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Tidning för Helsingfors !>■< |Kaisaniemi
-S Värdshus, fC o,Teatrar och Konserter./Bad\

/oentrhl\
/ :N""2"-£l. \
/ Varmlufts- o \/ Basängbad Rekommenderas. \

|Kaisaniemen° Ravintola. §

la G. A. 'Wxekström.
Si
53 . Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag.
S P

1896.N:o 22. Söndagen den 18 Oktober.
9?DANIELNYBLIN, FOTO GRAF, Fab ansg. 31.
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Alla dagar ||g; 4 q;|||^« Alla dagar

Middagskonsert k,oerp?*^** '::: L Aftonkonsert
från kl. 3 e. m. J&.Hö" ÄT Jh. 0^T*.-A.KT JBKL Xji. från kl. 8 e. m.

K. E. Ståhlbe
AXEL PALMROOSyWacjasin du jMord.

FörstaAteliern 1tv. upp, (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -s-v f-\ rV\ f\ fi "D Å T?fP Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). ; I]£\J X \JV3T JAiilJJ.Ö Helsing-fors, Alexandersgatan17.

"Vizia-fKir.

h^j

J. H. WICKELS
wmmmit.

ÅRMKS piT\!£*|f|

Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (DiplömecThonneur) vidutställ-
ningen i Bordeaux 1895.

Lager af fina äkta iflnßPj
Cogosc, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,siéenvaror, ylletyger förIDamßappor, jacqueller,
soirée, visit é fivaråagsåräfiier. JSofialomßyie.

LORENS MALMSTRÖMSVi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända
specialitetei till innevarande saison. Herrekiperingsaffär

Damskrädderi under utmärkt ledning nu Unionsgatan 28,
(vis a vis Föreningsbanken),
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 18 Oktober 1896

7,30 e. m
För 6:te gången

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

öfversättning från tyskan af Frans Hedberg.

Personerna
Hr Swedberg,

(diilc Oauero, kunglig kommj^^^^^^^^^^^H
sarie Hr Malmstrom^^HSandor Barinkay, ung emigrant Hr Castegren.I

Kalmån Zupän, rik svingödare .Hr Riégo. |^i
Arsena. hans dotter Frk Gerasimowitseh
Mirabella, hennes guvernant. , Fru Bränder.
Ottokar, Mirabellas son ....Hr Hansson.
Czipra, zigenerska. " Frk Grönberg.
Saffi, zigenarflicka Fru Castegren.
Irma, Arsehas väninna ....Frk Bonnevie.

!Hr Wilhelmsson
Hr Lindh.
Hr Wetzer.
Hr Enström.

( Frk Spennert.
|::::z;

Pali
los/å
Ferko zigenare....
Mihaly J
Aranka j
Etelka J Arsenas vänninor
lika JIsboan, Zsupäns dräng Hr Beckman

Borgmästaren iWien. En härold. EnHykt-
pojke. Matroser. Zigenare med kvinnor och barn.
Drabanter. Grenadierer. Trumslagare. Husarer. Mar-
ketenterskor. Pager. Hofherrar. Hofdamer. Råds-
herrar. Folk. Handlingen föregår under lista och
"2:dra akterna iUngerska Temeserkonventet. 3:dje ak-
ten iWien. Tiden medlet af förra århundradet.

Mellan livarje akt en längre paus

Börjaskl. 7,30 och slutas omkr.kl. 10,bo e.m.

5P
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Signor Giovanni Cokinis
Första tenoren viddirektörMullers oporatrup

Giovanni Coldnis, hvars smältande tenor vakt en s
berättigadbeundran, har, ehuru föddGrek, från ung-
ar vistats iItalien där han jämväl erhållit sin musi
kaliska uppfostran och 1893 iMilano debuterade så-
som härtigen iBigoletto. Efter sin debutuppträdde
s:r C. under två års lidiItalien ochhar senast sjun-
git i Odessa och Moskwa, öfverallt hänryokande
publik och — kritik genom sin makalösasångkonst.

