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Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

GG N:o 26 1896.Onsdagen den 28 Oktober.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 28 Oktober,

kl. 7,30 e. m.

Gästuppträdande af

G^rii sJEådansson
och

c^Tsrr cTors SvennSarg.
För 6:te gången

Tanquerays andra öustru.
Skådespel i 4 akter af Artnr Pinero. Öfversättning

från engelskan af P. Staaff.
Personerna

Sir George Orreyed,baronet . .Hr Wilhelmsson
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jacquelter, siåenvaror, ylletyger for
soirée, visit é fivaråagséräßter.

Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända
specialiteter till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning
1FörstaRy§ka JBrandförsäkriiigsholaget

Billigåste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen.
Telefon 231
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Hr Lindroth,

Hr Berlin.
Hr Lindh.
Hr Malmström.
Hr Enström.
Frk Tschernichin
Fru Bränder.

Frk Liljänder.
Våra dagar,

Hr Tore Svennberg
"

Fru Julia Håkansson.

Börjas kl. 7,3o och slutas omkr. kl. 10 e. m

Skåne u, Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: 0 3

Alla dagar WXf p 1 f|mB
IVIIuQBigSKOIISGrt Wiener Damkapellet

från kl. 3e. m. -A.IST IW A FH.A.3ST JBKLL.

Kapten Iluidi Ardale
Aubrey Tauqueray .
Cayley Dremmle .
Frank Misquith . ..
(iordon Jayne . . .
Morse
Lady Orreyed. . ..
Fru Cortelyon . . ,
Paula ,
Ellen

*) Aubrey Tanqueray
**) Paula....

, o i -»i FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -v-* /% TY\ t\ f*i T~% A TXhi StaillberS' Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). _p V/ X V/VJT XV AJJ.. JLJ. KJ ljOii.ll.hJKs± & Helsingfors, Alexandersgatan17. v x v\^ j.«/i.Ai.
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G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

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

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

J. H. WICKELS
»iaiiiL

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

Hufvudstadens finaste & billigaste fotografiatelier. Fabiansgatan 27

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Lokak. 28 p:nä 1896.

näytellän

GEORGE DANDIN.
Kolminäytöksinenkomedia. KirjoittanutMoliére.

iLenkilöt:
George Dandin, rikas talonpoika.Adolf Lindfors.
Angelique, hanen vaimonsa . . .Katri Eautio.
Herra de Sotenville\Angellquen/Taavi Pesonen.
Rouva de Sotenvile / vanhemmat\Olga Salo.
Clitandre, Angeliquenrakastaja .Axel Ahlberg.
Claudine, Angeliquenseuraneiti .Olga Poppius.
Lubin, talonpoika,CJitandrenpal-

velija Hemmo Kallio
Colin, George Dandininpalvelija.lisakki Lattu.

Palvelijoita.
Höeorge Dandinin talon edustalla, maalla,Näyttämö

Sievisteleväiset liupsut.
(Les prebieuses ridicules.)

1-näytöksinenkomedia. Kirjoittanut Moliére- Suo-
mentanut Anni Levander.

Henkilöt
JLa (xrange, \ kaksi hyljättyä (Konrad Tallroth.
]>u Croisy, / kosijaa

'
\Evert Suonio.

Gorgibus, rehellinen porvari. . .Emil Falck.
Madelon, Gorgibus'en tytär . . .Olga Salo.
Catlios, Gorgibus'en veljentytär .Naemi Kahilainen
Marotte, K.jjs „ i^..^. /Hilma TähtinenHAlmanzor, /heidan PalvehJoltallsa{Hemmo Kallio.l
Markiisi Mascarilli, La (irangen^^^^H^^^^^H

palvelija H
Yicomte Joilelet^^^Orois^^a^Bveliia^^^^^^B^^^MH^H^^l

Adolf Lindfors,

.Knut Veokman,
/lisakkiLattu.
(Otto Närhi.JSZ } «***

£S } kantaja /Eino Salmela.
\Kaarlo Keihäs

Palvelijoita.

