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cTroaram-ofilaået
Tidning för Helsingfors

/Bad\
/cehtbalX

/ Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \

8 Kaisaniemi
I Värdshus. f= . sTeatrar och Konserter.
g KaisaniemenI RavmtölJLi

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. a. 6. Å. Wiekstrom..

Söndagen den 8 NovemberN:o 31. 1896.

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

Sunnuntaina Marrask. 8 p:nä 1896.Söndagen den 8 November 1896.
näytellän

kl. 7,30 e. m GEORGE DANDIN.
fl^P §ä£?

Gästuppträdande af
Kolminäytöksinen komedia. Kirjoittanut Moliére.

<3ru cSulia iXåRansson
och

Henkilöt:
George Dandin, rikas talonpoika.Adolf Lindfors
Angelique, hanen vaimonsa . . .Katri Rautio.
Herra de Sotenville \AngellquenfTaavi Pesonen
Rouva de Sotenville / vanhemmat\Olga Salo. ■
Clitandre, Angeliquenrakastaja .Axel Ahlbergß
Claudiue, Angeliquen seuraneiti .OlgaPoppis [
Luliin. ta]"iii"'ika. t

'1 11.111" 11-> -ii ]':<l-^^^^^^^^^H

in
.3dVerr c£ore SvennSerg.
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För 4:de gången

M GwaleHireL Hemmo Kallio
lisakki Lattu.Colin,PrtorgeDanXiunpnTvelijäMPnlwlijnituM

Näyttiimö: George Dandinin talon edustalla.maalla
Komedii3 akter af Alexandre Bisson och Fabrice

Carré. Fri öfversättning. Sievisteleväiset hupsnt.
Personerna

(Les prebieuses ridicules.)
lnäytöksinenkomedia. Kirjoittanut Moliére- Suo-

mentanut Anni Levander.
De La Mare
Bouquet .
Lambertin ,
Bunel . .
Lardillac.
Pingouiii . ,
Liégeois .
Challardon
Gentil . .

Hr Riégo.
Hr Hansson.
Hr Lindh.
Hr Berlin.
Hr Malmström.
Hr Wetzer".
Hr Enström.
Hr Wilhelmsson.
Hr Beckman.
Frk Tschernichin

Henkilöt
La Orange, kaksi hyljättyä (Konrad Tallroth.
Du Croisy, / kosijaa

*
\Evert Suonio.

Gorgibus, rehellinen porvari . . .Emil Falck.
Madelon, Gorgibus'en tytär . . .Olga Salo.
Cathos, Gorgibus'en veljentytär .Naemi Kahilainen
Marotte. -n.. t i-- -i. THilma TähtinenH
Almanzor, }heidan PalvellJoltansa{Hcmmo LllicJ
Markiisi Mascarilli, La G-rangeii^^^^^^^^^fl

palvelija ,H
Ticomte Jo(leletjl)uCroisvnpal^B

Herr Georges Fistoulari
Hipjiolyt Vi meddelaidag porträttet af Italienska ope-

rans andre kapellmästare Herr Fistoulari.
Tyvärr ha vi ännu icke kunnat fullständiga

vår samling af artistporträtt med förstekapellmästa-
rens, Herr Spatjecks bild, emedan vi icke lyckats
förskaffa oss någon fotografi af den ärade artisten.
Se närmare i textafdelningen.

Madame Mariolle
Suzanne ....
(Jilberte ....
Adéle

FrkGerasimovitsch,
Frk Grönberg.

Adolf Lindfors,

Nu för tiden.
IParis hos Lambertin

.Knut Veckman,

/Tisakki Lattu.
\Otto Närhi.
(Eino Salmela.
\Kaarlo Keihäs.

Första akten

SS } kantaja
Andra akten:
Tredje akten

IParis på de La Mares embetsrum.
På underprefektsbyrån, Chateauvieux

*) pc Ka jMare
**) Suzanne , ,

Ijerr Core Svennberg
fru Julia Håkansson.

Palvelijoita.

