycket om, emedan det är
frän Cerignola,där han boddeimånga år.

Handel var mycket hetsig ooh otaliga
äro de historier, som gå härom. En
madame Cu_zoni, en på sin tid berömd
-sopran, nekade att sjunga en aria, då
Handel en gång dirigerade. Till slut,
dä det var förbi med hans tålamod,
sprang han fram till henne och ska-
kade henne grundligt, hvarunder han
utropade: „Jag har alltid vetat att ni
var en riktig djefvul, men nu skall jag
låta er veta, att jag är Belsebub,djäf-
lames furste.

!€>§>

Notiser
— Täxt af Zola. Under denna

rubrik skrifver Berliner Tageblatts
pariserkorrespondent: Stora operan i
Paris förbereder med stor flit Bru-
neavs nya opera „Messidor", hvars
libretto Zola som bekant författat. Se-
dan Bruneau lörst låtit utarbeta ät sig
täxter ur Zolas Béue och Attacque du
Moulin, bad han denna gång Zola ran
en originallibretto, hvilket déone efter

någon tvekan lofvade honom. Denna
opera af Zola och Bruneau skall er-
bjuda det originela att den framställer
ett förhärligandeaf landtarbetet. H.nd-
lingen spelar i sista århundradet ien
gnldvaskareby på Pyrenéerna. Guld-
vinsten gör folket sä olyckligt, att de
af sig själfva återgå till odlandet af
sina fält. Zola har skrifvit sin text
icke på vers utan på prosa, men gif-
vit Stora operan tillstånd att bjuda pa
lysande upptåg och till med en riktig
balett. Om Bruneavs musik påstår
man, att den mer än „Attacque du
Moulin" skallbära den framåtskridandets
karaktär, som i„Béve" träddeidagen.

— Sjungande kontrabas. För
några dagar sedan, då „Hans och Greta"
skulle uppföras på Köpenhamns Folk-
teater, förklarade sig hr Otto Hoy,
som sjunger faderns parti, ur stånd att
uppträda på grund af heshet. Direk-
tören ville högst ogärna ställa in, och
då man tänkte sig om, erinrade man
sig plötsligt att, en kontrabasist vid
orkestern, hr Viktor Hansen, hade en
duktig basstämma och icke saknade
f .rutsättoingar att kunna sjunga partiet.

Hr Hin.en, som aldrig satt sin fot på
tiljorna, förklarade sig villig, och då
han hört partiet sjungas rätt ofta.
kunde han det. Han kostymeradesig,
trädde resolut fram på de tiljor som
föreställa världen och sjöng partiet till
_lln_än belåtenhet. Och hvad som var
ännu märkligare: han spelade rollen
bättre än den ordinarie innehafvaren.
Applåderna dundrade oatbrutet och dä
hr Hansen har en präktig stämma, kan
det hända att denna ovanliga debut
blir början till en vacker teaterkarrier.

— „Lebenslugen" är titeln på ett
nytt helaftons skadespel afLudwigEoh-
mann, en ung författare i Frankfurt,
hvilket i början af Mars kommer att
uppföras å Stadttheatern i Hanau.

-#H>§r

Tio ___a.x__ om dagenkunna lätt förtjänasge

nom att sälja visitkort frän John Fröberg,Fin-
spång Sverige. Begär profver!
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lren'hvilken är tillökadmed nya och elegi
etc. Pr;, för v_sjtkortsfotografier Fmk 4

anta dekorationsföremäl och apparater,är därföre
iO till högre priser Eric Sundström.

Fabiaas g a t an 27,
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med mönsterkort säljas såväl pr kontant som på
månatliga afbetalningar. Med dessamaskiner kunna
förfärdigas hundradetal nyttiga beklädnadsartiklar,
hvilka behöfvas ihvarje hem. Maskinköpareerhålla
kostnadsfri undervisning imaskinstickning. Hög-
bergsgatan Nro 30, Telefon 1298. GeneralagentiFin-
land för A. B. Per Perssons Väf- & Stickmaskin,
Stockholm

Th. Neovius.