<4#^

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Lokakk. 18 p:nä 1896.

näytellään

Orleansin neitsyt.
(Die Jungfrau von Orleans.)

B-näjtöksinen murhenäytslmä (10kuv.) Kirjoittanut
Friedrich Schiller.

Henkilöt
Kaarlo VII,Franskan kuninga»
Kuningatar Isalicau hanen äitinsä .
Agnes Sorel, hanen lemmittynsä
Filiphyva,Btrgundin herrtua .
Kreivi Illinois. Orleansin bastardi
La Hiro, franskalainen ritari . ■

Du Chatel, kuninkaan kansleri .
Kheimsin arklcipiispa ....
Chatillon, Burgundilainen ritari
Talbot, Englantilaisten ylipäällikkö
Ka°stolf } Bnglantilaisten alipäälliköitä
Raoul, Lotliri-ngilainen ritari
Montgomery, nuori Walesilainen
Orloansin raatilierra ....
Thihcaut d'Aic, rikas maamies .
MarßOt, \
Louison, \ hanen tyttärensä .
Johanna, )

C|ande Marie, \ heidän kosiansaKaimond, '
liertrand, toinen maamies .
Sotilas

Oskari Salo.
Olga Salo.
Katri llautio-
Kaarle Halme.
Axel Ahlberg.
Evert Suonio.
Otto Närhi.
TaaviPeso/ien.
Kaarlo Keihäa.. Benjamin Leino.

/ Konrad Tallroth.
\ Eino Salmela.. Knut Veckman.. Aleksis Rautio.

Aleksis Rautio,. Emil Falck.
C Hilma Tähtinen.'

Helmi Talas.
V Maria Rangman.

( Hemmo Kallio.. lisakki Lattu
Knut Veckman.

Kuiiinkaan } "sim. hovipoiki / Mimmi Lähteenoja.
V_ Sirkka Hertzberg.

Franskasaisia, englantilaisia ja burgundilaisia ritareja ja sota-
miehiä. Kaatimiehiä. Hovikansaa. Airueita. Kuniukaan

kruunaus-kulkuun kuuluvia henkilöitä.. Kansaa.
Kuvaelmat:

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

Rheims'issä.
Eemissä.

2:nen. Kunikaallinen linna Clil
7:mäs. Rheims'in kirkon eduS'

talla.

4:jäs. Kuninkaallinen linna Cha- 9:säs. Vankitorni.
lons surMarn'issa. 10. Taistelukenttä.

s:des. Taistelukenttä.

nor^issa.

Lyhyet väliajat övat:6:en ja7:en, B:en ja 9:en sekä 9:en ja
10:en kuvaeimauvälillä,

PitkäO väliajat övat: 2:en ja 3:en, 3:en ja 4:en sekä s:en ja
6:en kuvaelman väliila.

Ovet avataanktlo 7. Näytöntä alkaa k:lo Va^
ja loppuu k:lo 11.

9,ökåne", Brand» & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontorß^fflSS ES.:-0 3

Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vidDirektionen.
Telefon 231 Telefon 231IsLc»33LtC3i* IN". ]Vt^,@fa.six3.ssci.-t£ii3L KTso X.I©

Oskar Fröberg.s= A. W. EKLUND & C:oG. Tahfs Juho Wirtanens
§KOAFFÄB.Kaserngatan 48. Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager afYlle- & Tricotva uaffär Specialaffär för

PORTMONNEÅR
OCH Viner & Spirituösa Ö. Henriksgatan N:o 3.

Störstalager af inhemskaskodon.Prima
gummigaloscher,äkta Collanolja m.m.BLOMSTERKORT.

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

billigapriser.

H
Försäljning af

Cognac, Rom o. LikörerSeclig annonsplats.
underkläder.

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

Unionsg-atanN:o 17.
Hjelt & Lindgren.

C; P. DYR IWBåWIi Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
AAIMJm^JLå±.åLk Porträtterivisitkortsformat a 6 mk. pr duss. (Catanis hus.)
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KÄRÄLD WttSÅSTJgRWäS Blomsterhandel, SkilnadgjiJNho.^
BODEGÅ ESPANO.LAFilharmoniska Sällskapets Helsigfors.

