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5Mé V C:o'i Barcelona till billigaste priser. Butik: Unionsgatan 2H. lyaerna finnas till påseende.
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Programbladet
Tidning för Helsingfors Kaisaniemi

Värdshus.HoTeatrar och Konserter./Bad\
TcentrrlV

/ Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \

Kaisaniemen
Ravintola.

6. A. Wiekstrom.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 27 September

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN. SUOM. TEAATTERI.

N:o 13

CD

1896.

Söndagen d. 27 och Måndagen d. 28 Okt Surmuntaina Syyskuun 27 p:nä 1896.

För 3:dje gången

KULLERVO.Kinnititai Runomuotoinen murhenäytelmä viidessä näytöksessä
(6 kuvaelmaa). Kirjoittanut J.H. Erko.Skådespeli5 akter, (4:de akten afdelad i

af Alphonse Daudet. Suomalainen alkuteos,
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Lager af fina äkta Viner,
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320Qamßappor, jacquottcr, sidonvaror, ylletyger for
soirée f visit é fivaréagsåräiiter. JSofåalomßyfQ.

LORENS MALMSTRÖMSVi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa våra kända
specialiteter till innevarande saison.

Herrekiperingsaffär
Damskrädderi under utmärkt ledning nu Unionsgatan 28,

(vis k vis Föreningsbanken),

'STA?* FörstaKyska Braudförsäkring^sbolaget Gff?åS?t

Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vidDirektionen
"KTontor INT. Magasinsgatan]V:o 1.Telefon 231

G. Tahfs
Ylle- & Tricotva^uaffär

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

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

Telefon 231

Oskar Fröberg.

Specialaffär för
PORTMONNEÄR

OCH
BLOMSTERKORT.

Juho Wirtanens
§KOÅFFA«.

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

gummigaloscher, äkta Collanolja m.m.

C P DYEMBÅKIi Fotografisk Atelier N. Esplanadg .31,
W. Jk " A^ Jk JkUJtJIAIJ^' AA&.AJ Porträtterivisitkortsformat a 6 mk. pr duss. (Catanis hus.)

lande n,
Kaserngatan -46.
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10 penni,

Personerna

Vaillant, kamrer iposten, 60 år Hr Malmström
Paul Astier, deputerad, 32 år .HrHanssmß
Chemineau, skrifvare hos m^^^^Hadvokat, 30 år .... H
Gfrefve Adriani, italiensk ':"'li"'-fIHBH^H

officer vid påfliga gardet MrWetzei^J
Antonin Caussade, direktör ITu^^^^^^^H

Hr Lindrothett laboratorium, 25 år .
Lortigue, sekreterare hos Paul

Hr LindhAstior. - '
Heurtebize, fogdepå slottet^l^flHJHHHHHHJseaux Hr Jinströin^fl^flß
En auktionskommissarie ....Hr BeckmaiflHHJHertig de Bretigny, medlem af HHJfranska akademien, 70 är Hr WilhelmKsoj^flJ
Stemie, groom hos Paul Astier Frk. Spennert.
i:il stadsbud — fl
Maria Antonia, f. d. hertiginna ■■

Padovani, nu fru Paul HJAstier, 50 år Fru Bränder. flj
Marskalkinnan, 40 år Frk. Grönberg.I
Ester de Sélény, 20 år Fru Castegren.I
Lydia, Vaillants dotter. 20 år .Fru Riégo. flj|
Markissinnan de ltocanére, 25 år Frk.Gerasimovitsch
(rrevinnande Foder Frk. Tschernichin.

Betjänter, trädgårdsdrängar, m.;fl
Senen försiggår dels iParis, dels på slottet

Mousseaux

Börjas kl. 7 och slutas omkr. kl. 10,30 e. m
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Fru Ida Bränder

Med glädje återse vi fru Bränder i„Maria An-

tonias" roll, där hon med sin eminenta talang öf-
vervinner alla rollens svårigheter och återigen fi-
rar en vacker scenisk triumf.