Ovet avataari k:lo 7. Uäjtöntä alkaa k:lo Va8
ja loppuu k:lo ffo11.Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl.10,15 e. m Linde cft? O:o

Hufvudstadens finaste & billigaste fotografiatelier. Fabiansgatan 27.

Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:Kontor
cMi^i;itSk^L-° B

Alla dagar TfJ Ä f |f|m Alla dagar
Middagskonsert wiener Damkapenet

K Aftonkonsert
från lil. 3 e. m AKTNA

KTH DiÅl,lU««,«, FörstaAteliern1 tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) TlArnAr<T) A TT*.E. Stahlberg A,,^^^^.^^^^^^,, FOTOGRAF.
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Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen.
Telefon 231 Kontor 3NT- MagasinsgatanIST:O> 1.

G. Tahfs Oskar Fröberg, A. W. EKLUND & C:o
Kaserngatan *iS- Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af
1 Perssons Svenska Stickmaskiner,

EULLGARN irikt urvalIYlle- & Tricotvaruaffär Specialaffär för

PORTMONNBÄR Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT.

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

billiga priser.

Zeflr- & Kastorgarn, Macramé, Virkgarn,

E Fiskgarn, Märktråd, Rulltråd, Nålar till alla1
Hslags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjor,g~ Strumpor, Damasker, Vantar etc.

Beställningar på all slags maskinstick-Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer ning emottages

Mikaelsgataii 2. Telefon 1382
underkläder.

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

Zh, JYeoviusUnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren.

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

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

Ct/ m TfclFW SIfDAHL Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
s-å. Porträtterivisitkortsformat a 6 mk. pr duss. (Oatanis lm"^

J. H. WICKELS

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

Nord.iplpi Magasindu^
Största specialaffär ilandet för

$jjå — >"■© Sidenvaror, Sammets- & Garneringsartiklar."><$
— -M

Ylletyger af alla arter förHal-S Visit- ochPromenaddräk- "4{<
53 « ter, Damkappor,Pelleriner Jaquettes m.m.

}{lädnings <$ ){appskrädderi
under framstående ledning.

AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta Viner,

Gognac, Likören& Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

JBoßalomlsyte.
LORENS MALMSTRÖMS

Herrekiperingsaffär
nu Unionsgatan 28,

(vis a vis Föreningsbanken),

Telefon 231
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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Op6rakäll&reiL Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
gande. Man känner att hon vill be-
haga och — hon behagar också. Vore
hon blott några år yngre skulle hon
vara- bedårande. Man är frestad att
strax fästa sig vid hennes yttre, det
kläder henne lika mycket att sitta vid
pianot och låta händerna glida öfver
tangenterna och gripa acckorderna i
djärfva språng, som att med ett leende
tacka förden hyllning,som egnashenne.
När så därtill kommer att fru Carrenjo
är en virtuos af rang och hennes vir-
tuositet dessutom har den förtjänsten
att den på en gång roar den stora pu-
bliken och underhåller de mera fack-
kunnige,kan man förståden hänförelse,
hon ötveralt förmått framkalla.

ter att dessförinnan som barn hafva
konserterat iRyssland. Därpå besökte
ban teori- och kompositionsklassen vid
konservatoriet iPetersburg, hvarifrån
han utdemiterades 1894. Hans första
större komposition, enkantat, röntestor
framgång, uppförd iPetersburg under
kompositörens egen ledning. För när-
varande är Herr Fistoulari sysselsatt
med en tre akts opera, som redan an-
tagits till spelning af ryska operan i
St. Petersburg.

De bussigaste af alltsammans var
en stor bild af Akke Andersson, som
målat ett stort snöbollskrig,men egent-
ligen är det ännu ej krig, utan di ska
först bygga åt sej en snöfästning på
isen. Och vet du livad, di har en
riktig häst med sej. Den taflan var
så stilig att jag tror att vi alla på
vår klass kommer att samla ihop och
köpa den för vår gymnastiksalsvägg.

