
Telefon 2022. PpOfjUCitO*^ ESD9QnO 6S Vinerna ha blifvit undersökta vidHrfors^ir^lÖkningssfiM
Försäljer Spanska viner från varldsrirman J. Ba- ■ iwv*mv » w w ■— »-> j-. »-* ;_j w 4(Jr lifBmedel och befunnits vara rena oförfalskadeDarnrriner. And

_||^ y C:o'iBarcelona till billigaste priser. Butik: Unionsgatan 28. lyserna finnas till påseende.
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10 penni,

K^rogram^laåeJ^
Tidning för Helsingfors

/Bad\
/CENTRAt-X

/ Varmlufts- o \/ Basängbad Rekommenderas. \

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

N:o 9. Söndagen den 20 September.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

SVENSKA TEATERN. -ga, H,inc3L © c*3 O:o.■*-$-

Söndagen den 20 September
7,30 e. m.

För 3:dje gången cv

—il?err r\al/aktorn. IT*
s
ed

■4->
CÖ
8)
CO—
töLustspel i 3 akter af Cb. Bossu & Edv. Delavigne.

Öfversättning.
Personerna "4-"co

eösr.Yicomte de Sollgnac. pensione-
öfverste Hr Riégo.

■FrkJeanne, hans fru
Jules, deras son, löjtnantvid dra-

gonerna Hr Hansson,

Marguerite, de Solignacs syster,
enka Frk Grönberg,

Clemence, hennes dotter Frk Bonnevie.
Adrlenne, Marguerites sällskaps-

dam Fru Riégo

Paul de Fouchy,kapten vid dra-
Hr Lindroth,gonerna

Don Esteban Salusto Hr Malmström.
Siréne, dansös Frk Gerasimowitsch.

Julie, hennes kammarjungfru .Fru Castegren, Signor Hector Gandolfi
Claire,Margueriteskammarjung-

fru Frk Spennert. Signor Hector Gandolfi är erkändt en af det
här gasterande italienska operasällskapets bästa för-
mågor och stödjepelare. Hans djupa, välskolade bas
och storartade spel vunno senaste vår särskildtiMe-
fistofeles parti i „Faust" med rätta allmänt erkän-
nande och bidrogo utan tvifvel till. att denna här ti-
digare flere gånger gifna opera då förskaffade direk-
tör Muller många fulla hus.

Louis, Pauls kalfaktor Hr Castegren
Adéle, i tjänst hos Siréne Frk Liljänder
l:sta och 2:dra akterna tilldraga sig å Marguerites
landtgods nära Paris, den 3:dje hos Siréne iParis,

(Tiden den nuvarande). Vi uttrycka vår glädje öfver att åter se honom,
öfvertygadeom, som vi äro, att han nu liksom senast
skall blifva publikens förklarade gunstling.Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10 e. m

„Skåneu, Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontorß^MlS!SgE£" 0 8

wi-ri/Ua Tar
t Hotel Kamp

iVIIQQcigSKOnS6FI, Wiener Damkapellet
från kl. 3 e. m. j^TSTIV j-^aJ*. JESLjTA.

(/> Kaisaniemi
Värdshus.

iKaisaniemen I
G. A. WickströmjH

1896.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Syyskuun 20 p:nä 1896.

Kello 8
näytellään:

yli-tirehtööri.Herra
(Monsieur le directeur.)

3-näytöksinenhuvinäytelmä, kirj. Alexandre Bisson ja
Ferdinand Carré.
Henkilöt

De La Mare, ministeristönyli-tireh-
tööri Adolf Lindfors

Lambertin, [Oskari Salo,

IKonrad Tallroth,
<Krut Veckman.

Charladoß,

Lardillac, miehiä
Bouquet, lisakki Lattu.

Liégeois, Evert Suonio

Bunel, ministeristönvahtimestari.Hemmo Kallio,

Rouva Mariolle,LambertinÄn anoppiJSaimi Kahilainen

Susanne, hanen vanhempi tyttä-_^_^_^_^_^_^_^_[
rcnsiiß Katri Rautio,

Gilberte,hanen nuorempityttärensä,
Lambertinininpuoliso. . .Olga Leino,

Pingouin, Chateauvieux'inpormes-
tari Taavi Pesonen

Adéle, Hilma Tähtinen,

Hippolyt, Eino Salmela,

Gentil, Otto Närhi

Aika: nykyinen,
Paikka:Ensi näytös:Pariisi, Lambertinin asunto,— Toinen näytös:Pariisi, sisäasiain ministeristö.—

Kolmas näytös: Chateauvieux,aliprefektin asunto.