-^ 9~^^^~

2 tablåer)

Hr Castegren

Väinö, tietäjä
Ilmari, seppo
Kauko, Lemminpoika
Tiera
Untaiiio
Kalervo
Ilvo, Ilmarin emäntä
Anja, Ilmarinsisar
Armi, Kalervon emäntä
Hiepra, Kalervon koti-

tytär
Potero, Kalervon koti-

poika
KalervonKuTTervöfMpoikaH

Kotro
Mutru
Tuiro
Pouro
Illi, piika^^l
Onervo, noita
Hippo, vanha Soittaja
Mieron tyttö ....

Eras airotmies

näytellään

nki1öt

Vapaita
Kalevalaisia

Ilmarin
oriia

Joukkoa.

Benjamin Leino.
Axel Ahlberg.
Konrad Tallroth.
Kaarlo Keihäs.
Emil Falck.
Aleksis Eautio.
MariaRangman.
Katri Rautio.
MimmiLähteenoja,

Hilma Tähtinen.

Isakki Lattu

Kaarle Halme.
Hemmo Kallio.
Evert Suonio.
Knut Veckman.
Oskari Salo.
Eino Salmela.
Olga Salo.
Otto Näre.
Taavi Pesonen.
Olga Poppius.
Itkijänaisia,

Tapaus: Suomessa heimosotien aikana,

Ovet avataank:Io 7. Näytöntä alkaa k:lo 1/^S
ja loppuu k:lo 11.

Bkåne u, Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Konto%M
rTarTanSe^ ° B

Alla dagar WOf P 1 ¥ S TO B Alla dagar
Middagskonsert wiener Dammenet Aftonkonsert

från kl. 3 e. m AKT»TA H.uSL 3>ff J3LL. från kl. 8 e. m

K TT? ÖA^I.TL Ä

-
.r^

FörstaAteliem1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiPariS.) -|~1f\mj~\ j~q -l-j «Tn. E. Stahlberg *»^ A«su&Sf liiÄSiA%r^ FOTOGRAF.
AXEL PALMROOSduyVlagasin jVord.J. H. WICKELS

msiaaaiii,.

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

T7-J-HSL£fa.r.

Wase s sa Ku



HARALD WASASTJERIiAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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Hagelstams bokhandel,Försäljning af Rltåge-WftitwoPtSiCoventry Ioch Claes & Fienties iMShlhauson i
In och utländsk literatur.

Konst och pappershandel.
Enda kommissioner för fransk literatur i

IPerssons Svenska Stickmaskiner,ii ULLGARN
Finland.

Nya böcker
t Zefir- & Rästorgam, Mäerami^^rl^HfllFiskargarn, Märktråd, Rulltråd, Nålar till alla 1slags stickmaskiner,Barnkostymer, TröjorStrum- 1por, Damasker, Vantar etc.

"
|a ..Beställningar på all slags maskinsticknins;i|emottages. a

Mikaelsgatan2. Telefon 1332.

1 Th. töEomys.

andtbruket iFinland af GöstaGrotenfelt.
Lifförsåkringsbolagens vinst af Fr. v. Enge-

ström
■'■ ■■■i-A.■:

'
■■■ -.v;...;;■■'■ Kärlekens fria religion af E. Favorin

llperaÄallaren, Middags- & Aftonkonser^T!b!Hn!otHnnnH

JUUUS SJÖGREN IMikaelsgutan d, Centrals hus.

Ylle- och frihofvaruaffär.1
Välsorteradt lager. Billiga priser, jf

aßag^KagaKag^aaißaEag^aßagaEaggÉ

Helsingfors' Rullgardinsfabriks
tillvärknlngar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmagasin,N.Esplanadg.

H:fors Nya Tapetaffär, Unionsgatan 32.
Josef Yilierg,X Esplanadg. 37, 1 tr.

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

John Paischcff,Brunnsgatan12.
A. Hellman, Alexandersgatan 48

Finska Industrimagasinet.

