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Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

H 1897.N:o 83. Söndagen den 14 Mars

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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OBS! Emellan 2:dra och 3:dje akterna
af ..ÄLSKOG" endast ett kort uppehåll.

ffe~n»^!? Fotograf SVMISTIM.HS annons"" -~**^" si andra a Iredje sidorna.

Skåne tt, Brand- & Lifförsäkringsaktiebola^: Kontor J?j âÄ? LS^fE?:-° 3

Alla dagar H (ktpl KM Alla dagar

Scßzoalßcn. AftonkonsertMiddagskonsert
från kl. 3 e. m. från kl. 8 e. ro

K "EU OiÅ l%]U Ä «rv. FörstaAteliern1 tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -f~% *-%, m*-* s-v -<>->> «-■-.. E. Stahlberg **■ FOTOGRAF.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 14 Mars 1897

kl. 7,30 e. m
För 4:de gången

FRITZ,
Skådespel i 1akt afHermannSudermann. Öfversätt-

ning af Aug. Arpp e.
Personerna

Herr v.Drosse, f. d. major, godsägareHr Malmström
Hflene, hans fru Fru Eiégo.
Fritz, deras son, löjtnant Hr Hansson.
Agnes, fru v. Drosses niéce ....Frk Liljänder.
v. Hallerpfort, löjtnant Hr Wetzer.
Stephan, inspektor Hr Enström.
Wilhelm, betjänt Hr Lindh.
Händelsen försiggårpä hr v.Drosses egendom. Nutid

OBS! Emellan pjeserna en längre paus.
För 4:de (10:de) gången

lillIÉ Iii iMiiiiiiiiiiil
Komedi i 3 akter af Alexandre Bisson och Antony

Mars. Öfversättning.
Personerna

Henri Duval Hr Swedberg
Bourganeuf Hr Riégo
Champeaux Hr Berlin
Corbnlon Hr Malmström
Eu bonde Hr Enström
Fru Bonivard Frk Tschernichin.
Diane Eru Rié^o.Gabrielle Frk Paldani.
Tictoire Frk Spennert.
Mariette Frk Gerasimowitsch.
Handlingen tilldrager sig i våra dagar. l:sta akten
iVésinet; 2:dra och 3:dje iVilleneuve S:t Georges.
Börjas kl. 7,*0 och slutas omkr. kl. lO.i, e. m

SVENSKA TEATERN.
Måndagen denl^Vlar^B97,

7,30 e. m
För 4:de gången

Älskog.
Skådespeli3 akteraf ArthurSchnitzler. Öfversättning

Jfersonerna:
Hans Weiring, musiker...Hr Riégo.
Christine, bana dotter . . . Frk Holmlund.
Mizi Schlager, modist . . .Frk Paldani.
Katharina Binder .^^^^^^^FrkG^rajäimo^tsob
Lina, hennes dotti
Fritz LobheimeJTheodor KaiserH
En herrJi

Handlingen försiggår iWien
Tiden den närvarande.

För 4:de (21:sta) gången

Drillens operett.
Lustspel med sång i1akt. Fri bearbetning. Musi-

ken af C onra di.

Wilhelm Petterson ....
Carolina, hans fru ....
Drillen
Kulander
Walberg, husägare....
Lotta, i tjänst hos Petterson
En lärpoike

Hr Berlin.
Hr Wetzer.
Hr Lindroth

B}"'1' Lindli.
■Frk Grönberg
HlIr Swedberg.11l i' Biégo.
Il!r Wetzer.
■l<Yk. Tschernichin

HHHJH^H^hJKv Enström.
Walbergshyresgäster.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Maalisk 14 p:nä 1897

Ida AalteK-Mnll-fiientaA
vierailunäytäntönä

näytellään

ELIIVAN SURMA.
Tj-näytöksinen näytelmä (7 kuvaelmaa). Kirjoitanut G. v. Numers

Kotimainen alkuteos,

Henkilöt
AxelAlilberg.Klaus Kurki, Lavkon isäntä .

