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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 16 Oktober 1896,

kl. 7,30 e. in.

<9odtRopsföresfällning.
För 4:de gången

SABCHA
Skådespel i 3 akter, efter ett anonymt manu-

skript — af Gustaf af Geijerstam.
Per sönerna

Furst Alexander Alexandrovitsch
Bojanoff Hr Swedberg,

Furstinnan Marie Pavlovna Bo-
janoff Fru Bränder.

Frk. Bonnevie.Sascha, deras son, 12 år

Ivan Yasiljevitsch Radevsky . .Hr Lindroth,
AlexisPetrovitschRagossin,Sas-

chas lärare Hr Lindh,

Grefvinnan Vera Mirsky ....Frk. Gerasimovitsch
Markis de Santa Rita Hr Wilhelmsson,

Lady Margaret O'Bern Fru Riégo
General Karabanoff Hr Malmström,

Meillant, poet Hr Hansson,
Tatiana, Maries amma, Saschas-

bonne Frk. Tschernichin.
Victoire, kammmarjungfru. . .Frk. Spennert.
Baptiste, betjent Hr Enström.
En betjent Hr Beckman.

Gäster.
Spelar iden kosmopolitiska societeteniNizza,

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

Akt.:blg. F. Tilgmanns autot.

Signora Virgina Colombati
Vi medcleW idag porträttet af italienska operans nyanlända

primadonna SignoraColombati. Föddi Pergolaår 1872 begynte hon
sina musikaliska studier redan vid sju års ålder för sin fader,
en framstående musiker. Ar 1889 debuterade honiGenuaioperan
nßallo in Maschera" (Oskar), hvarefter hon varit engageradiRom
och uppträdt i en stor del af Italiens städer. ILondon har Jionsjungit på Covent Garden teatern,iAmerika iNew-York,Chica g0Filadelfia, Boston m. fi. städer. Hennes repertoar omfattar 25 gt

'
de mest olika partier, af hvilka må nämnas Lucia", ,Sömngå '
gerskan",Eigoletto". nDinorah", »Puritanerna", »Barberarn", m. fl.

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Lokakk. 16 p:nä 1896.

näytellään

Orleansin neitsyt.
(Die Jungfrau von Orleans.)

5-naytöksinen murhenäytelmä (10 kuv.) Kirjoittanut
Friedrich Schiller.

Henkilöt
Kaarlo VII,Franskan kumngas
Kuningatar Isabeau lianen äitinsä .
Agnes Sorel, lianen lemmittynsä
Filiphyra, Btrgundinherrtua .
Kreivi Ihmois, Orleansin bastardi
La Hlre, franskalainen ritari
Du Chatel, kuninkaan kansleri .
lilicimsiii arkkipiispa . .'
Di:ilillon,Burgundilainen ritari
Talbot, Englantilaisten ylipäällikkö
Fastolf } Englantllaisten alipäälliköitä
Raoul, Lothringilainen ritari
Montgomery,nuori Walesilainen
Orloansin raatilicrra ....
Thibeaut d'Are, rikas maamies . ,
Margot, \
louison, > hanen tyttärensä .Johanna, J
Ktienne, \
Claurte Marie, > heidänkosiansaliaimond, )
Hertrand, toinen maamies .
Sotilas

. Oskari Salo.. Olga Salo.. Katri Rautio-. Kaarle Halme.. Axel Ahlberg.. Evert Suonio.. Otto Närhi.. Taavi Pesonen.. Kaarlo Keihäs.. BenjaminLeino.
/ Konrad Tallroth.\ Eino Salmela.. Knut Veckman.. Aleksis Rautio.. Aleksis Rautio.. Emil Falck.

{Hilma Tähtinen.
Helmi Talas.
Maria Rangman.

IHemmo Kallio.
lisakki Lattu. Knut Veckman.

/ Mimmi Lähteenoja.
V Sirkka Hertzberg.Kuninkaan }~hovipoiki

Franskasaisia, englantilaisia ja burgundilaisia ritareja ja sota-
miehiä. Raatimiehiä. Hovikansaa. Airueita. Kuninkaan

kruunaus-kulkuun kuuluvia henkilöitä. Kansaa.
Kuvaelmat:

l:nen Avonainen paikka Dom
6:des. Avonainen pilarikäytävä

RheimB'issä.
Remissä.