Ovet avataank:lo 1/2S. Nä)töntä aikaa k:lo 8
ja loppuu k:Io 11.

m

Alla dagar

«
tu—

Kin __m a o>■ -i -i FörstaAteliern1 tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -m /"\ nn /~\ I^i T> A TT^. H*. ÖtaJLllDerg' Andra Ateliern4 tr. upp. (Billiga priser omk pr duss). I< U ± UVJT±t ilXl.ö Helsingfors, Alexandersgpatan17.

J. H. WICKELS
»iaiati.

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

Grundadt "_D^ _JV -« **- «
år 1827 -* "*» ft«

Billigaste premier. Snabb och
Telefon 231.

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

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

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

yWagasin du jNord.
Qamßappor, jacquetler, siåenvaror, ylletyger för

soirée, vist! & Hvaréaysåräßler.
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa våra kända

specialiteter till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning
Ryska Rrandförsäkriiigsbolaget Q^Hf

liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen
BLontor 3>J". 3VEag£*!3ii3.!3g;£tt£t:ö. 3»":0 1.

Wasenius Sa Be illilÉlll.
i

Aftonkonsert
från kl. 8 e. w

AXEL PALMROOS
"\7~sja.a-£fä.r.

Lager af fina äkta VillSPj
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

J2oßalom6yte.
LORENS MALMSTRÖMS

Herrekiperingsaffär
Nn Unionsgatan 28,

(vis å vis Föreningsbanken),

Telefon 231

Oskar Fröberg.==
Kaserngatan 4S

Specia.la.£fäLr för
PORTMONNEÄR

OCH
BLOMSTERKORT.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

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

gummigaloscher, äkta Collanolja m.m.
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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1 Försäljning af Rudge-Whitworths iCoventry i
och Claes & Fletltjes iMiihlhausen

VELOCIPEDER,
IPerssons Svenska Stickmaskiner, i

ULLGARN
irikt Urval:

Zefir- & Kastorgarn, Maoramé, Virkgarn,i1Fiskargarn, Märktråd, Rulltråd, Nålar till alla i
jfc slags stickmaskiner,Barnkostymer,Tröjor,Strum- ijfj por, Damasker, Vantar etc. i

Beställningar på, all slags maskinstickhlng |
1 emottages. I

Mikaelsgatan 2. Telefon 1332.
Th. NEOVIUS.

HageIstams bokhandel,
In- och utländsk literatur.

Konst- och pappershandel.
Enda kommissionär för fransk literatur i

Finland.
Nya böcker:

Landtbruket iFinland af Gfösta Grotenfelt
Lifförsäkringsbo/agens vinst af Fr. v. Enge-

ström.
Kär/ekens fria religion af E. Favorin.

R. FALTINS PIANOMAGASIN
R. E. Westerlund

N. Esplg. 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

'j^~l \Sfe
#

V*.r3^^^"^ %^' i
(§§ EiulastgoaKvalitet! @
8 eolumSiai ||
(Öj§ *3Cartforå! (ÖJ

H Sloevers &reif! ||1 JÄijjjffr/ b
1 Axel Wiklund 1
(ÖS ° ®|s Abo, Helsingfors, Wiborg. ||f

JULIUS SJÖGREN
B^^^^3HkäelsffäTä^^^^Ce^^älsln^MM_

Ylle-- och frikoivaruanar.
i Välsorteradt lager. Billiga priser.

Helsingfors' Rullgardinsfabriks
tillvärkning-ar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetniiurasin, X. Esplanadg.

H:fors Nya TapetafTär, Unionsgatan 32.
Josef Wiberg, N. Esplanadg. 37, 1 tr.

T. Winter, Skilnadsg. 19
11. Ekbom, Alexandersgatan17.

John Paischclf, Brunnsgatan12.
A. Hellman, Alexandeisgatan 48.

Finska Industrimagasinet.

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

J. NEUMANN.
FAUllIK:

Humleherg JV:o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten3 (Spennerts hus) tel.933. Södra
Esplanadgatan 2, telef. 928. Saluhal-

len 70—72. Telefon 2125.

