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cTroaram-oJjladet
Tidning för Helsingfors

(O Kaisaniemi
Värdshus.O-o

i cTeatrar och Konserter./Bad\
CENTRAL.

N~2-^. IKaisaniemen^H
o Ravintolaf

! cc 6. A. Wickatröm.
Varmlufts- o

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag/ V/ Basängbad Rekommenderas. \

N:o 42. Fredagen den 4 December.

DANIEL NYBLIN, FOTOGEAF, Fabiansg. 31.
3

3

II|
'aJM"ös ,5

CD ■ H '

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 4 December 1896.

Börjaskl. 7,30 e. m
För 7:de gången

Zigenarbaronen.
Operett i3 akter. Efter en berättelseaf Jokai af
I.Schnitzer. Musiken af Joliann Strauss. Fri

öfversättning från tyskan af Frans Hedberg.

Personerna
Hr Swedberg.

Cimtr Caiifru. biuglii; Uouimis^^^^^^^l^^^Bsarie Hr MalmstronM
Sandor Barinlay, ung emigrant Hr Castegren.I
Kiilmän Zupån, rik svingödare .Hr Riégo. H
Arsena, hans dotter Frk Bonnevie.JPMirabella, hennes guvernant. .Frk Tsohernichiri
Ottokar, Mirabellas son ....Hr Hansson.
Czipra, zigenerska. " Frk Grönberg,.Fru Castegren..Frk Gerasimowitsch

( Hr Lindh.
iHr Wetzer.IHr Enström.> Frk Spennert.
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Lager af fina äkta Viner,
Connsc, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(via a vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter,
Specialité':CRAVATTER.

Gi^fH^ FörstaRyska Brandförsäkringnbolsiget
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen.

KontorKT. nvi.a,@;£is±:n.!=;gj£vt£vr3L 3SJ"so 1. Telefon 231
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Saffi, zigenarflicka . . .
Irma^ Arsenas väninna
Pali
Ferko Izigenare....
Mihalj
Aranka

'
Etelka I . ...J^^rsma^vsmimioi'Zsupäns dräng Hr Beckman

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

Mellan hvarje akt en längre paus
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. II e. m

lo\

Herr Benjamin Leino.
Vi iiro rätteligen skyldiga en ursäkt för att vi

i vårt porträttgalleriunder senaste tid så godt som
helt ooh hållet försummatFinska teatern,men saken
har berott på, att våra clichéer af nämda teaters ar-
tistpersonal blifvit så totalt utslitna, att det variten
ren omöjlighetattanvändadem. Nuhafvaviemellertid
lyckats förskaffa oss en ny uppsättning ooh görai
dag början med att meddela porträttet af den högt
värderade konstnären Benjamin Leino.

Hufvudstadens finaste & billigaste fotografiatelier. Fabiansgatan 27,

10penni.

SUOWI. TEAATTERI.
Ferjantaina Jouluk. 4 p. 1896.

falvinen tarina.
(The winter's tale.)

s:näytUksinen satunäytelmä (9 kuvaelmaa). Kirjoittanut William
Shakespeare. Suomentanut Paavo Cajander.

näytellään

Henkilöt
Leontes, Sicilian kuningas. . :
Mamillius, hanen poikansa .
Camillo ~\
Antigonus {
Cleomenesi '
Dion )
Polyxenes, Kyyprqn kuningas .
Florizel, hanen poiUansa

Tdn"
11"5" } h<>«herra ■ ■ ■

Apollon ylimäinen pappi
Tuomari
Vanha Paimen
Nuori paimen, hanen poikanssa .
Autolycus, veijari
Palvelia
Vanginvartia
Hermione,Leonten pnoliso .
Perdita, Leonten ja Hermionen tytär
Paulina, Antigorras'en vaimo
Emilia, kuningattaren kamari-rouva
Ensimainen j hovinainen. _ .