Försäljningiparti och minut afendast äktautländska
VJNfiR &

SPIRITUÖSA.

JUL US SJÖGREN
Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

IYlle- och frikolvaruaffär.I|Välsorteradt lager. Billiga priser. |
7:de Populära Konsert

iDBi*a.is.ca.li.åi*sliviset. Stort urval
Helsingfors' Rullgardinsfabriks Tisdagen den 20 Oktober 1896 vackra och billiga födelse- och namnsdagspre-

senter samt smakfulla gratulationskort.
tillvärkningar rekommenderas! Th. Baltsc§ieffskii's.

Sport-, Frimärks- & Pappershandel
Mikiiclsgatun X:o 1. Telefon \:o 1438.Säljas af nedanstående firmor

CARL BERGROTHSandudd Tapetmaunsin. N.Esplanadg.
H:fors K« Tapetaffär, Unionsgatan 32.

Josef Viberg, :\. Esplanadg. '61, 1tr.
P. Winter, 19.

11. Ekbom, Alexandersgatan 17.
Jolm Paischcff, Bninnsgatan12.

A. llellman. Alexandersgatan 48
Finska Industrimagasinet.

Ouverture till op. La Pincesse FabiansgatanK:o 29,
Tl-fon N:o 750.jaune" Saint-Saens

Brahms SPIRITUÖSA och YINEaUngersk dans (ny)
Nocturn (ny) . .Barngarderoben Sitt. såväl på originalflaskor som litervis från fat

HamerikJudisk trilogi
te-Telefon 1968.Unionsgatan 28. 2 tr. Ouverture. Lamento. Sinfonia trionfale

Beställningar emottagas SS
=3* * ffMDvorak.Carneval, ouv.rture <ZSr\

Konsert, för violin (l:sta satsen). Beethoven
(Herr Charles Gregorowitsch.)

I:sta Klass \

f Badinrättnir
Wladimirsgatan 32. /

J. W. Engberg.

A Q Seeck

Wml \oiJir Alexandei-og.36,
T. 71.

Kajanus

BachAir, för stråkorkester
Spanisch" Moszkowski.

Itramit & ltioiiiberg R Faltins pianomagasin
R. E. WesterlundSpecialitet: Velocipeder och Skidor.

RfJWßffWabrikantea j,k. Starley är Englands äld-
Konserten börjar kl. 1/-2 8 e. ni.

N. Esplg 5
sta velocipedfabrikant och. skaparen af den
nuv. velocipedtypen. Hans valspråk är allt
af det bästa.

Med dennarciaskin hnr n,w «aann*iFin.
Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinosland tagits bland annat följandeInris
\

\
\ipris Dickursby 7 km

i stort urval.
5 „

I„ 10 *

V s#*äj(H_*___^
1 „ Clralmiv
1 „ do 5 *^^BI „ d:o 10 „ T^lI „ Viborg 60 „ :^B
I „ Uleåborg 30 „ .!«
I „ Wasa 60 „ d. W
I „ Viborg 1 „ d.
I Åggelby in d.
L „ 3'/.. „

O/"vm
Sl/vm.»/„...

7/B.

mwmßmßwwwmwmwmwm^

1 „ d:o 10 ■
I „ d:o 10 ^" Hagelstams bokhandel.1 » ,Åbo 2 „ „ »>/.*.I„ Åggelby 1 „ „ i/x- (Enskild.

ClfiWelaiid-maskinerna ridas af den förnämavärl- Endast god kvalitet!
(Bolumßia!den iAmerika.

StyiPäEl är icke allenast Österrikes utan äfven konti- jVioderne juristnentens förnämsta velocipedfabrik.