Kirsti Flemming, Vääksyn emäntä, Klaun ensi
mäiaen puolison, Kaarina Flemingin sisar *) — — — -

Juhani Fineke, Suomelan isäntä . . . Otto Närhi.
Ebba, hanen vaimonsa . . . . Mimmy Leino.
jggJbeidanlapsenea (ffiÄo.
Uolevi Frilie, Lavkon talouden hoitaja . . Knut Weckman.
Vesilahden provasti Adolf Lindfors.
Vesilahden kanttori ......lisakki Lattu.
Rouva Kirves Naemi Kahilainen.
Rouva Linnunpää Olga Salo.
Vappu, Kirstin imettäjä Mimmi Lähteenoja.
Ensimäinenritari (Stjernkors) . . . . Emil 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 saksalainen kokki. TaaviPesonen.
Saksalainen soittoniekka lisakki Lattu.
Matti Niilonpoika, Kurjen liuovien päamies . Hemmo Kallio.
Kirstin palvelija Kaarlo Keihäs.
Kurjen palvelija Hemmo Kallio.
Talonpoika Aleksis Eautio.
Kerjäläinen Kaarle Halme.
Hiiavieraita. Lavkon.Suomelan ja Vääksyn palvelijoita. Talonpoika

Kuoripoikia,
Ensimäinen kuvaelma: Suomelassa — Toinen kuvaelma; Vesi-lahden kirkon sakaristossa.

—
Kolmas kuvaelma: Laukosaa. —

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

(Aika: 15:nen vuosisadan keskellä.)
Pisimmät välinäytökset övat toisen ja kolmanen sekä viiden-

nen ja kuudennen kuvaelman välillä. Ihan lyhyt valinäytös onkuudennen ja seitsemännen kuvaelman välillä.
*) Kirsti . . , .Ida Aalberg-Uexkull-Gullenband.

Ovet Avataank:lo 1. Näytäntö alkaa k:lo 1/3 8
ja loppu k:lo 11.
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J. H. WICKELS
WNHH&SIDIGL.

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

5 Magasin du Nord. §
fp Största specialaffär ilandet för:

Q
—

->© Sidenvaror, Sammets- & Garneringsartiklar.""<-— §
#«k Ylletyger af alla arter förBal-,Visit- ochPromenaddräk- /£\J ter, Damkappor,Pelleriner JTaquettes m.m. %y

8 ){lädnings <§ ){appskrädden S

AXEL PALMROOS
Vlnafiär.

Lagrer af fina äkta VinßP,
Cognac, Llkörar & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å visFflreniiigsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter
Specialité: GRAVATTER.

s
.^f

Ml
G
år

u?827dt FörstaKyska JBrandfömäkringsbolHget
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen?

Telefon 231 Kontor »T. MasasinsgatanTSfzo X. Telefon 231

A. W. EKLUND & C:oG. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

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

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

Oskar Fröberg. Generalagent Jör pnlandKaserngatan 46, Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager afSpecialaffär för

PORTMONNÄER Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT. billigapriser.

Claes & Flentjes
Soåa ooH Billiga

Pil-velocipederJuho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer Mikaelsgatan 2. Telefon 1332.0. Henriksgatan N:o 3.

Störstaiager af inhemska skodon.Prima
gummigaloscher, äkta Collanol.a m. ni.

UnionsgatanN:o17.
Hjelt & Lindgren. Ch. jVeovius.

C T DYBHBÅHL Fotografisk Atelier N. Esplanada. 31,U. X. JUA ja/AkUMJÅXMM Porträtterivisitkortsformat k 6 mk.pr duss. fOatanis hus.)
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Doktor" Adam Epsteins
seancer

Den talrika publik, som senaste tis-
dag-i afton fyllde studenthusets salong,
hade säkert blifvit ditlookad af de våld-
våldsamma puffar, som föregått Dr".
Epstein och till hvilken reklam helt.
säkert icke minst bidragit polemiken i
stadens större tidningar mellan trolle-
riprofessorerna" Faustiijus ochEpstein.
De svarte doktorerna" hado varit
mycket elaka mot hvarandra och kom-
mit fram med afslöjanden af litet af
hvarje. Herr Adam hade berättat om
sin kollega att han egentligenblottoch
bart var en f. d. kyparnisse", och
herr Faustinus hude ve'at beröfva sin
konkurrent både hans namn och
pappa

