
99OEBIAIIA" lifförsäkrings aktiebolag i stettin Ferd. Stamer.~~
Generalagenturfor Finland, ilichardsgatan2.
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J. H. WICKELS
VNNIÅUDitL.

§ Magasin du Nord. §
Största specialaffär ilandet för:

Q —^« Sidenvaror, Sammets- & Garneringsartiklar."*$
—

Qa Ylletyger af alla arter förBal-,Visit- och Promenaddräk-JÉ
v/ fcr, Damkappor,Pelleriner Jaquettes m.m. K£
8 )[lädnings <S^ )(appskrädderi g
fåk under framstående ledning.

ARRAKS PUNSCH,
Prisbelöntmed guldmedalj vid mänga

Töfsta utmärkelse he-utställningar
derspris (Diplome d'honneur) vidutställ-
ningen iBordeaux 1895.

FörstaRyska Brandförsäkringsbolaget
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen

Telefon 231
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Programbladet
Tidning för Helsingfors

/Bad\
/^ehtralN.

/ Varmlufts- o. \/ Basängbad Rekommenderas. \

Kaisaniemi
Värdshus.

to
(0

Teatrar och Konserter. "io
E
E Kaisaniemen

Ravintola.
6. Å. WicketFom.

o
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 40. Söndagen den 29 November. 1896.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

SVENSKA TEATERN. SUOM. TEAATTERI.

I

Söndagen den 29 November 1896 Sunnuntaina Marrask. 29 p:nä 1896.
kl. 7,50 e näytellään

&oåtRopsförasfällning. Talvinen tarina.
(The winter's tale.)För4:de gången

s:näytöksinen satunäytelmä (9 kuvaelmaa). Kirjoittanut William
Shakespeare. Suomentanut Paavo Cajander.

Exce Henkilöte ise is Leontes, Sicilian kuningas. . :
Mamillius, hanen poikansa .
Camillo
AntigonusI
Cleomenes f "
Dion J
Polyxenes, Kyyprqn kuningas .
Florizel, lianen poiUansa

Än 1"6" } hoviherra ■ " '

Apollon ylimäinen pappi
Tuomari
Vanha Paimen
Nuori paimen, hanen poikanssa .
Autolycus, veijari
Palvelia
Vanginvartia
Hermione, Leonten puolisq .
Perdita, Leonten ja Hermionen tytär
Paulina, Antigomis'en vahno
Emilia, kuningattarenkamari-rouva

Ensi^insn J hovinainen. . .
Do°S } Paimentyttöjä . . .

Axel Ahlberg

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

»"Konrad Tallrotli.
\Eino Salmela.
Otto Närhi.
lisakki Lattu.
TaaviPesonen.
Hemmo Kalllo.
Adolf Lindfors
Evert Suonio.
lisakki Lattu.
Katri Rautio.
Sirkka Hertzberg.
Maria Rangman.
Mimmi Lähteenoja

/Mimmy Leino.
\Kirsti Suonio.
/Urna Tahtinen.
\Helmi Talas.

Komedii4 akter af E. von Wolzogen och

IW. Schumann. Ofversättning

Personerna

Friherrinnan Mathilde af Lersen,
excellens, enkegeneralska Fru Bränder

Asta );hennes döttrar
Trudi J

T Fru Riégo,
IFrk. Bonnevie

Bodö, dragonlöjtnant, hennes sonHr Wetzer Hermann Sudermann
Hr SvedbergF. (1. major von Muzell Denne populära författare, livars namn hos oss återigen

vunnit aktuelt intresse genom håna senaste dramatiska skapelse
nDas Gliick im Winkel4

—
Lyckan iSkymundan" —

ar föddden
30 september 1857 iMatzicken iOstpreussen och egnadesig först
åt apotekaryrket men ändrade snart lefnadsbana samt slog signed
i Berlin som skriftställare. Efter att hafva utgifvit Ilere noveller
bland andra Frau Sorge" —

Sorgens fé" —
år 1886, vannhanmed

ens en lysande framgång gonom sitt aflbsens diktningpåvärkade
sociala drama l)ie Klire" —

BÄran"
—

år 1889. t:edan dess har
Hermann Söderman» skrifvit dramerna n*o.doms Knde"

—
Sodoms

Undergång" — och rHeimath" — »Hemma" — , hvilka öfveralltdär
de blifvit uppförda, väckt utomordentliguppmärksamhet och gif-
vit uppslag lill lieta debatter, — icke minst här iHelsingfors. Ut-
öfversin värksamhet som skriftställare syseisätter sigSudermann.
äfven som literär föreläsare och har vunnit rika lagrar som sådan.
Elaka tidningar viljaveta att hans böljande,rödblonda helskägg
och blixtrande ögon skulle hafva stor del idessa framgånger —
och kanske de hafva rätt till en del.