Kongi. Karolinska Institutets
Bakteriologiska Laboratorium.
På begäran af Tandläkaren Herr A.

Lenhardtson har jagundersöktettafhonom
sammansatt munvatten, kalladt

Albin Lenhardtsons
STO3MATOL

och får häröfver afgifva följandeintyg:
1. Lösningen är opalfärgadoch tillreak

tionen svagt alkalisk.
2. Den värkar nedförd i tarmkanalen

icke giftigt.
3. Den förhindrarunder en tidafminst Jjf

24: timmar syrebildning imjölk. f°/
4. den värkar upphörande ellerhögst

väsentligt hämmande af förruttnelse- V?
prosesser.

5. Den dödar kolerabakterierpå 1/2
minut samt tyfsidfebems,difterins och ac
rosfeberns bakterie på omkring i minut, .3

G Den dödar utspädd med 2 delar
vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- af
nut, rosfeberns och difterinsbakteriepåmin-
dre än 2 minutersanit tyfsidfebemsbakterie
på 3 minuter. a?

Då det af Tandläkare I.enhardtson ansrifna medlet %£fsålundaeger förmåga att upphäfvasyrebildning ooh för-
ruttnelse imunhålansamt ytterst snabbt förstörsjuk- __^
domsbildandebakterier,somdärstädeskunna förekomma,
måste jag på det högsta hos allmänheten förorda \JI
dess bruk. _f_\

Att det samma äfvensom yttremedel imångahän- I^/seende bör äga en vidsträckt användningframgår osökt 4^\af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan. %^Stockholm, den 6 April 1895. Q
Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet fi\
3000000000000000
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Claes & Flenljes
starka och pålitliga

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

AA

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

Obs.! Billiga priser.

Mikaelsgatan N:o 2. Telefon 1332

Th. Neooius.
J. C. IVLEXMONTAN

Innehafvare:E. Nyberg.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.diner & Spirituösa.

Moderna ryscher,spetsar,Brefpapper Avg. Ludv. Hartwa' Fredr. Edv. Ekberg.
band, sidentyg, crépe

Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska
sorter, linierade och Helsingfors, AlesudcrsE. 26. Bageri&Konditori. ytterst billigtTelefon 169,

olinierade,
hos Firma

52 Alexandersgatan52
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat15.

H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan 9.Helsingfors

*w\ -*____<

HOTEL .K. *£-. jL/£ __P_

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

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

____oc___Lg annonsplats.

m. m.

Fredagen den 12 Mars

program
1. Szechini-Marsch
2. Sirenenzauber, Walzer
3. Erinnerung avs Eich. Wagners

„Tannhäuser" Fantasie . . .
4. Guitarren Serenade

5. Ouverture zu dem Schauspiele
„Eine Alpenblume'''

6. PotpourrinachMotiven der Oper.
„Faust"

7. Ouverture zu „Dichter & Bauer" Fr. v. Suppe.
8. Christkindl,Polka franc. a. d.Bal-

lette „Sonne & Erde". . . .
9. Pharaphrase fiber das Volkslied

„Die Loreley"
10. Alt & Neu, Potpourri
11. Natursånger, Walzer
12. Hinter den Culissen,Polkaschnell Czibulka.

_E* a, xxs

PhilipFahrbach
Waldteufel,

C. Hamm
C. Linke,

E. Titl.

O. Gounod.

J. Bayer

Neswadba.
C. Richter.
O. M. Ziehrer.

Bords-, Tak-,Vägg-,Piedestallampor,Kupor,Brännare
alla slags lamptillbehör,störstaurval.

OBS.! Partilampor, Lampglas, extra billiga.
Bordslampor, Alabaster, Vunderlampor.

_=_= Pompadours Pariser Nouveau'tes ==
Tre (:.) delade Toilette speglar (NYTT) stort urval.