Ovet iuiiiiimi k:lo 1. Näjtöntä alkaa k:lo x/2 8
ja loppuu k:lo V2H*

yyVagasin

.aajÉH H^ åk.

Pietro Mascagni

du JStord.

Kontor KF.Masasinsgatan.3\T:o 1.

Alla dagar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. ro

1 AXEL PALMROOS
"Visiau££ä.r.

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

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

JSofiatomGyte.
LORENS MALMSTRÖMS

Herrekiperingsaffär
nu Unionsgatan 28,

(vis å. vis Föreningsbanken),

Telefon 231
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A. W. EKLUND & C:o -iiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniini!!!.)-

Perssons Svenska Stickmaskiner,

eULLGARN i rikturvalj;
5 Zeflr- & Kastorgarn, Haoramé, Virkgarn,=
Z Fiskgarn, Märktråd, Eulltråd, Nålar till alla §
g slags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjor,1
iStrumpor, Damasker, Vantar etc.
S Beställningar på all slags maskinstiok- i

ning emottages

Mikaelsgatan 2. Telefon 1332,

Ch. Jfeovius.

Skilnadsgatan 19. .Telefon 310
Välsorteradt lager afSpecialaffär för

PORTMONNEÄR Viner & Spirituösa
Juho WirtanensFörsäljning af

Cognac, Rom o. Likörer §HOAFFAR.
Ö. Henriksgatan N:o 3.

Störstalageraf inhemskaskodon.Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

f! P TIYTTRWB AET Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,%J. Jk , M A A%Ai AlJL# Ä JILJJ Povträtter ivisitkortsformat a 6 mk. pr duss. (Catanis hus'.)

Oskar Fröberg.
Kaserngatan 46.

OCH
BLOMSTERKORT.

UnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren.

billigapriser.
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|jULUS SJÖGREN i
Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

\ Ylle- och Irikofvaruaffär.|
IVälsorteradt lager. Billiga priser 1

Helsingfors' Rullgardinsfabriks
tillvärkningar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmagasin, N. Esplanadg.

H:fors Nya Tapetaffär, Unionsgalan 32.
Josef Viberg, N. Esplanadg. 37, 1tr.

T. Winter. Skildnadsg. 19.
11. Kkbom, Alexandersgatan 17.

John Paischeff,Brunnsgatan 12.
A. Hellman, Alexandersgatan 48

Finsk» Industriraagasinct.

Barngarderoben
Telefon 1968.Unionsgatan 28. 2 tr.

Beställningar emottagas

I:sta Klass \

( Badinrättnir
"Wladimirsg^atan 32. /

W. Engberg.^/

lirniult k Klomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

ROVBP-fabrikanten J. K. Starley är Englands äld-
sta velocipedfabrikant och skaparen af den
nuv. velocipedtypen. Hans valspråk är all»

EVEed dennamaskin Ii Qg iFin
Ipris JJickursby Tkfli
I„ Aggelby
I „ d:o

i
5 „

K=

1 » o Abo 2 „ „ */«I „ Aggelby 1 „ „ i/*. (Enskild.
ClßVClflllll^maskinerna ridas af den förnämavärl-

den iAmerika.
Sty1*133 är icke allenast Österrikes utanäfven konti-

nentens förnämsta velocipedfabrik.

Ett års garanti för alla maskiner, förutomSty-ria,hvilka garanteras för två år.
Ett års garanti för Dunlops och Schiöningsprima luftringar.
Gratis erhåller hvarje velocipedköpare ett å5,000 mk lydandeolycksfallförsäkringsbrefiKullervo,hvarigenom han försäkras mot olycksfall såväl undervelocipedåkning som skidlöpning. Hvarje hos oss

köptvelocipedär därtillbrandförsäkradförettår framåt.
3VEil3L.£iolsgf :19,

Telefon 2017.

I „ Uleåborfc 1 ^B
1 „ do 5 „
I„ d-o 10 „ IHJI „ Viborg 60 „ il^HI „ Uloåborg 30 „ il.
I„ Wasa 60 „ d.
I „ Viborg 1 „ d.
I „ Åggelby 10 „ d. . i«p
I „ 3'/2 „ (Handicap)

'

Endast god kvalitet! %

I„ Uleäborg 50 „
I„ d:o 10 „
I„ d:o 10 „ Hagelstams bokhandel.

