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oFroaram-oJilaöct
Tidning för Helsingfors iKaisaniemi

I Värdshus, fTeatrar och Konserter./BadX/central\
/ Varmlufts- o. \

Basängbad Rekommenderas. \

|Kaisaniemen
B Ravintola■

=
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

ir 6. A. Wickström.

1896.N:o 17. Onsdagen den 7 Oktober.

DANIEL NYBLIN, FOTOGEAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 7 Oktober 1896.

kl. 7,30 e. in.

JJbonnementN:o 4.
För ljsta gången

Zigenarbaronen.
Operett i3 akter. Efter en berättelse af Jokai af
I.Schnitzer. Musiken af Johann Strauss. Fri

öfversättnins; från tyskan af Frans Hedberg.

Personerna

Hr Swedberg,Grefve Peter Homonay . . . .
Conte Canero,kunglig kommis-

sarie
SändörJiäruikäyTuiigemigrant Hr Castegren.
Kalmän Zupän, rik svingödare.Hr Riégo.
Arseiia, hans dotter Frk Gerasimowitsch
Mirabella, hennes guvernant. .Fru Bränder.
Ottokar, Mirabellas son ....Hr Hansson.
Czipra, zigenerska. "
Saffi, zigenarflicka
Irma, Arsenas väninna

Frk Grönberg.
Fru Oastegren.
Frk Bonnevie.

Pali )
loszi
Ferko f ZlBenare " " " "

Mihaly JAranka I
Etelka > Arsenas vänninor
lika J

IHr Wilhelmsaoa
Hr Lindh. ■
Hr Wetzer. I
Hr Enström.

t FrkSpenneri^H

Hr BeckmanIsboail, Zsupåns dräng
Borgmästaren iWien. En härold. En lykt-

pojke. Matroser. Zigenare med kvinnor och barn.
Drabanter. Grenadierer. Trumslagare. Husarer. Mar-
kententerskor. Pager. Hofherrar. Hofdamer. Råds-
herrar. Folk. Handlingen föregår under l:sta och
2:dra akternaiUngerska Temeserkonventet. 3:rlje ak-
ten i Wien. Tiden medlet af förra århundradet.

Mellanhvarje akt en längre paus.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10,80 e. m.
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wSkåne<4, Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontoro^^§sisg E£ :-° 3

Alla dagar J£ Q| K E HL B AUa dagar
Middagskonsert wiener Damkapenet

F Aftonkonsert
KTTi C»4-Å"U"I"U Ä .~..r^ FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) TT* /"\ H"* /"\ f* "Q A"n. E. btahlberg *^^**^SiAS^SStSiJÄr'^- FOTOGRAF.

från kl. 3 e. m.

J. H. WICKELS
waaåBait

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

°i""åi l FörstaRyska Brandförsäkrfiigsbolaget °£?i£M l

Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG! General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen
Telefon 231

G. Tahfs
Ylle- & Tricotva^uaffär

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

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

AXEL PALMROOS
■Vla.a£fä.r.

Lager af fina äkta VinßPj
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

JSofiahmSyfa.
LORENS MALMSTRÖMS

Herrekiperingsaffär
nu Unionsgatan 28,

(vis a vis Föreningsbanken).

Telefon 231

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

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

gummigalosoher, äkta Collanolja m. m.

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

Unionsg-atan N:o 17.
HJelt & Lindgren.

C P BYEEIBAHL Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
%/m ± " AJ Jk MVAA AIJM# Porträttei.ivisitkortsformat å 6 mk. pr duss. (Catanis hus.)
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SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Lokakuun 7 p:nä 1896.
Kansannäytäntönä allennettuilla binnoilla.

näytellään

§ETA B»A§IG.
Näytelmällinen mukaelmaFritzReuter'inkuvaelmasta

Ut mine Stromtid" (Maamiesajoiltani).
Seitsemän kuvaelmaa.

Henkilot

Aksel von Rambow,Ptimpelhagenln
tilanomistaja Evert Suonio.