Italph Norman Hr Lindroth Hoviherroja, liovinaisia,pappeja, oikeuden-virkamiehiä ja palveli-
joita, paimenia, paimentyttöjä,kansaa. Tapahtmi osittain Si-

oiliassa, osittain Kyyprossa. Huomaa: Kolmannen janel-
jännennäytöksen valillä on 16 vuotta kulunut.Diedriclisen, f. d. musikdirektör. .Hr Lindh

D:r Hans Diedrichsen Hr Hansson Ensimmäinen näytös: Sicilian Neljäls näytös:Kyyprossa Vari'
hovin juhlasalissa. lian palmenen jiiukm eflus

L'omen näytös^^lferaioiiei^^^ialla^^^^^^^^^^^^^MEberstein, innehafvare af en litte
Hr Malmström tus: 1 Leontmlin

Tian edustalla.
Avnnainfin miint.is: 3. Leon- 1. Leonten linnan edustaJla.

rar agentur Avonainen muutos
lassa.Lautenschläger, majorens betjent .Hr Eiégo
tenhuoneessa 2. PiLarikäytävä Paulinan hu-

Stycket spelar inärvarande tid iBerlin, Kolmes näytös Oikeus-huo vilassa

(Pitkä väliaika )

Ovet ayataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B
ja loppu k:lo V2H-Börjas kl. 7so och slutas omkr. kl. 10 e. m

IjindLo cfc? O:o

Brand- & Lifförsäkrinssaktiebolag:
Alla dagar H Q t BIMiddagskonsert^^^^^MÉl
från kl. 3 e. m li.

iarn.

Wiener Damkapellet
JS. 3NT KTJk. JF*H.jSI.3NT .BL

10 penni,

K' a TO H Alla dagar
■^^■»_iL^ Aftonkon s er t

Kontor Mikaelsgatan N:.o 3
C. F. CARLÄNDER.

CD

G. Tahfs
& TricotvaruaffärYlle-

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

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

EO<4-Å"UI*U^ M^w>
FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) "Y7*f\ rrif\ £~*i 1} A T?" löt;£l.Q.lDGr§r Andra Ateliern4 tr. upp. (Billiga priser, omk pr duss). JC \J XKJKJT X\> jTLJJ.ö Helsing-fors, Alexandersgatan17.

KontorSJ. MasasinsgatanItfso 1.

Oskar Fröberg.

Specialaffär

PORTMONNEAR
OCH

BLOMSTERKORT billiga priser

Juho WirtanensFörsäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

Unionsg-atanN:o 17.
Hjelt & Lindgren.

A. W. EKLUND & C:o

Viner Se Spirituösa

SKOAFFÄR.
Ö. Henriksgatan N:o 3.

Störstalager af inhemskaskodon.Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta VinßPj

Cognisc, Likörer& Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Hvarje månad inkomma nyheter
|Specialité: CRAVATTER.

■z Perssons Svenska Stickmaskiner, =
irikturval =—

Zefir- & Kastorgarn, Macramé, Virkgarn,=Fiskgarn, Märktråd, Eulltråd, Nålar till allai~
slag 3 stickmaskiner, Barnkostymer—
Strumpor,Damasker, Vantar etc.— ning emottages

E Mikaelsgatan 2. Telefon 1332
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Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager af

från kl. 8 e. va

Vlnaffår.

Unionsgatan 28,
(vis å vis Föreningsbanken)

Telefon 231

Beställningar på

Ch. jVeovius

C'p TIVÄT? TOTI ATfT Fotografisk Atelier N. Esplanadq. 31,
'. A. M A MfåÅ MåJ> Ä JLL.M porträtter ivisitkortsformat å 6 mk. pr duss. (Catanis hus.)
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HARALD WASASTJERNIS Blomsterhandel, Skllnaden N:o
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JUL US SJÖGREN
Mikaelagatan4, Centrals hus.