Men alltnog, hr Epitein" hade fått
till sista plats uisåldt hu-i, och publi-
ken var synnerligen intresserad, af
hvad som komma skulle samt lat förra
delen af programmets till större delen
gamla, kända numror tämligen likgil-
tigt gå förbi i förväntan på deu an-
dra afdelningen, då trollkarlen lofvat
rvid tull elektrisk belysning"' iramkalla

aflidne personers andar", Faust",„Margaretha", skeletter", spöken",
hm håle" och hela hans anhang. De
ledsamma numrorna „andekabinetten"
och nummern med besvarande af de
förseglade brefven voro till allas tröst
redan undanstökade med pinsam lång-
samhet, och alla sutto i förbidan på„madamBlavatsky vidundret", då „dok-
torn" med det förbindligaste småleende
! världen förklarar att „andarna" ej
kunna framkallas, emedan den elektri-
ska ledningen ej kunnat blifva iord-
ning ställd. Härmed var seancen slut,
och det återstod ej annat för den så
fräckt lurade publiken än att hålla god
min i dåligt taskspel och vandra hem
till sitt.

Omonsdaghade densmarte „doktorn"
åter annonserat en föreställning„under
garanti", men ej lyckats sälja biljetter
för mer än ungefär ett trettiotalmark;
och den publik, som var tillstädes, var
af helt annan beskaffenhet än föregående
dags. Programmet var till punkt och
pricka detsamma som under förra af-
ton, endast att doktorinnan" hade ut-
bytt sin röda frack mot en svart. I
sista afdelningen fick publiken dock
ändtligen göra bekantskap med hr
Adams „andar", men tycktes finna de-

samma alltför andefattiga, ty en ljude-
lighvisselkonsert blef doktorns" tack
och belöning vid föreställningens slut.„Doktor" Epstein har tillä
dato ej annonserat om någon tredje
seanoe. Han har påtagligen försvun-
nit på allvar frän Helsingfors horisont.
Adjö med den.

Passepartout,

-*++^-

Mascagnis Iris"
Den berömda sångerskan Alma Del-

ma, som är bestämd att i Amerika
kreera hufvudrollen i Mascagnis nya
opera Iris", skildrar i ett bref till
Berliner Tageblatt sina intryck af Mas-
cagnis hem iPesaro, där mästaren som
bekant är direktör för Bossiuikonser-
vatoriet och där konstnärinnan tillbragt
närmare en hel månad.

Mascagni, som före sin ryktbarhet
ju lefde itämligen tryckta omständig-heter, har, sedan han blef en berömd
och rik man, som bekant omgifvit sig
med en lyx, hvilken tycks vara mera„modern" och bisarr är egentligen
smakfull. Han harikonservatoriebygg-

'hote & å la carfe.
nåden en våning på icke mindre än14
rum. Matsalen, säger brefskrifvarin-
nan, är igammaltysk stil, arbetsrum-
met högst originelt med möbler som i
sig förena alla stilarter, och till hvilka
kompositören själf iett nyckfullt ögon-
blick uppgjort teckningen. Ett af de
viktigaste rummen är biljard^alen. En
dag då han ej fått sig ett parti biljard
anser Mascagni förlorad. Han är en
förträfflig spelare —

nspel" är juock-
så hans lifsuppgift — och kunde med
framgång uppträda som yrkeskonstnär
älven pä biljard. Palkmespelet, ett
slags motsvarighet till fotboll, är lika-
ledes en hans älsklingsidrott.

Mascagni är lyckligt gift och har tre
ortjusande barn, af hvilka det äldsta,

en gosse, är sju år och den yngsta,
Magliucia, fyra. Denna, en vacker blon-
din med gnistrande svarta ögon,är hu-
sets och i synnerhet faderns tyrann.
För öfrigt tyckas alla de tre småttin-
garna af skildringen att döma varabra
nog bortskämda.

Hvad den nya operan beträffar, så
tror konstnärinnan,att den skall komma
att vida öfverglänsa wCavalleria rusti-
cana". Det är ju rätt förklarligt att
den som själf skall utföra hufvudrollen
i det nya värket ger det så vackra lof-

HARALD WASASTJERNAS B 1 omsterhandel, Skilnaden N:o 4.

BODEGA ESPANOLA
1 JULIUS SJÖGREN |

Mikaelst/atan é, Centrals hus.

1Ylle- och Mholvaruaffär.|
i Välsorteradt lager. Billiga priser

S«*************S!«*********ä***S!
Restaurant CAT A NI

wm rekommenderar '%®&

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

Ostende ostron inkomma hvarje vecka!

Barngarderoben
Telefon 1968,Unionsgatan 28. 2 tr.

Beställningar emottagas

Helsingfors' Rullgardinsfabriks
tillvärkningar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmagasin,N. Esplanadg.