(Botumßia!jVtoderne jurist tSCartjoré!
och andra vackra illustrerade tidningar
och tidskrifter. SioQvers é^reif!

Ett stort antal utländska tidskrifter
börjany årgång1ioktober. Axel Wiklund

Åbo, Helsingfors, WiborgHagelstams bokhandel.
jperakalla BHu Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.

Entr-acte
23'

■
'10Endast den, som icke sett „Tanque-

rays andra hustru" kan med tystnad
förbigå denna märkliga prestation å
Svenska Teatern och om man närvarit
vid en representation af denna pjes,
saknar man, till att börja med, ord
för det starka intryck man erfar.

Blott en sak står genast klar och
tydlig för en hvar, den nämligen, att det
varit en stor, fullödigkonst manbevit-
nat och att den, liksom all stor konst,
fullständigt ryckt åskådaren med sig.

En ganska egendomlig och betydel-
sefull produkt är för öfrigfc Tanquer-
ays andra hustru" hvars syskontycke
imånga drag är påfallande med Alex.
Dumas' Kameliadam."

Ja, man kan nästan tro, att Arthur
Pinero velat gifva en teckning af huru
förhållandena skulle gestalta sig ifall
Marguerite Gautier blifvit Armand Du-
vals lagvigda hustru.
Idenna till engelskt område öfver-

flyttade demimondehistoria saknas kvar-
ken den konflikt, som iDumas pjes
p8 skyndarhandlingensförlopp d. v. s.
torhållandet gentemot en nyss från
klosterpensionen knmi» ung

— ej heller har Pinero försmått att
isitt skådespel införasåväl den tjänst-
aktiga saisonnerande vännen, från sam-
hällets öfre lagar, eller den simple,
vulgäre vampyren, väninnan från lif-
vets ränstensregioner, Paulas f. d.
umgängesvärld.

Och den förnäma damen, Fru Car-
telyon, hvilken i Tanquerans andra
hustru" på det delikataste sätt ingri-
per för att rätta Ellen, dottern, är i
själfva värket intet annat än en mot-
bild af fadern iKameliadamen."

Hvad som väsentligast skiljer dessa
båda pjeser, är den omständigheten, att
då Dumas ville ge en behöflig nimbus
åt sin hjältinna) tog han sjukdom Och
lidande till butidsförvandter ochihvarje
god skådespelerskas hand har detta
värksamma moment väsentligt bidragit
till styckets framgång. Margueritehar
tryckt på åskådarenes tårepåsar och
hennes lycka har varit faststäld. —
llarguerites kroppsliga lidande kunde
förtydliga hennes moraliska kval då
däremot andra hustru"
skildras isin strålande hälsas skönaste
dagar och träffas af sitt olycksödes
slutord medan hon ännu kämpar med
en obändig krafts och lifslystnads vil-
daste kraf.

Artur Pinero har dessutom tecknat
sin modellfigur med en natursann rea^
lism, hvilken kunde isin mån förtaga
något af det medlidande, den medkänsla,
hon ändock måste kunna uppkalla, för
att ej bli onjutbar och ohjälpligt falla
inför en naturlig känslas dom,

Paula är helt enkelt obildad, okun-
nig, ouppfostradt tygellös,ett naturbarn
i högste grad; fåfäng, fordrande och
hänsynslös, oaktadt hon till sitt inner-
sta väsen är storsinnad och nobel, då
däremot Marguerite var redan ett slags
Öfversklass typ/

Det är omständigheternas makt och
den lifvsts dubbla moral, hvilken tillå-
ier den ena hälften af människoslägtet
livad den fördömerhos den andrahälf-
ten, som kastat denna kvinna in iett
moras från hvilket sedan hemsökelsens
nemesis uppstiger för att krossa ej blott
den skyldiga, men äfven den oskyl-
diga, — Sådan är lifvets tragik! —
Och så blir Ellen ett medel och ett of-
fer i världsrättvisans hand.