2:nen. Kunikaallinen iinna Chi-
7:mäs. Rheims'in kirkon edus-

talla.
non'issa. B:sas. Metsä Rheims'in lähei-

3:mas. Englantilaisten leiri. syydessä.
4:jäs. Kuninkaallinen Unna Cha- 9:säs. Vankitorni.

lons surMarn'issa. 10. Taistelukenttä.
s:des. Taistelukenttä.

Lyhyet väliajat övat:6:en ja 7:en, B:en ja 9:en sekä 9:en ja
10:en kuvaeimau välillä,

Pitkät väliajat övat: 2:en ja 3:en, 3:en ja 4:en sekä s:en ja
6:en kuvaelman välillä.

Ovet avataan k:lo 7. Näjtöntä alkaa k:lo J/?8
ja loppuu k:lo 11.
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%"i*p FörstaHyska JSrandförsäkringsbolaget G£^åiF
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen

Telefon 231

G. Tahfs
Ylle- & Tricotva uaffär

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

underkläder.
Ensamförsaljn.afJouvin&C:o'si Grenoble verldsberömda

handskar.

C P T) YT?¥ WT> åTTT Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
*/" A " A#- A M^ÅÉ MMÄ Åk ÅÅ porträtterivisitkortsformat a 6 mk. pr duss. (Catanis hus.)
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Bkåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Konto%M^s
R
g
L
a
ÄNDER.

:-° 8

Alla dagar WÄ f 1 TT g m B Alla dagar
Middagskonsert wiener DamkaPeiiet

r Attonkonsert
från kl. 3 e. m. -A.INT 2ST A. J£* II IST JB^U. från kl. 8 e. ro.

Kin rti.
°
l il FörstaAteliern 1 tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -nr-v m f^ tq a -|7i. JL. StanlberS1 Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). i? UXUU"±t .&.J?.«"" MuuiiiAwvi gj Helsingfors, Alexandersgatan17.

J. H. WICKELS

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

yklagasin du jYord.
fyamKappor, jacquetter, siéenvaror, ylletyger för

aoirée, visit 4 fivaréagséräßler.
Vi fraithålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända

specialitetei till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning

Kontor 1W- 3Vt«iar£isiixss«ita.ia. DV:o 1.

Oskar Fröberg. A. W. EKLUND & C:o
Kaserngatan -i©. Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager afSpecialaffär för

PORTMONNEÄR Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT billigapriser.

Sedig annonsplats.

AXEL PALMROOS
Vlnaffår.

Lager af fina äkta VitiePj
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

J2oßatomßy{e.
LORENS MALMSTRÖMS

Herrekiperingsaffär
nu Unionsgatan 28,

(vis å vis Föreningsbanken).

Telefon 231

Juho Wirtanens
SKOAFFAK.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalageraf inhemskaskodon.Prima

gummigaloscher, äkta Gollanolja m.m.

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

UnionsgatanN:o 17.
Kjell & Lindgren.
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HARALD WASASTJERNUS Blomsterhandel, Skiinaden N:o 4.
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JUL US SJÖGREN
Mikaelsgatané, Centrals hus.

Yllc^ och irikofvaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser.

Helsingfors' Rullgardinsfabriks
tillvärkningrar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor:
Sandudd Tapetmagasin,N. Esplanadg.

H:fors Nya Tapetaffär, Unionsgalan 32.
Josef Viberg, X. Esplanadg. 'il, 1tr.

T.Winter, Skildnadsg. 19.
H.Ekhom, Alexandersgatan 17.

John Paischeff, Brunnsgatan12.
A. Hellman, Alexandersgatan 48

Finska Industrimagasinet.

Baragarderoben
Telefon 1968.Unionsgatan 28. 2 tr.