Ylle- och irihofvaruaffär.
1 Välsorteradt lager. Billiga priser

!sl***********£**S!!£*£*£££** *£££*!!!
Conditor Catanis Restiuirant

-®s«fii rekommenderar
sina supéer till olika pris, portioner a la carté och
eleganta smårum.

Friska Ostendo Ostron anlända hvarje fre-
dag afton.

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968.

Beställningar emottagas

lista Klass \

( Badinrättnir
Wladimirsgatan 32. /

W. Engberg.^/

Specialitet
«§#■s■»

/*& // Velocipeder

Skidor.

Velocipeder mottagas till förvaring
under vintern

Filharmoniska Sällskapet.

Tisdagen den 1December

POPULÄR

KONSERT

Brandkårshuset.

Hagelstams bokhandel.
MÖDERNE KUNST

och andra vackra illustreradetidningar ochtidskrifter.
Ett stort antal utländska tidskrifter börjany

årgång ioktober.

Hagelstams bokhandels
FILIAL

Unionsgatan 14. Midtemot Kaisaniemi,

Fullständig bok- och Pappershandel
Kromoiitografi ai Berndtsons taflaVid toa-

letten". Pris 1mark.
Telefon 2205.

Opera

Wks
R. Paltins pianomagasin

R. E. Westerlund
N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos\

\
i stort urval

Endast god kvalitet!
(Bolumßia!

«§)

<3Carisorél
StoQvarsiB Srel/!

fallas! é
m SRaffir!

Arthur Bergström.
9
9

Helsingfors, 9
@fi\

:äll&ren. Middags- & Aftonkonsert. Table cThote & å la carte.

Kristiania teater

Iraka" är namnet på ett nytt drama
af Otto Sinding. -hvilket för en kort tid
sedan för fullt hus gick af stapeln å
Kristiania teater.

St3'cket, som är skrifvet på vers och
hvars handling är förlagd tillPalestina— är ej något egentligt drama imo-
dern mening, utan en rad lyriska ta-
blåer.
Iförsta akten försättas vi till temp-

lets förgård, där en massa folk är sam-
lad. Utanför stadens portar rasar kri-
get, fienden har segrat, och folket for-
drar, att prästen skall gifva konungens
dotter som offer åt den förtörnadegu-
den. Då kommerIråka, en trasig herde
från bergen, fall af ungdomligt mod
och kraft. Då han får se den sköna
konungadottern, utbrister han: Dig
vill jag äga", griper så ett svärd och
drager ut mot fienden, följd af den
uppmuntrande och snart hänförda folk-
skaran.
Iandra akten, som försiggårvid in-

gången till templet, kommer Iråka till-
baka med seger och fordrar nu som
lön prinsessan, som sitter inspärrad i
templet, vigd åt döden. Prästen väg-

rar utlämna henne oohbjuder folket att
falla på knä. Då uppre3er sig Iråka
däremot, och förklarar, att han isig
själf känner den nye guden

—
lifs-

glädjen, solen, lifvet och lyckan, och
då prästen påkallar den gamla, mörka
guddomen och bjuder elden förtära den
förmätne, får lian intet svar. Det är
Iråka, som segrat.

Tredje akten — iden heliga lunden— - se vi den till döden vigda konun-
gadottern, omgifven af sina tärnor, sitta
sammansjunken och utgjuta sig ikla-
gorop öfver det hårda öde, som bjuder
henne att sluta sitt lif midt i ungdo-
mens vår. Då höras larm och musik
utanför, det är Iråka, som kommer och
trots kvinnornas förfäradeprotester lyf-
ter uppkungadottern och bär borthenne
pa sina armar.
Ifjärde akten slutligen försättas vii

själfva templet, hvars altareIråka, som
nu blifvit konung, slitit bort och gjort
till tron åt sig och sia drottning. Han
kommer inmed henne vid armen ochbe-
faller, att musiken skallspela ochbajade-
rerna dansa. Men midt under den all-
männa glädjen uppstår ett fruktansvärdt
oväder med storm och åska, folket sjun-
ker förfäradtpå knä,prästen träder fram
och förkunnar Herrens straffdom öfver

den förmätne, som i trotsig tillit till
sin egeu styrka gjort sig själf till gud;
och då kungadottern plötsligen sjunker
dödtill jorden,slagenaf gudomens hämd,
som prästen säger, kastar sig Iråka
förtviflad öfver henne och blir vansin-
nig, under det folket lämnar honom och
åter ödmjukt ger sig under den mörke
och stränge guden,som detförutdyrkat.

