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Telefon 2022. PPOCIUCtOS ESD3 Q fl O \QS Vinerna ha blifvit unLretkTa vM H:fo: unto^ökmng^lW
Försäljer Spanska viner trän varjaslirman J. ca-
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& for lifsmedel ochbefunnits vara rena oförfalskadenaturviner. And

allé V C» iBarcelona till billigaste priser. Butik: Unionsgatan 28. lyaerna finnas till påseende.
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Programbladet
Tidning för Helsingfors Kaisaniemi

Värdshus.Teatrar och Konserter./Bad\
/genträl\
/ IZSSJI. \

/ Varmlufts- o \
/ Basängbad Rekommenderas. \

E
E
.2

m■KaisaniemenI Ravintola.Ig. A. Wickstrom.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Onsdagen den 23 September 1896.N:o 11

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabxansg. 31.
SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 23 September 1896

kl. 7 e. m
Abonnement N:o 2.

För lrsta gången

KWHItian».
2 tablåer)Skådespel i 5 akter. (4:de akten afdelad i

af Alphonse Daudet.

(4

H P, _-
H PH _>

Personerna:
Vaillant, kamrer iposten, 60 år Hr Malmström,
Paul Astier, deputerad,32 år .Hr Hansson.
Cheminean, skrifvare hos en

advokat, 30 år .....Hr Castegren,
Grefve Adiiani, italiensk ädling,

officer vid påfliga gardet Hr Wetzer.
Antoiiin Caussade, direktör för

Hr Lindrothett laboratorium, 2o ;i__|
Lortlguc, sekreterare hos I'au

Astier, 23 år _________
Hurtebi_e, fogdepå slottet _1< "■"UM

Hr Enström.
Hr Beckmanniil<ti(iiisTnnniy!ssarii_H

Hertig de Bretigny, médi
franska akademien, 70 år l

Stcnne, groom hos Paul Astier Frk. Spennert.
Ett stadsbud

______ — ■
Maria Antonia, f. d. hertiginna

Padovani, nu fru Paul
Astier, 50 år Pru Bränder.

Marskalkimian, 40 år Frk, Grönberg.I
Ester de Sélény, 20 år Fru Castegren.I
Lydia, Vaillants dotter, 20 år .Fru Riégo. _|_
Markissinnan de Rocanére, 25 år Frk.'Gerasimovitsc
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Fröken Aina Ehrnrooth
Fröken Ehrnrooth har, sedan vi senast med-

delade hemmes porträtt, gjort stora framsteg i sin
konst. Hon är uumera inregistrerad i främsta
ledet af vara inhemska sångerskor, och skall helt
säkert ännu gä framåt. Vi lyckönska henne till
hennes välförtjänta framgångar och önska henne
fortsatta resultat lika lysande som hittills.

Hon gifver om fredag en andra och sista
konsert före sin afresa till Paris.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Syyskuun 23 p:nä 1896

näytellään

KULLERVO.
Bunomuotoinen murhenäytelmä viidessä näytöksessä

(6 kuvaelmaa). Kirjoittanut J. H. Erko.
Suomalainen alkuteos.

Henki1öt
Väinö, tietäjä
Ilmari, seppo
Kauko, Lemminpoika
Tiera
Untaiuo
Kalervo
Ilvo, Ilmarin emäntä
Anja, Ilmarin sisar
Arini, Kalervonemäntä
Hiepra, Kalervon koti-

tytär
Potero, Kalervon koti-

poika
KalervonKullervo,

poika
Kotro
Mutru
Tuiro
Kitka
Pouro
Illi,piika
Onervo, noita
Hippo, vanha Soittaja
Mieron tytt i» ....

Eras airotmies

Vapaita
Kalevalaisia

1marin

Joukkoa.
Tapaus: Suomessa heimosotien aikana

Ovet avataan k:lo 7. Näjtöntä aikaa k:lo Y3B
ja loppuu k:lo 11.

orua

Benjamin Leino.
Axel Ahlberg.
Konrad Tallroth.
Kaarlo Keihäs.
Emil Falck.
Aleksis Bautio.
Maria Rangman.
Katri Rautio.
Mimmi Lähteenoja.

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.
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För§ta ftyika Brandförsäkringsbolagret
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen

Telefon 231

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffar 1tiN. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepotaf D:r Lahmanns s (a n.underkläder.
Ensamförsäljn.afJouvin&C:o's
i Grenoble verldsberömda
handskar.