H:fors Nya Tapetaffär, Unionsgatan 3'2.
Josef Yiberg,N. Esplanadg. 37, 1tr.

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

John Paischeff, Brunnsgatan12.
A. Hcllman, Alexandersgatan 48

SÉSÉ#SÉSÉSÉSÉ##.#SÉSÉSÉSÉ^SÉSÉ

Brandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

Helsingfors— Åbo— Uleåborg

Mikaelsgatan I*J

Rover
(England)

Cieveland
(Amerika)

Styrja
(Österrike)

utmärkta och berömda
velocipeder.

Magnifika Haapavesi, Toi^neå och Kajana '
skidor.

Filharmoniska Sällskapets Helsigfors.
Försäljningipartioch minut afendast äktautländska

VINER &59:de Populära Konsert
SPIRITUÖSA.

i DBx*a,ncaLlx.åi*sla.TJ.s©t.

Tisdagen den 16 Mars 1897 0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

Ouverture Patrie"

MoltO lento, iör stråkork

Rhendöttrarnes sång ur Die Wal-

Ouverture till op.König Manfred" Beinecke,

a) Legende ) . ...\ for violin
b) Polonaise j

(Hr Max Lewinger.)

Maurische Fantasi ur op. Boabdil" Moszkowski, Godl material,
Ungersk marsch omsorgsfullt arbete.

Konserten börjar kl. Va8 e. ta. R Paltins pianomagasin
R. E. Westerlund

Carl Jacobsen & C:o.
Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
j^-» (C. F, Maury).

lICJÄ Generalagent för

Humbers och Progress
[förstklassiga

VELOCIPEDER.

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.) Endast god kvalitet!

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

%3Cartjoré!För årg. 15 mark.

Hagelstams bokhandels
FILIAL SRaffir!

Arthur Bergström.
Unionsgatan 41. Invid Långa bron.

Fullständig bok- och Pappershandel,
Hagelstams konsthandel. Central-Passagen
N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)

Taflor, antika möbel, all slags konstindustri #iÄ§#ssf^fifi#s##SÄ

h>@rakällaren. Middags- & Aftonkonsert. Table

Valse-fantaisie

kui-e"

Program

PAUS

PAUS

Bizet
Gllnka
Bubinstein

Wagner

C Wieniawski,

yLaub.

Mendelssohn
Scliubert,

i
mmIiBm
mm

N. Esplg 5

i stort urval

StrQijl
fallas!

Helsingfors,

tik

f
#

Serenad

ShQvers

iric !§undiitröiii§ Fabiansgatan27, hörnet af Norra Esplanadgatan,isamma hus som Nordiska Bos»«^
tillfälle atti ännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder i deras fordringar på ett, fl*» kliFotografiatetier,
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På begäran af Tandläkaren Herr A.
Lenhardtson har jagundersöktettaf honom
sammansatt munvatten, kalladt

fcioiid Karolinska Institutets|i| Fransk Lifförsäkrinbsgolaget

%LURBA IN t, p
f|) 'ktiekapital: 12 miljoner Frcs.
@) Garantifonden: 98 miljoner Frcs. \(@

Bolaget meddelarfördelaktigaförsak-
éjfh) ringar af alla slag. Genom samarbetemed (fä,

sjuk- och olycksfallförsäkringsbolaget L'Ur- 2K
bahie et la Seine beviljas de försäkradevidi0

0h sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, j/fe
|Se hvilka fullkomligt säkerställa såväldenför-

säkrade och hans familj, som ock de per- (§0
0)\ söner, med hvilka han står iaffärsförbin- (*s|

delse för den oundvikliga förlust, som en
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- *d0&h, ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter- (ftSå

Imv skänker nämligen, såsom allmänt bekant, xg,
premierna för hela sjukdomstiden och utbe- ((gp

0h talar 3/4 af kapitalet," om sjukdomen är obot- ({g|
lig och resten vid dödsfall. x>^Bolaget LTrbaines försäkringar äro

(gfi) därför särskildt att rekommendera för her- (^^
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa 3g|
större affärsföretag genom lifförsäkring,

§ emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-
samma störingar svårare sjukdomsfall all-
tid med'öra och hvilka ofta nogbringabor- MeJ

&i\) ges- och förlagsman stora förluster. (jij§b
För dessaväsentliga fördelarerfordras

icke några extra premier utan endast att
OS\ den försäkradeafstår från den årliga vinst- (^02? andelen. _

Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1.