Frida von Rambow, hanenrouvansaKirsti Suonio.
Frans vonRambow,hanenserkkunsa Konrad Tallroth
Pomuohelskopp, tilanomistaja .. .Otto Näre. I
Havermann, PiimpelhagsnpehtooriEmil Falk. I
Loviisa, hanen tyttärensä ....Helmi Talas.I
Sakari Bräsig, pehtoori .... jAdolfLindforM
Fritz Triddelfitz, maanviljelvsjjpp^^^^^^^^^^B

las
Jukka Niissler, lilauomistaia
Brigitta, hanen vaimonsaM^H

Knut Weckman.
Taavi Pesonen.
Neemi Kahilainen,

Lina \ /Hilma Tähtinen.
Mina / \Sirkka Hertzberg.
Rudolf Kurtz, Jumaluusopin ifHemmo Kallio.
Gottlieb Baldrian / jdioppilaita \Oskari Salo.
Mooses, vanha juutalainen....Aleksis Rautio.
Maria Muller, Rambowin emäntä-

piika. . .
Kriill, koulumestari
Päsel, \
Kohlman / * ' ' "
Pekka, yövartija.
Kusti Kägel . . .

. .Mimmi Lähteenoja.. .lisakki Lattu.
/Kaarle Keihäs.'\Eino Salmela.. .Kaarle Halme.. .Olga Leino.

Talonpoikais-miehiä ja naisia.
Kuvaeluaa: l:nen ja 2:nen Pihamaa. 3:mas Niissle-
rin puutarlia. 4:jäs Axel vonRambowinluona. s:des
Nusslerin huoneessa. 6:des Metsässä. 7:mäs Niiss-

lerin luona,

Ovet avataank:lo 7. Mytöutäalkaa k:lo V? 8
ja loppuu k:lo J

211.
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Herr John Riégo

Kalmån Zupån

Zigenarbaronen

■4» *¥■

J^JSTISr^A. FRAKTBLL.

y^/Yacjasin du jNford.
Qamßappor, jacquetter, siöenvaror, ylletyger for

soirée, visit é RvaréagséräÉter.
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända

specialiteter till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning

Kontor INT.Ma^asinss^arLKTso 1.

Oskar Fröberg, A. W. EKLUND & C:o
Kaserngatan 4S. Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager afSpecialaffär för

PORTMONNEÄR Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT. billigapriser.

öillagllll iililliii.

från kl. 8 e. m.
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Helsingfors' Rullgardinsfabriks
tillvärkning-ar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmagasin, N. Esplanadg.

H:fors Nya Tapetaffiir, Unionsgatan 32.
Josef Yiberg, N. Esplanadg. 37, 1tr.

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

John Paischeff, Brunnsgatan12.
A. Hellman, Alexandersgatan 48

Finska Industrimagasinet.

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968.

Beställningar emottagas

I:sta Klass \

IBadinrättnl
Wladimirsg-atan 32. ]

J. W. Engberg.

ng

llrmidt & (Hornberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

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

Med denna maskin ll:,r U]l,ior d,.nn;l
„,,„„„„, Pin.-

1 pris UicKurauv v
i „ Aggerey i~
i; dTo ö^I „ d:o 10 „
I„ UJeåborfc 1 ,
1 „ do 5

'
L. „ d^o 10 „

21/vm.2S vin.

I „ Viborg i
I„ Uleåborg 30 „ il^HI „ Wasa liO .. :
I „ Yiborg 1 „ (1.

I„ Åggelby 10 i T
':i ■■■^HI » SV2 (Handicap) „

I „ Uleåborg 50 d 20/I x1 .. *o 10 „ „' ,
I » d:o 10 „ „ 20/ijc.
I„ Åbo 2 „ „ 2c,x
I„ Åggelby 1 „ „ i/x.' (Enskild!

DlßUßlaild-niaskinerna ridas af den förnämavärl'
deniAmerika.

Styrici är ioke allenastÖsterrikes utan äfven konti-
nentens förnämsta velocipedfabrik.

Ett års garanti föralla maskiner, förutomSty-
ria, livilka garanteras för två år.

Ett års garanti för Dunlops och Schiöningsprima luftringar.
Gratis erhåller hvarje velocipedköpare ett å

5,000 mk lydande olycksfallförsäkringsbrefiKullervo,
hvarigenornhan försäkras mot olycksfall såväl under
velooipedåkning som skidlöpning. Hvarje hos oss
köptvelocipedär därtillbrandförsäkradförettår framåt.