Ständigt välsorteradt lager af allt som till ett väl-
ordnadt korftnakeri hör, ftnnes lios

J. NEUMANN.
FABRIK:Humleberg N:o 5, Telefon 1334.

Försäljningslokaler:
Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 933. Södra

Esplanadgatan2, telef. 928. Saluhal-
len 70—72. Telefon 2125.

I:sta Klass \

( Badinrättnir
Wladimirsgatan 32. /

J. W. Engberg.

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968.

Beställningar emottagas
Stort &välsorterat lager
m@§Pii!i

» fi Obs! Naumamr^itHii
P- Germania velocipeder.

/^

J3randt&j3lomberg
Specialitet, Velocipeder och Skidor.

:ä~t;

ROWBP"fabrikanten J. K. Starley är Englands äld-
sta velocipedfabrikant och skaparen af den
nuv. velocipedtypen. Hans valspråk är allt
af det bästa.

Stjfria är icke allenast Österrikes utan äfven konti-
nentens förnämsta velocipedfabrik.

GlßVßlantl-maskinerna ridas af den förnämavärl-
den iAmerika

SlinbeamS sakna sitt motstycke iprisbillighet.
Opßl-rnaskinerna äro Tysklands bäst ansedde velo-

cipeder

Ett års garanti föralla maskiner, förutomSty-ria, hvilka garanteras för två år.
Ett års garanti för Bunlops och Schiönings

prima luftringar.
Gratis erhåller hvarje velocipedköpare ett å5,000 mk lydande olyoksfallförsäkringsbrefiKullervo,hvangenom han försäkras mot olycksfall såväl undervelocipedåkning som skidlöpning. Hvarje hos ossköptvelocipedär därtillbrandförsäkradförett år framåt.

Braiirtt å Blomberg
Mikaelsg. 19.

OBLIGATIONER
försäljas billigast pr. kontant och på månads-
afbetaining Frimärken, Postkort och kuvertför samlare stort urval och billiga priser.

Henning Lignell,
Central Passagen H:fors,

\ ■? <a^^ .tS'1' \

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti och minut af endastäktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Billigt! lOilligt!

Lampskärmar,Blomsterkort,Portmonnäer, Cigarr-& Papyrossfodral,Parfymer & tvålar, Bläck & Skrif-
material. Frimärken & Albummar; resterande lagervelocipeder & tillbehör ytterst billigt i

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

Mikaelsgatan \:o 1. Telefon N:o 1488.

CARL BERGROTH
FabiansgatanM:o 29,

Tlefon N:o 750.

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på originalflaskor som litervis från fat.
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|^^^/\.0. Seeck,

ÉÉP 5 _/3É* AlWertsg. 36, T. 47.■LsC^,M Skilnaden4, T. 70.
;s(i,

Paltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

|§) Indast god kraliiet! @
(BolumBia! Hg éCartjorél I

Sfr önaffir! %@*^ ffssä
# AxeS Wiklund S

Åbo, Helsingfors, Wiborg. W
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Veloeipedtillbehör
■Gevär- & jagtredsVap
■symaskiner
Hos Fritz Sohröder.

Åbo
■X.Espl.gg. 37.
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Artist-gage
Af Edvard Bomanowski,

Att få högt gage, utgörhvarje sträf-
sam artists ljufvaste dröm. Talet om
brödlösakonstnärer har förlängesedan
förlorat sin betydelse. Imotsats till
hvad förhållandet varunder dén gamla,
goda tiden", har man nu börjatganska
rundligt betala artistiska produktioner.
Ja, nu för tiden ha ofta varieté och
cirkusartister af rang vida högre in-
komster ätt de mest uppburna skåde-
spelare. De förra protegeras numera
äfveu på allra högsta ort. En gång
ville man for Fredrik den store upp-
visa en man, hvilken påstod sig kunna
konsten „kasta ärter genom ettnyeekel
hål", men monarken afspisade detta
med den korta förklaringen: det är
en brödlös konst och jag vill inte se
den!"