De tre hufvudrollerna Iråka, prästen
och kungadottern sköttespå erkännans-
värdt sätt af hrr Roald och Garmann
samt fru Dybwad. Iscensättningen be-
römmes som mycket omsorgsfull. Till
stycket har författaren, som ju ock är
målare, målat karaktäristiska dekora-
tioner.

Efter ridåns fall för sista akten fram-
kallades först författaren tillsammans
med framställarne af de tre hufvudrol-
lerna och därefter författaren ensam.

Ibsen iParis.

Ocléonteaterns nye direktörer,Antoine
och Ginistry, lära,såsom förut ikorthet
omnämnts, ha af Ibsen begärt rättighet
att före någon annan teater iParis få

uppföra hans nya, ännu ej tryckta skå-
despel, och Ibsen säges ha bifallit denna
anhållan.

Detta blir andra gången något af
Ibsens skådespel upptages på en paris-
teaters ordinarie spellista — förstagån-
gen var då Ett dockhem" gafs på
Vaudevilleteatern 1894 och 95, där
stycket upplefde 22 föreställningarmed
madame Réjane iNoras roll.

Om Ibsens framgångar iFrankrike
har Francisque Sarcey nyligen skrifvit
en uppsats i tidskriften Cosmopolis- '

,
som innehåller några data af intresse.

År 1889 utkommo „Gengångare"
och Ett dockhem" itryck, öfversatta
till franska språket af grefve Prozor
med förord af Edouard Rod, som där
tveksamt undrade, om dessa skandina-
viska lifsbilder skulle kunna väcka nå-
got eko hos den franska allmänheten.

Den som näst efter Eod var den
förste, hvilken tog deniFrankrike nye
författaren om hand var Jules Lemaitre,
som egnade Ibsen ett par uppseende-
väckande artiklar iJournal des Débats,
sedermera omtryckta i Impreasions de
théåtre", s:te delen.

År 1892 följde så Augusle Erhardts
bok Henrick Ibsen et le theåtre con-
temporain". Då hade Antoine, chefen

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningipartioch minut af endastäktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

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

Th. Baltscheffskij's.
Sport-, Frimärks- & Pappershandel

Miknelsgatan X:o 1. Telefon X:o 14S8.

CARL BERGROTH
FabiansgatanN:o 29,

Tlefon N:o 750.

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på originalflaskor som litervis från fat.

Cf=S3=
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A.0.Seeck,
/Ä\ Korffabrik,
!| 1 Albertsg. 3G, T. 47.\ll/ Butiker:
i _/Jte Albertsg. 3G, T. 47.<£^,jlS> Skilnaden 4, T. 70.'^'^

Glogatan 3.
T. 71.

i9
9
9

ja rm w* w m mj\ v» mj är odisputabelt Helsingfors bilHgaste FotografI-Aleller. För endasx /
<*?s&l ■- t̂> l%\ Hii i Bii Bfe. p* ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:

— 4pr°T^«».'
"^-^ "^ "^^^

Ett välgjord* arbete behöfver icke vara förenadt med höga pris.
'

Glogatan 3
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AXEL PlffiL^BEiy Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

SVENSKA TEATERN.John Tim& C:o
Måndagen der^^NovemberHelsingfors London Wiborg.

Wstuppträdande af

cfru %3ulia &CåRansson L' U R B A !N E,
cÄ*orr <£ore Sv&nnScrg.

För3:dje (ll:te) gången

Stort lager Velocipeder, Engelska, Ty Utt Dockhem.ska och Amerikanska
och herr Velocipeder af årets Skådespel i 3 akter af Henrik Ibsen. Öfversätt-

ning af Frans Hedberg.modell realiseras med 10-
Ett ständigt välförsedt lager Veloci-

pedtillbehör till moderata pris Nora, hans hustru

Reparationer af alla slag från
minsta till det största arbeteutförespå Sakförar Krogstad
det noggrannaste samt till möjligast Helmers tre små barn.