Bålarafglas,fayans,metall,Störstasortiment.
NYTT! NYTT!

Väggprydnader (för matsalar) Terracotta, Trämålningar,
Zink m. m

Kristall, Brons, Ljuskronor, Kyrkkronor, Kronor för
gas- elektriskt ljus. Lampetter för ljus.
Lampslöjor,Skärmar, siden, crépe japon, satin, pap-
per störstaurval.

Amplar från 5: 40, stort urval, Wiener, Pariser
galanterivaror af alla slag, Bronser, Hyllor,Figurer,
Pendyler, Skriftyg, Armstakar, Ljusstakar

■Skriftyg ifrån 75 penni till 125 mark,"störstasorti-
Ement. Brons, nickel, järn, träd, marmor,
■Ljusstakar,pappersprässar,läskare,pennhållare, penn-
fat, penntorkarem. m.
Pariser-, Rococo-,Bambusmöbel,Konsoler,Piedesta-
ler, Hyllor, Byråer, Etagerer,
Skulpterade trädarbeten,Oonsoler,Hyllor,Bord,Blom-
ställningar, Rökbordm.m.
Terracotta-, Plåt-,väggprydnader,medaljongeriBrons
och Composition, stort urval,
NickelarbetenI, 11. qual.Kannor, Gräddsnäckor,Soc-
kerskålar, Plåt, de Menage. Brickor, Fruktskålar,Sa-
ladierer, Kaffekök, Tekök,m. m.
Terracotta-, Porslin-, Majolika prydnadspjeser.
Engelska, Böhmiska, Sachsiska, Porsliner, Fayanser,
Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar,T. ejeuneer, Kannor,
Skålar. Fat, Bordsuppsatser,Blomburkar, m. m.

OBS.!Extrabilligakoppar, (Nya mönster)stort
urval ifrån 3: 75 dussinet.
Lädervaror, Portföljer,Börser, Plånböcker,Resene-
cessäires, med och utan inredning, mindre Kapp-
säckar, Resväskor m. m.
Fotografi-album, flere hundra mönster störstaurval,
billigastepris,
Japan och China varor (direkt- importerade) största
sortiment, Säfmattor, Nytt, Nytt.
Förnicklade och broncerade järnvaror,Hyllor,Blom-
bord, Etagerer, Paraplyställningar extra fina, Piede-
stallampor, Stafflier, Serverigasbord.
Vesuv billigaste Spritkök,
Gloria Petroleumkök, Praktiskt, Lukt och Rökfritt
(utan buller).
Broscher ifrån 10 penni till högre pris stort urval.

■ I^hr mC

Direktion Marie Pollak.

C Q MILE.
Cn a1aute i*iiar 11a fFä r.

Lördagen den 13 Mars

program
1. (xrenadier-Marsch Wittman,

2. Wiener Blut, Walzer Joh. Strauss.

3. Le Desir, Romanze E. Bach

4. Das Herzklopfen, Polka franc. ,Ed. Kremser.
5. Krönungsmarsch a. d.Oper.»Der

Prophet" Meyerbeer,
6. Potpourri fiber Motive der Oper

»Martha" Fr. v. Flotow

7 Ouverture,zur Oper. „FraDiavolo" Verdi,
8. Em Herz, em Sinn, Polka mazur. Joh. Strauss,
9. Blttraengefliister, Intermezzo Fr. v. Bion

10. Potpourri liber »Offenbachische
Operetten" C. Conradi

11. Freudengriisse, Walzer Jos. Strauss
12. Das schlimmeItfadl,Polka schnell Sechter

Paus

AllTOkat JOHN SYABLJÖIIi „,VThTTM. ln_*-_. ""Z^j^:^z*ct^
nUiULUI -Ullll U ICUIUUUHU, Hels.ngfors Alexandersgatan N:o 52 r1,,. .- ._„,„,_,l„_ F__.a ]. ,1, tota _,dr» laml.