För öfrigt, för att allsidigt belysa
ämnet, visar oss pjesen ett annat lik-
nande parti, där mannen, den kulturelt
högre naturen, går under fören obild-
bar, lågsinnad varelse. En vacker kroa-

sering i sanning, emellan „blått" och
rödt blod!

Pjesens tyngdpunkt måste sökas i
det mot den skefva lifsmoralen riktade
vilda utbr»tt Tanqueray har sig före-
lagt, i dramats slutscen. En scen
hvars tendens sammanfaller med hvad
åtskilliga fina pennor velat ha utsagt
i frågan om rätt och orätt på köns-
områdets gebiet. —

Att af dessa tvänne stora fordrande
hufvudroller, Tanqueray och Paula,
skapa lifslefvande representanter, har
i fullaste mått lyckats de båda ut-
märkta artister, hvilka för närvarande
gästa vår Svenska Teater.

Att på något vis idetalj sökafram-
hålla dylika prestationer är lika.omöj-
ligt, som att söka skildra konstella-
tionerna iett växlingtrikt kaleidoskop.

Den konst Fru Julia Håkanssonoch
herr Tore Svennberg förfoga öfver är
så rik på skiftningar och nyanser, som
endast lifvet, ett stort, intelligent, rikt
lif, själft är det. Dylikt kan ej skil-
dras — endast beundras.

Pjesens utförande isin helhet, vär-
kade helgjutet. Där låg öfver det-
samma en konstnärlig sordin, som vit-
nade om pietet och artistiskt intresse.

HARALD WASASTJERWAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
BODEGA ESPANOLA

Filharmoniska Sällskapets Helsigfors.
Försäljningipartioch minut afendast äktautländska

ll:te Populära Konsert VINER &
SPIRITUÖSA.

i:Br«,x3LcaLlSLårslx"U.s©t,
Stort urval

Torsdagen den 29 Oktober 1896
vackra och billiga födelse-ock namnsdagspre-
senter samt smakfulla gratulationskort.

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

Mikaelsgatan >:o 1. Telefon N:o 1438.
Maillart.Ouverture tillop.Villars dragoner

CARL BERGROTHToujours ou jamais", vals (ny) . Waldteufel
Delahaye,Colombine", menuet FabiansgatanM:o 29,

Tlefon N:o 750.
Vårsång Sibelius.

SPIRITUÖSA och VINER
PAUS. såvälpå originalflaskor som litervis från fat

Fistulari.Dramatisk ouverture (ny)
X
gade Jong,Faust-fantasi, för flöjt. . . .

(Hr A. van Loeuven.)
ers
os
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Delibes.

vi fNs^^
Sylvia-ballet

Prélude Les Ohasseresses. en

Intermezzo et valse lente.

Pizzioati. Cortége de Bacchus

PAUS.
An Qpo^k

å< <̂£^W Skilnadeni,T.7o!
Alexandersg. 36,

T. 71.

Finale ur op. „Judinnan" Haleiy,
Sandel.Largo

Spansk dans Schmeling

Paltins pianomagasin
Konserten börjarkl. xj-i8 e. m. R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
P^v^^ä^^B i stort urvalv

Sltaffirl

■i■miltilla 2E^T H7 V^ V& Ml är odisputabelt Helsingfors biHigaste FotografI-Ät eller. För em
|k" -TÄ. M. MJi -HJ J. Jjj B.Mj l^j ganta och omsorgsfullt retouscheracie visitkort. För blott Fmk 14:

—
i

arbete behofvor ickß vara förenadt rnad höga p'Glogatan 3
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G. W. KELÄNDER,
försäljningaf äkta GlasvarorVINER &
SPIRITUÖSA, Ledig annonsplats, tillmijcket billiga priser 1

Mikaelsgatan N:o 17,
order till landsorten omgå-

ende prisen städse
billigast. Sultana-tobak.

Obs! Äkta Havanna"Wllla.elm.sg'-iT:e -4. midt emot Jernvägsstationen
Ml11111111111111,1illii11111111111111111l11(11111119 C. E. Lindgren. Cigarrer.

Telefon 1803.