Anna-Maria;barnpiga hos Hel-billigt pris. Velocipeder emottagas i
vinterkvarter mot billig hyra och be-

Frk Tschernicliin
Huspigan hos de^amme

varas sorgfälligt hos

John Tourunen & C:o
Hai^lingen lörefflu' J'»,s Helmer.

Wfvix Julia Håkansson*) jNora . . .
**) poktor T^ank t7err Core SvennbergHELSINGFORS,
Börjas kl. 7,50 och slutas omkr. kl. 10 e. mNorra Esplanadgatan N:o 41

Dam-

15 °/o rabatt

det

ydvokat Helmer

Doktor Rank
Fru Linde

mers

Ett stadsbud

och

Hr Hansson

Fru Bränder
Hr Malmström

Trk Spennert.
Hr Enström.

.^ Franska Lifförsäkringsbolaget ss

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs, (^

t Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- (($»

rffa ringar af alla slag. Genom samarbete med ,sj?
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- *¥si(SS baine et la Seine beviljas de försäkrade vid (Ä§s|

,/«v sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, b"^>5sS? livilka fullkomligt säkerställa såväl den för- >5sS7
<Äs| säkrade och hans familj, som ock (le per- (Äfå

söner, med hvilka han står iaffärsftfrbin- a
(lelse för den oundvikliga förlust, som en

(jjjiS| sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- (§&
*r^ ler en olyckshändelse medföra. Bolaget efter- J«|*3S§? skänker nämligen, såsom allmänt bekant, <§?
(^ premierna för hela sjukdomstiden och utbe- ((g|
/gÉj, talar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-'Jsw lig och resten vid dödsfall'.
(^ Bolaget L'Urbaines försäkringar äro (^därför särskildt att rekommendera för her-v^ rar affärsmän, dii det gäller att säkerställa v^(^ större affärsföretag genom lifförsäkring,

emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-vSp? samma störingar svårare sjukdomsfall all- *is-5?
tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- (Äs|

<{(SS) Ses'ocn förlagsmanstora förluiter.
För dessa väsentliga fördelarerfordras v»1

(jj{| icke några extra premier utan endast att (flg
'S& en försäkradeafstår från den åxiiga vinst- *n&.{$& andelen. Wi^ G-eneralagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1. (^
# QarIvon tSfinorrina. %
% & %

Personerna

8
m

en

G. W. RELANDER,
försäljning af äkta

Jacob J^einkes
11}aitiirosselGlasvarorVINER &

SPIRITUÖSA,
order till landsorten omgå jI tillmijcket billiga prise^

Mikaelsgatan N:o \m Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna"Vvrilii.el3=Q.sg-.KTro-4. midt emot Jernviigsstationen

Cigarrer.
Telefon 1803.

C.E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Eödbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta

tlllvärkningar i pafti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hälla hög rabatt. Order frän lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

Uti J. F. Sjöbergs

ätfin-Spirituosahandel
Äkta Winpr,

Cognac,
Kom &

Likörer,
Order till landsorten

per omgående.
Trekanten 3.

f. d. Spennertska huset.
Telefon 20<;«.

Hemgj.
och

I a m p^ Qekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till-
f% MUnim■ J #% f\ &AII0» A »"1 behör för glödritning& anidning s. s. mönster,färger färnissor, vaxm. m.

IV «4 ■■i ITK i n
— Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigastepriser.

<44U111MIIII! lIUUIUUI ULllia Fingk Konstslöjd Utställning.
_^

Mikaelsgatan I. Telefon 893.

ende prisen städse
billigast.

Brodcri^Qitsfällning
1 hos |

Axa Lindholm.
-A.lezca,3=.a.ersg-a.ta,n 7, \"J

£\

Cj <3 '-"''-^ -■■-.■■

Man beställer alltid
fördelaktigast

Kautschuk- & Metallstämplar, I,ncksigill,
stämpeltilllieliursamt all slaga Stiil- & Mc-
t»llgraY}r frän
Helsingfors Nya Gravyrinrättning

& Kau schukstämpelfabrik,
IMikaeisgatanI

Telef. 2089.
v;0

Original

hos

gatan 39

Singers
symaskiner

V. Grashoff
39 Norra Esplanad-

Äldsta symaskin-
affär i Finland.