Beställningar emottagas

I:sta Klass \

(Badinrättning
Wladimirsg-atan 32. /

J. IV. Engberg.

Brandf & Blomberg
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 dennamaskin hnr r ,^« iFin.
its bland annat följande1 pris

1 pris Dickursby ikn^HI „ Åggelby 1 „■
I „ d:o 5 ■
I „ d:o 10 „■
I„ Uleåborfe' 1 „■
1 „ do 5 „ ■
I„ d:o 10 „
I„ Yiborg 60 „ d. »"M
I „ Uleåborg 30 „ d. ■
I „ Wasa 60 „, d. 23\m.M
I „ Yiborg 1 „ cl. '/»■
I „ Åggelby in „ d. H
I„ . 3V2 n(Handicap) .■
I Uleåborg 50 „ d. - ■
I„ d:o 10 „ I
I „ d:o 10 „ „ ai/'xB
I„ .Åbo 2 „ „ m/ix.^B^MI „ Åggelby 1 „ „ i/x. (Enskild

ClßUßlflllll-maskinerna ridas af den förnämavärl-
den iAmerika.

Styriä är icke allenast Österrikes utan äfvenkonti-
nentens förnämsta velocipedfabrik.

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 velocipedköpare ett &
5,000 mk lydande olycksfallförsäkringsbrefiKullervo,
livarigenom han försäkras mot olycksfall såväl under
velocipedåkning som skidlöpning. Hvarje los oss
köptvelocipedär därtillbrandförsäkradförett år framåt.

nvtilx-ixolsg;- 19-
Telefon 2017.

Opera kt&llci.

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti och minutafendast äktautländskaTjelsing/ors filharmoniska VINER &
SPIRITUÖSA.Sällskap
Stort urval

Lördagen d.i7Oktober 1896 vackra och billiga födelse-och namnsdagspre-
senter samt smakfulla gratulationskort.

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

Mikaelsgatan \:o 1. Telefon Jf:o 14S8.

CARL BERGROTHIngen FabiansgatanN:o 29,
Tlefon N:o 750.

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på originalflaskor som litervis från fat.

KONSERT.

" u.occoix,

å^^Ez^^^^^ '^fÉtr Skilnaden 4, T. 70.
Alexandersg1. 36,

T. 71

Paltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval\ ÖV^ /täSft \

Hagelstams bokhandel. Endast god kvalitet!
(BolumBia!JVioderne V^unst %3Cartjorél

Shevers Sireifloch andra vackra illustrerade tidningar
och tidskrifter.

Ett stort antal utländska tidskrifter
börjany årgång ioktober. 1 tw Ig Axel Wiklund é

ggjj Åbo, Helsingfors, Wiborg.Hagelstams bokhandel.
?en, Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.

Hugenotterna
Opera i 5 akter, Text af E. Scribe och
Deschamps. Musik afG.Meyerbeer. Upp-
förd första gången den 21 februari 1836

iParis

Första akten. Sal igrefve Nevers'
slott. Grefven har inbjudit några vän-
ner och inväntar med dessaRaoul hvil-
ken ock slutligen kommer. Hans häls-
ningsaria. Därpå sätter man sig till
bords och nnder måltiden skall hvar
och en nämna sin älskades namn. Tu-
ren kommer först till Raoul. Denne
älskar en honom obekantskönhet,hvil-
ken han befriat från en studenthops
närgångenhet; romans, i hvilken han
förtäljer, att den sköna älskvärdt upp-
tagit hans hyllning och att han hyser
det bästa hopp. Vid romansens slut
inträder Marcel. Denne vill varna sin
herre för faran att umgås med katoli-
ker och uppstämmer Luthers psalm:
nYår Grud är oss en väldig borg". Alla
förvånas och en af ädliugarna, som
igenkänner den gamle, at hvilken han
blifvit sårad i slaget vid La Rochelle,
bjuder honom en bägare. Marcel väg-
rar att dricka. Då anmäles förgrefve

Nevers, att en dam vill tala med ho-
nom och han går ut. Gästerna obser-
vera honom emellertid från ett fönster
och uppmana äfven Raoul att göradet,
Denne igenkänner ögonblickligen sin
obekanta sköna, och gifver nu luft åt
sitt förakt för hennes flyktighet. Kort
därpå inträder Nevers och förkunnar
att han på drottningens och själfva bru-
dens önskan afstår från sitt tilltänkta
giftermål. Nu inträder en page, och
bringar Raoul ett bref, ihvilket han
ombedes att begagna sig af en vagn,
som skall föra honom med förbundna
ögon till ett rendez vous. Till hans
förvåning erbjuda nu ädlingarna honom
sin vänskap och han besluter sig för
afventyret.