Som sagdt, en del artister erhålla
gager, hvilka kunna täfla med de ho-norar de dyraste tenorerna och prima-donnorna bekomma. Den berömda fran-ska chaasonettsängerskan Thérésa, somsjöng visan vKien n:est sacré pour un
sapeur" (Ingenting är helige för ensapör ) för Napoleon 111 och kejsarin-

nan Eugenie, blef stenrik genom sin
konst och kunde hvila sig på sina lag-
rar ien ståtlig villa. Yvette Guilbert
förtjänar iParis, London och Amerika
summor, som inte stå tillbaka för Za-
rah Bernhardts inkomster. Den pous,
lare paris-café-chantantsångaren Paulus
som genom sin bekanta marsch inte så
litet bidrog att på sin tid görageneral
Boulanger berömd, är miljonär, har
tjenare ilivré och det dyraste köket i
hela världsstaden vid Seinen. Försälj-
ningen af Boulangermarschen gonom
musikhandeln skaffade Paulus en extra
inkomst om den lilla nätta summan af
120,000 francs! Genom att sjunga tre
visor, som hvardera varadeunder unge-
fär tio minuter, inkasserade han mången
afton 1,000 francs,eller330 francs per
visa och33 francsiminuten! Förnärva-
rande är han engagerad vid Proctor-
Theatre iNewyork medett månadsgage
af 25,000 francs. M:lle Vouoni från
Kogter & BialiNewyork fårnuigamla
Concordia" iBerlin,nu Apollo-Theat-
ern", 4.000 mark i månaden för att
tionsjunger sina internationella kupletter.
Ormmänniskan Martinelli,liksom konst-
trumaren Cinquevalli, fingo hvardera3,000 mark imånaden iEeichshallen
iBerlin. Cirkusartister erhålla under-

stundom mycket höga löner. Det fins
parforceryttarinnor hvilka inte „arbeta"under 5.000 mark, och en del clowenr
fordra mellan 2—3,000 mark.

Abnormiteter inom artistvärlden stå i
ovanligt högt pris. De båda dvergarti-
sterna The Harvey-Midgets", hvilka
uppträdde som sångare, fingo 15,000
mark i månaden. Det är tre gånger
mera än hvad Bismarek uppbar somrikskanslär, ty han fick nöja sig med
anspråkslösa 4,500 mark imånaden.

Jag är naturligtvis den siste, som har
något emot, att värkligt dugande arti-
ster få så höga gage som möjligt. Hvadsom är rätt för den ene, är ju äfven
rätt för den andre. När man så högt
uppskattar en tenors höga C. och dåJenny Lind på sin tid af Barnum för
150 föreställningar under 18 månader
uppbar 30,000 pund sterling, eller540,000 kr. och dessutom, då hon un-der knappa elfva månader reste föregenräkning, kunde förtjäna 3 miljoner,då.säger jag, bör man väl rättvisligeninteha något att invända, om artister, hvilkahvarje afton våga sitt lil,få bra betalt.Däremot måste jag på det bestämdaste
protestera mot, att en del sångerskor„tritonernas stjärnor", hvilka ha fögarost, men så mycket mera diamanter

och som ofta genom någon stor skandalgjort sig beryktade,skola uppbära löner,
hvilka endast böra tillfalla de värkliga
och aktningsvärda chansonetterna. Tydemimondens plats är icke variététribu-nec. Dylika nummer äro enkräfta förvariétén, de sluka direktörernas inkom-ster, dupera publiken och hindra den
sanna variétékonsten och de sträfsamma
artisterna att göra sig gällande.

Altså:månadsgager om 4,000 francsoch däröfver höra till sällsyntheten)a,
och de utländska etablissement, som lu-ras att betala mera, få stå sitt kast.Onskligt vore, att en internationell re-
ducering af gagen kunde komma tillstånd, så att ej några få artister fingo
alldeles för mycket och flertalet af deandra, och oftast de mest dugande ochförtjänte, erhålla för liten lön.