Teresa Carrenjo

Vår tid är rik på pianister, men
denna rikedom värkar blaserande på
publiken, som nu endast låter entusi-
asmera sigaf sådana virtuoser och konst-
närer, som till ett fåtal resa sig öfver
medelhöjdenoch till hvilka den kan se
upp såsom fenomen eller konstnärer af
allra första rangen. Dit höra en Eu-
gen d'Albert en Sophie Menter, en Al-
fred Grunfelt, —

och dit kan också
räknas Teresa Carrenjo, som inomkort
kommer att konsertera härstädes.

Han har dessutom målat elfvor på
en skärm. Jag menar ej siffror, utan
såna där flickor som står om i sa-
gorna, som dansa. Jag har aldrig
förut vetat att elfvorna sku varagröna
i ansigtet, men så a' di på herr An-
derssons skärm. Eller kanske di äså
kulörta af att di dansat så förskräck-
ligt. Åtminstone står en och mår så
gräsligt illa af ringdansen.

—
4"*—

Af kvinliga pianister har nästan in-
gen väckt så stort och allmänt uppse-
ende som Teresa Carrenjo.Ialt hvad
hon föredrager visar hennes spel alt-
igenom stämpeln af en själsstark indi-
vidualitet, mäktigiatt öfvertyga. Hon
hör ej till dem, som blott hänga sig
fast vid noterna, utan tränger inikom-
positionens innersta och hemligaste in-
tentioner dem hon ger en fri och själf-
atändig tolkning.

Från Finska konstnärernas
Fru Carrennos konsert förstkommande

lördagbör ingen värklig musikälskare
försumma. Det är blott sällan konst-
närer ochisynnerhet pianister af samma
rang som fru C. besöka vår stad.

utställning 1896
Bref från Jonny till Teddy,

Så fanns där taflor af Arvid Rund-
berg, som min pappa kallar till synd-
bolist och som målat tålf bilder, som
a' så tydliga och bra att du aldrig
skulle kunna måla så vackert fast du
som jag vet, har en alldeles ny färg-
låda.

Du skref uti ditt bref att jag sku
berätta för dej om alla di lifvade taf-
lor som fins på utställningen i höst,
därför att du kommer ihåg huru roligt
vi hade sista höstas när vi tillsammans
voro i. Ateneum och tittade på exposi-
tion.

Teresa Carrenjo är mycket vacker,
hon har en ren profil, en fin hufvud-
form, mörka strålande ögon och ett
ståtligt utsende om än något massivt.
Hennes uppträdande är mycket inta-

Herr Georges Fistoulari
Herr Fistoulari afslutade år 1889

sina studier vid konservatoriet iLeip-
zig, därhan genomgickpianoklassen,ef-

Herr Sergej Wlasoff har målat den
där underliga historien om Moses och
den brinnande busken, men det märk-

Jag var där först igår och därförskrifver jag till dig först idag.
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i JULIUS SJÖGREN |
Mikaelsgatan4, Centrals hus.

|YUc^ och frikofvaruaffär.|
IVälsorteradt lager. Billiga priser
i^i^ri^w>i»rniKßirßiEiairii^ki^iirimi:i^ri^ki^»rnigian^a

S?**************^**********Ä***!i!
Conditor Catanis Restaurant

-wj®@si rekommenderar \®®&-
sina supéer till olika pris, portioner a la carté och
eleganta smårum.

Friska Ostende Ostron anlända hvarje fre-
dag afton.
jS¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥2g¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥jjp

Barngarderoben
Telefon 1968.Unionsgatan 28. 2 tv.

Beställningar emottagas

1-"sta Klass

(Badinrättnj
32. y

J. W. Engberg.

ng

Spccialild:
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/H&T $/'■ Velocipeder
och

Skidor.

Velocipeder mottagas till förvaring
under vintern

Filharmoniska Sällskapets
I4:de Populära Konsert
iSrarncils.årsliuset.

Tissdagen den 10 November 1896

Program
MendelssohnOuverture till Ruy Bias"

Kejsar-vals Strauss.

Eols harpa" ur Lelio' Berlioz,

Festligt intåg ur op. Die Kö
nigin von Saba' Goldmark

PAUS.

Ouverture till op. Wilhelm, Wilhelm Tell" Bossini
Rondo capriccioso, för violin Saint-Saéns

(Herr Willy Neumann.)