**£:*£********************£***:**---*£

-m* GEVÄR! 4m-
Patroner, förladdningar, hagel, patronbälten,

jagtliorn, bössremmar,orrbulvaner, knifvar etc.etc. i
Fritz Schröders
Norra Esplanadgatan 37.**********************^***********

fjygienis)^ )\nsiktsbehandling
för rongörande af huden frän finnar, fräknar,

pormaskar etc.
ManiCUfG, (handens & naglarnes sköt-

sel) meddelar
Agnes Johannsen.

Mikaolsgatan1. Entresol. Telef. 83,
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för Théåtre libre, redan förtIbsen fram
på scenen iParis

Han uppförde först „Gengångare"
(30 mars 1890) iöfversättning af Ro-
dolphe Darzens. Därefter följde — äf-
vea på Théåtre libre — „Vildänden"
1891 och samma år på Vaudeville„Hedda Gabler", som uppfördes på 3
matinéer med Réjane iHeddas roll (som
hon tillstodatt hon ej förstodett ord af).

1895 gafs »Frun från hafvet", 1894„En folkfiende" och Byggmästar Sol-
ness", 1895 nLille Eyolf" ochBrand".
rßosmersholm" hade äfven blifvit upp-
förd.

Do1", var Théätre libre, som hade star-
tat Ibsensföreställningarna i Paris.
L'Oeuvre öfvertog sedermera Ibsenkul-
ten och äran af att ha gjort den nor-
ske skalden känd iFrankrike — det
var Lugné-Poe, som på sina affischer
under den skandinaviska turnén 1884
kallade sin trupp ncréateurs a Paris
des oeuvres de Ibsen".

Medan Ibsen iTyskland länge nog
blef kallad naturalist och stäld ilinie
med Zola, blef han iFrankrike ansedd
som näranog uteslutande symbolist och
sammanstäld me Mseterlinck. Hans
skådespel fingo — öfverallt där det

var möjligt — spelas i ett mystiskt
dunkel och dess personer taladeidäm-
pad, drömmande ton.

— -4#^-

Notiser
— Eleonora Duse har med sitt

italienska teatersällskap inträfiatiBer-
lin, där hon under sex qvällaruppträ-
der på Neues Theater. Hennes reper-
toir omfattar skådespelen: Kameliada-
men, Hemmet, Tanqueraysandra hustru
samt tvenne italienska stycken "Diritti
del animo" (Recht der Seele) och "La
locandiera", af hvilka det förstnämnda
är en nyhet.

— PaulLindauhar gjort stormande
lyckamed ett nytt lustspelDer Abend",
som nyss uppförts på Lessingteatern i
Berlin. Kritiken omtalar stycket med
största beröm både för dess innehåll
och mästerliga form, medan publiken,
med en entusiasm, som man ej på
länge bevittnat, mottog stycket vid
dess premiére.

— Millöcker, kompositören till så
många af de trefligaste och mest popu-
lära operetter, har nyss fullbordat ett
nytt verk, som under namnet Marina"
inom kort skall uppföras iWien —
hvarifrån den väl snart gören ,,världs-
turné !"

— Berlins teatrar. Schillertea-
tern har gjort lycka med en repris
af lustspelet Em Schritt vom Wege"
af Wichert, som redan i25 år häfdat
sin plats på de tyska— Å Lestingteatern har ett nytt
stycke Emmalems" af Oskar Blumen-
thal vid första uppförandet fallit ige-
nom, ehuru den omtyckte komikern
Georg Engels förträffligt utförde den
honom tillegnade rollen. — Första upp-
förandet af det nya stycket Ohne sitt-
lichen Halt" af okänd författare å
Ålexander-Platz-teatern gjorde ingen
lycka. — Å Thaliateatern slog folkpje-
sen Gebildete Menschen" af V. Leon
an vid första uppförandet.

— Hermann Sndermanns senaste
dramatiska arbete är en cykel af tre
enaktsstycken under den gemensamma

titeln Morituri", Iivilken den 3 okt.
gai>! samtidigt å Burgtheater iWien
och å Deutsche^ Theater iBerlin. Ti-
teln anspelar på att i hvarcdera af
styckena en person står' öga för öga
mot döden. Styckenas namnäro Teja",
hvilket försiggår under den heroiska
tiden. Fritzchen", en modern scldat-
historia, hvari en ung officer med an-
ledning af en kärleksaffär står inför
en dödlig duell, och en parodisk pjes
Das Ewig Männliche". Mest tillta-
lade Fritzchen", hvars handling säges
vara mycket fängslande. Det sista
stycket lär vara rätt svagt.