Men sådant hör väl till de frommaönskningarnas område.

-H§<§#-

Notiser
— Svenska teatern gifver onsda-dagen den 30:de september sin tredje

abonneraentsföreställning. Programmet

■^g^^^^^^^^^^^^^^^^^^lj qanta och om«nm«t,,it* .^..^u-.*. -■
Ul?9" \{ilfetj_WalGJOrdt arbete behöfvar ickß vara ffirPnarit meGlogatan 3
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A6i LIFFÖRS ÄKRINGS AKTIEBOLAG I STETTIN FprH Rtam P,9*X JCi -M* ITJL i» -I*l -■- -£*. Generalagenturför Finland, Bichardsgatan 2. IT C 1U . OldIIX e

ALEXANDERS TEATERN. Huru skall folk kunna veta, att manhar något bra til
salu, ifall man ej vill annonsera därom. Wanderbilt.

InTnrnn & ti Ifalienska operan
■4/ \s$Finska TelepÉyråiis%

fifflOISÉÉilXHelsingfors London Wiborg. under ledning af direktör N. Muller

Söndagen den 27 (15) september 1896
Icke abonnement Norra Magasinsg. N:o 7, Telef. 1226,nr* \H

r\ FAVORITA. förmedlar utan några extra kostnader för
annonsören annonser till införande ialla
såväl in- som utländska tidningar & tid-

skrifter
Opera iiakter. Musiken af Donizetti beräknar tidningarnas egna annonspris,

Ett stort lager Velociper inkommet Personerna lämnar vid större annonsering de högsta
till höstsaisongen rabatter,Alfons 11, Konung af Castilien Sig:r Dj. Pimazzoni

Ett parti Velocipeder af årets mo- kontrollerar annonsernas införande,Leonora de Gussman Sig:ra E. Schau
dell realiceras med 10 15 % rabatt Fernando Sig:r G. Cokinis mottagei' beställningar å trägravyrer, kli-

chéer och dylikt,Ett ständigt välförsett lager Veloci- Balthasar Sig:r E. Gandolfi,
förmedlar annonssvar med diskretion,

Don Gaspar Sig:r L.Lazzarinipedtillbehör lämnar biläggsblad om så önskasInez, Leonoras förtrogna. .Sig:ra V. Paganelli,Reparationer af alla slag från clet
Gratis :minsta till det största arbete utförespå Hofdamer, kavaljerer, pager, garde, soldater, munkar

och pilgrimerdet noggrannaste samt till möjligast Uppsättning af annonser,
Kostnadsförslag & val af tidningar,Händelsen försiggår iCastilien år 1340,billigt pris hos

Nya kostymer af M. A. Samarovai och M.M.Pironet
från Kejserliga teaterniMoskva.John Tourunen & C:o

V Taxa och andra uppgifter,
YJ* Afhämtning af annonser vid

Y^, tillsägelse pr. telefß
HELSINGFORS, Regissör: Sig.T D. Duma.

Norra Esplanadgatan N:o 41 Kapellmästare: Sigir G. Spatjeck.

Ett enda manuskript! Ett enda betalningsställeBörjan sker kl.7 eft. m
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G. W. RELANDER,
försäljning af äkta

jjKTI
VINER &

SPIRITUÖSA,
order till landsorten omgä

ende prisen städse
billigast.

"Willj.elmsg'.3ST:o -i.
Telefon 1803.

MPihlfTrPll Torr enu'n8Arraks Punsch
rilli^lUll Guldmedalj iParis 1889

Gambrini Resfaurant T^ekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till-
behör för glödritning& snidning s. s. mönster, färger färnissor, vaxm. m.— Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigastepriser,

Finsk KonstslöjdUtställning.
Mikaelsgatan I. Telefon 8893.
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r-;/»QuadrantV A. W. Eklund S C:o
Vin- ochVelociped

Wr lljiiPliiiiAijl 1 "'

SpirituösaHandel
Repar. Ski/nadsgatan 19.