Scénes Alsaciennes", suite Massenet,

Dimanche matin. Au cabaret,

Sovs les Filleuld. Dimanche soir

PAUS.

Prolog ur op. Pajazzon" Leoncavallo.
Barkarole Rubinstein
Mazurka Delibes,

Konserten börjar kl. Va & e. ni.

V **{&&*>&' VÄ V*;"JM'(W£ .<t- V

Hagelstams bokhandel.
jVloderne V^unst

och andra vackra illustrerade tidningar
och tidskrifter.

Ett stort antal utländska tidskrifter
börjany årgång ioktober.

Hagelstams bokhandel.

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti och minut afendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

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

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

MikaclsgatnnN:o 1. Telefon X:o 1488,

CARL BERGROTH
FabiansgatanN:o 29,

Tlefon N:o 750.

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på originalflaskor som litervis från fat.

# IKAUTsSSMPELFABRIZm

A.0.Seeck,
Korffabrik,

Albertsg. 36, T. 47,
Butiker: HÉ

Alliorisiv. 36. \M
Glosratan3.

T. 71

Faltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

j Endast god kvalitet! j|
c&Cariford!

Sfosvérs

Im iArthur Bergström.
§§) Helsingfors, (^|
&h\ Central-Passagen. ÄÉä

Glogatan 3
33. &
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AXEIi PIHLC^BEM Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

jé Tonreen & C:i ALEXANDERS TEATERN.
Min son, spar icke på annonser och

Ifalienska operan du skall icke förloradärpå.
Helsingfors London Wiborg. under af Direktör N. Muller.

Sondagen den 8 November 1896
Franklin

/rån Sevilla, Annonser 3
!O
n
3

Operai tre akter. Musiken af Q. Rossini
emottagas af

Personerna
Grefve Almavira Sig:r Dj. Cocinis.
Bartolo, läkare Dj. Dumani.
Rosina,hans fosterdotter ....Sig:ra v. Oolombati
Figaro, barberare Sig:r N. Muller.
Itiisilio, musiklärare „ E. Gandolfl.
Fiorello, Almavivas betjent ... „ L. Lazzarini.
Bertha L, . (Sig:ra V. Paganelli,
Ainbrodschio|Bartolos betJemng|sig:r O. Ser?a.
En officer „ L.Lazzarini.
Notarien »A. Beroldi.

finska telegrambyråns

)\nnonsa/delning
Stort lager Velocipeder, Engelska, Ty

N. Magasinsg. N;o 7. Telef. 1226, till
alla jordens tidningar utan undantag.ska och Amerikanska

Dam- och herr Velocipeder af årets Soldater: Musikanter etc.
Handlingen försiggår iSevilla.

Kapellmästare:Sig:r G. SpatjecK-

Tidningarnas egna pris och vilkor,
Ett enda manuskript!
Ett enda betalningsställe!
Annonskontroll!

modell realiseras med 10— 15 °/o rabatt
Ett ständigt välförsedt lager Veloci- Jstavarrcsishan,pedtillbehör till moderata pris

Annonserna afhämtas gratis hos
annonsören vid tillsägelse.

Taxa och uppgifter gratis.

Opera i2 akter. Musiken af I.Massenet.Reparationer alla slag från det s
09»
3»

Personerna

minsta till det största arbete utförespå
tfotß

Anita, .Navarresiska SiKr^M^BrunoAraquil, sergeant i ]>iskaiskaiv^^^^^^^^H
gimentet

Garrido, general ....I
Réniidgio, Araquillos iailei^^^^^^

noggrannaste samt till möjligast Sig:rO.Delle-Fornaci„ L. Ferraiolli.
G. Dumani.billigt pris Velocipeder emottagas i Vänd eder alltid vid annonsering til

Finlands endavinterkvarter mot billig hyra och be- mentet L.Lazzarini
N. Muller.
N. Curinivaras sorgfälligt hos Hustainenté, sergaaflj

Ku soldat. . .ÉH||
folkJiviuMu^^H

Annonsbyrå,
officerare, soldater, doktorer och
biskaiska bönder.John Tourunen & C:o N. Magasinsgatan N:o 7. Telef. 1226,

Händelsen försiggåriSpanien under kriget med
Karlisterna år 1874.