3M:ilSLa,ols§f' 19-
Telefon 2017.

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan é, Centrals hus.

Ylle- och irihofvaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser.

Opera

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningipartioch minut afendast äkta utländskaFilharmoniska Sällskapets
VINER &

SPIRITUÖSA.4:de Populära Konsert
i3Bra,nca.lx.årsl3.viset. DBilliSt! IBilliSt!

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

Torsdagen den 8 Oktober 1896
Th. Baltscheffskij's.

Sport-, Frimärks- & PappershandelProgram Mikaelsgatan A':o 1. Telefon N:o 1438.

CARL BERGROTHOuverture till op. rSi j'etaisEoi" Adam
Slavisk dans n:o 5 .uyjM Dvorak

FabiansgatanN:o 29,
Tlefon N:o 750.Eols harpa" ur Lslio" (ny) . .Berlioz.

Capriccio espagnole....Bimsky-Korsakoff.
SPIRITUÖSA och VINER

PAUS. såväl på originalflaskor som litervis från fat.

GaäeOuverture till Ossian"
C Locatelli.
\ Boccherini

a) Adagio ) ...> ior violoncell
b) RondO J

o5
C*2
IKAUTMKSTAMPELFABRIK.m

(Herr Georg Schnevoigt.)
Wotans afsked och Feuerzauber"

Wagner.ur Die Walkixre"

A.0.Seeck,

år&f*'-''* j (fil Albertsg. 36, T. 47.

ceS*^ §? sik Albertsg. 36, T. 47.
tf^Jr Skilnaden 4, T. 70.

Alexandersg. 36,

Bilse,Die Fiirstensteiner, vals
Virgo Maria" (ny) Oberthttr,

Polonaise Chopin T. 71

Paltins pianomagasin
Konserten börjar kl. ljt 8 e. m.

R. E. Westerlund
N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

\ 'v^^^^l

Hagelstams bokhandel. Inctaet god kralitei!
(Bolumßia!jYloderne V^unst t&Cartforé!

SfoQvers &roif!och andra vackra illustrerade tidningar
och tidskrifter. m SRaffir!Ett stort antal utländska tidskrifter
börjany årgång ioktober. f Axel Wiklund §

gg) Åbo, Helsingfors, "Wiborg.Hagelstams bokhandel.
allaren. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.

PAUS.

mm

" "
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Från Stockholms teatrar.

Operan har på senaste tid ide fle-
sta tidningar här fått ovett föratt den
tagit upp „Alphyddan" på repertoaren.
Ett sådant krimskrams bör ej ges, ej
heller Pajazzon". Hvad skall den då
ge? — Jo, svaras det, Wagner.

Icke för att jag just är vidare för-
tjust iregirren vid operan, men i det
här fallet måste jag ta' den iförsvar.
Skall det vara något fel att ge' »Alp-
hyddan" — en af de spirituelaste ut-
trycken för fransk konst, en den fina-
ste operacomique man gärna kan tänka
sig, sprittande kvick och älskligt un-
derhållande både i fråga om libretto
och musik.

Någon „bagatell" är förjresten inte„Alphyddan" alls, annat än iafseende
att den bara har en akr. Den kräf-
ver precis lika stor orkesterapparat som
en vanlig opera. Wagner i all ära,
men hvarför icke unna plats åt andra
mästare? Man har icke någon smak,
då man har en ensidig t-ädan", har
någon gammal tänkare en gåog sagt,
och den gamle herren har onekligen
rätt.

På Dramaten har Sudermanns nUn-
dangömd lycka" med baronessan Yx-
skaft — nej, Yx... Yx... ja, jag
säger Ida Aalberg, för det är hennes
gamla kända nom de guerre... nu en
tid bortåt spelat för fulla hus

—
trots

tidningarnas olycksprofeter, som spådde
att den där „lyckan" vore undangömd
för teaterns kassa.

Stycket är justräckviä underhållande
nog, fast åskådaren aldrig egentligen
kommer underfund med hvad författa-
ren menar — förmodligen vet tit. Su-
dermann det icke ens själf. Isista
akten är det precis som han vore rädd
att kopiera sig själf, ocb därför gör
han upplösningen så oförmodadt —
hygglig. För rösten skall väl sensmo-
ralen vara den: Om en karl friar till
dig, flicka, så tro inte att det är för
att han tycker om dig. Det kan ju
vara för att han

— tycker det är synd
om dig. Trefliga äktenskap, sån'a!