,m grens
Borst & Penselfabrik

Ködbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus
I. Kekommenderar sina prisbelöntaItillyärkningar iparti ocli minut till
Ibilligaste priser. Återförsäljare er-
Ihålla hög rabatt. Ordertr^^^i^J

Hemgj.
och

Gambrini Resfaurant
£*£.*££*!)>£.*****££££.£<£*£*£.4!4-**££**!)'£

GEVÄR!Broderi^Qtsfällning
Patroner, förladtlningar, hage], patronbälten,

jagthorn,bössreniinar, orrbulvaner, knifvar etc. etc.i
Fritz SchrcidersAxa Lindholm.

symaskiner SPOBTAPBÄE
Norra Esplanadgatan 37

*>*******#****$**«.**.!»#***♥*£*«?#♥#♥

€melie j)egerholm. V. Grashoff
39 Norra Esplanad- Guldsmed

K. LILJESTRÖMeL@HllOtt@P i välläsning, reciterande af vers, in
studerande af roller.

Äldsta symaskin-
affär i Finland.

N. EsplanadgatanBrunsparken12
Tr. kl. 10—11. o. 4—5.

hos

u.

T^ekorerade & odekorerade träarbeten, väfnåder m. 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.

Original
Singers

hos

gatan 39
35
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London Wiborg.Helsingfors

JM%

Stort lager Velocipeder,Engelska, Ty
ska och Amerikanska

och herr Velocipeder af årets
modell realiseras med 10— 15 °/° rabatt

Ett ständigt välförsedtlager Veloci-
pedtillbehör till moderata pris.

Reparationer af alla slag från det
minsta till det största arbete utförespå
det noggrannaste samt till möjligast
billigt pris. Velocipeder emottagas i
vinterkvarter mot billig hyra och be-
varas sorgfälligt hos

John Tourunen & C:o
HELSINGFORS,

Norra Esplanadgatan N:o 41

111 1.1 1 1111 i<[Ii11i11 1

Jacob J^cinhes

(8§

n
®
@j

Ett dylikt gästspel värkar, utan
gensägelse, uppryckande såväl på sce-
nens konstnärer som på teaterns pu-
blik-

Tourbillon.

Navarresiskan
Opera i2 akter af Jules Massenet.
Massenets La Navarraise" skrefs

för Coventgarden-teatern iLondon och
hufvudsakligen för Madame Calvé, som
kreerade titelrolen vid operans första
uppförande den 20 juni 1875. Tex-
ten till operan härstammar frår Clare-
tied berättelse rLa cigarette" och snap-
pades bort från Mascagni, som också
rikade^ efter densamma. Operans fran-ska titel är La navarraise, episodelyrique en 2 actes, poéme de JulesClaretie & Henri Cam musique de J.Massenet".

Efter ett kort förspelgår ridånupp "
en rörlig tafla visar sig, medan orke-
stern iortfärande spelar och målar si-
tuationen. Under dån af kanoner och
gevärssalvor, som höras på afståud,
anträda de spanska trupperna sitt ord-
nade återtåg; de framkomma pä sce-nen, som fylles med krutrök, och trm-
peterna smattra från alla häll; sårade
foras öfver scenen, andra nedsjunka

döda. Kvinnor omringa under klagan|ten, sjunger en sergeant en grotesk emedan direktionen vill undvika kon-
och förtviflan de återvändandekrigarne. < serenad, med kort körrefräng. På en kurrens med lotteriet till förmän för
Slutligen finner Anita, flickan från Na- officers befallning tystnar sången och nylandska studentafdelningens nations-
varra, sin älskade Araquil,osårad bland soldaterna lägga sig till hvila omkring husfond, om söndag åter infaller års-
soldaterna. Iden nu följande scenen, elden. dagen af kejsar Alexander den tred-
hvari sedan Araquils fader deltager, Ett skott väcker de sofvande kri- jes död. Istället äger lördagen den
berätta de älskade historien om deras garne. Innan afmarschen får Araquil 31 okt. den 6:te abonnementstöreställ-första möte under ackompanjemeut af veta, att Anita smugit sig in i det ningen rum. Programmet upptar Herr
en spansk dans med kastanjetter. fiendtliga lägret. Gripen af svartsjuka Generaldirektören. Lustspel i'3 akter