Kapellmästare:Sig:r G. Fistuiari.
Regissör:Sig:r D. Duma.

Börjansker kl.7Va eft. m.

HELSINGFORS, där Edra annonser billigt, bekvämt och nog-
grant ombesörjas

Norra Esplanadgatan N:o 41

Feri Björklunds C. E. Lindgrens
Jacob I^einkes

Hemgj. Papyrosscr
G. W. RELANDER,

Glasvarorförsäljning af äkta 6!as~, Spegel- Borst & Penselfabrik
Rödbergsgatan9.

Butik Alexandersgatan 46VINER &
SPIRITUÖSA,

och

1 tillmgcket billiga priser 1<£afvelram~ Centrals hus och
order till landsorten onigå

ende prisen städse
billigast.

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

Mikaelsgatan N:o 17, Sultana-tobak.
Obs! Äkta HavannaTelefon 1803.

midt emot Jernvägsstationen15 Alexandersgatan15,
Telefon 158, Cigarrer.C. E. Lindgren

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

Finsk Konstslöjd.Utställning.
Mikaelsgatan I. Telefon 893.

Gambrini Resfaurant.
||_ Broderi^stsfällninq j|!

**£************»*£*£*£***»££»£.*»;»<»

<m GEVÄR! mm.Original Patroner, föl-laddningar, hagel, patronbälten,
jagthorn,bössremmar, orrbulyaner, knifvar etc. etc. iSingersAxa Lindholm.

"A-leiKia.inLcLersgra.ta.ia T7.
Fritz Schröders

symaskiner Norra Esplanadgatan 37.4

hos »»»»»»»*»»■»»»■» ■fr»»»»»*»»»»»»»»»»^»»
■jj> Man beställer alltid

fördelaktigast V. Grashoff
'39 Norra^Esplanad-

%gienisl^ )\nsiktsbehandling
för rengörande af huden från finnar, fräknar,

pormaskar etc.
JVlBlliCUre, (handens & naglarnes sköt-sel) meddelar

Kautschuk- & Metiillstiimplnr, Lacksigill,stiimpeltilllichörsamt all slags Stal- & Me-
tallufravyrfrån

gatan 39

I
Äldsta symaskin-Helsingfors Nya Gravyrinrättnings

Kaufschukstämpelfabrik,
B MikaelsgatanI

Telef. 2OW).

affär i Finland. Agnes Johannsen.
Mikaelsgatan 1. Entresol. Telef. 83,

m

C/D

Randel.

« 'ärdiga är att Moses är aldeles slät-
akad fast jag alltid förut sitt honom

med polisånger och långa munstascher.
Du frågade mej om Axel Gallén är

olig iår. Jo. Han har här en stor,
itor tafla som heter Sampos försvarare.

Den är 3-rolig. De a' en gammal ful.
lak käring me vingar som fyra poliser

me underliga uniformer försöka få in-
öst i en båt för att föras till konto-
et. Men käringen bråkar och stretar
a att det sir ut, som om hon sku slippa
mdan fast också di 6 gubischerna i
äten sticka och slå henne så mycket
iorka och fast kapten me lång sabel
var och gormar och ser så förfärligt
rg och lessen ut. Den taflan skall
ag måla åt dej till nästa gång.

S!
<Mm

®

8®

Kommer du ihåg att Pekka Halonenhade en tafla sista höstas som hette
»Flickorna på udden" eller något sånt
och kommer du ihåg,huru nätta di därflickorna var. Men nu skall du få höra
en märklig historie. Herr Halonen harlagat om flickorna till kärar ihvita
meckor och långa spjut ihänderna och
kallar nu taflan till mot fienden".Hva de int elakt gjort mot de söta
flickorna. Det tycker jag och minakamrater här åtminstondes.* 3

5m^r° fkort a ):50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, eie-iå; vi|| lnberäknadi) fås ett dussin kabinettskort.
'^cS ett ® oäi kort ' '»rening med bis?^}t pris. Vänd Eder di O

Jag hinner ej mera idag, men nä-
sta gång vi få lof från skolan skrifver
jag mera om utställningen. Har ni is
ren. Vi ha int ännu.