®> Qarlvon <B
§■ ■■ <B

C?
m

C/3

iHi
Velociped-Depét.

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

m Velocipeder. ~m
StörstaVelocipedtillbehör af alla slag

reparationsverkstad ilandet.

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

9 . 9

Tvålfa »rikssingfors
byktvålprima

finnes hos alla välförsedda handlande

Re

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinlandför
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligtbilligareän de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexand.-rsgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti.

Albin Lenhardtsons
STOMATOL

och får häröfver afgifva följande intyg:
I. Lösningen är opalfärgadoch till reak

tinnen svagt alkalisk.
2. Den värkar nedförd i tarmkanalen

icke giftigt.
3. Den förhindrarunder entidafminst

2é timmar syrebildning imjölk.
i. den värkar upphörandeeller höt/st

väsen/ligt hätnmarule&ttörrvMn^^
|:>. Den dödar kolerabakterierpä Y2
minut samt tyfsidfeberns,difterins och
rosfeberns bakterie på omkring Iminut,

6 Den dödar utspädd med2 delar
vatten kolerabakterier på mindre än 1mi-
nut,rosfeberns och difterinsbakteriepåmin-
dre än 2 minuter samt tyfoidfebernsbakterie
på 3 minuter.

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet
sålundaeger förmåga att upphäfvasyrebildning och för-
ruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk-
domsbildande bakterier,som därstädes kunna förekomma,
måste jag på det högsta hos allmänheten förorda
dess bruk.

Att det samma äfvensom yttremedel imångahän-
seende börägaen vidsträckt användningframgår osökt
af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan.

Stockholm, den 6 April 1895.

Med. Dr.,Docent ibakteriologividKarolinska Institutet

IlindholmA^a
Tapisseriaffär.

T. 638.&.le>XL&,TOL<sLe>7rs&. *7*

OBS.! Enda specialaffär

Pakettbärare
stämplade med firma adress ibransch levereras af

Helsingfors <fiullgaråinsfa6riß.
Telefon 1581

Ledig annonsplats

Ttan CATTI ufotvP smällande dörrar eller förargas åt att dörrarej" " W% | I JJCII SOIu dlöJlijl hållas stängda, kan återvinna sinnesro genomatt
In BTi llI* IFII ■KfiO ifJ! f* 21 flI låta uppsätta dörralutaren Eclipse", som levereras af
UCUIIUI IUUIuUCItiU HelsingforsJßullffardinsfabrik.TelefonIEBI

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan 9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina priabslönta

tillvärkningar i parti och minat till
billigaste 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,

midtemot Jernvägsstationen

BSPLÄNAD-KAPELLET.
Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska odißhenska
viner m. m.

å 75 p. per seidel (Schoppen).

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2,50

Kale du JW»rd
Soflegatan 2

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

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

Gustaf Bloraqvist.

Ansiktsmassage
med ånga och massage rengöreshuden från finnar
pormaskar, kylskador etc.

Monioiifn (Handens och naglarnes vård ochIfldlllbUrti, försköning.)

Agnes Johannsen,
Mikaelsg. 1. Entresol ing.Ir.porten Telef.83,

2

®
@j
s©

Affären, hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationstoremäl och apparater,är därföre* lskt arbete. Pris för visitkortsfotografier Fmk 4: 50 till högre priser

ord som möjligt, men sannolikt kom-
mer hennes omdöme väl att något mo-
difieras. Särskildt lär det förekomma
en duett som förmodas bli lika populär
som det berömda intermezzot iCavall-
eria". Libretton är författad af Ita-
liens bästa förmåga inom denna genre.
Händelsen tilldrager sig i Japan cch
består af en kärlekshistoria med tragiskt
slut mellan en ung flicka Iris och en
prins. Största bifallet torde den ljusa
och leende andra akten komma att
väcka. Den spelar iTokio, och dröm-
men om lyckan, som sedan upplöser
sig i en ful och prosaisk värklighet,
målas här med förtjusande färger.