Telefon 310.Verkstad.
Direkte importerade VINER,

ytterst billigt.
A. F. Hagelbergs Punsch- & Vinhandel L. Robertsg 8,

(hörnet af Högbergsg.) Telefon 1964.
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|Raka Eder själf|
|Mmed säkerhetsrakknifven Monopol sal-
@jes iH:fors hos G. F. Stockman. @
1 mmmm -»

—
Glasvaror

J tillmycket billiga priser; jj
Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot Jernvägsstationen.

Jacob J^einkes
Hemgj. Papijrosser

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan 9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta

tUiyärkmngar iparti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hålla hög rabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren.

ii

■4

upptager Excellensens barn, skådespel
i fyra akter af E. von Wolzogen och
W. Schaumann. Rollbesättningen är
följande:

Friherrinnan Mathilda af Lersen,
exelens, enkegeneralska — fru Brän-
der; Asta — fru Riégo, Trudi— frk. Bonnevie, hennes döttrar;
Bodö, dragonlöjtnant hennes son —
hr. Wetzer; E. d. Major von Muzell— hr. Svedberg; Ralph Norman —
hr. Lindroth; Diedrichsen, f. d.musik-
direktör

— hr. Lindh; Dr. Hans
Diedrichsen, hans son

— hr. Hans-
son; Eberstein, ionehaf vare af en lite-
rär agentur

— hr. Wilhelmson; Lau-
tenschläger, majorens betjänt — hr.
Biégo.

— Svenska Inhemska Teatern an-
nonserar att vid densamma elev-enga-
gement erhållas af ett par unga da-
mer och herrar

Anmälan och profläsning kan ske
hos frök. Emelie Degerholm, Brunnsg.
12, kl. 11—12 f. to.

Garanti för grundlig scenisk ledning
finnes uti Hr 0. Malmgrens, instruk-
törens vid nämda teater, allmänt er-
kända undervisningsförmåga.

Truppen, hvilk
der två veckors i

m efter att hafva un-
;id gifvit väl besökta

och rikligt applåderade föreställningar
iKuopio, samt därefter likaledes med
godt resultat, uppträdt i S:t Michel
och Fredriksham, begynte onsdagen d.
23 dennes sin sejour iWiborg med
uppförande af Slägtingar". —

— IDresden har en ny konsert-
salong inrättats efter mönster af G-e-
-wandhaussaleniLeipzig. Idenna sa-
long finnas sittplatser för 1,500 per-
söner,

— Arkeologiskasällskapet ißriis-
sel ämnar föranstalta en intressant mu-
sikuppvisning, ihvilken klassisk musik,
t. ex. af Josquin Depr.és, Roland de
Lassus, Claudin, Le Maistrem. fl. skall
utföras med användande af gammalmo-
diga från konservatoriet iBriissel lå-
nade instrument,

—
Å hof- och nationalteaterni

Miinchen naiva föreställningarna af
Wagners musikdramer med framgång
öppnats med Publiken
gat genom lifiigt bifall uttryck åt sin
hänförelse.

— „Storhertigen"' är namnet på en
ny burlesk operett i 2 akter, text af
Gilbert, musik af Arthur Sullivan,som
i juni med framgång uppförts pä
Theater unter denLinden iBerlin. Mv
siken berömmes som spirituell och me-
lodiös,hvaremot texten säges varaskä-
ligen underhaltig.

— Richard Wagner-myseetiEi-
senach är nu uppstäldt i den villa,
som förut tillhört Fritz Reuter. Svå-
rast var ordnandet af det mycket rik-
haltiga biblioteket, som omfattar hela
Wagner-literaturen. Man finner där
alla Wagners arbeten i partitur (däri-
bland mänga dyrbara originalmanu-
skript) och iklavérutdrag, hans sam-
lade arbeten och en mängdböcker, som
estetiskt och kritiskt behandla hans
konst och konstteorier m. m.

— IMiinchen öppnades den 1sept.
den nya tyska teatern, en praktbygg-
nad med motordrift, den första isitt
slag.