Hoviherroja, hovinaisia, pappeja,
joita, paimenia,paimentyttöjä,

ciliassa. osittain Kyyprossa.
jännen.näytöksenvalil]

Sicilian
hovin juhlasalissa.|^^^^H

Toinen näytös: 1. ilermionen

Avonainen muutos^H2. Vanki-
lassa.

Avonainen muutos 3. Leon-
ten huoneessa.

Kolmes näytös
neessa.

Oikeus-huo

(Pitkä väliaika)

oikeuden-virkamiehiä ja palveli-
kansaa. Tapahtmi oslttain Si-
Huomaa: Kolmannen janel-
ä on 16 vuotta kulunut.

Neljits näytös:Kyyprossa. Van-
han paimenen mökin edua-
talla.

(Pitkä väliaika.)
Viides näytöB 1 Leontenlin-

nanedustalla.
1. Leonten linnan edustaila.
2. Pilarikäytäva Paulinan hu-

vilassa.

Axel Ahlberg.

{Emil Falk.
Aleksis Rautio.
Otto Närhi.
Knut Weckman.
Kaarle Halme.
Oskari Salo.

CKonrad Tallroth.
\Eino Salmela.
Otto Närhi.
lisakki Lattu.
Taayi Pesonen.
Hemmo Kalliv.
Adolf Lindfors
Kvert Suonio.
lisakki Lattu.
Katri Eautio.. Sirkka Hertzberg.
Maria Eängman.
Mimmi Lähteenoja

/Mimmy Leino.
\Kirsti Suonio.
/IlmaTahtinen.
\Helmi Talas.

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö alfcaa k:lo V2B
ja loppu k:lo V2 ll.

Bkåne% Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontor
lj?a^§s|gg E£ :-° B

Alla dagar JJ Öt © K& M B AUa dagar
Middagskonsert ww.!)**^ " - Aftonkonsert

från kl. 3 e. m från kl. 8 e. m.-ék.KTISruSL
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1896.

K "O O«é-A liiUA««. FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParts.) t^f\ ny /"* g-^ -r^ A -»71. ill. btaillberff Andra AteUem4 tr. upp. (Billiga priser. omk pr duss). FOTOuKÅF.O Helsingfors, Alexandersg-atan17.

J. H. WICKELS
waaaiss!,»

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

Magasin du Nord^^^ä£°J
I Största specialaffär ilandet för: C*l
I

— >"* Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar.&<— Ts. Ylletyger af alla arter förBal-,Visit- och Promenaddräk- X
ter, Damkappor, Pelleriner iTaquettes m.m. v/

i ){lädnings <% Xctppskrädderi Q
i under framstående ledning. ffk
K^^m »^V /^^^

AXEL PALMROOS
■V"laaa.f£ä.r.

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.

Oskar Fröberg.== A. W. EKLUND & C:o Perssons Svenska Stickmaskiner,

ULLGARN irikt urval
Zeflr- & Kastorgarn, Macramé, Virkgarn,

Fiskgarn, Marktråd, Eulltråd, Nålar till alla
slags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjor,
Strumpor, Damasker,Vantar etc.

Beställningar pä all slags maskinstick-
ning emottages

Mikaelsgatan 2. Telefon 1332.

Th. Neovius.

Specialaffär för
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af
PORTMONNEÄR Viner & SpirituösaOCH

BLOMSTERKORT billigapriser.

Juho Wirtanens
JBKOAFFÄK.

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

TJnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren.

0. Henriksgatan N:o 3.
Störstalågor af inhemskaskodon.Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. in.

C F BYBIIIDAHIi Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,IU. A . MA AliÅl AllJU Porträtterivisitkortsformat a 6 mk.pr duss. fCatanis hus.)

Kaserngatan 4e,
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I JULIUS SJÖGREN I
Mikaelsffatan 4, Centrals hus.