Notiser
— Berlins teatrar. Parisiska .skå-

despelstruppen Jossets gästspel å Les-
singteatern har inbragt framställarene
lifligt bifall först idet förut förbjudna
dramat nLes atnants" af M. Donnay,
därpå i det på ty.ska scener dittills
obekanta stycket La parisienue* af
H. Becque. — En tblkpjea Der Lock-
vogel" af Max Kretzer har uppförts

för första gången å Friedrich-Wilhelm-
städtisches Theater och hälsats med bi-
fall. — Berliner Theater har uppfört
enakts skådespelet Die Weisheit der
Aspasia" af M. Loebel utan synnerlig
värkan. Bättre framgång hade Molié-
res berömda lustspel Fourberieä de
Scapin," under titel »Spitebubenstrei-
che," bearbetade af Georg Dröscher.— Å Thaliateatern har första uppfö-
randet af sensationsdramat Trilby"
af Georg Moukowsky, hvari några
spännande hypnotiseringsscener före-
komma endast delvis framkallat större
effekt

— En Grillparzer-fest har anord
näts å Deutsches Volkstheater iWien.
Efter en festprolog af d:r E. Feilner
uppfördes dramat Die Jti im von To-
ledo."

— Skådespelet Natalie" af J
Turgeniew har ibearbetning af E. Za-
bel icke slagit synnerligen an vid för
sta uppförandet å Deutscties Lindes-
theater i Prag.

— Ioperahuset iFrankfurt har i första akten Fiammas aria (recitativ)
vid en välgörenhetsföreställningen ny och den för en koloratursångerska så-
af landtgrefven Alexander Friedrichaf dan som fröken Beiino ytterst effekt-
Hesseti komponerad musikalisk scen fulla arian (O komm herein du junger
Fathume" föredragits för första gån-
gen och mottagits med bifall.

Tdg)äfvensom andraaktens eldigabalett-
musik äro bland annat glanspunkter i

Jacob i^einkes
IPapiirosserHemgj.

Ledig annonsplats ock

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

— Från Gotha skrifves till Ber-
liaer Tageblatt: Två aftnar efter hvar-
andra egde här-rtädes de första före-
ställningarna rum af den stora roman-
tiska operan af hofka-
pellmästaren August Langert, libretton
af Alexander Levy. Por operan lig-
ger den bekanta sagan till grund —
ett ämne som såväl i musikaliskt som
dekorativt afseende helt säket låter be-
arbeta sig på ett ytterst intagande sätt.
Verkets dekorativa anspråk har prof,
Briickner, en vän till kompositören,
fyllt med det för mästaren egna konst-
närssinnet; Brixckner har för Dorn-
röscheu" skapat prospekter af stor fin-
het och värklig sagolik prakt. Musi-
kaliskt inleder Langert sin opera med
ett mycket vekt förspel, livars poetiska
tema är inväfdt i hela op iran i de
mest olikartade nyancer, som förråda
eu Hakkunning instrumentering. Operan
gömmer mänga musikaliska skönhe-er

operan, som vi nu icke kunna utför-
ligare analysera. Likväl saknar vär-
ket icke heller longörer och därmed
konstateras a nyo det kända faktum,
att kompositörer, som isin yrkesmäs-
siga värksaruhet som kapellmästare en-
träget anbefalla barnen af främmande
sångmör en kur med bläpennan, på
inga vilkor vilja underkasta sig en iu-
skränkniug isin egen konstnärliga fa-
dersglädje. Dock det måste afhjälpas.
Kompositöreninropades upprepade gån-
ger af den båda aftnarna fullsatta sa-
longen. Utförandet var värdigt en hof-
teater, fröken Benno var liksom ska-
pad för den lilla prinsessans roll,

Tio =n.arl= om dagenkunna lätt förtjänasge
nom att sälja visitkort från John Fröberg, /<7«-
spång Sverige. Begär profver!
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W:m EKBERG. Coqnac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 1278. Helsin fors.

ALEXANDERS TEATERN.
Balettsällskapet,

under anförande af Artisten, vid Kejserliga Teat
rarne F. Wittig, gifver föreställning

Söndagen den 14 (2) Mars,

kl. 7,30 e. m

ETT BONDBRÖLLOP.
Balett i i en akt. FörfattareMoris. Musiken af

Stefani.

Personerna
Orgelnist Hr Pasjkovski.
Paul, hans son, fästman . . . . „ Wi11ig.
Stanislav, bonde „ Janovski.
Katrin, hans hustru Frk Aposnanskaja.
Sofl, deras dotter „ Gusikewitsch.
Andre, granne Hr Bonislavski.

Anhöriga, tärnor, landtmänner m. fl.