I:sta Klass \.

f Badinrättning
Wladimirsg-atan 32. /

J. W. Engberg. >s

Barngarderoben
Unionsgatan 28, 2 tr. Telefon 1968.

Beställningar emottagas.

Sforf<£ välsorteratlatCD■ap
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■Velocipedtillbehör

SYMASKINER
Fritz Schröder.

.■» » r. ■ , ■ , Helsingfors— Åbo.a. Germama velocipeder. N Espl.g. 37

tfiranål i<Btom6erg.
Specialitet, Velocipeder och Skidor

«E_S» __)

Wai -A

_-_S__

RQygp.fabrikanten J. K. Starley är Englands äld-
sta velooipedfabrikantooh skaparen af den
nuv. velooipedtypen. Hans valspråk är allt
af det bästa.

StyPiSär icke allenast Österrikes utan äfven konti-
nentens förnämsta velocipedfabrik.

UlßVßlåHll^maskinerna ridas af den förnämavärl-
den iAmerika.

SllllbCflltlS sakna sitt motstycke iprisbillighet.
Opßl"maskuierna äro Tysklands bäst ansedda'velo-

cipeder.

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

Ett års garanti för Dunlops och Schiönings
prima luftringar.

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

Brandi & Blomberg
Mikaelsg. 19.

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

Henning Lignell,
Central Passagen H-fors

\ fVOkVW ,MV/OUMABkj ..GAM
\

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
3Billigrt! llBillist!

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

Th. Ba.tscheffsksj's
Sport-, Frimärks- & Pappershandel

Mikaelsgatan rVro 1. Telefon N*:o 1435.

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29.

Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på originalflaskor som litervis från lat.
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Operakällar
Entr'-acte
Aino Achté!

Gömmer sig icke redan blottidetta
namn, fullt af myth och poesi, ett
smekande välljud, hvilket gör namnet
predestineradt, att ofta och med tjus-
ning blifva upprepadt?

Men också är det ingalunda endast
en slumpens lyckträff, att Aino Achtés
namn redan har konstnärlig klang och
är förbundet med stora förväntningar;
ty man torde trygt kunna säga, att
denna unga, förtjusande sångerskas
stora begåfning är blomman af en länge
samlad kraft, frukten af ett rikt och
välodladt utsäde isångens lustgårdar.

Aino Achté har haft ovanligt rika
håfvor att arftaga. Ifrämsta rummet
af sina föräldrar, men dessutom jäm-
väl från en tidpunkt, en årsföljd, un-
der hvilken tonernas konst skar de
vackraste lagrar inom den konstnärs-
värld där konstnärinnans vagga stod.

Dylikt kan ej vara utan inflytande.
Det musikaliska intresse, hvilket, tör-

händal förnämligastgenomkapellmästar
N. Emanuel och senare at B. Hrimaly
väcktes till lif och utmärkte Hrfors för

ett par tiotal år tillbaka, hade att upp- j
visa förvånansvärdt lysande resultat.

Förutom det uppsving musiklifvet togI
inom konsertsalongen, äflades bäggei
våra teatrar om, att värdigtkunna upp-1
föra mastervärk af de främste tonsät- 8
tare. Under en, jämförelsevis, kortI
tid, blef vår musikälskande publik så-

'
lunda i tillfälle att härstädes få höraj
operor af första rang.

På Svenska Teatern gåfvos, under
den kombinerade talpjes- och opera-re-
gimen

Kronjuvelerna, Muntra fruarna,
Martha, Friskytten, Wilhelm Tell, Den
stumma, Hvita frun, Robert, Maskerad-
balen, Traviata, Rigoletto, kärleksdryk-
ken, Mignon, m. fl. operor medan på
Finska teatern jämväl under lifligt bi-
fall uppfördes: Norma, Judinnan, Tru-
baduren, Lucretia Borgia, Zar och Tim-
merman, Linda, Barberaren, Faust,
Don Juan, Hugenotterna, Fra Diavolo
in. fl. m. fl

De största, me3t fordrande partierna
i flere af dessa senare pä finska sce-
nen gifna operor ujöngos då af Emmy
Strömer-Achté och många sångroller ut-
fördes desslikes af herr L. N. Achté.