— Sångspelet Der vierjährige
Posten" efter Theodor Körners dikt
bearbetadt för scenen af R. Hirschfeld,
musiken af Franz Schubert, upplefde a
hofteatern i Dresden sin första före-
ställning och rönte ett välvilligt mot-
tagande. Af Scliuberts musik hafva
särskildt ouverturen. en duett, en ter-
zett och en bönaria lofordats som vär-
defulla nummer. För innehållets stora
harmlöshet är sångspelet mindre lämp-
ligt för stora operascener än för mindre
teatrar, skrifver en recensent.
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ALEXANDERS TEATERN.
Ifalicnsha operan
under ledning af Direktör N. Muller.
Söndagen den 29 November

För2:dra gången

AFRIKANSKAN.
Opera i5 akter. Musiken af G. Meyerbeer,

Personerna
Don Pedro, kejsarens af Por

tugal konseljpresident Sig:r E. Gandolfl
Don Diego, amiralens vän . .Sig:r G. Dumani.
Ines, hans dotter Sig:ra V. Colombati.
Vasco di Gfama, marinoffioer.Sig:r O. Delle-Fornaci
Don AlvarOj medlemaf conoilietSig:r L.Lazzarini.
Första inquisitorniLissabon.Sig:r L. Ferraiolli.
Nelusco, slaf Sig:r G. Pimazzcmi.
Selica, slafvinna - .Sig:ra M. Bruno.
Braina, öfverstepräst ....Sigr L.Ferraioli.
Amma, Ines tjänarinna....Sig:ra V. Paganelli.
En adjunkt Sig:r N. Curmi.
En präst Sig:r O. Serra.
Marinofficerare, Vescovier, Isciener, Kejsarens af

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

Första och andra akten försiggåriLissabon tredje,
fjärde och femte akternaiinnersta Afrika.

Kapellmästare: Big:r G. Spatjeck,

Regissör: Sig:r D. Dutna.
Börjansker kl.1/:» 8 e m

IKongl. Karolinska InstitutetsI
O Bakteriologiska LaboraMum. g
fS På begäran af Tandläkaren Herr A. Ä
Ve Lenhardtson har jagundersöktett af honom 3t

sammansatt munvatten, kalladt \J
Ö Albin Lenhardtsons Q
Q STOMATOL G
Q och får häröfver afgifva följande intyg: Q
Ä 1. Lösningen är i.palfärgadoch till reak- Ä
3? tionen svagt alkalisk. 3t
Q 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen LJ
£| ic/ce giftigt. fi%Sf 3. Den förhindrarunder en tidafminst at

24 timmar syrebildning imjölk.
i. den värkar upphörandeellerhögst

jr väsentligt hämmande af förruttnelse- 2c

Q 5. Den dödar kolerabahterier pä 1/2 Q3C minut samt tyfsidfeberns,difterins och 3t
O rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, %&j*k 6 Den dödar utspädd med 2 delar
3T vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- 3C
O nut, rosfeberns och difterinsbakteriepåmin- t?
Ä dre än2 minuter samt tyfsidfebernsbakterie Q3C på B minuter. 3C

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet la/
sålundaeger förmågaatt uppnäfvasyrebildning ocli för-
rutmelse imunhålansamt ytterst snabbt förstörsjuk- Vff\ domsbildande bakterier,somdärstädes kunna förekomma, f^måste jag på det högsta hos allmänheten förorda V/

%!/ Att det samma älven somyttre medel imångahän- %2J
I^\ seende böraga en vidsträckt användning framgårosökt
*fe/ af dess ofvan anfördastarkt bakteriedödande värkan. V^Q Stockholrrj, det] 6 jfipril1895. Q

Med. Dr.,DocentibakteriologividKarolinskaInstitutet.