Andra akten. Trägårdarna vid Che-
nonceaux, hvarest drottning Margarethe
och hennes hofdamer pläga söka för-
ströelse. Drottningen mottager Valen-
tine, som meddelar nyheteD om grefve
Nevers' tillbakaträdande; drottningen
har nämligen bestätndt ett annat parti
tor henne. Nu införes Raoulmed för-
bundna ögon och drottningen, som på
tumanhand vill tala medhonom, bjuder
de andra att aflägsna sig. Raoul tillä-
tes nu aftaga bindeln. Förvånadblik-
kar han omkring sig och hans ögon

hvila förtjusta på drottningen som han
likväl ej känner. Duett. Han svär
att egna sitt lif åt henne, då en page
anmäler att landets ädlingar önskahylla
Hennes Majestät. Förskräckt fållar han
på knä för den höga damen, men vän-
ligt förkunnar hon honom, att hon är
sinnad att gifta bort honom med dot-
tern till grefve St. Bris, hvilken nu,
trots gammalt hat är beredd att lämna
sin dotter till Eaoul, på det protestan-
tiskt och katolsktblodmå förenas. Äd-
lingarna svära drottningen att för fram-
tiden glömma sitt ömäesidigahat. St.
Bris för nu in sin dotter. Raoul åter-
finner ihenne sin obekanta skönamen
då han icke har någon aning om, att
hon själf endast af kärlek till honom
och isamförståndmeddrottningen bru-
tit sin förlofning med grefve Nevers,
tillbakavisar han med öppet förakt
hennes hand förtöraadöfver sådan flyk-
tighet. Uppbragta draga alla sinasvärd
för att straffa denoförvägne,men drott-
ningen tar honom isitt skydd.

Tredje akten. En plats iParis vidSeinen, till venster ett af katoliker och
till höger ett af protestanter be3ökc
värdshus. Ifonden ingången till ett
kapell. Promenerande och soldater: En
procession tågar fram och då de pro-

testantiska krigarene icke böja knä, ho-
tar en strid att utbryta, hvilket dock
förhindras af ett uppträdande zigenar-
band. Nevers, St. Bris, och Maure-
vert utträda nu ur kapellet, giftermå-
let mellan Valentine och Nevers är nu
fullbordad,men St.Bris kanicke glömma
Raouls skändlighet. Idetsamma inkom-
mer Marcel och öfverräckeråt St. Bris
ett bref från Raoul, hvilken utmanar
honom till tvekamp. Maurevert åtager
sig att tukta hugenotten för att denna
glädjedag för Nevers och St. Bris ej
må fördystras. En väktare förkunnar
högtidens ingång och folket skingrar
sig. Valentine utträder djupt beslöjad
ur kapellet. Hon har hört de ädla
herrames anslag och förtviflar om huru
honskall rädda dea älskade. Då träffar
hon Marcel, som äfven kommit för att
rädda sin herre. Stor duett. Marcel
åtager sig att med ett beväpnadt följe
beskydda Raoul och Valentine återvän-
der till kapellet. Nu infinna sig mot-
ståndarena med sina vänner och stri-
den begynner. Andra beväpnade sälla
sig till och kampen blir allmän. Då
uppträder drottningen med sitt följe
och hör Marcels klagan att man trak-
tas efter hans herres lif, hvilket äfven
den inträdande Valentine bekräftar.
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AXEX PIHLC}BI1T Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

Jé Tnnra k ti
Helsingfors London Wiborg.

Stort lager Velocipeder,Engelska, Ty
ska och Amerikanska.

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

Ett ständigt välförsett lager Veloci-
pedtillbehör till moderata pris.

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

John Tourunen é C:o
HELSINGFORS,

Norra Esplanadgatan N:o 41

Annonsera

&rocjram~<&laået"
innosernan ytterst billiga, särskildt om do ta

gas förlängre tid.