C P BYI"R WT> å TTT, Fotografisk Atelier N. Esplanadg .31,
\Jm M» 1/11H1ÉA\1/Ällii Porträtter'ivisitkortsformat a 6 mk.pr duss. (Catanis hus.)

s

Frk TschernichinGrevinnan de Foder
Betjänter, trädgårdsdrängar, m. fl.

Senen försiggår dels i Paris, dels på slottet
Mousseaux.

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

„Skäne", Brand- & Lifförsäkringsaktieboiag: Konto%M,kT»s_f»^ :0 3

__■"../llaTAT .. Hotel Kamp Ä >. AUa.da r̂
Middagskonsert wiener D»_>__peiiet Altonkonsert

från kl. 3 e. m. _£__ 3XT _ST ____. _F"__Fl__i___<_"_E__.X J. från kl. 8 e. m.

K. E. Stålilbe

J. H. WICKELS
wmmmk*

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

du jMord.yVlagasin
HDamfiappor, jacquefter,

soirée, visit i
siåenvaror, ylletyger för
Rvaråagsåräßier.

Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa våra kända
specialitetei till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning

___.on.tor _ST. _VHa,§^_\si__iss££vt_a,:___ N.o1.

fe lande

~7"__l__fi__r.

Lager af fina äkta VsfSBP,
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

JSoßalamSyte.
LORENS MALMSTRÖMS

Herrekiperingsaffär
nu Unionsgatan 28,

(vis å vis Föreningsbanken).

Telefon 231

Oskar Fröberg,
Kaserngatan — S.

S_pecla-l=Lf_:ä-r för
PORTMONNEÄR

OCH
BLOMSTERKORT.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

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

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.
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FörstaAteliern1 tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -r-j f\rpf\ /~H "D A TTOJ* Andra Ateliern4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). J} \J £. KJ \JTJCL _£__. JV "
O Helsingfors, Alexandersgatan17.

AXEL PALMROOS

lo



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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Försäljning af Rudge-WhitWOrtltS iCoventry
och Claes & Fleiltjes iMuhlhausen

VELOCIPEDER,
Perssons Svenska Stickmaskiner,

ULLGARN
irikt, urval:

Zefir- & Kastorgarn, Macramé, Virkgarn, 1Fiskargarn, Märktråd, Rulltråd, Nålar till alla|
slags stickmaskiner,Barnkostymer,Tröjor,Strum-|por, Damasker, Vantar etc. n

Beställningar på all slags maskinstickniog|
emottages. I

Mikaelsgatan 2. Telefon 1332.
Th. NEOVIUS.

Hage/stams bokhandel,
In- och utländsk literatur.

Konst- och pappershandel.
Enda kommissionår för fransk literatur i

Finland.
Nya böcker:

Landtbruket iFin/and af GöstaGrotenfelt
Lifförsäkringsbolagens vinst af Fr.v. Enge-

ströni.
Kärlekens fria religion af E. Favorin

FjULIIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

Ylle-- och frikofvaruaffär.
1 Välsorteradt lager. Billiga priser.
i_L_---<i_*i~__T__-i-«_T__rr»-T__~^

Helsingfors' Rullgardinsfabriks
tillvärkningparrekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmagasin,N. Esplanadg.

H:fors Nya Tapetaffar, Unionsgatan 32.
Joser Wiberg, N. Esplanadg.37, 1 tr.

T. Winter, Skiinadsg. 19
H. Ekbom, Alexandersgatan17.

John Paischeff, Bruiinsgatan 12.
A. Ilillman. Alexande:sgatan 48.

Finska Industrimagasinet.

Ständigt välsorteradt lager af allt som Ull ett välord-
nadt korfmakeri hör, finnas hos

N E U M A N N.
FABRIK:

HumlebergN:o 5. Telefon1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 933. Södra
Esplanadgatan 2, telef. 928. Saluhal-len'7o—72. Telefon 2125.

I:sta Klass \.

(Badinrättnl
Wladimirsgratan 32. ~^

J. W. Engbsrg.

ng

Barngarderoben
Unionsgatan 28, 2 tr. Telefon 1968.

Beställningar emottagas.