Fru Aalberg är naturligtvis ytterst
intressant. Det är stämning hos henne,
men hon går istämning jämt. Och
man kan också få för mycket af den
sorten. Hon är en ny August Lind-
berg i finsk upplaga. Hon talar lika
egendomligt som han, medsamma ängs-
liga vibrato marcato på hvarje staf-

velse, liksom hon jämt ginge med
nyckeln till ett kruthus i bakfickan".

Huruvida hon skall vara den typ
förf. tänkt sig, det kan vara fråga om.
Hon är nu „gift och allt", men värkar
lika hjärtnupet trånsjuk, som en gam-
mal guvernant, som ihela sitt lif setat
på öfverblifna kartan.

Södra teatern har startat med en på
all spiritualitet blottad tysk smaklös
produkt, kallad „Guldregn". Den är
icke muntrande, men senteras af ra-
dernas publik.

På Wasateatern har den klassiska
dramatiken gjort sitt insteg —

■ ändt-
ligen. Dess nya program En vinter-
saga" har haft stor framgång. Tid-
ningarna prisa den enhälligt särskildt
hvad uppsättningen beträffar, och pub-
liken fyller teatern afton efter afton,
något som bevisar att man senterar
Wasateaterns försök att åter upplifva
det stora dramat.

Fru Håkanson somHermione låter en
förnimma en fläkt af något högdrama-
tiskt, men de sparsamma tillfällen hon
har att visa sin talang från denna sida
kunna endast gifva en aning om hvad
hon kan åstadkomma idet klassiska
skådespelet. Däremot iörstår Herr
Svennberg att omgifva sig med en viss

nimbus af shakespearesk anda, som
värkar ytterst sant och liffullt.

..En vintersaga" är, såsom tidigare
blifvit nämdt, herr Harald Molanders
debutstycke på Wasan". Han har
all heder af „sagan" och blef på pre-
mieren rättvist hyllad afpubliken. En
sådan uppsättning iminsta detalj ge-
nomförd och dock fullt själfständig, har
man på länge icke fått se på någon af
Stockholms teatrar.

J. H. N.

—<""►—

Notiser
— Sensationsstycket Die offici-

elle Frau", efter C. Savages novell
bearbetadt för scenen af Hans Oiden,
har nyligen med stor framgång upp-
förts för första gången å Altes Tbea-
ter iLsipzig. Till styckets tacksam-
maste roller hör en polsk nihilistkvin-
nas. — Samma stycke mottogs med
bifall å Residenztheater i Wiesbaden
vid det högtidliga öppnandet af denna
skådebana. Enaf borgmästarenv. Briihl
författad prolog inledde föreställningen.

A rl1 Mi] L |]R ¥ är odisputabelt Helsingfors biSHgaste FotografI-AteHer.fe B^ -"»■ *- JL^ SLå JU MJi M-E^ I^l ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk
behöfver icke vara förenadt medQlogatan 3

■ör
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AXEL PIHLGSEI Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 188. 9

AnnonserainTusk C:i
Helsingfors London Wiborg. ,9 €&rocjram~*fölaået"

.Annosernan ytterst billiga, särskildt om do ta
gas förlängre tid.

ntiQ iHvarJe ann° nsör får sis /7äq /UUO.. tidningen hemsand vi/0..

■ 'i- C3rXTStt±&. -§-Ett stort lager Velociper inkommet
till höstsaisongen Annonser och prenumeration emottagas å tid-

ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp.Ett parti Velocipeder af årets mo-
dell realiceras med 10— 15 % rabatt.