Jonny,—
Notiser

— Italienska operan. Signor Grui-
seppe Pimazzoni har om tisdag sin re-
cett, hvarvid andra akten ur „Lucia",
tredje akten ur Ernani" och Pajazz-
on" kommer att uppföras. Dessutom
upptar programmet Legende Valacca"
af Braga sjungen af signora V. Paga-
nelli. Redaktionen har af signor Pi-
mazzoni fått emottaga ett bref, ihvil-
ket han ber oss tillpubliken framföra
hans djupt kända tacksamhet för all
den välvilja, som här kommit honom
till del såväl på scenen som isällskaps-
lifvet, hvarjämte han hoppas på ett
snart återseende. Vi äro öfvertyga,om
att Helsingfors publik å sin sida icke
skall försummatillfället att genomett tal-
rikt besök för den högt värderade ar-
tisten visa sin tacksamhet for alla de

njutningsrika stunder han skänkt den-
samma då hav nu om tisdag har sin
recett,

— Smetanas operaDalibor" har
vid första uppförandet å hofteatern i
Stuttgart väckt bifall genom sin friska
melodik och fina instrumentering.

— Till öppnandeafTeatro Lirico
Internazionala iMilano gafs för för-
sta gången komiska operan M.aketent-
erskan" af B. Godard, men kunde icke
intressera den italienska publiken.

—
Å Neues deutsches Teater i

Prag har detnya skådespeletDe oär-
liga" af Novetta, öfversatt till tyskan
af O. Eisenschtitz, vid förstauppföran-
det mottagits med välvilja. Stor mun-
terhet väckte därstädes den glada en-
aktaren Besonderer Umstände halber"
af Olga Wohlbruck.

—
A Lobeteatern iBreslau har

den nya komedin In Dingsda-' af Wil-
helm Wolfi uppförts utan att väcka
något lifligare bifall.

— A Manzoniteatern i Milano
rönte det till italienskan ötversatta
lustspelet Robinsons ö" af Ludwig
Fulda föga anklang.

— Wilbrandts storslagna drama
Arria und Messalina" har i ny in-
studering och med bästa framgång upp-
förts å Hofburgtheater i Wien ined
Adele Sandrock som Messalina.

— A Lobeteatern iBreslau har
det nya skådespelet ,,Käthe" af fru
Meyer-Förster endast skördat ringa bi-
fall.

— Från Hamburg meddelas:Igna-
tius Briills treakts opera ,,Gloria" har
i dagarna uppförts å Stadttheater och
mottagits med välvilligt bifall. Kom-
positören, som var nät-varande, inropa-
des upprepade gånger. Därpå följde
premieren af enaktsoperan Runenzaub-
ev^af Emil Hartmann, hvars melodi-

ai det danska ämnetosa
slog mycket, ar*
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Franska Lifförsäkringsbolaget

|LURBAINE, §
® Aktiekapital: 12 miljoner Prcs. <®(^ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. (||
(fiö Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- (tf&*g£ ringar af alla slag. Genom samarbete med wS
(}s^ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
jflfö baine et la Seine beviljas de försäkrade vid tfjS|
S| sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,<^ hvilka fullkomligt säkerställa såväl denför- *!§?
;(g| säkrade och hans familj, som ock de per- (fl®
;§| söner, med hvilka han ståriaffärsförbin-18» delse för den oundvikliga förlust, som en (Js?
(Äj| sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- (ÖS

ler en olyckshändelse medföra. Bolagetefter- >&>^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant, v£?
(8S premierna för hela sjukdomstiden och utbe- (Bj|
(«& talar s/4 af kapitalet", om sjukdomen är obot- /?«C'{©' lig och resten vid dödsfall'. (Js?
(flj| Bolaget LTrbaines försäkringar äro (Äs|därför särskildt att rekommendera för her-

rar affärsmän, då det gäller att säkerställa(K| större affärsföretag genom lifförsäkring, (ÖÄ
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
samma störingar svårare sjukdomsfall all- v?^
tid medföra och hvilka ofta nog bringa bor- (®|
ges- och förlagsmanstora förluster.>5^ För dessa väsentliga fördelarerfordras vS=?