Följande danser utföras:
1) Krakoviak. — 2) Maznrka: af F:rne Gusi-

kewitsch, Trojnikova, Landreviz I, Landreviz 11,
Smirnova, Nesterova, Bosjenova,Ivanova,Feoktistova,
Miljanoffskaja, Bakerkina, Sajzeva och Rumäntzeva.
H:rne Wi11ig, Nisjinski, Bonislavski, Butschinski,
Stepanoff och Novitski. — 3) Pas de deux af Fr.
G-usikevitsch och Hr Wi 11ig. — 4) Borgar
mazurka. F:rne Nesterova och Smirnova. — 5) Pas
de trois: — Fr. Gusikevitsch och H:rne Nisjin-
ski jemte Bonislavski. — 6)Final. Hela balettruppen.

I ALLAS SMAK.
Balett ien akt

Danser.
Ballabile. Utföresaf F:rne Trojnikova,LandrevizI,

Landreviz 11, Smirnova, Nesterova, Bosjenova,
Ivanova, Feoktistova, Mljanoffskaja, Bakerkina,
Sajzeva och Rumäntzeva. —

Kinesisk dans. Utföres af H:rne Bonislavski, Ste-
panoff, Butschinski och Pasjkovski. —

Pas de denx. Utföres af Fr. Gusikevitsch
och Hr Nisjinski. —

i. Rysk dans. Utföi-es af F:rne Smirnova,Nesterova,
Feoktistova, Bosjenova och H:r Stepanoff. —

5. Spansk dans. Utföres af F:rna Landreviz I,
Landreviz 11, Bakerkina och Rumäntzeva. —

6. Sjömans dans. "UtföresafHr Wi11ig jemteF:rna
Trojniko.va, Saizeva, Miljanoffskaja och Ivanova.

7. Kasakin dans. Utföres af Frk Gusikevitsoh
och Hr Nisjinski.

8. Final.
9. Apotheos.

EN MADJARISK FEST.
Baletti en akt. Musiken af Sonnenfeld m fl.

Personerna

Hr Pasjkovski.
Frk Aposnanskaja.
Hr Jankovski.

Gästgifvaren
Eleonora, hans elev. . . ,
En dräng hos Gästgifvaren

Landfolk, Zigenare och Zigenerskor

Danser.
Blomsterflickans dans. Utföres af — * — jämte

F:rua Landreviz 11, Ivanova, Eumäntzeva ochSajzeva. —
Zigenar dans. UtföresafF:rnaTrojnikova,Miljanoff-skaja, Bakerkina, Feoktistova ochHrWittig —
ljardasch. Utföres af F:rna Bianca Gelamo,

Smirnova,Bosjenova,LandrevizI, jemté
il:rne Nisjmski,Bonislavski,Butschinski,Stepanoffoch Ivanofi". —

Kapellmästare: W. O. Spatjeck

T f &ett? u
rhtUaS hos °- W- Laurents tidnings-Spfeft SiUsäjtJi

=
kassa f4n

Biljettpriserna
Länstolar, 1 o. 2 raderna

„ 3 raden. . .
Stolar 4. 5 o. 6 raderna

„ 7. 8 o. 9

6 Mk. —
p

5 _
4 ; - "
3 „ 50 I

LOGEB
4 „
4 „

Benoar loge stolar
Bel-etage ....
Balkong
Parterrgalleri . . 50 I

50 „3 ,
8 »
22 radens loge, framplats„ „ bakplats„ „ galleri 1raden
1

"
-50

"
2„ -.
1 „ 50 „

literaloge plats
Paradis

F. Wittig.
Öfverbalettmästare

Ij©c3.is annonsplats.

Modernaryscher,spetsar,
band, sidentyg, crépe

m. m

ytterst billigt

hos Firma

H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan 9.

Tisdagen den 16 Mars

1. La Bastille, Marsch
2. Triihlingskinder, Walzer
i. Meiu JLieblingscoleur, Chanson. .Hornisoher.
4. Unter 4 Augen, Polka Mazur

5. Introduktion u. Duett a. d. Oper
Traviata

G. Allerlei,Potpourri

7. Ouverture zur Öp. Pique Dame" Fr. v. Suppe
8. Berceuse ftir Violin Solo
9. Espana-Walzer

10. Grosse Fantasic a. d. Oper
„Carmen"

11. Englisclier Zapfenstreich
12. Buzzo-Galopp

Assam.Java,

ar:

. 75„ 75

N. Muller.
Administratör,

J. C. JVLEXMONTAN
Innehafvare: E.Nyberg,

diner & Spirituösa.
Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Helsingfors
Alexandersgratan N:o IL

Fredr. Edv. Ekberg. K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Bageri&Konditori. Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

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

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

Måndagen den 15 Mars

program
General Skobeleff Marsch.