Ett års garanti föralla maskiner, förutomSty-ria, hvilka garanteras för två år. och andra vackra illustrerade tidningar
och tidskrifter. Stoavsrs SirsijlEtt års garanti för Dunlops och. Schiönings

prima luftringar.

g»v ÄboTHelsm^iorsTvViborg

Sftaffir!Ett stort antal utländska tidskrifter
börjany årgång ioktober.

fä
@

Gratis erhåller hvarje velocipedköpare ett å
5,000 mk lydande olycksfalHörsäkringsbrefiKullervo,
hvarigenomhan försäkras mot olycksfall såväl undervelocipedåkning som skidlöpning. Hvarje hos oss
köptvelocipedär därtillbrandförsäkradförettår framåt.

Axel Wlklund
©
f3Vlils.£%ol@s:, 19.

Telefon 2017. Hagelstams bokhandel
HperaÄailaren, Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.

I

g

Entr'-acte.
(10 okt.)

Säsongens förnämsta och betydelse-
fullaste tilldragelse — Konst-
närernas Utställning" i Atenseum —
har i dessa dagar tagit hela vår elit-
publiks uppmärksamhet och intresse i
anspråk.

Och den, som önskar att inom ett
begränsadt område få skåda ett pano-
rama, hvilket omfattar lifvetsmångfald
och fantasiens djärfväste gyckelbilder,
blir visserligen i tillfälle att få sin
åstundan uppfyld på den tafvelexposi-
tion årets salon företer. En storartad
och växlande rikedom imotiv, färg och
behandlingssätt gör sig tydlige skönj-
bar bland dessa 173 inramade dukar,
utstälda af sammanlagdt 55 artister,
äldre och yngre.

Naturalism, symbolism, realism fan-
tasteri och hvad namn de olika mäl-
ningssätten än må betinga sig, täfla
på utställningen om åskådarenes upp-
märksammande.

Genast vid inträdet i expositionssa-
len möter blicken en majestätisk syn.
Detta i ordets hel* bemärkelse, såväl
hvad föremål, som utförande beträffar.

Och endast tanken uppå, att den
fortsatta expositionstidrymden gör det
möjligt att fä återskåda dessa master-
värk signerade af vårt lands störste
konstnär, förmådde åskådaren att på
vernissage dagen, slita sig lös från an-
blicken af de härliga dukar, hvilka re-
presentera Albert Edelfelts unika konst.

Tyst i en beundran närmande sig
andakt defilerade den inbjudna, ele-
ganta societeten framför dessa konst-
värk, bestämda att trotsa tidens glöm-
ska och olika konststadiers växlande
smak.

Bland de sjutton taflor hvarmed Al-
bert Edelfelt prydt expositionen,taflor,
hvilka iörsätta den mest raffinerade
konstkännare iextas och öfver hvilka
lika fulta kunde appliceras skaldens
ord: yjDet höga är enkelt, idikt som
i konst, ett barn kan fatta dess me-
ning" — bland dessa dukar tilldrager
sig särskildt uppseende ett hänförande
kvinnoporträttisvait omgifning,kamée-
artadt, själfullt, obeskritbartiden idea-
liska skönhethvarmedkonstnärensnobla
pensel återgifvit det.

Och där, oingifven af sina nya konst-
värk, midt bland en samling af beun-
drande landsmän rörde sig medensam-
stående älskvärdhet och världsmanna

elegans mästaren själf; sålunda för-
höjande den stolta, varmakänsla hvarje
åskådare härstädes erfar vid blotta
namnet Edelfelt.

Utrymmet i detta blad tillåter ej
ens en antydan om alla andra utställ-
ningens sevärdheter. En öfverfiödig
sak för öfrigt, ty man behöfver visst
inte vara utrustad med spådomsgäfva
för att förutsäga det en storartad till-
strömning af beundrande åskådare är
att motse
Isin helhet torde expositionengifva

ett mera helgjutet och gediget intryck
än förut under de föregående artistex-
positionerna varit fallet.