/?Ao / Hvarje annonsör får sig fkL^ /UUb.. tidningen hemsand */C/0..

-i- Grl*£ltiS. -i-

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

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

äterstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer,

Huru skall folk kunua veta, att manhar något bra till
salu, ifall man ej vill annonsera därom. Wanlerbilt.

Jjf Finska Telegrambyråns%

fåniisiftißi\
Norra Magasinsg. N:o 7, Telef. 1226,

förmedlar utan några extra kostnader för
annonsören annonser till införande i alla
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,

Vi
Afhämtning af annonser vid

tillsägelsepr. telef.\ » -«► «

Ett enda manuskript! Ett enda betalningsställe

m

CO

G. W. RELANDER,
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA, Ledig annonsplats.

order till landsorten omgä
ende prisen städse

billigast.
■Wilii.elna.sg'-KT:o -4.

Telefon 1803.

Gambrini Restaurant.
Köp endast M. N. PAPPES

omtyckta och välsmakande

THIS0BT1B!
Till salu hos alla välförsedda kolonial-

varahandlande.

"Emelie J)egerholm.
JLP/htlOllQf ivälläsning, reciterande af vers, in

studerande af roller.

Brunsparken 12
Tr. kl. 10—11. o. 4—5

Glasvaror
|! tillmycket billigapriser) J

Mikaelsgatan N:o 17,
H midt emot Jernvägsstationen

indgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta

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

C. E. Lindgren

Jacob J^einkesIPapiirosscr
och

Cigarrer.

Original
Singers

symaskiner
hos

V. Grashoff
39 Norra Esplanad-

gatan 39
Äldsta symaskin-
affär i Finland.

Hemgj.

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Stort& välsorteratlager

IVelocipedtillbehör
& jagtreds^aj)

■symaskiner
flhos Fritz Schröder.

CD

isi

Helsingfors— Åbo.
N. Espl.gg. 37,Germania velocipeder.

Guldsmed
K. LILJESTRÖM

35 N. Esplanadgatan
(Wredes hus).

Telefon 1427.

i:*
(fl CD

CD -J

o)*4-"
■

U) (f)
TT 7T
O O:

O: £■"O CD
cd" 2CD
P C

-j

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

Finsk Konstslöjd.Utställning.
Mikaelsgatan I. Telefon 8893.

Raoul är förtvinad då han nu erfar
att den älskade själf velat bryta med
Nevers, och just därför besökte honom
och uv är hon olösligt förbunden med
grefven. Nevers återvänder nu ien
båt för att afhämta Valentine. Raoul
hånas af sina fiender för sin djupa
smärta. På Drottningens befallning
slutar striden. Bröllopståg.

Fjärde akten. Sal i grefve Nevers'
hus. Valentine allena. Romans. Plikt
och kärlek strida med hvaran ihennes
hjärta Raoul inträder, men hon måste
fort gömma honom i ett sidorum, ty
St Bris, Nevers och andra katoliker
infinna sig för att här svära att för-
göraprotestanterna. Endast Nevers an-
slutar sig icke till dem och blir af St.
Bris fängslad för att icke förråda den
heliga saken. Munkarna inträda; —
Dä dessa lämnat scenen, störtar Raoul
sig fram och vill bort för att rädda
sina trosbröder, men Valentine ställer
sig ivägen och hänger sig ängestfull
fast vid honom ty hon inser att han
går döden till mötes. Det lyckas henne
att få honom att stanna; stor duett.

Då stormklockorna ljuda och skenet
från brinnande byggnader lyser in ge-
nom fönstren, rycker Raoul sig dock
lös och hoppar ut genom fönstret.

Femte akten: Balsal i hotel de
Nesle, där alla protestantanförare äro
församlade. Raoul störtarblodhöljd in
och förkunnar att trosbröderna blifva
skoningslöst mördade och att hjälten
Coligny fallit som en af de första.

Allmänt rop till vapen och tillhämd.
Scenförändring:
Kyrkogård med protestantisk kyrka.