Stort&vä/sorten■b

BAM M y Velocipedlillbehör
B'ujM H / Gevär- & jagtredskap
||^^^^^__^^ SYMASKINER
<g _" Obs.! Nauinann's utmärkta hos Fritz Schröder.
■ lGermania velocipeder. 0,

ffiranét if^lomßerg.
Specialitet, Velocipeder och Skidor

';.-'_. --_t_r^.^i3^:/"j¥A-
__. Ss

RoV6P_fabrikanten j j_. Starley är Englands äld-
sta velocipedfabrikant och skaparen af den
nuv. velocipedtypen. Hans valspråk är allt
af det bästa.

StVriS är ic^6 allenast Österrikes utan äfven konti-
nentens förnämsta velocipedfabrik.

CißV6lcll- U-maskinerna ridas af den förnämavärl-
den iAmerika.

SUIibGHBnS sakna sitt motstycke iprisbillighet.
Opßl" maskinerna äro Tysklands bäst ansedda Velo-

cipeder.

Ett års garanti för alla maskiner, förutomSty-
ria, hvilka garanteras för två år.

Ett års garanti för Dunlops och Schiönings
prima luftringar.

Gratis erhåller hvarje velociped-köpare ett å
5,000 mk lydande olycksfallförsäkringsbrefiKullervo,
hvarigetiom han försäkras mot olycksfall såväl under
velocipedåkning som skidlöpning. Hvarje hos oss
köptvelocipedär därtillbrandförsäkradförettår framåt.

Brandt & Blomberg
Mikaelsg. 19,

OBLIGATIONER
försäljas billigast pr. kontant och på månads-
afbetalning Frimärken, Postkort och kuvert
för samlare stort urval och billiga priser.

Henning Lignell,
Central Passagen H-fors.

\ ""^Aof^Amm\ i^_a

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
-Billigt! __3illi__rt!

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

Th. Baltscheffskifs
Sport-,Frimärks- & Pappershandel

Mikaelsgatan \:o 1. Telefon .\:o 14118.

CARL BERGROTH
FabiansgatanN:o 29.

Telefon Nro 750

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på originalflaskor som litervis från tat.

&=►

_3S

_B|KAÖTBCHOKSTJIMPEIJABRIK.m
i^ C_3l

R. FALTINS PIANOMAGASIN
R. E. Westerlund

Moderna och praktfulla

Flyglar och Piansnos
i stort urval

#####s#s##s#s#ss®

\A':jAWW^

å.O.Seeck,
/|^\ Korffabrik,
vi /I Albertsg. 36, T.47.

i _v Butiker:
AAJW" Albertsg 36, T. 47.I*<--^ Skilnaden 4, T. .70.

Alexandersg.36,
T. 71.

N. Esplg. 5

Opera m ar

Endast god kvalitet!
(BotumSiai

f^Cartforéi
Stoevers Sfreif!

SfiaffirI
Axel WikSond

m Äbo, Helsingfors,' Wiborg

<É?'^ ;^® tj_§ ® ® ts_t{£| ($Mi

en. Middags- & Aftonkonsert. Table dliote k k h carte.
Favorita

Opera i4 akter. Text af Eugen Scribe
Musik af Gaetano Donizetti

Förstauppförandet 1840 iParis
Första akten: En klosterhall. En

skara munkar drager förbi; Femand.
äfven i munkdrägt, samt priorn sluta
sig till dem. Den lörstnämda är kårad
till priorns efterträdare, men sedan han
tillfälligtvis vid en fest fått skådaLeo-
nora, är hans hjärta fyldt al kärlek,
och han vill bort, ut i världen. Alla
Balthasars föreställningarfruktlösa,och
han ser sig tvungen att lämna Fem-
and. Scenförändring: En trädgård.
En kvinnokör prisar natten och kärle-
ken. Femand iniöres med förbundna
ögon: då bindeln aflägsnas, ser han
Leonora, hvilken å sin sida brinner af
kärlek till honom och redan sedan län-
ge öfvervakat hans görande och låtan-
de. Hon uppmanar honom dock att
fly henne och icke forska efter hennes
namn och stånd. Ett papper, som hon
räcker honom då hon kallas bort. ut-
nämner honom till kapten. Han kan
ej tro annat, än att den sköna obe-
kanta står tronen nära och vill höja
honom till sig. Aria.