Törhända kunde yttermera någon
ung adepts förstlingsarbeten till fromma
för sin upphofsman — eller kvinna,
lugnt kunnat refuseras;men— alla sätt
äro bra, utom de tråkiga och där eu
omogen pensel eller en kuriös duk lå-
ter åskådaren med ett diskret löje
komma ned på jorden igen, efter den
flykt dit de stora, fullödiga konstalst-
ren fört honom, där har den halfgångna
eller otympliga konstskapelsen tillfreds-
stält ett rent mänskligt behof af om-
växling och värkar befriande isamma

grad, som en naivt grof ordlek eller
ett brutalt infall värkar hälsosamt midt
upp i en af Shakespears allvarligaste
dramer.

Från det sublima till det löjliga är
ju steget ofta kort nog och inom denna
utställningslokal finner man, utan att
vara skämtare ex professo, satsen be-
sannad men hufvud.saken är vunnen:
ett varmt, pulserande lif möter oss
från alla håll och det bizarra och fam-
lande i konstväg är dock — liksom
vantro i religionsvag —

att föredra
framför frånvaron af själfständig, for-
skande litaktighet.

Konsten har rätt till en Sturm und
Dräng-period. Ifrån den går sedan de
klargjorda, höga andames värk fram i
omfattande konstnärlighet.

Årets konstexposition utgör ett ekla-
tant bevis uppä vår unga konsts frain-
skiidt, den rastar ånyo en ärofull runa
ivar mälarekonsts annaler

Tourbillon

Rapsodi n:o 2

Program

PAUS.

PAUS.

dCarijoré! t©
©
©
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-U "a'SJOfdt arbete behöfver ickß vara (--; med hngaGlogatan 3



AIEL PIHLIiCtIHI Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

Jill Tnma k ti
Helsingfors London Wiborg.

Stort lager Velocipeder, Engelska, Ty
ska och Amerikanska.

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

Ett ständigt välförsett lager Veloci-
pedtillbehör till moderata pris.

detReparationer af alla slagiran^^H
minsta till det största arbete utförespa

samt till möjligastdet
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

SVENSKA TEATERN.
Tisdagen den 20 Oktober 1896.

kl. 7,30 e. m.

Gästuppträdande af

d?rw *3iilia %3'CåRånsson

$Carr €^ore SvennSerg-
JJbonnement N:o 5.

För l:sta gång-en

Tipraisihtosln.
Skådespel i4 akter af Artur Pinero. Öfversättning

från engelskan af P. Staaff.

Personerna
Sir George Orrcyed, baroriet Hr Wilhelmsson.

och

Hr Lindroth,

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

Frk Liljander.
Våra dagar.

Hr Tore Svennberg
Fru Julia Håkansson,

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

Kapten Hugli Ardale
Auhrey Tanqueray
Cayley Divmnile .
Frank Misquith. .
tiordon Jayne . .
Morse
Lady Orreycd. . .
Fru Cortelyon . .
Paula
Ellen

*) Aubrey Tanqueray
**) Paula

Huru skall folk kunna veta, att man har något bra till
salu, ifall man ej vill annonsera därom. Wanderbilt.

f \1tf Finska Telegrambyråns\

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

förmedlar utan några extra kostnader lör
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,

Afhämtning af annonser vid
tillsägelse pr. telef.% » <+- *

Ett enda manuskript! Ett enda betalningsställe

m

CO
P5

G. W. RELANDER,
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA, Ledig annonsplats

order till landsorten orngå
ende prisen städse

billigast.
"WTiUieliase. KTrc -4.

Telefon 1803.

Gambrini Resfaurant.
Köp endast M. N. PAPPES

omtyckta och välsmakande

HRTTIPQ AT^HH1W Y&I
Till salu hos alla

varuh;

€melie T)egerholm.
JLIQntIOnQP i välläsning, reciterande af vers, in

studerande af roller,

Cigarrer.
TVkorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till-

behör för glödritning & snidning s. s. mönster,färger färnissor, vax m. m.— Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigastepriser,
Finsk KonstslöjdUtställning.

Mikaelsgatan I. Telefon*8893.

välförsedda kolonial-
ainllande.