— Drottningens drama. Från Mi-
lano skrifves till Berliner Tageblatt:
Konung Umbertohar anländt tillMouza;
det är första gången som lian icko af-
vaktat parlamentssessionens slut. Ko-
nungen ser mycket angripen ut, han
har knappt fylt 50 år, men har iföljd
af de olyckliga tilldragelserna iAtrika
pä kort tid blifVit tio är äldre. Drott-
ning Marguerita har iMouza äfven af-
stängt sig från allberöringmed allmän-
beten. Invigda påstå, att hon förnär-
varande håller på att afeluta de sista
scenerna af ett drama, som ihösc un-
der en ogenomskinlig pseudonym skall
skåda rampens ljus. Slår stycket an,
kommer det att öfversättaspå alla språk
Behållningen lär vara anslagen till väl-
görandeändamål.

— På kurteatern iIschl har den
nya enaktaren nFächersprache" afLeo
Stein rönt ett välvilligt mottagande.

— ICettinje har på furst Nikitas af
Montenegro bekostnad uppförts en ny
teater, hvilken nyligen högtidligen in
vigdes. Ett tyskt skädespelaresällskap
skall därstädesbörjaett längre gästspel.
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Bästa medel för munnens
och hudens vård.

-xevy j^ ■*

L,*i
K fors Tekno-Kemiska 'W/k■ Laboratorium. åpH■ Kontor: Kaseragatan 27.
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Jinriißin^/M T.vfn-.'

Hrj^rosffeberßWjmA* krins. 1 mm

Stomatol tvål
Stomatol tandpulver
Stomatol tandpasta

J. C. M^XMONTAN
Innehafvare:E.Nyberg.

Biner & Spirituösa.

ALEXANDERS TEATERN.
Ifalienska operan

under af Direktör N. Mullerledning
Måndagen den 28 (16) september 1896

Första abonnement,6:te representation
Uppträdande af Sig:ra O. N. Olgina.

P A J A Z Z O.
Musiken af P. Leoncavalloi 2 akter med prolog

Personerna
Canio, direktörer för en ambulato-

risk teatertrupp Sig:rDelleFornaci,
Nedda, hans hustrul TSig:raO.N.Olgina,
Fonio, vansinnig > komedianter< Sig:r G. Pimazzoni,
Peppe J { „ N. Kurini.
Silvio, rik bonde „ N. Muller.' ) bonden / » %2 ) \ „ D. Serra.

Bönder och "bondkvinnor.
Handlingen försiggåriCalabrien, itrakten af Mon-
talto, Jungfru Maria himmelsfärdsdagen, mellanårpn

1865 och 1870.
Personerna ikomedin

DEN OTROGNA COLUMBINE.
Pajazzon sig:r DelleFornaci
Columbine, hans hustru Sig:ra O.N. Olgina.
Thaddeo, ideras tjenst Sig:r Gr. Pimazzoni.
Arlequin N. Kurini.

Fjerde akten af

FAVÖR I T A.
Början sker kl. y28 eft. m

w| Franska Lifförsäkringsbolaget J*|

S LURBAINE, 1® Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. |p
(^ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. H(ÖS| _ Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- (tg|ringar af alla slag. Genom samarbetemed *j«sjuk- och olycksfallförsäkringsbolaget L'Ur-(gg) baiae et la Seine beviljas de försäkrade vid (RÄ
om sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,

hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för-«& säkrade och hans familj, som ock de per- (gj§>^ söner, med hvilka han står iaffärsförbin- |§delse för den oundvikliga förlust, som en
(Wjg sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- (ÖS
,/rt| ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter-

skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
(8» premierna för hela sjukdomstiden och utbe- tff&
fÄfö talar 3/« af kapitalet, om sjukdomen är obot-

lig och resten vid dödsfall.{gj| Bolaget LTrbaines försäkringar ärodärför särskildt att rekommendera för her-rar affärsmän, då det gäller att säkerställa(^ större affärsföretag genom lifförsäkring, (^
f((J& emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-samma störingar svårare sjukdomsfall all- <!^tid medföraoch hvilka ofta'nog bringa bor- (tS|
(BS| ges" och förlagsman stora förluster.