Andra akten: Hall i kungliga palat-
set, Kung Alfons och hans hof. Hoh-
rerna äro besegrade genom Femands
hjältedater; han väntas nu för att få
sin belöning. Bref från Rom lämnas
konungen; lian vet dess innehåll: han
måste skilja sig från sin älskade och
ej för hennes skull förskjuta sin ge-
mål. Stor aria. Han besluter att trot-
sa till det yttersta, ehuru den inträ-
dande Leonora gråtande bönfaller ho-
nom att öfvergifva henne. Alfons väg-
rar emellertid. Vid konungens sida
skall hon öfvervara den begynnande
festbaletten. Sedan dansen slutat öf-
verlämnas tillkungen ett Leonoras kär-
leksbref till Femand. som öfvertygar
honom om hennes otrohet. Därpå in-
träder priorn och munkarna,hvilkahota
med bannstrålen för den händelse han
ej frigör sig från älskarinnan. Alfons
vill visserligen ännu trotsa, men då
kyrkans hämd drabbar alla hans när-
maste, ser han sig slutligen besegrad:
kyrkan triumferar.

Tredje akten: Samma hall. Femand
uppträder som en med ära höljd fält-
herre. Kungen, som i hemlighet gifvit
Gäspar befallning att häkta Leonoras
förtrogna, Inez, hälsar hjälten,hvilken
nu skall utbedja sig sin belöning. Fem-

and tillstår sin kärlek tillen förhonom
obekant, högt uppsatt dam, och då i
samma ögonblick Leonora inkommer och
de älskande hälsa hvarandra iöfver-
svallande känsla, genomskådar kungen
allt och fattar sin plan. Bon, som
bedragit honom, är väl förtjentaf hans
vrede, men kungligt vill han hämnas:
bägge skola genast stå för altaret. Leo-
nora (ensam) jublar ien stor aria, men
känner därjämte djupt sin vanära. Hon
vill afslöja allt och dö om hon förskju-
tes. Den tillskyndande Inez befaller
hon att upptäcka allt förFemand, men
då hon gått, häktas Inez och planen
är förstörd. Festkör af hoffolk. Ko-
nungen utnämner Femand till grefve af
Badajoz, marquis af Montreal, och bröl-
lopståget vidtager. Hånfull kör af
kvarblifna invigda,hvilka veta, tillhvil-
ket pris konungens nåd förvärfvats,
och då Femand glad blandar sig med
dem och bjuder dem vänskap, vägra
de honom sin hand. Detta kräfver
blod, men den utbrytande kampen sto-
res af priorn, och nu först erfar Fem-
and, att hans maka är kungens äl-
skarinna. Förfärlig är hans vrede,
han afsäger sig alla titlar och kastar
sitt sönderbrutna svärd för kungens
fötter. Nu räcka honom ädlingarna

villigt handen, men Balthasar, som
skyndar bort med honom, undandrager
honom allt, äfven kungens vrede.

Fjärde akten: Klostret. Kör af mun-
kar med Balthasar och Femand. Den
senare har återvändt till klostret och
skall nu emottaga invigningen. Han
har gjort upp med lifvet. Det förfär-
liga afslöjandet har helt och hålletbru-
tit honom, och under det priorn går
för att se till en under natten anländ
sjuk yngling, tager Femand ien stor
aria afsked af sin kärlek och världen.
Därpå afhämtas han af priorn till kyr-
kan. Leonora, ipilgrims drägt, tror
sig finna Femand i detta kloster; hon
känner dödenihjärtat, men vill än en
gång se honom och om möjligtfå hans
förlåtelse.Hon hör inne i kyrkan mun-
karnas sång och Femands röst,då han
aflägger löftet. Hon vill fly, men för-
mår det ej, utan sjunker samman. 'Så
finner henne Femand och igenkänner
henne. Han förskjuter henne, men då
hon ångerfull meddelar honom, att hon
fallit ofter för en o'yoklig villfarelse,
då hon räckt honom sin hand i den
tro, att lian visste allt genom Inez och
förlåtit henne, så försvinner hans vrede
mer och mer. Slutligen vaknar till
och med den gamla kärleken, och han
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Jilu Tinnenk a
Helsingfors London Wiborg.

Ett stort lager Velociper inkommet
till höstsaisongen

Ett parti Velocipeder af årets mo-
dell realiceras med 10— 15 % rabatt.