Brunsparken 12
Tr. kl. 10—11. o. 4—5

Glasvaror \
tillmycket billiga priser i

Mikaelsgatan N:o 17,
midt emot Jernvägsstationen. g

! ll_
Vi 1 1iniinnuiii11unimii.ii ii1:111ii1 1ii111/

indgreris
Borst & Penselfabrik

Hödbergsgatan 9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus
Rekommenderar sina prisbelönta

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

C. E. Lindgren.

Original
Singers

symaskiner
hos

V. Grashoff
39 Norra Esplanad-

gatan 39
Äldsta symaskin-
affär i Finland.

r. .;=nn-r ^.,.^.Ei^.t,^.^J

Hemgj.

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Stort &välsorterat lager

eloeipedtiWbehör
löevär- & jagtredskap
■symaskiner
Ihos Fritz SchriSder.

O: pH
5 olill
p J" ObslNaumanirsiitmarktä

Helsingfors—
Åbo,

N. Espl.gg. 37.Germania velocipeder.

Guldsmed
K. LILJESTRÖM

35 N. Esplanadgatan
(Wredes hus).

Mefon 1427.

c<
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Röls.

Jacob J^einkes
Papyrosser
och

»Finland i bilder."
Redaktionen af Programbladet har

blifvit tillsändt femte häftet af detta
af oss redan tidigare omordade förträff
liga planschvärk. Häftet, som inleies
af en vy från Fredriknbamn jämte en
del af den gamla fästningsmuren, be-
kantgör för öfiigt genom fem ypper-
liga, planscher Högland och dess sär-
egna natur och förhållanden. De öfriga
bilderna äro till större delen in- och
exteriörer från våra uråldriga herresä-ten: Ar.jala, Sarflax. Malmgård ochEi-lov Til

' °
lax. j^uru ännu sex häften återståaf .Finland ibilder" kan man redannu fälla det totalomdöme om bildervär-ket, att detsamma till alla delar kom-mer att uppfylla den mission, som af-
sedts ired detsamma, nämligen att upp-öjalpa kunskapen och kännedomen om
vart fäderneslands nalur och folk, en

som tyvärr de flesta af lan-e« bildade medborgare sakna. Vig^tulera förläggarenetill det storartade
resultatet och hoppas, att all den möda

cli de kostnadtr, som blifvit nedlagda
P värket, måtte godtgörasgenom hög-sta incjliga prenumerant^ffra.

Ciceron

Notiser.
— Ordensutmärkelse. Direktören

för Stadttheater iBreslau, d:r Theodor
Loewe, har af tyske kejsaren dekore-
rats med Kronorden, 4:de klassen.

— Å Centraltheater iBerlin gafs
den 15 sept. utstyrselstycket Eine
tolle Nacht" för 3OO:de gängen. En
ny utstyrselfars PEine wilde Sache"
skulle uppförasilördags.

—
För 75:te gången uppfördes déö

10 st-pt. farsen Sibardier" af
Feydeau (Spökhotellets" författare) å
Neues Theater iBerlin-

'—
Pristäflan. Tvåhrié katolska för

eningar iMilano hafva utfäst pris för
de tre bästa nuoraliska stycken med
ViJkor, att densa endast fä innehålla
manliga roller, emedan uppträdandetaf
fruar ocb flickor pä en scen redan i
och för sig vore omoraliskt.

— IKassel uppfördes på Sedan-
dagm å Köningsstädter Theater för
första gången ett a. k. historiskt lust-
spel i 5 akter af en ung författare
Bruno Lindner iLeipzig, betitladt Am
Hofe zn Kassel", och mottogs välvil-
ligt. Icke illa till idén, påminner det
vid Jerome Napoleon» hof spelande
stycket mera om en operettlibre'to än
om ett lustspel, skrifver en recensent.