Själfva luften börha dallrataf sköna
toner, rundt om den lilla Aino, som

nu i sin tur har att bärga vackra skör-
dar, till glädje för sig, sina begåfvade
artist-föräldrar och till ära för det fo-
sterland, hvilket jublar vid sina barns
framgång och seger.

Vår bästa lyckönskantill Aino Achté,
Tourbillon

Från Stockholms teatrar
Dramatiska teatern har någon tid

gifvit ett par nya svenska originalstyk-
ken: „Vindrufvor" af F.Nycander och
„Kardborrar" af Ernst Lundqvist.
|„Vindrufvor"kallas för bagatell,hvil-
ket den också är. Men versen är fly-
tande och det hela harmoniskt nätt och
käckt ungdomligt.

„Kardborrar" ironiserar en,åtminstone
i Stockholm ganska vanlig epidemi
bland unga damer

—
tenorfebern. Dess

författare har icke varit så blygsam,
utan titulerat sin bagatellkomedi. Pje-
sen är ganska roande och skulle vara
det ännu mer, om de förekommande
ansatserna tillmoraliserande voro borta,
och slutet ej fått en så konstlad och
hjärtnupen anstrykning.
Ibåda dessa små pjeser är fru Hart-mann den dominerande. Som den lille

grefven är hon mycket näpen i den
klädsamma gustavianska dräkten och
hon har godt tillfälle att briljera med
sitt goda humör och sin alldeles sär-
skilda begåfning för pojkroller. Skada
bara, att en så stilig pojke skall slösa
sin varma courtoisie pä en så ledsam
Majken ...

med

Som efterpjes gifver man „Ett re-
sande teatersällskap", hvars klassiskt
vordna repliker fortfarande uppväcka
munterhet. Hr Personne är öfverdådigt
rolig ... hans Öländer är en värkligt
humoristisk typ. Däremot kunde gamle
Sjövall bestämt vara roligare. Ilai^ricke den vi drömt oss.

Södra teatern har numera__|
„Guldspindeln" —

börjat sin s
så nu spelahela sex teatrar hvarje kväll
i Stockholm, d. v. s. flera än iså stora
städer som Wien eller Hamburg. Där-
för är det icke heller besynnerligt om
här och där iteatersalongerna en viss
tomhet är rådande. „Guldspindeln;< är
ett halfgammalt lustspel af Franz vonSchönthan, hvilket på sin tid vakte
mycken fröjd. Den tillhörovillkorligen
de roligare tyska farserna. Bristen på
åskådare gör emellertid, att man ej
senterar den sä mycket, som annars
skulle vara fallet. Ty säkert är, att en

©n. Middags- & Aftonkonsert. Table < 'höte å a la carte.

A.O.Seeck,
/ÉX Korffabrik,
i| )I Albertsg. 86.T.17.

i _v Butiker:
AAAW Albertsg 36, T. 47.

Skilnaden4, T.70.
Alexandersg. 36,

T. 71.
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C.ERMAMIA" u"ÖRS il"t%"Zlll?At°,' STETT'" ferd. stamer.
"

■ o

Jill Tnk C:i
Helsingfors London Wiborg.

Ett stort lager Velociper inkommet
till höstsaisongen

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

Ett ständigt välförsett lager Veloci-
pedtillbehör

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

John Tourunen & C:o
HELSINGFORS,

Norra Esplanadgatan N:o 41

ALEXANDERS TEATERN.

Ifalienska operan
under ledning af direktör N. Muller,

Söndagen den 20 (8) september 1896.
Tredje representationen. Första abonnement

Under medvärkan af den bekanta primadonnan
0. N. Olgina

TRAVIATA.
Opera i4 akter. Musiken af Ver di

Medvärkande: 0. N. Olgina, W. Paganelli,
Sig:r Cokinis, N. Muller, L. Ferraioli,

Personerna:
Sigrra O. N. Olgina
Sigrr N. Muller;Violetta Valeri ....

Georg Germont ....
Alfred Germont, bans son
Baron Duphol ....
Doktor Grenville....
Markis
Flora
Anina
En tjenare

G. Cokinis
O. Serra.
L. Ferraioli.„ Foski.

Sigrra W. Paganelli,
Pocini
Fisketti

Damer, Kavaljerer, Zigenare och Tjenare
Nya kostymer af M. A. Samarovoi ochM.M.Pironet

från Kejserliga TeaterniMoskwa
Regissör:Sig.T D. Duma.