Ett ständigt välförsett lager Veloci-
pedtillbehör

Reparationer af alla slag från det
minsta till det största arbete utförespå
det noggrannaste samt till möjligast
billigt pris hos

John Tourunen & C:o
HELSINGFORS,

Norra Esplanadgatan N:o 41

ALEXANDERS TEATERN.

Italienska operan
N. Muller.under ledning af direktör

Onsdagen den 23 (11) september 1896.
|Femte representationen. Första abonnement

FAVORITA.
Opera i4 akter. Musiken af Donizetti

Personerna

Alfons 11, konung af Castilien Sig:r N. Muller
Sig:ra E. SchauLeonora de Gussman

Fernando Sig:r G. Cokinis
Balthasar Sig:r E. Gandolfi

Don Gaspar Sigrr Lazzarini
Inez, Leonoras förtrogna. .Sigrra V. Paganelli

Hofdamer4 kavaljerer, pager, garde, soldater, munkar
och pilgrimer

Händelsen försiggår iGastilien år 1340

Nya kostymer af M. A. Samavieva och M. M.Pirvnel
från Kejserliga teaterniMoskva.

Regissör:Sig.T 0. Ourna.
Kapellmästare: Sig:r G. Spatjeck.

Början skerkl.7. 8 eft. m

Huru skall folk kunna veta, att manhar något bra tili;alu, ifall man ej villannonsera däm . Yianderbildt.

# V#Finska MepÉyråBs%

fåionsalÉiX
Norra Magasinsg. N:o 7. Telef. 1226

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

skriiter.
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,

X%>. Afhämtning af annonser vid till- J_
v* *5yY_, sägelse pr. telef. .?/Yv A?/

V /
Ett enda manuskript! Ett enda betalningsställe!
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G. W. RELANDER, »Quailnuifs"
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA, G. F_ Stockmann sorder till landsorten omgå

ende prisen städse
billigast.

T77"ill__ el_-____.sg-. _bT;c -st-
Telefon 1803. Depo t å

åypl PjjllfjTPll orr Genuine )\rraks punsch
ÅUl 1liliJOUU Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant. ["Nekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till-*^ behör lör glödritning& snidning s. s. mönster, färger färnissor, vax m. m.— Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigaste priser.
Finsk Konstslöjd Utställning.

Mikaelsgatan 1. Tel. 8893.

__ä^ „Diirkopp"
«."-v*w*-we"-v --_--._.»

Velociped► il
jeepar.

Verkstad.\W>Z&\

Direkt inporterade
VIN B

-** _t~t?
ytterst billigt.

A.F.Hagelbergs Punsch- & VinhandelL.Robertsg. 8,
(hörnetaf Högöergsg.)

A. W.Eklund & C:o
Vin- oep

-bpiriluosa r|anael.
Skilnadsgatan 19.

Telefon 310.

Telefon 1954
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IiH:fors hos G. F. Stockman.
>N3_p■■--—

_____ . }'y-
$$c*m&ix m^-ggiT _______*^

vill fly med henne för attinågot fjär-
ran land blifva lycklig. Men Leono-
ras kraft är slut, hon dör ihans ar-
mar och räddar honom så för mened
till kyrkan.

" -«>—"

Entr'-acte
(Konsertrevy)

Man kunde ha skäl att benämna se-
nast förlidna vecka De tre gracernas
vecka, ianledningaf de konserter hvilka
då gåfvos af trenne förtjusande,unga
sångerskor.

De själfständiga och med minsta
möjligamedvärkan enbart utförda pro-
grammen vittna godt om de unga ar-
tisternas tilltro till egna krafter och
om deras tillit vis-å-vis vår musikali-
ska publik.

En blick isalongen redan på säson-
gens första konsert, — den, som bar
Elna Kuttern namn — utvisade att
vederbörandeej missräknat sig. Solen-
nitetssalen var väl besatt, och detta
till väsentlig del af stadens mest fram-
stående musikidkare och vänner, den
stabila, rotfasta solennitetskonsertpubli-
ken.

■■■:. Inför ett dylikt auditorium kan en
ung artist känna sig trygg. Den åhö-
rarekretsen förstår både att bedömma
och uppskatta, som ock att ha' öfver-
seende. Och den något familjäraklang
applåderna stundom äga, är blott ett
bevis uppå, huru varmt och välvilligt
den konstförstående allmänheten tar del
ihvarje framsteg, den gradvis sett ut-
vecklas inför sin egen areopag.