— AlphonseDaudets romatinSapp-
ho" har omarbetats till en libretto,som
sättes imusik af Mas^enet,

—
Déri äldsta af alla pianister,

en samtida till Pield, Thalberg, Men-
delssohn, Chopin, ja lill och med till
Beethoven, är den iBuffalo (staten
N*w York) lefvande Antoine de Kontakt,
iödd 27 okt. 1817 iKrakau, Vida be-
kant genorfl siv pianokomposition BLe
Reveil du lion". Den gamlepianovir-
tuosen har nyligen beslutat sig för en
konsertresa och gaf för ej längesedan
en konsert iSiogapor,om hvilken där-
varande nFree Press" berättar att mä-
staren spelade ännu allt jämt briljant, ,
och baundransvärdo var framför allt |

hans minne, som ej en gång svek ho-
nom dä han spelade utantill Beethovens
sonater. Vid slutet af sina konserter
speladehan alltidsitt ofvannämda stycke
»Lejonets uppvaknande". Den snart
80 ärige pianisten tänker utsträcka sin
konserttourné till Frankrike och Ryss-
land.

~ Från Breslau telegrajeras den
15 sept. Vintersason å ska adtthea-
ter öppnades med en förträfflig före-
ställning af Friskytten". De gamla
bepröfvade krafterna hafva bibehållits
åt vår opera och några nya hafva för-,
värfvats,

— Åk. Schäiispiélhaus iBerlin
förbereder man första tippförandet al
Henrik Ibsens En folkfiende" (Em
Yolksfeind). Hufvudrollen skall utfö-
ras af Georg Molenar. — Under lop-
pet af d^nna månad kommer Theodor
Körners att gå öfver scenen
i ny instudering.
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ALEXANDERS TEATERN.
Ifalienska operan.

under ledning af direktör N. MUIIe r
Söndagen den 18 (6) oktober

10:de föreställning af l:sta abonement

LAMMERMOOR.LUCIA IF
Opera i3 akter. Musiken af Donizetti.

Luciens parti utfores af S:ra V. Colombati
Personerna:

Lord Henrich Ashton Sig:r G. Pimazzoni
Sig:ra V. Colombati.Lucie, häioiyiysteiM

Sir Edgar Raveswoo^^^^^^^igl^Den^rornaoi
Baimond Bidebend Sig:r L. Ferraioli
Alina, Lucias väninna Sigrra V. Paganelli
Norman, hufvudman öfver mi

litären i Raveswood slott Sig:r N. Ouiini.
Lord Arthur BökL.w Sig:r L. Lazzarini,

Damer,cavaljerer,Ashtonspartisaner,innevånareiLam-
mermoore, pager, militärer, knektar.

Händelsen försiggårislutet af XVI seclet iSkott-
land, endastislottet af Raveswood och iruinen

af Wolferagsturn.

Kapellmästare:Sig:r G. Spatjeck.
Kegissör:Sig.T Q. Ourna.

Början sker kl. Va8 eft. m

Bästa medel för munnens
och hudens

BS^,~a) Kontor: Kateriigatan "iT. ;:"|

k
ffnmk tyfoidfeberns, difierin^o^Tl^^l

W:m FKRF R n. Cnnnac-. Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178— Helsingfors.

J. C. MiEXMONTAN
Innehafvare:E. Wyberg,

diner & Spirituösa.

vård.

liAe-Ai^Asamt^Sni

TEATERN.ALEXANDERS
Ilaliensha operan

under ledning af Direktör N. Miiller.

Måndagen den 19 (7) Oktober 1896
Andra abonnementets första föreställning.

Hugenotterna.
Opera i4 akter.Musiken af Meyerbcer. TextafScribe

Personerna
Margaretheaf Valois,Henrik den

IV:s brud
Grefve de S:t Bris, (U^^t^^^^^M

Louvre .. .H
Valentine, hans dotterH

Sig:r L. Perraioli,
Sig:ra M. Bruno.

Grefve de Nevers ....
De Kosé
De Tore
De Tavan > partisaner.
De Marju
De Retz >
Racul de Nangi,protestant
Marcel, hans tjenare . .
Urban, Margarethas page
De Maurevert, St.Bris vän
Bua-Rosé, soldat ....
Grefve Nevers tjenare .