Kapellmästare: Sig:r G. Spatjsck.
Börjansker kl. 7_ 8 eft. m

Sigrr

Huru skall folk kunna veta, att man har något bra til]
;alu, ifall man ej vill annonsera därom. Wanderbildt.

j/Finska WejiMb jråns\/iWHftMIX
Norra Magasinsg. N:o 7. Telef. 1226

förmedlar utan några extra kostnader för
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,
\ a Taxa och andra uppgifter,
\|k Afhämtnin^^nnonse^i^il^

sägelse pr. telef.

Ett enda manuskript! Ett enda betalningsställe!
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lili lier GlasvarorH-jil!
tillmycketbilligapriser 1

Mikaelsgatan N:o 17, =Imed säkerhetsrakknifven Monopol säljes 1
||iH:fors hos G. F. Stockman.

midt emot Jernvägsstationen,
$$mm^~*~zm<^i(&-g&å p,@Si-AAi$®im»(; *mm<?,

„Dorkopp"
"'-_.'%''%."'%.-%.'%."

Velociped
l^epar.

Verkstad.

(hörnetaf Högbergsg.)

Jacob i^einbes
Hemgj. Papyrosser

och
Sultana-tobak.

Obs! Äkta Havanna
Cigarrer.

C, E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Ködbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta

tillvärkningari parti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hålla högrabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

G. W. HELANDER, »QuadrantV*
"^a"%--%.«-%a-%a^%.«försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA, G.F. Stoctaannsorder till landsorten omgå-

ende prisen städse
billigast.

"^r7"iir±xelzÄ3g-_ rKT:c <5:.
Telefon 1803. Bepot &

Avd] PjlilnTpn Zovv 6enuine >raks 7"sch
iIÅUI 11111^1Ull Guldmedalj i Paris 1889.

_____28J

Direkt inporterade
"V X KT

~~
Art.,

ytterst billigt.
A.F.Hagelbergs Punsch- & VinhandelL.Robertsg1. 8,

I
—

A. W. Eklund fiC:o
Vin- oep

bpirifuosa r|andel.
Skilnadsgatan 19.

Telefon 310.

Telefon 1954.

f^ I " ■ B^ 4 l~\ekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till-
_r_| VWt M■»l MI _LJ_ _m énk m é*k 11m ér\ M4 behör för glödritning& snidning s. s. mönster, färger iärnissor, vaxm. m.

Hf\111IJf ||] Ilf" IJk g*
— Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigaste priser.

llwwlUUl Ullla Finsk KonstslöjdUtställning._____________
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i

_________________
i___^^^^^^^^^

Mikaelsgatan 1. Tel. 8893.
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viss beklämning får maktmedpubliken— och de spelande — ,när salongen
är så ytterligt glest besatt som exem-
pelvis vid „Guldspindelns" premiére.
Bättre då att följa denprincip som förr
i världen tillämpades iMindre teaterns
„lada-' — nämligen att strö ut fribil-
jetter i långa banor, när man miss-tänkte, att det skulle bli skralt med
åskådare

Man skall vara frisk och stark för
att kunna företaga en expeiition till
Folkteatern. Dessutom bör en luktfla-
ska medhafvas. Ty det kostar på kraf-
terna att se fransk komedi tolkad af
därvarande artister och odören i salon-
gen utmärker sig för sin intensitet ech. .■ hur skall jaguttrycka mig ... fina
pointering

Det är värkligen besynnerligt, att
denna teater skall envisas att spela ko-
medi, dådess personal absolut icke läm-
par sig därför. Att se hr Sjöholmsom
jeune premier" är någonting förskräck-
ligt och kan locka tårar iögonen. De
öfrige herrarne äro visserligen oför-
mögna att slå det sjöholmska rekordet,
men de förstå sig ialla fall inte ett
smul på salongskonversation. Damerna
äro något bättre.

Det hela värkar emellertidiyttersta
grad parodiskt ... den grofkorniga ko-
mik, som är berättigad, ja nödvändigi
folkpjeser, revyer och dramatiserade röf-
vareromaner, blir totalt onjutbar då den
användes till parisiska lustspel.

Man har sagt mig att teaternger så-
dana pjeser, för att locka till sig „fi-
nare publik". Jag tror emellertid, att
denna ärelystnad skulle bli tillfreds-
stäld ändå.