Här finna vi Rioul och Marcel. Till
dem skyndar Valentiue, som villrädda
sin älskade, med vilkor att han öfver-
går till hennes religion. Men han ne-
kar ståndaktigt, ehuru Nevers har fal-
lit. Dä ger hon honom det störstabe-
vis på sin kärlek, hon vill antaga havs
tro. Marcel välsignar förbuudet. Kör
af kvinnor ikyrkan dit mördarenanu
instorma. Raoul, Valentioe och M*r-
cel hafva omfamnats, man rycker dem
trån hvarandra. Sluttablån,: En kay
iParis. Den. dödligt sårade Rioul in-
ledes af Valentine och Marcel ; anro-
pad af St. Bris svarar han dock med
fast stämma hugeuott. Några skott aflo-;-
sas ock äfvan Valeatine störtar dödligt
träffad till marken. Slutkör.

Notiser
— Svenska teatern gifver om sön-

dag ännu en gång Zigenarbaronen.
Det har lyckats direktör Arppe att för
denna afton engagera herrskapet Ca-
stegren före deras afresa till Wiborg,
hvarest de komma att uppträda såsom
gäster vid herr Ernst Ahlboms teater-
sällskap.—

Fru Julia Håkansson och
herr Tore Svennberg afreste igår
torsdag med ångfartyget von Döbeln
från Stockholm och inträffa här såle-
des om lördag. På grund af repeti-
tioner om måndagen uppträda de för-
sta gången tisdagen den 20 okt. Tis-
dagens föreställninggifves såsom abon-
nement n:o 5. Programmet upptager
som kändt Tanqueray's andra hustru.
Skådespel i4 akter af Artur Pinero.
Ufversättning från engelskan af P.
Staaff. Bollbesättningen är följande:

Sir George Orreyed, baronet — hr.
Wilhelmssoa; Kapten Hugli Ardale —
hr. Lindroth; Aubrey Tanqueray — hr.
Svennberg; Cayley Dremmle — hr.
Berlin: Frank Misquith — hr. Lindh;

Gordon Jayne — hr. Malmström;
Morse — hr. Enström;Lady Orreyed— frk. Tschernichin; Fru Cortelyon— fru Bränder;Paula

—
fru Håkans-

son; Ellen
—

frk. Lilljander.

—
På Deutsches teater iBer-

lin har nyligen gifvits tre enak-
tare af Herman Sudermann hvilka
bära titlarne nDas Hochzeitsmahl",
Das Evig-Männliche " och Fritzchen".
Derpå skall Gerhardt Hauptmann följa
med sitt nyaste sagodrama Die ver-
sunkene Glocke": två äldre värk af
samme författare Hannele" och Eins-
ame Menschen" sKola likaledes uppfö-
ras på nytt iär. Ett stycke af Lud-
wid Fulda, vid hvilket författaren nyss
lagt sista handen, kommer att spelas
i jan. Nyheter af Arthur Schmtzler och
Georg Hirschfeld komma därefter. Af-
ven det cyaste, ånnu otryckta värket
af Henrik Ibsen skall uppföras å Deut-
sches Theater, och äldre värk af Ibsen,
Fulda (Das verlorene Paradies") äf-
vensoin ur den klassiska repertoaren
af Shakespeare och Grillparzer skola i
ny iscensättning omväxla med uppfö-
randet af nya stycken.

"n -o
O 03

o?
55"
er
c

B

ixi

y* ■■XiJ

4:50 (profkort 3 R 50 däri inberäknadt)
å 3 mk inberäknadt) fås ett dussin kabine'a: vill Ni ha e« godt kort i förening med

Glogatan 3 fm



"

£o
Ort
in w

2:
p
o
Ph
PQ

"

'■Si? o", W7

0
Franska Lifförsäkringsbolaget

L' U R B A IN E,
il Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. IP(^ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. (^p
(S§ Bolaget meddelar fördelaktiga försak- |t§
!»«& ringar af alla slag. Genom samarbete med
'Js' sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- 'Js*
(Äfö baine et la Seine beviljas de försäkrade vid (SS

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, m
(^ hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- *§§>

säkrade och hans familj, som ock de per- (Äfe
söner, med hvilka han står iaffärsförbin-
delse för den oundvikliga förlust, som en vSs?