Ett ständigt välförsett lager Veloci- Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.pedtillbehör
Reparationer af alla slag från det

minsta till det största arbete utförespå Lösnummer i Laurents urbutik
det noggrannaste samt till möjligast och genom kolportörer.
billigt pris hos

John Tourunen é C:o
HELSINGFORS,

Norra Esplanadgatan N:o 41

Huru skall folk kunna veta, att man har något bra tilllalu, ifall man ej vill annonsera därom. Waotebilt.

a.Finska Telegrambyråns\
fAmsÉÉii\

Norra Nlagasinsg. N:o 7, Telef. 1226,

förmedlar utan några extra kostnader för
annonsören annonser till införandeialla
såväl in- som utländska tidningar & tid-

skrifter,
beräknar tidningarnas egna annonspris,

lämnar vid större annonsering de högsta
rabatter,

kontrollerar annonsernas införande,
mottager beställningar å trägravyrer, kli-

chéer och dylikt,
förmedlar annonssvar med diskretion,

lämnar biläggsblad om så önskas

Gratis:
Uppsättning af annonser,

Kostnadsförslag& val af tidningar,
Taxa och andra uppgifter,

wVk Afhämtning af annonser vid
Vt. tillsägelse pr. telefß

Ett enda manuskript! Ett enda betalningsställe

1

m

CO

GlasvarorG. W. RELANDER,
försäljningaf äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgå-
ende prisen städse

billigast.

Ledig annonsplats, tillmijcket billiga priser |
Mikaelsgatan N:o 17,

■Wil3a.elK3.sg--N":c -i- midt emot Jernvägsstationen
Telefon 1803.

Gambrini Resfaurant
Köp endast M. N. PAPPES

omtyckta ocli välsmakande feö^i Original
"Bu SingersFpWlpO /H|li>FliTTjilj> f

iTill salu lios alla välförsedda kolonial-
varuhandlan.de.

Ledig annonsplats

,indgren's
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus
Rekommenderar sina prisbelönta

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

C. E. Lindgren

ZES.ÖISL

Jacob J^einkes
■Pannrossel'

och

Cigarrer.

Stort&vä/sorteratlager

Veloeipedtillbeliör
Gevär- & jagtredskap
SYMASKINER
lios Fritz Schrödep.

Helsingfors— Åbo.
N. Esplgs- 37.

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

Finsk KonstslöjdUtställning.
Mikaelsgatan I. Telefon 8893.

symaskiner
hos

V. Grashoff
39 Norra Esplanad-

gatan 39
Äldsta symaskin-
affär i Finland.

Hemgj.

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

il
ill
» »Obs! Naumann's ntmirkta

Germania velocipeder.

Guldsmed
K. LILJESTRÖM

35 N. Esplanadgatan
(Wredes hus)

Telefon H-27

C<= 8.
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-5— Prisbelönt opera. Till teater
direktör Steiuers pristäflan för den bä-
sta italienska enaktsoperan hade värk
ingått från 193 konjpositörer. Första
priset (3,000 lire) utdelas icke, andra
priset (1,500 lire) tillerkändes operan„Skeppet" af Vanbianchi.

—
50 år hade den 24 augusti för-

flutit, sedan Suppés sångspel Dichter
und Bauer-' (Poeten och bonden), hvars
ouverture ännu alt jämt är ett omtykt
nummer på konserter, upplefde sitt för-
sta uppförandeiWien.

— Ibsens nya, ännu odöpta,skåde-
spel skall uppföras på Deutsches Thea-
ter i Berlin, innan det framkommer
pä någon annan scen. D:r SigurdIb-
sen besörjer öfversättningen, och för-
fattaren skyddar sig mot eftertryck ge-
nom att utgifva stycket som tyskt ori-
ginal,

— Sudermanns Gluck im Win-
kel" väckte lifligt bifall vid premieren
å LortzingteaterniMiinster.

Femakts lustspelet Der Fre-
und der Frauen" (Damernas vän) af
A. Dumas, bearbetad för tysk scen af
Dora Duneker, har under lifligt bifall
uppförts å Lessingteatern iBerlin.

— A Tivoliteatern iKiel har ny-
ligen uppförts en ny operettKruschke
ain Nordpol" af L. Jessel, libretton af
M. Reichardt. Stycket försatte publi-
ken imunter stämning.

— Å kurteatern iIschl har den
nya treaktsfarsen Suum cuique" af
Harms Fischer och T. Kanzler medgod
framgång gått öfver scenen.

— Å Stadttheater iSalzburg rönte
en ny fars Irr\vege" af skrifställaren
0. Moralt iMiinchen bifall vid första
uppförandet.