Wiener Dialekt, Walzer Ed. Strauss
Circus-Ouverture C. Fischer
l)ie Bachstelze,Polka mazur. . Ph. Fahrbach Waldteufel,
Menuett Boocerini
Wiener Specialitäten, Potpourri.Klimsch Hellmesberger

I*aus
Verdi

Ouverture zm- Oper Zampa" Herold. Fisclier
8. Freut euch des Lebens, Walzer .Jos. Strauss
9. Der Engel, Lied Serenata filr

Violine u. Cello Braga
10. Gtrosse Fantasie a. d. Oper »Der

Pajazzo" R. Leoncavallo Godart
11. Die Schmiede im Walde, Oharak Waldteufel

terstiick Michaelis
Bizeta) Nacht, b) Morgens, c) Am Bache, d) Morgengebet

e) In der Schmiede Alberti
12. Em flotter Studio, Marsch Ph. Fahrbach Harnischer

Tee Onderneming,

Salak Tee
3)SflSbfcS&f^ l^"T*? 6ndaBt Senom parti-återfSjaref J S V NWra EsPlanadgatan 37 ooh hos nedanstående
N. Kochtomoff.
K. M. Brondin
N. A. Turden.
A. Johansson.
A. Holmström.
G. A. Isaksson.
K. G. Jalonen.

■£>" . Xurnan. XRLunä.

■J.I" Henriksson. F. K. SundcllW-R-r Z !■ «*»,1//»;. Konsumtimsför. butiker
«OUL£.

8. Johansson.
Fru Laura,s

Genaralagentför <Sa Eysslaa.ä.

Avg. MiBartwa:
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Aloxandersg. 26,

Brefpapper
rikhaltigaste lager a( ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade.
Firnatrjck utföros billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL
Alexandersgat 15.

Telefon 169

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

HOTEL I£JLJbv£l=>_
Söndagen den 14 Mars

program
1. Aib WörtherSee, Marsch Kosohat.
2. Meine Königin, Walzer Cooto "program
!. Frauenlist, Gavotti Opt

rette ,Der Glöcksritter" A. Czibulka
4. Die Lachtaube, Polka mazur Jos. Strauss,
5. HochzeitsmarscU a. d. Sommer

nachtstraum" Mendelssohn-Bartholdy
6. Musikalischer (xedaukenflug', Pot-

pourn C. Döpfl
IP £1 XX S3

7. Ouvérture zur OperetteOrpheus
in der Unterwelt" Offenbaoh.

8. Wonnetraum, Intermezzo Meyer-Hellmund,
9. Militärisch, Polka franc, C. M. Ziehrer

10. Potpourri nach Motiven der Opei
»Trovatore"

11. Die Miihle im Schwar/walde,
Charaktersttick Eilenberg

12. Björneborgarnes marsch,

Parakan Salak Tee
ifrån Parakan Salak

Parakan

Verdi

Absolut kemiskt rent, fritt från alla för hälsanskadligabeståndsdelar, aro-matiskt och välsmakande har för sin utmärkta kvalité och fina arom till-vunnit sig allmänt erkännande, och har å senaste hygieniska och världsut-ställningar erhållit de högstautmärkelser.Största garanti för ren oförfalskad vara, sälies ioriginal förpackning prV» Vio- V* Va kilo. ö F

Obs.! Netto vigt!!
Parahan Salak Tee lämnar den största garanti, ty hvarje köpareäger
rätt att kostnadsfritt låta undersöka dess äkthet å härvarande kemiska la-
boratorium.

KARL

I"a, x*.s

Nybul,

J. H. Dahlgren.
A. E. Isaksson.
K. E. Wassholm,
P. Jääskcläinen.
E. Lönnberg.

AriVfllfaT NIIIN XVANI, lINPt vieehäradshöfding, iska och ««">pp^, köper och säijeT^i^HUIULQI JUIIII OTÄlllljJUlm, Helsingfors Alexandersgatan N:o 52 JLUV^TJ ombeB^ patentansLingar och registr*
■ ar varumärk" PlnUjlfl,ch (le