Ty om „den finare publiken" besö-
ker Folkteatern, så sker det — inga-
lunda för att njuta af fransk dramatik— utan föratt fröjdasig åt det oreflek-
terade och naiva inom skådespeleriet,
åt salongens milieu och ät dess krans
af ofördärfvad, osnuten, glädjerik pu-
blik uppe i„paradiset". Menalla dessa
fördelar göra sig ändå bättre gällande,
när folkkomedier uppföras. HelaFolk-
teatern, såväl spelande som åskådare,
visar då sin fördelaktigaste sida och
befinner sig i sitt rätta element.

H. N,

#©>§»

Notiser.
Från Wien skrifves den 2 sept

Å Theater an der Wien uppfördesigår
Mascagnis enaktsopora „Zanetto", som
hittills ännu icke uppförts på någon
tysk scen, för första gången. Mascag-
nis rykte, som häller på att starkt för-
blekna, skall svårligen kunna uppfri-
skas af denna med oberättigad enfe-
nism „opera" betitlade musikaliska il-
lustration af Soppes bekanta dramati-
ska dikt „Der Wanderer". En ung af
kärleken ännu omedveten och ofördärf-
vad yngling råkar genom en slump in
i kurtisanen Sylvias hem, hvilken för-
älskar sig iynglingen utan att gifra
efter för dennes genom hennes skön-
het väckta passion. ISoppes fiat ci-
selerade, rytmiskt framflytande verser
gör sig denna lyriska dialog mycket
godt; på scenen, som äfven skall sörja
för ögat,värkar den med rent af sömn-
gifvande långtrådighet. Nästan en hel
timme igenom sjunges af Sanett o och
Sylvia — dessa äro styckets båda enda
personer —

om kärlek. Detta lyriska
öfvermått innebär samma ytterlighet
;som den brutala verismen i„Civalleris

rusticana" endast med den åtskilnaden
att iZanetto" ett dramatiskt intresse
icke öfverhufvud kommer till synes.

!Meu äfven med det musikaliska intres-
set är det rätt illa bestäldt, ty torfrig-
|heten imelodiskt uttryck, den matta,

på många ställen nästan barnsliga in-
strumenteringen kan icke bedraga en
pä, att här ett lysande namn, som ha-
stigt vunnit ryktbarhet, endast tjänar
som skylt för en mycket underhaltig
vara. Detta erfor man ock allmänt i
går vid första uppförandet, som inga-
lunda skall bidraga till att bana väg
för „Zanetto" till andra scener. Att
lifliga applåder öfverhufvud förspordes,
kan uteslutande tillskrifvas fru Bellin-
cionis ypperliga prestation,hvilken med
sin oförlikneliga dramatiska sångkonst
förstod att förgylla Mascagnis föga
värdefulla metall.

—
Ordensutmärkelse. Komposi-

tören prof. d:r Max Bruch har deko-
rerats med preussiska RödaOtnsorden,
-irde klass.
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SUOW. TEAATTERI.
Sunnuntaina Syyskuun 20 p:nä 1896.

Kelio ,5.
Kansannäytäntönä a/lennetui/ia hinnoilla

näytellään

REVIISORI.
PEBH3OP"b

5-näytöksinenhuvinäytelmä. Kirjoittanut
Nikolai Gogol.
Henkilöt:

Anton Antonovitsch Skvosnik-Dmucha-
novskij,kaupunginpäällikköBenjamin Leino.

Anna Andrejevna, hanenrouvansa.Naemi Kahilainen.
Maria Antonovna.heidän tyttärensäHilma Tähtinen.
Lukas Lukitsch Hlopow,koulujen tar-

kastaja lisakki Lattu.
Nastenka, hanen vaimonsa....Mimmi Lähteenoja
Ammos Fedorovitsch Liapkin-Tiapkin,

piirituomari Evert Suonio__^J
Artemij Filippovitsch Semljanika, sai-__|

Emil Falck,iii liiii iii in I il"i nu JMJJJ^^BIvan Kusmitsch Schpekin, postTme!^
tari Otto

Peter Ivanontsch i ( |H
Bobtschinski, |kaupunkilaisiaJ Adolf Lindfors

Peter lvanovitsch [ tilanhaltijoitaI
Dobtschinski, J [Aleksis Rautio

Ivan AleksandrovitschHlestakow,vir-
Knut Weckman,
Taavi Pesonen.
Oskari Salo.
Kaarle Halme.