— Covent Garden-teatern iLon-
don kommer efter Augustus Harris'
död att öfvertcga3 af hans enka till
sammans med regissörenForsyth, Har-
ris' juridiske rädgifvare hr Higgins och

hans svåger, hr Rendle. Flera af de
med sångare och. sångerskor afslutade
kontraktet- gälla endast för ett år. An-
talet af de personer, som Harris enga-
gerat ensamtiLondon,uppgår till2,000.

— Uppteckning af folkmelodier.
Sedan en tid tillbaka uppträdapå skan-
sen iStockholm två nyckelharp.-ipelare
från norra Upland, den ena från Tierps-
trakten, den andre från Harg. Bada
äga en rik repertoar af gamladansme-
lodier från sina hemorter och angrän-
sande trakter, och dessa melodier ha i
dagarne undersökts och upptecknats af
filosofie kandidaten K. P. Leffler från
Upsala, hvilken bland annat redigerat
det första Philochorosalbumet och som
nu af Nordiska Museets styresman till-
kallats för att från glömskan rädda de
gamla melodiskatter, hvilkas sista be-
varare de båda spelmännen antagligen
äro

Omkring 100 melodier ha uppteck-
nats, de flesta af dem, så vidt kändt
är, förut oupptecknade. Största anta-
let utgöres af polskor, omkring 35
stycken, samt ungefär lika många gam-
la valser. Därtill kommabrudmarscher,
skänklåtar, gänglåtar o. s. v. samt äf-

ven en och annan melodi till] yngre
danser, såsom polka ocb rhenländare
(scottish), för sä vidt de burit prägeln
af värkligt folkligt ursprung.

— Sarah Bernhardt begagnar sig
liksom de flesta framstående franska
konstnärer och konstnärinnor af som-
maren till en rundresa genom franska
landsortens badorter. Hvar helst hon
uppträder får hon imedeltal3- å 4,000
francs pr afton. Sarah försmår, som
bekant, icke pengar; men det bruk hon
gör af dem, hedrar mera hennes mo-
derskänslor än hennes sunda förstånd.

Sarah har en son, MauriceBernhardt,
som nu är på 30-talet och som har
mycket förnäma och kostsamma passio-
ner. Han håller kapplöpningshästar,
spelar och håller vad istor skala, och
hans moder, som afgudar honom, skaf-
far honom genom sin konst ständigt
nya medel att fortsätta sitt slösande lef-
nadssätt. Maurice är gift med en
polsk prinsessa Lubomirska och har tre
barn, som äro sin evigt unga farmors
stolthet. —
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Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska
sorter, linierade och Helsingfors, Alezandersg. 26,

ytterst billigtTillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

52 Alexandersgatan52
Firmatryck utföras billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat 15.

OAUIOIiiE.

GENERALAGENTER:
STOLZEKTBERG c&s ZQÖOISLIErE*.,

-A.le^a.n.d.ersg-a.ta.ii17'. Telef.SOSS.

Generalagenter:
STOLZENBERG & BÖCKER,

Alexandersgatan 17. Telefon 2055.

ONSERV KAFFE.
Frihavns Kaffebraenderiet Kjöbenhamn (S. Bonnevie Lorentzen).

OJ<

cd
6

olinierade, Telefon 169.

... Härmed få vi tillkännagifva, att vi åt Herr Jiarl CTÖhTéTHe!smgförsöfsverlamnat vår generalagentur för Finland.
Vi tillåta oss göraden ärade allmänheten uppmärksam på vårtKonservKatte (se nedan) livilket genom sin fina arom och friska smak inomkort tidvunnit allmänt erkännande på världsmarknaden. Genom direkta förbindelserå produktionsorterna och rikligt kapital äro vi itillfälle att mötahvane kon-kurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare 13 kvalitéer) säljas ipati en-dast genom Herr Karl GöhleHelsingfors och iminut inedanståendeKoloni-alvamaffärer. Våra kaffesorter serveras å Operakällaren,Societetshuset,Bron-(lms kafé m. fl.