(n| sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- (^
(Äfö er enolyckshändelsemedföra. Bolaget efter- <nj*.
v^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant, *s>i?
(J® premierna för hela sjukdomstiden och utbe- (»K

talar 8/4 af kapitalet om sjukdomen är obot-
ligoch resten vid dödsfall. v§?

(®| Bolaget LTrbaines försäkringar äro (»fe
därför särskildt att rekommendera förher- /^rar affärsmän, dii det gäller att säkerställa \S§?

(^a större affärsföretag genom lifförsäkring,
.jHjk emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- jrc^

samma störingar svårare sjukdomsfall all- vS??(^S tid med'öraoch hvilka ofta nogbringabor-
ges- och förlagsmanstora förluster.. m^$&? För dessaväsentliga fördelarerfordras vS|*(^ icke några extra premier utan endast att (w^
den försäkrade afstår fråa den årliga vinst-

v?^ andelen. '"^^
G-eneralagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1» (^^

® Qarlvon tffinorrinq. %

ALEXANDERS TEATERN.
lialicnska operan.

under ledning af direktor N. Muller.
Fredagen den 16 (4) oktober

9:de föreställning af l:sta abonement

Hugenotterna.
Opera i5 akter. Musiken af Meyerbeer. Text afScribe

Personerna

Margaretheaf Valois,Henrikden _
IV:s brud Sig:ra V. Colombati.

Grefve de S:t Bris, Guvernöri
Louvre Sig:r L. Ferraioli.

Valentine, hans dotter Big:ra M.Brvmo.
Grefve de Nevers Sig:r N. Muller.

Sigrr L.Lazzarini.De Kosé
De Tore
De Tavan

Sig:r O. Serra.
SiV:r N. Curinjpartisaner

le Marju |Sig:rE. Tibiletti.
De Retz ) {Sig:r E.Fusci.
Racul de Nangi,protestant. . .Sig:r G. CoMnis.
Marcel, hans tjenare S:igr E, Cfandolfi.
Urban, Margarethas page. . .Sig:ra E. Schan.
De Maurevert, St.Brisvän...Sigra D. Dgenari.
Bua-Rosé, soldat Sig:rL lazarini.
Grefve Nevers tjenare ....Sig:ra P. ©allina.
Hofdamer, Kavaljerer,Soldater, Studentes; Zigeisara,

Folk, Pager, Gossar, Munkar etc. etc.
Händelsnn försiggåriAugusti 1572. Tvåv första-ak-

terna i"Turin och »esten iParis.

Kapellmästare: Sig:r G. Spatjeck.

Regissör:Sig.T 0. Quma.

Början sker kl. Va ® ©ft- m

Bästa medel för munnens
och hudens vård.

j 'O" ,1

W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersq. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

J. C. MjEXMONTM
Innehafvare:E. Nyberg.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekarns
iiiiigiiiiåi

Helsingfors
Alexandersg-atanN:© 11.diner & Spirituösa.

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

i Koatorsboksfabrik.Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
! tonage & A&kfabrik, Åtelier för plansch-& kartupp-

fodrimg, Reklamskyltar m. m,

/!;% JParlittirMrtlJ-nifffJmå
SgHifors Tekno-Kemin

@mA Laboratorium.1
Kontor: Katerngatan 27. 1

tSåJr för_MtSl!___!__eJ!?lSoclilll^eilLSvi

Dödar Moierabakt
Igjgwrier på en V» n»iI»,llt sa
Émk tyfoidfeberns, difterins
W&igL rosfeberns bakterier på c
zflL/ kring 1minut.

Stomatol tvål.
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Brefpapper Ang. trii. lartwall.
MineralMattenfabrikrikhaltigaste lager at" ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och Helsingfors;.iiésartag. ZS.

Téifeffiw isa.oKnierade.
TillverliaiageM står

under kontralli af filo-
sofie doktor/^:.Modeen.

52: Alexaaa^cfersgatan 52Firmatryck utföros billigt.