Fadern vägrar dock att lämna sitt ilar han bort för att följaden älskade, af Bisson och Carré. Rollfördelningen
samtycke till giftermål, då bruden ej Strax därefter återvänder Anita ensam är följande:
har någon hemgift. Bedröfvade skiljas och meddelar generalen, att hon mor- De La Mare -hr Svennberg; Bou-
de båda älskande åt. Emellertid in- dat den fiendtliga anföraren. Genera- quet

— hr Riégo; Lambertin — hr
kommer generalen för de kungliga trup- len förfäras öfver det djärfva mordet Hansson; Bunel — hr Lindh; Lar-
perna och öfverlägger med sig själf men betalar den utlofvade penninge- dillac — hr Berlin; Pingonin — hr
under det inbrytande mörkret, i det summan. Nu återkommer äfven Ära- Malmström; Liégeois — hr Wetzer;
han sätter sig vid ett bord och iske- quil, dödligt sårad; färden till fien- Challardon

— hr Enström; Gentil —
net af en lampa studerar en karta om dernas läger har kostat honom lifvet; hr Wilhelmsson; Hippolyte — hr Beck-
den krigsplan han bör följa. På nå- han förbannar Anita, som han tror ha man;Madame Mariolle — frk. Tscber-
got gammalmodigt teatermanér görhan sålt sin ära för guld. len högst Ii- nichin ; Suzanne — fru Håkansson;detta, ehuru ensam, med så hög röst, delsetull scen med den älskade erfar Gilberce — frk. Gerasimovitsch;Adéle
att den lyssnande Anita får reda pä han slutligen rätta förhållandet. Han —

frk. Grönberg,generalens afsikt att med en betydande dör i den älskades armar och hon. blir Tiden den närvarande,
penningsumma belöna den, som dödar vansinnig vid Araquils lik. Förstaakten: IParis hos Limhertin.
i striden den fiendtlige anföraren. Pen- Andra akten:IParis pä de laMare's
gar", säger Anita, »Pengar?" — Jag — *< H-

—
embetsrum.

vill döda honom", och därmedskyndar Tredje akten: På underprefektsbyrånhon, färdig till mordet, bort ät det HO tISBP- iChateuuvieux.
fiendthga lägret. Nu äterisooitna sol- — Svenska teatern gifver freda- Stycket har sednnst i höst uppförtsdaterna, som rusta sig till nytt anfall; gen den 30 okt. och söndagen den 1 på Vusateatern i Stockholm ocii där
Hgj^^^^^eiända vaktelden för nat- nov. ingen iöreställning. Om tredag upplefvat 30 representationer en suite.
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HEL PIflLCfBEli Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
t i m n C\ ALEXANDERS TEATERN.

Ifalicnsha operan
under ledning af Direktör N. Muller.

Onsdagen den 28 (16) Oktober 1896
Icke abonnement: För första gången

NAVARR£ S IS K A N,
Opera i2 akter. Musiken af I.Massenet.

Personerna:
Sig:ra M. BrunoAnita, Navarresiska

Araquil, sergeantiBiskaiska re-
Sig:rDelle-Fornaci,„ L. Ferraiolli.„ G. Dumani.

I^TihTriTTM
(■arriil. -_- -r■

- -
1;|^^^^^^^^H

I<Cllli<li!'U>. I|il111 111 I^^^^^^^^^^^^^^^BRanion, oapitaini biskaiskaregi^^^^^^^^^^d
mentet ' . . . „ L. Lazzarini

Bustamenté, sergeant „ N. Muller.
En soldat , N. Curini

Folk, kvinnor, officerare, soldater, doktorer och
hiskaiska bönder.

Händelsen försiggår iSpanien under kriget med
Karlisterna år 1574.