Elna Karten skördade rikligt bifall
igengäld för den angenäma kväll hon
skänkte siv publik.

Kom så Aino Achtés länge med för-
väntan motsedda kväll.

Eedan dagen förut „slogs man formli-
gen" om biljetter. Och af klickfull
salong hälsades sångerskan. Ryktet om
det uppseende hon väckt och den ut-
märkelse hon skördat i Paris gaf ett
plus till det stora intresse publikenre-
dan förut ägt för henne. Att ha blif-
vit erkänd vid konservatorium iParis
är att segra öfver hela linien och en
triumfal seger blef denna Aino Achtés
konsert

Med lekande, otvungetbehag, liksom
fågeln drillar på sin kvist, jublandeaf
ungt och lyckligt hjärta ströddehon ut
en perlskatt af toner. Inför en sådan
talang har åhöraren endast att njuta

och beundra samt att ibifallsstormar
tolka sin hänförelse.

Blef så Aina Ehrnrooths tur. Iden
fullsatta salongen fans halfva adelska-
lendern representerad, såväl å spinnsi-
dan, som svärdsidan. Och en utpräg-
ladt nobel konsert var det ialla hän-
seenden. Det gedigna programmet och
det konstnärligt ädla föredraget var af
stort värde och detbifall den unga sån-
gerskan rönte var iallaafseenden väl-
förtjänt. Fröken Ehrnrooths röst,som
redan från början lofvade mycket, har
sedan senast ytterligare utväcklats i
välklang och afrundning och är nu
en stämma, med hvilken få af våra in-
hemska sångerskor torde kunna täfla.

Säsongens konsertafdelning har så-
lunda gjort en lysande och värdefull
början

Tourbillon

Notiser.—
Svenska teaterns nästa nyhet

är Excellensens barn. Komedii4 akter
af E. von Wallzogen och W. Schumann.

Stycket uppfördes första gången på
Deutsches Theater iBerlin den 9:de de-
cember 1892 och har alt sedan dess bi-
behållitsig på repertoaren. Så gafs det
därstädes sednaste sommar upprepade
gånger. Excellensens barn kommer att
gifvas å Svenska teaternpnsdagen den
'_So:de september såsom den tredje abon-
nementsföreställningen.
Idag pä förmiddagenkollationera-

des Tanqueray's andra hustru, skåde-
spel i4 akter af Arthur Pinero. Öf-
versättning från engelskanafP. Staaff.
Hufvudrollerna, Tanqueray och Paula,
komma att utföras af herr Tore Svenn-
berg och fru Julia Håkansson. Såsom
Cayley Dremmle blir publiken itill-
fälle att återse herr Adolf Berlin, som
då har sin förstarollunder detta spelar.
Iden ipjesen förekommandeunga flik-
kans roll får fröken Lisie Lill]änder
tillfälle att visa hvilka framsteg hon
gjort sedan sin debut ivåras.

Teaterns direktion har inköptuppfö-
randerätten till ett treaktsskådespel på
rimmad vers benämndt Romantik.
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Glasvaror
tillmijcketbilligapriser 1

Mikaelsga an N.o 17,
midt emot Jer:■nvägsstationen,

_FtO__3_.

Jacob f^einkes
IPapijrosscrHemgj.

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Hödbergsgatan 9.
Butik Alexandersgatan 46.

Centrals hus.
Rekommenderar sina priwbelönta

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

C. E. Lindgren.

rt *I» . < .rofkort a 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, »le- 6 nn WH W W "__T_l VI MkJnä3mk inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. M B Hj L Hl M& i_MffWi ilIHaåf vill Ni ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till
~m ___L _____l ______ m^«^____l_j_a______g__ «M
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ang ors P favpra' nmg au :ampe ■P^^^^^^^^^^fST^^MTTisasteKautschuksfämplar i landet, samt alla
MlkaelSgatan I. _]aD.s st.ampeltillbehör outplånligt märkbläck för linnekläder,

Telefon 2089. Hekto<rafer Lacksigill, gjutna & graveradenaninplatar m.m
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Bästa medel för munnens
och hudens vård.

kkno-KemiskaiLab<

%äjjr förM.imamel

på d
JHI^ tyfoidfebe

__JS ocllMMießlS

f ___oleral>_.