DAHLBERGS PAPPBRSHANDEL.
Alexandersgat 15. HeMngfo».
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GENERALAGENTER:
1!7- Telef. 2055.

Bords-, Tak-, Vägg-,Piedestallampor;Kupor,Brännare,
alla slags lamptillbehör,störstaurval.

OSS..' Partilampor, Lampglas, extra "billiga.
Bordslampor, Alabaster, Vunderlampor.

Nytt!!nnn I Petroleum. Glödljusringar, !!NyW^^^^MJlJu.! (inSa lamPOS mer> 25%petroleumbesp^^
passa till hvarje lampa.

Kristall, Brons, Ljuskronor,Kyrkkronor, Kronor för
gas- elektriskt ljus. Lampetter för.ljus.
Lampslöjor,Skärmar, siden, crépe japon, satin, pap-
per störstaurval.

Amplar från 5: 40, stort urval, "Wiener, Pariser,
galanterivaroraf alla slag, Bronser, Hyllor,Figurer,
Pendyler, Skriftyg, Armstakar, Ljusstakar

SkriÄyg ifrån, 75 penni till 125 marfc,. störstasoiti:-
ment. Brons, nickel, järn, träd, marmor,
Ljusstakar, pappersprässar,läskare,pennhåBare,pmn-
fat, penntorkarem. m.
Pariser-, Eococo-, Bambusmöbel,Konsoler,Piedesta-ler, Hyllor,Byråer, Etagerer,
Skulpteradeträdarbeten, Consoler,Hyllor,Bord,Blom-
ställningar,Rökbordm. m.
Terracotta-,Plåt-, väggprydnader,medaljongeriBrons
och Composition,stort urval,
NiokelarbetenI,11. qual,Kannor, Gräddsnäckor,Soc-kerskålar, Plåt, de Menage,Brickor, Fruktskålar, Sa-ladierer, Kaffekök, Tekök,m. m.
Terraootta-,Porslin-, Majolika prydnadspjeser.
Engelska, Böhmiska,Sachsiska, Porsliner,Fayanser,
Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar, Dejeuneer,Kannor,'
Skålar, Fat, Bordsuppsatser, Blomburkar, m. ni.

& en detalj).
OBS.!Extrabilligakoppar, (Nyamönster)stort

urval ifrån 3: 75 dussinet.
Lädervaror, Portföljer,Börser, Plånböcker, Resene-cessäires, med och utan inredning, mindre Kapp-
säckar, Resväskor m. m.
Fotografi-album, flere hundra mönster störstaurval,
billigast© pris,
Japan och Ohina varor (direkt importerade) största
sortiment, Säfmattor, Nytt, Nytt.
Förnicklade och broncerade järnvaror, Hyllor,Blom-bord, Etagerer, Paraplyställningar extra fina, Piede-
stallampor,Stafflier, Serveringsbord.
Vesuv billigaste Spritkök,
Gloria Petroleumkök, Praktiskt, Lukt och Eökfritt
(utan buller).
Broscher ifrån 10 penni till högre pris stort urval.

FredF. Edv. Ekberg.
Bageri&KonditorL

a <å Inl IL/;HL
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K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Nu inkommet:
Moderna kragar,, spetsar,

band>. sidentyg,, crepe
m. m,

ytterst MDigt

Skilnadem IS— l7.
Filial:Glogatan 4.

HufvudnederJag fOr Finland af {
Pepsin. Cone. Langebok.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,.Benzoe tvål.
Huste nioht.
Karlsbader piller,
Fellows Syrup.

hos- Firma

H. Elimin.
91Alexanctersgatan 9.

LIKÖR

LA »AULOISE.
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Generalagenter:
STOLZENBERG & BÖCKER,

Alexandersgatan 17. Telefon 2055.

Lamp-, Galanteri och Kortvaroaffär (en gross
Suison N&Mveaute's inkomna:
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åtfVfitflt IIHM SVrtNl INft VieehäradShÖfding, Utfor luridiska och affltamppdrag; köper och säljer aktierAll!UJUU UUll11 UInilUUUIIUj Helsingfors, Alexanderseatan l?« *o
värdepapper;ombesörjerpatentansökningaroch registre-
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