.Sig:r N. Muller.
(S;g:r L.Lazzarini.
Sig:r O. Serra.

N. Curini.
Sig:r E. Tibiletti.

lSig:r B. Fusci.. Sig:r G. Cokinis..S:igr E. Gandolfi.. Sig:ra E. Schau..Sig:ra D. Dgenari,.Sig:r L Lazarini..Sig:ra P. Gallina.
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Hofdamer, Kavaljerer, Soldater, Studenter, Zigenare,
Folk, Pager, Gossar Munkar etc. etc,

Händelsnn försiggåriAugusti 1572. Två förstaak-
terna iTurin och resten iParis

Stomatol Regissör:Sig:r D. Ourna.
Kapellmästare: Sig:r G. SpafjeokcStomatol tandpulver

Stomatol tandpasta Början sker kl.7'/2 eft. m

Angbokbinderi Fabriken FENIXAktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

14 Eriksgatan 14 Tel. 92
Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier för plansch-& kartupp-
fodring, Reklamskyltar m. m.
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Brefpapper inj. Lndv. Hartwall.
Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

Helsingfors, Alesandersg. 26.

Fredr, Edv. Efcherg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52.
Helsingfors.

Telefon 169,olinierade.
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

Firmatryck utföras billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.
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GENERALAGENTER:
17. Telef.2OBS.

Parakan Salak Tee
ifrån Parakan Salak

Parakan
Absolut kemiskt rent, fritt från alla för hälsan skadliga beståndsdelar,aro-
matiskt och välsmakande har för sin utmärkta kvalité och fina arom till-
vunnit sig allmänt erkännande, och har å senaste hygieniskaoch världsut-
ställningar erhållit de högsta utmärkelser.
Största garanti för ren oförfalskad vara, sälies ioriginal förpackning nr
V» Vio- V* Va kilo. & P

Obs ! Netto vigt!!
.Parahan Salalc Tee .tengfjiir den största garanti, ty hvarje köpareäger
rätt att, kostnadsfritt låtä£ijjj£lersöka dess äkthet å härvarande kemiska la-
boratorium.

MARL

Tee Qnderneming,

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Nu inkommet:
Moderna kragar, spetsar,

band, sidentyg, crepe
m. m.

ytterst billig-t

Skilnaden 15—17.
Filial :Glogatan 4.

Ilufvudnederlag förFinland af
Pepsin. Cono. Langebck.
Korties Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nieht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup. y

hos Firma
H. Ellmin.

9 Alexandersgatan 9.
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BTOIZENBEEG-& BÖCKER,
Alexandersgatan17. Telefon 2055.

Java, Åssam.
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Salak Tee
3) Äkta Parakan Salak Tee erhålles endast genom undertecknads parti-

återfSsäljare8 g EsPlanadSatan 37 °<=h hos nedanstående

N. Kochtomoff.li. M. Brondin,
N. A. Turden.
A. Johansson.
A. Holmström.
G-. A. Isaksson
K. G. Jalonen.'

Fr. Nyman. J. F. Lund.
K. G. Ohman. Verner Hedberg.E. V. Etholen. Hjelt & Lindgren,
A. Fred. J, Hyvärinen.A. V. Henriksson. F. É. SundettC. Antson. A. Silvo.Hfors Allm. Emisumtionsför. butiker.

S. Johansson.
Fru Lavrevs

CJÖMLE.
CS-en-axa-lagre^t förKnland «fe Eyssland.

J. H. Dahlgren.
A. E. Isaksson.
K. E. Wassholm
P. Jääskeläinen.
E. Lönnberg.

ållVnlffll lllfil tinf(I VieehäradShÖfding- nt?r Jn"liska °ch affSnrappdragr; köper och säljer aktieriiUTUliat UUllil OTflliljUUJjUl Helsingfors, Alexanderseatan l?o 52
TärdePai>Per,- ombesörjerpatentansökningar och registre-

&
- so-4i«*n in.o O^ ri,,g af varumärkeniFinland och de flesta andra land.
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