För dessaväsentliga fördelarerfordras(«| icke några extra premier utan endast att (S&
(Sfe en forsakrade afstår från den årliga vinst- {tfL
(^ Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. (^

H (Bart von tJSnorring. Ö
■MOM

C

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
iiiisiiiii^ai

Helsingfors
Alexandersg-atanN:o 11.

Angbokbinderi
14 Brlksg-

Kontorsboksfabrik,Lin^
tonage & Askfabrik, Å
fodring,Reklamskyltar

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

a. m.
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Brefpapper Ang. Indy. Hartwall. Fralr. Edv. Ekiierg.
Bageri&Konditori.

rikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska
sorter, linierade och

Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alezanäetsg. 26,

olinierade, Telefon 169

Ständigt lager af 52 Alexandersgatan 52
Firmatrjck ntlöros billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat 15. SÖTVATTENIS. Helsingfors

Vm
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>

GENERALAGENTER:
-Ä^le3!:a.i3.a.ersg-s.ta.EL 17. Telef.2055.

Parakan Salak Tee
ifrån Parakan Salak

Parakan
1) Absolut kemiskt rent, fritt från alla för hälsan skadligabeståndsdelar,aro-_

matiskt och välsmakande har för sin utmärktakvalité och fina arom till-
vunnit sig allmänt erkännande, och har å senaste hygieniska och världsut-
ställningar erhållit de högsta utmärkelser.

2) Största garanti, för ren oförfalskadvara, säljes ioriginal förpackningpr
720' 7lO> 74' Vä kijlo-

Obs ! Netto vigt!!
Parahan Salalt Tee lämnar den största garanti, ty hvarje köpareägerratt att kostnadsfritt låta undersökadess äkthet å härvarandekemiska la-boratorium.

Tee Onderneming,

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Nu inkommet:
Moderna kragar, spetsar,

band, sidentyg, crépe
m. m.

ytterst billigt

Skilnaden 15—17.
Filial: GIogatan 4.

Hufvudnederiag förFinland af
Pepsin. Conc. Langebck.
Kothes Zalinwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nioht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

hos Firma
H. Elimin.

9 Alexandersgatan 9.
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Generalagenter
STOLZENBERG & BÖCKER,

Alexandersgatan 17. Telefon 20 K

Java, Assam.

ar:Salak Tee

E2>

3) Äkta Parakan Salak Tee erhålles endast genom undertecknads parti-och minutförsäljning vid Norra Esplanadgatan 37 och hos nedanståendeåterförsäljare:

J. H. Dahlgren.
A. IS. Isaksson.
K. E. Wassholm
P. Jääskeläinen.
E. Lönnberg.

N. Kochtomof.
K.M. Srondin
K A. Turdén.
A, Johansson.
A. Holmström.
G. A. Isaksson.
K. G. Jalonen.

Fr. Nyman. J. F. Lund.
K. G. Ökman. Verner Hedberg
E. V. Etholen. Hjelt & Lindaren
A. Fred. J. HyvärinenJ/M
A. V. Henriksson. F. É. SumM^MC. Antson. ■■■
Hfors Allm. KonsumthnsfiiU 8. Johansson

Fm Laurensbutiker
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MA»r, GÖHLE.
Seneialarent £5r Finland «fe Eyssland

AöVdICRT IHN SI VAMl IWfl VlCehäradShÖfdinff U
"° r -lurl(liska och affarsnppdrag; k»pei-och säljer aktierAU?UJUU UUll111 l) fMILUU1111, Helsingfors AlexanrW 7 w ,n

OCh värdePaPPer5 ombesörjerpateatansökningaroch registre.
-,

' MelslnSfors' Alexandersgatan N:o 52 ring af varumärkeniFinland och de flesta andra land.
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