Kapellmästare:Sig:r G. TiStuiari.
Tredje och fjärde akten af

IF1 -A. V O RIT A.
Musiken af Dj. Donizetti

Personerna:
Alfons 11, Konung af Castilien Sig:r Muller.
Leonora de Gussman....Sig:ra E. Schaw.
Fernando Sig:r G. Cokinis
Balthasar Sig:r E. Gandolfi,
Don Gaspar
Inez, Leonoras förtrogna

Sig:r L.Lazzarini.
Sig:ra V. Paganelli,

Hofdamer, kavaljerer, pager, garde, och soldater,
Händelsen försiggåriCastilien år 1840.

Nya kostymer af M. A. Samarovai och M.M.Pironet
frän Kejserliga teaterniMoskva.

Eegissör:Sig:r Q. Duma.
Kapellmästare:Sig:r G. Spatjeck.

I. FATOEITA.
11. NAVAKRESISKAN.

Börjansker kl. 77a eft.m.

Huru skall folk kunna veta, att manhar något bra ti]
salu, ifall man ej vill annonsera därom. Wanderbilt.

SFinska Telegrambyråns^^
f ABnonsaffielnmf\
Norra Magasinsg. N:o 7, Telef. 1226,

förmedlar utan några extra kostnader lör
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,

ffifhämtning af annonser vid
pr. telef.

Ett enda manuskript! Ett enda betalningsställe
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Hofdamer, Kavaljerer,Soldater, Studenter, Zigenare,
Folk, Pager, Gossar, Munkar etc. etc.

Händelsen försiggåriAugusti 1572. Två första ak-
terna iTurin och resteniParis

Kapellmästare:Sig:r G. Spatjeok Stomatol tvål
Eegissör:Sig:r D. Duma. Stomatol tandpulver

Början sker kl.ya 8 eft. m Stomatol tandpasta

J. C. M^XMONTAN Angbokbinderi
Innehafvare:E.KTyberg.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Helsingfors
Alexandersg-atanN:o 11.

Fabriken FENIX
atan14 Tel. 92
jeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
i-telier för plansch-& kartupp-
-1 m. m,

14 Eriksg
Kontorsboksfabrik,Linj
tonage & Askfabrik, i
fodring, Reklamskyltar

diner & Spirituösa.

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

band, sidentyg, crépe

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.Telefon 189.
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W:m E K BERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Ålexandersg. 52. Telef. 2178. Helsin

H franska Lifförsäkringsbolaget ||

S LURBAINE,I
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

(^ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. @
(gS| Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- (j^|^? ringar af alla slag. Genom samarbete med /«^sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- v§?
fåj^ bainft et la Seine beviljas de försäkrade vid j»g"W sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, ,gg,*!§37 hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- kS?|j&| säkrade och hans familj, som ock de per- (S|

söner, med hvilka han står iaifärsförbin-
delse för den oundvikliga förlust, som en vS?

(ttjj| sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- (8^s«|[ ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- ,g&
skänker nämligen, såsom allmänt bekant, vS?

(SS premierna förhela sjukdomstiden och utbe- («S
talar 8/4 af kapitalet, om sjukdomenär obot- .rf»,

Ij^ lig och resten vid dödsfall. vs?
(^ Bolaget LTrbaines försäkringar äro

diirför särskildt att rekommendera för her->^ rar affärsmän, då det g-äller att säkerställa
(^ större affärsföretag genom lifförsäkring-,
l«a emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- //g,

samma störingar svårare sjukdomsfall all- vS^
tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- (S|

'8S ® 6S" ° 0^ f°rlagsma:a stora förluster.
För dessa väsentliga fördelarerfordras l 5̂

'
(KS icke några extra premier utan endast att (S|
(fCfö en försäkrade afstår från den årliga vinst- /m*$£? andelen. *iS^?(^ Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. (Bs|
# Qarlvon tXnorrina. %

ALEXANDERS TEATERN.
Ifalienska operan.

N. Mullerunder ledning af direktör

Torsdagen den 29 (17) Oktober.
Icke abonnement

Hugenotterna.
Operai4 akter. Musiken af Meyerbeer,

Personerna:
Margaretheaf Valois,Henrikden

IV:s brud Sig:ra V. Colombati
Grefve de S:t Bris, G^rorno^^^^^^^^^^^^HLouvre . . .I
Valentine, hans iM"
Grefve il^Nmj^^^^H
Dr KoséH

Sig:r L. Ferraioli.
Sig:ra M. Bruno.
Sig:r N. Muller.
'Sig:r L.Lazzarini

De Tore Sig:r O. Serra.
De Tavan partisaner Sig:r N. Curini.