Bästa medel för munnens
och hudens vård.

hh c^s vj

jÄ* tyffoidiefoerns, dlfterins o. §fÄ||

ALEXANDERS TEATERN.
Ifalicnska operan

under ledning af Direktör N. Muller
Måndagen den 9 (21) september 1896

Icke abonnement.

AIDA.
Opera i4 akter Texten af Ant. Ghislanzon

Musiken af G. Verdi

Personerna
Sigrr L. Ferraioli
Sigra E. Chow.

Konungen
Ämneris, hans dotter.
Aida, etiopisk slafvinna
Radames, Fältherre . „ M. Bruno

Sig:r O. Delle-
Fornaci.

E. GandolfiRamphis, Öfversteprest. . .
Amonasro, konungafEtiopien

Aidas far
En budbärare

„ G-. Fimazzoni„ N. Curini.
Prester, prestinnor, soldater, slafvar, egyptier, m.m,

Händelsen försiggåriThebe och Memphis på
Faraonernas tid.

Begissör:Sig:p D. Duma.
Dirigent:Sigr W. 0. Spatjeck.

Dekoi-ationerna af herr G. Skobejeff.

Börjansker kl. Va8 eft. m

S
s

et-

nr
C: L~

f9=

„ *

i i ni» IT 1 -1 ut i +o« I Bästa o. billigaste Kautsclmkstämplar i landet, samt allaHelsingfors IfjaBraffimltÉa ItecM-Siaippelfaoii "samsa '■ ia^s^sfe^aflÄ^^^^jaÄ

kamies Pietarista
Osip, hanen palvelijansa
Stephan lvanovitsch Korobkin . . .
Svistunow, alapoliisimestari . . .
Mischka, kaupungin päällikönpal-

velija " . . .
Ravintolan palvelija
Irnen kauppias
2:nen kauppias . .

tvålStomatol
Sirkka Hertzberg.
Helmi Talas.
Eino Salmela.
Kaarlo Keihäs. Stomatol tandpulver

Vieraitav
Ovet avatan k:lo 4. Näytäntö aikaa k:lo Va5, Stomatol tandpasta

<.*■»:
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J. C. MjEXMONTAN
Innehafvare:E. Nyberg,

diner & Spirituösa.
Brefpapper Avg. Mt. iartwall.

Mineralvattenfabrik
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linieradeoch Helsingfors, Alesandsrsg. 26.

Telefon 169olinierade.

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

Nu inkommet:
Moderna kragar, spetsar,

band, sidentyg, crepe
m. m.

ytterst billigt
hos Firma

H. Elimin.
9 Alexandersgatan 9.

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

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

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial :Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebck.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.
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GENERALAGENTER:
STOLZENBERG c*3 BÖOBLEB.,

±7. Telef.2055.

Generalagenter:
STOLZENBERG & BÖCKER,

Alexandersgatan17. Telefon 2055.

Parakan Salak Tee
ifrån Parakan Salak Tee Onderneming, Java,

Parakan Salak Tee ar:
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 hygieniska och världsut-
ställningar erhållit de högsta utmärkelser.
Största garanti för ren oförfalskad vara, säljes ioriginal förpackningpr
Vä» Vio. V» Vi kil°-

"" -''"" Tar,ihm, Salnh Tee erhålla, endast genom undertecknad, .,-ti

K. Koehtomoff.K. M. Brondin.
K. A. Turden.
A. Johansson.
A. Holmström.
G. A. Isaksson.
K. G. Jalonen.

Kr. Nyman. J. F. Lund.K. G. Ohman. Verner HedbergE F. Etholen. Hjelt & Liniqren4 \
F-reiT J- HyvärinAmm

A. V. Henriksson. F. E. SA___MC Antson. a. ■
Hfors Allm. KonsumUnnsföMMMMw

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

K AltIi CIOHLE.
<3-e23.era.la.gfe23.t >r -fri:-23.i5L23.ia. cSs^rE^r^-ssia.zo.a..
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S. Johansson.
Fru Laurens

Assam.

J. H. Dahlgren.
A. E. Isaksson.
K. E. Wassholm.
P. Jääskeläinen.
E. Lönnberg.
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AflTßtaK JOHN SMJffIG, hÄÄ!».. iSIS^^RÄS al >aium<*rken iFinland och de flesta andra land.