Det är en allmäntbekant sak att brändt kaffe tillföljdaf sinhygrosco-
pie redan efter några dagar förlorarikvalité, d. v. s. mister sin aroma ochstyrka. För att afhjälpa detta hafva under de sista femtio åren åtskilliga upp-fmmngar blifvit gjorda och Professor Liebig var den förste som genom till-sats af en karamellösnmgvid bränningsprocessenlyckades förbättra denna olä-genhet. Genom bristfälliga apparater erhöll dock det brända kaffet en faddbismak.

hos Firma
H. Elimin.
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg, 52. Telef. 2178. Helsingfors.
SS^1S^& s^^ s^l^v^^vö?stf^ v^9- sji^ si^ v^^ v^-n^^ *»Sfe

*g| Franska Lifförsäkringsbolaget

tLURBAINE, 1
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
Bolaget meddelar fördelaktigaförsak-

ringar af alla slag. Genom samarbete med
sjuk- och olj7cksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
baine et la Seine beviljas de försäkrade vid ÄJ|

f((fö sJukdom och olycksfall särskilda förmåner, )«v
hvilka fullkomligt säkerställa såväl denför- *5^'X& säkrade och hans familj, som ock de per- ((g|

,*& söner, med livilka han står iaffärsförbin.
delse för den oundvikliga förlust, som en vS'
sjukdom och ännu mer en obotligsådan el- (Ä§-)

,qc& ler en olyckshändelse medföra. Bolagetefter-v^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant, vS?fpremierna för hela sjukdomstiden och utbe- (ÄJ|
f(tfa talar 3/i af kapitalef, om sjukdomen är obot-*^ lig och resten vid dödsfall. (Jig?
(^ Bolaget L'Urbaines försäkringar äro

därför särskildt att rekommendera för lier- J?^rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
{Kj^ större affärsföretag genom livförsäkring, (^

emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
samma störingar svårare sjukdomsfall all- 'Sfe'

i^S tid med'öraoch hvilka ofta nog bringa bor- (ös|
(Äfå ges'oon förlagsmanstora förluster.

För dessaväsentliga fördelarerfordras >s>s?|^ icke några extra premier utan endast att (tÖ|
(((fö en försäkradeafstår från den årliga vinst-

andelen. (j^
(^ Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. (8|# @arlvon dftnorring. %

ALEXANDERS TEATERN. Bästa medel för munnens
och hudens vård.

Ifalicnsfea operan
12under ledning af D irektör N. Mliller

Onsdagen den 7 Oktober 1896.

H:fors TaFAVORITA. ■hos
■kno-Kemiska>

y "/

Opera i4 akter. Musiken af Donizetti
Personerna

Alfons 11, Konungaf Castilien Sig:r Muller
Leonora de Gussman Sig:ra E. Schaw
Fernando Sig:r G. Cokinis föiMaisänensoctHaiaieaas.våra
Balthasar Sig:r E. Gandolfi
Don Gaspar Sig:r L.Lazzarini
Inez, Leonoras förtrogna Sig:ra V. Paganelli,
Hofdamer, kavaljerer, pager, garde, soldater, munkar

Jjm» iJödar KöTerabäkTcß
rierjpå^£a Va minnI Ml^^^^^lil

R-.k!'M '.T |i,t n]|^^^^
09$ tyfoidiebera

fSiT^ä rosfebernsi
pa»/ kring 1minuljÄ

och pilgrimer
Händelsen försiggår iCastilien år 1340,

Nya kostymer af M. A. Samarovaioch M.M.Pironet
från Kejserliga teaterniMoskva, Stomatol tvål

Eegissör:Sig:r D. Euma.
Kapellmästare:Sig:r G. Spatjeck, Stomatol tandpulver

StomatolBörjansker kl.7'/2 effc. m tandpasta

J. C M^EXMONTAN Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
innehafvare:B.Nyberg. 3MI11iSiiåiViner & Spirituösa.

Ä1
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14Eriksg-atan14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt, Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartupp-
fodring, Reklamskyltar m. m,

ti

Brefpapper Åug. LudY. Hartwall. Nu inkommet:
Moderna kragar, spetsar,

band, sidentyg, crépe

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

Helsingfors

S-eneralagent förPinisuii.

Mvotat JOHN STAILJOIG, vieehäradshöfding,
Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52

>

m. m.

LIKÖR

K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebok.
Kokb.es Zahnwasser.
Heleoiln.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nioht.
Karlsbader piller,
Fellows Syrup.
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