Soooooooooooooooo

SOCIETETSTEATERN.
Ifalicnsha operan

under ledniDg af Direktör N. Muller
Tisdagen den iDecember

Vidsa-isonensbörjan:

Barberaren från Sevi
Opera i3 akter. Musiken af Q. Rossini,

PersonerGréfv^Tmävm^^^^^^^^ .Sig:r Dj. Cocinis.Bartolo, läkare „ Dj. Dumani.Kosina, hans fosterdotter ....Sig:raV. Colombati
Figaro, barberare Sig:r N. Muller.
Basilio, musiklärare „ E. Gandolfi.
Fiorello, Almavivas betjent ... „ L. Lazzarini.
?eiiUia^ M JBartolos belgeniiigf|iB" V.Paganelli
Ambrodsclno I J b|Sig:r O. Serra.
En officer
Notarien

L. Lazzarini.
A. Bearoldi.

Soldater: Musikanter ctäH
Handlingen försiggår iSevilla

Kapellmästare: Sig:r G. Spatjeck
Eegissör: Sig/r D. Duma.

Början sker kl. V2 B eft. m

Biljetter erhållas hos O. W. Laurents tidnings-
depot från kl. 9— 4 e. m. samt i teaterns kassa från
kl. 5 e. m. till föreställningens slut.

Söndagar erhållas biljetter i teaterns kassa
från kl. 9—lo f. m och från kl. 2 till föreställnin-
gens slut,

Administratör:M. M. Polonsky.

Direktör: N. MUller.

W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

T P MZPYMONTÅN Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Innehafvare:E. Nyberg. UHlliilMlEöljH^^®

/?7/?Ör SpirifUOSa. AlexanSgnN:o 11.

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan 14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Åtelier för plansch-& kartupp-
fodring, Reklamskyltar m. m,
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Åug. Wy.Hartwall. JuBrefpapper
rikhaltigaste lager af ut- Mineralvattenfabrik

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.landska och inhemska Hälsingfors, Alexandersg. 26. hos

sorter, linierade och Telefon 169
olinierade

52 Alexandersgatan 52
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

Firmatryck utförcs billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat 15. Helsingfors
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GENERALAGENTER:

Parakan Salak Tee

■

Parakan Salak" r> ouran

Parakan

17. Telef.SOSS.

1) Absolut kemiskt rent, fritt från alla för ha sanskad iga beståndsdelar,aro-
matiSkt och välsmakande har för sin utmärkta kvalité och fina arom till-
vunnit si° allmänt erkännande, och har å senaste hygieniska och varldsut-
ställningar erhållit de högstautmärkelser. ..,„.. , .

2) Störste garaati för ren Oförfalskad vara, säljes ioriginal förpackningpr

Netto vigt!!
ParakanSalak Tee lämnar den störstagaranti, ty hvarje köpare äger
rätt atticostnadsfritt låta undersöka dess äkthet å härvarande kemiska la-

boratorium.
KARL

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,utstä

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

Hufvuiinederlag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebok.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
H\isle nioht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

Firma I:ELLHII
Alexandersg. 9
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Generalagenter: ..
STOLTZENBEItG & BÖCKER,

Java,

N. Kochtomoff.
K. M. Brondin,
N. A. Turdén.
A. Johansson.
A. Holmström.
(?. A. Isaksson-
K. G. Jalonen.

&OHLE.
G-ensralagentför Pinland <fe XS37-eslaaa.S..

Tee Onderneming,

Salak Tee

B

lig

Alexandersgatan17. Telefon 2055,

Assam.
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3) Äkta Tarahan Salalt Tee erhålles endast genomundertecknade parti
och minutförsäljning vid Norra Esplanadgatan 37 och hos nedanstående
återförsäljare:

J. H. Dahlgren.
A. E. Isaksson.
K E. Wassholm,
I'. Jääskeläincn.
E. Lönnberg.
S. Johansson.
Fru Laurei.J.

Fr. Nyman. J. F. Lund.
K. G. Öhman. Verner Hedberg.
E. V. Efholen. Hjelt & Lindgren
A. Fred. J. Hyvärinen.
A. V. Henriksson. F. E. Sundeli.
C. Antson. A. Silvo.
Hfors Allra. Konsumtionsför.butiker.

-— ~" „„,, «tt i titt iTTIT fl " t_« -u"*^- utför juridiska och affarsuppdrag; köper och säljer aktier

k Jlirnl^Qt IfltlM \Vfi M It
VieenaraaSnOiaing1, ooh Tardepapper; ombesörjerpatentansökningar och registre-

ÄUlUjiul UUllil UIlilllJtlUllUj Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 ring af TaruniärkeniFinland och de flesta andra land.