Sig:r E. Tibiletti.De Marju

S«*bS* fartiförsiå
Si(MH:fons Teknoj

Laboratoa
j^Jri^ Kontor: KaseriJ

tyfoidfeberns, dl
Mr^ rosfeberns baktel

kring 1minut. I

De Retz )
Racul de Nangi, protestant
Marcel, hans tjenare . .
Urban, Margarethas page
De Maurevert, St.Bris vän
Bua-Rosé, soldat ....
Grefve Nevers tjenare .

lSig:rK.Fusci. '.
Sig:r G. Cokinis.
S:igr E. Gandolfi.
Sig:ra E. Schau.
Sig:ra D. Dgenari,
Sig:rLLazarini.
Sig:raP. Gallina.

Bästa medel för munnens
och hudens vård.
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fors.

Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager a( ut-
ländska och inhemska

sorter, linierade och Helsingfors, Alexanders^. 26,

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

52 Alexandersgatan 52
Firmatryck ntförcs billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat 15. H. Ellmin.

9 Alexandersgatan 9.

&A C^AULÖI§E.

ffljj|i LiQUEURHY6IENIQUE I

GENERALAGENTER-®ToXjz;:ESKr:ö:E3:o.c3- c*? iböos^t^t*Alezandersg-atan IT7. Telef.2OE5
Ä "*a*V|

Generalagenter:
STOLZENBEEG & BÖCKER,

Alexandersgatau17. Telefon 2055.

KONSERV KAFFE.
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Frihavns Kaffebranderiet Kjöbenhamn (S. Bonnevie Lorentzen)Härmed få vi tillkännagifva,att vi åt Herr Karl GöhleHelsingfors öf Tv ♥v. ,verlamnat vår generalagentur förFinland. gtOrS o± " Det har lyckats oss efter fiere års arbete och genom nyuppfunna rote
Kaffe Tse ÄfWw a

"mänheteil nppmUrksam på vårtKonserv SÄ^ o
d luftafkylningsapparater uppnå ett lyckligt rIJIU. Genom"n?t «llJiÄ.v. a gen,° m Sl,", flna arom och friska smak inom kort tid S* a*? rorsockerb]andning som öfvergjuter bönorna vid en be-

IFatalt iy^kof"tS^iäSÄ ÄÄ
~

1^
H Wladimirsg. 13. Sjömansg 24 Båts r,'„, oo o,^ /s"A'w"«- #■ Nyman,m A. V. Henriksson. 'J. Hylärinen A Fred /r

"' ""' l 8̂^ -17"■ Konstantinsg. 19. Badhus? 10 VY K+ -H-fors Almanna Konsumtions-■» wv -a- -,__ 8," ' -^"saDetsg. 6. föVen. butiker.i11 ri

Konserv Kaffe.
Det är en allmäntbekant sak att brändt kaffe tillfölidaf sin hvo-ro«rnpie redan efter några dagar förlorarikvalité d v s miste Jr = 8 Cstyrka. För att afhjälpa d\tta hafva under åesistJfe^trZZ^lT^fmmngar bkfvit gjorda och Professor Liebig var den förste somÄfsats af en karamellösmngvidbrännino-sprocessenIvckades förW+t "I , '

genhet. Genom bristfälfga apparate? SÖÄftJrä
KAIL

G-eneialage:
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K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebok.
Kothes Zahnwasser.
Heleelin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nioht.
Karlsbader piller,
Pellows Syrup.

J/*® N^ä'

■t förnja.la.ua.

Advokat JOBfl! SVAHLJUiiij
H ,vi?eh*^höfSing^^SBSH^BHHHHIU" ' HelS'"gfors, Alexandersgatan N:o 52 SL^fJSTJ ° mbesörjerPrisökningar «ch regtetrJ.. >S at TaiumarkeniFinland och de flesta andra land