(8S icke några extra premier utan endast att (^jgjjC den försäkradeafstår från den årliga vinst-
vS~? andelen. (JJ§?
(^ Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. (^
# Kiarl von winorrina. @

ALEXANDERS TEATERN.

lialienskaa operan.
under ledning af direktör N. NI ii lle r,

Måndagen dera g November
För sista gången

F A CJ ST.
Opera i4 akter och 5 tablåer. Musiken af C. Gounod,

Personerna

Sig:r G. Cokinis.„ E. Gandolfi
„ In. Möller.

Doktor Faust
Meflstofel .
Walentin. .
Margaretha
Wagner . .
Sibell...
Martha . .

Sig:ra Colombati.
Sig:r C. Tibiletti.
Sig:ra E. Shaw.„ V. Paganelli,

Studenter, Soldater, Flickar, och kvinnor m. m.Med
nya kostymer af M. A. Sajmarovai och M. M.Pironet
samt nya dekorationeroch- uppsettningafKonstnären

A. S. Sl^abejeff.

Kapellmästare: $ig:r G. Spatjeck
Eegissör: Sigvr D. Duma.

Börjansker Kl.%8 eft. m

Bästa medel för munnens
och hudens vård.

WförsfiljninffF hos
[ekno-Kemiska
oratorium.
Kaserßgatan 27.

tandpulver
tandpasta

Stomatol
Stomatol
Stomatol

EDiSLeiräJßrara
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Brefpapper
rikhaltigaste lager al ut-
ländska och inhemska
sorter, linieradeoch

oHnierade.
Kirmatrjct utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat 15.
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Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alesandorsg. 26,

Telefon 169
ytterst billigt

52 Alexandersgatan 52 hos Firma
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen. H. Ellmin.

9 Alexandersgatan 9.Helsingfors
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GENERALAGENTER:
-^.le^csLXica.ersg-a-ta.n^LIV- Telef.205E.

Generalagenter:
STOLZENBERG & BÖCKER,

Alexandersgatan 17. Telefon 2055.

Parakan Salak Tee
ifrån Parakan Salak Tee Onderneming, Java,

Parakan Salak Tee BT.
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W:m EKBER G. Cognac-, Punsch- och Vinhamdel, Alexandersg. 52. Telef. 2178 Helsingfors,

J. C. MiEXMONTAN Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Innehafvare:E. Nyberg. ii§111 111^^1

diner & Spirituösa. Alem^gS;olL

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan 14 Tel. 92

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

tvål

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

*
ö P

Obs.! Netto vigt!!
Parakan Salalt Tee lämnar den största garanti, ty hvarje köpare äger
rätt att. kostnadsfritt låta undersöka dess äkthet å härvarande kemiska la-boratorium.

KARL

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

band, sidentyg, crépe

Fredr. Edv.Ekberg.
Bageri&Konditori.

N. Kochtomoff.K. M. Brondin.N. A. Turdén.
A. Johansson.A. Holmström.G. A. Isakssonli.Gr. Jalonen.'

W*HLE.a-eniraS^ereu-t for rinland =2= 23yssla^aJ

m. m.

Assam.

K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial : Glogatan 4.

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

3) S^rmwÄ^ Salal% cc 6rMlles endast Senom undertecknads parti-åtérfSJref DS Esplanadgatan 37 och hos nedanstående

Fr. Nyman. J. F.Lund.K. G. Ohman. Verner HedbergE. V. Etholen. Hjelt & LindgrenA. Fred. J, Hyvärinen.
A V. Henriksson. F. E. SundellL.Antsm. A. Silvo.H:fors Allm. Konsumtionsför.butiker

J. H. Dahlgren.
A. E. Isaksson.
K.E. Wassholm
P. Jåäskeläinen.
E. Lönnberg.
S. Johansson.
Fru Laurens,
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