M s wini-j

||W\Ä^ m& bakterier j

Stomatol tvål
Stomatol tandpulver
Stomatol tandpasta

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

Biner & Spirituösa.

ALEXANDERS TEATERN.
Ifalienska operan

under ledning af Direktör N. Muller

Torsdagen den 24 (12) september 1896

Ingen föreställning.

Fredagen den 25 (13) september 1896

PAJAZZO.
i 2 akter med prolog. Musiken af Leoncavallo,

Tredje akten af

ERNANI.
Lyrisk opera i4 akter. Musiken af Verdi

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

Fredr. Edv. Ekfierg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

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

■ i__________i
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Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade.
..rniatryck utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat 15.
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Avg. Ludv. Bartw
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Ale___de_ig. 86,

Telefon 169.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

GENERALAGENTER:
S^C3l_.___i_E___«-__3____DEl.C__r c*3 BÖOBIER.

_A^e_ra_rr_.cLersg'a,t3,____ _Lr7_ Telef". 2055.

ONSERV KAFF
Frihavns Kaffebraenderiet Kjöbenhamn (S. Bonnevie Lorentzen)
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Härmed få vi tillkännagifva,att vi åt Herr Karl GöhleHelsingfors öf-
verlämnat vår generalagentur för Finland.

\itillåta oss göra den ärade allmänheten uppmärksam på vårtKonservKaffe (se nedan) hvilket genom sin fina arom och friska smak inom kort tidvunnit allmänt erkännande på världsmarknaden. Genom direkta förbindelser
å produktionsorterna och rikligt kapital äro vi i tillfälle att mötahvarje kon-kurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare 13 kvalitéer) säljas ipati en-dast genom HerrKarl GöhleHelsingfors och iminut inedanståendeKoloni-alvaruaffärer. Våra kaffesorter serveraså Operakällaren,Societetshuset,Bron-dins kafé m. fl.

Konserv Kaffe.
Det är en ällmänt bekant sak att brändt kaffe tillföljdaf sin hygrosco-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-

finningar blifvit gjorda och Professor Liebig var den förste som genom till-
sats af en karamellösningvidbränningsprocessenlyckades förbättradenna olä-
genhet. Genom bristfälliga apparater erhöll dock detbrända kaffet en fadd
bismak.

>

Nu inkommet: K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

ill. m.
ytterst billigt

Skilnaden 15—17.
Filial :Glogatan 4.

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

hos Firma

H. Elimin.
9 Alexandersgatan 9.
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Generalagenter:
STOLZENBERG & BÖCKER,

Alexandersgatan17. Telefon 205 5

E.

„c&rogramSlaåef"
annonserna ytterst billiga, särskildt om do ta

gas för längre tid,

OfiQ t HvarJe annonsör får sig fIL- fUUö.. tidningen hemsand W(/ö"

■
— -s~ G-ratis.-_-

—
■

Annonser och prenumeration emottagas å tid
ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1 tr. upp

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

äterstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer

Moderna kragar,spetsar,
band, sidentyg, crépe

Annonsera

<^A^pAIAAA.".S>6^MS^a

■Det
har lyckats oss efter flere års arbete och genomnyuppfnnna rote-ugnar medluftafkylmngsapparater uppnå ett lyckligt resultat. Genomaf en renad rörsockerblandningsom öfvergjuter bönorna vid en be-värmegrad inneslutas kaffebönorna i en microscopiskt tunn karamell-som förhindrar fuktens och luftens inträngande och tillikakvarhålleromatiska oljan ibönan.

Genom denna procedur håller sig vårt Konserv Kaffe åratallika frisktMkt och starkt som nyssbrändt och har en absolut ren fin smakEn vidare fördel är 20 procent kapitalbesparing vid inköpaf rostadtRakaffe innehålleren stormängd vatten och andra beståndsdelar, krsvmna vid bränningen och förminska vikten

■ftÄu *££_- >_S*g* f__Ä-
ä'aAssar_ _*___{_?_ s-s*..
Henriksson. J Hyvärinen. A Fred TT%Ao a 1"■ Jjnks^-.I'-
-tinsg. 19. Badlfusg. 10. Elxtbeteg. 6 Ä/
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Generalagentför _T_____,__„..
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