Ylle- och Mhoivaruaffär.I
S Välsorteradt lager. Billiga priser_
&aR3KaEaKaHSEiaS3IEHD?rSKaBaKäOSiSB2E^ji

!s?**************S*********ä****s!
Restaurant CAT A NI

-s®eki rekommenderar i^^s-
sina supeér till olika pris. portioner a la oarté och
eleganta smårum.

Ostende ostron inkomma hvarje vecka!

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968,

Beställningar emottagas

I:sta Klass \

( Badinrättning
W^ladimirsg-atan 32. /

Spccialiicl:
«§"#■§"

0/

0/
L^^fl

Skidor.

Velocipeder mottagas till förvaring
under vintern

Filharmoniska Sällskapets
23;dje Populära Konsert
iDE6a^a,XLca.l3Lå,rsl3L-ULse>t.

Lördagen den 5 December 1896

Program

Ouverture tillop. „MuntraFruarna"Nicolai,

Du und Du" vals, Strauss

T'åndelei" för sträkork, (ny) .Fall

Balett Egyptienne Luigini,

Allegro non Troppo Alegretto
Andante sostenuto. Finale

PAUS.

Preludium och Fuga Bach-Äbert

Konsert n:o 8, för violin Spolir
(Herr V. Alexejeff. orkesterskolelev.)

1812," Ouverture solennelle Tsckaikowsky,

PAUS

Suomalaisia kansanlauluja . . .Pahlmm,
Delibes,PiZZicati ur Sylvia

La Czarine' Ganne.

Konserten börjar kl. Va 8 e. m.

'— \

c.i^h*ä\!

Hagelstams bokhandel.
MÖDERNE KUNST

och andra vackraillustrerade tidningar och tidskrifter.
Ett stort antal utländska tidskrifter börjany

årgång ioktober.

Hagelstams bokhandels
FILIAL

Unionsgatan 14. Midtemot Kaisaniemi,

Fullständig bok- och Pappershandel
Kromoiitografi af Berndtsons tafla Vid toa-

letten". Pris 1mark.
Telefon 2205.

Zigenarkonstnärer
Zigenarne ha sedan urminnes tider

haft namn nm sig att vara ypperliga
fiolspelare. Öfverallt ide stora städerna
iutlandet finner man zigenarkapell,och
en och annan gång ha dylika äfven be-
sökt Sverige.

Såsom skapare af den konstnärliga
ungerska dansmusiken namnes en zige-
nare Johan Lavolta. Sedan han gjort
slut på sitt fädernearf, tog han sin till-
flykt till musiken och genomvandrade
med sin fiol hela landet, En af hans
landsmän bröt en gång sin fiol i styk-
ken, sedan han hört Lavoltaspela. Bi-
hari, j^zigenarkungen" föll på knä för
honom och bad honom spela, och deD
ungerske skalden Szemere väntade en
hel vecka på tillfälle att få höra hans
underbara melodier. Men redan tidigt,
ibörjan af detta århundrade, afled La-
volta till följd af omåttligt förtärande
af starka drycker, hvartill han föran-
ledts af harm öfver att han stälts i
skuggan af en ny storhet, Czerman.

Om denne Czerman berättas, att han
var hemma iBöhinen, och att han fört
ett ytterst äfventyrligt lif, redan innan
han blef medlem af Lavoltas kapell.

Vid trettio års ålder förälskade han
sig ien rik borgardotter iBada; fa-
dern gaf emellertid icke sitt bifall till
föreningen. Senare, sedan han förlof-
vat sig med en annaD, tog han henne
med sig på en promenad längs Donau
och knuffade ned henneivattnet. Hon
blef emellertidräddad. Czerman flydde
och blefsinnesrubbad. Senare uppträdde
han iRyssland och fick spela till och
med för kejsaren. År 1812 vände han
åter till Ungern och blef hofmusiker
hos ärkehärtig Josef. Han kunde dock
icke stanna länge påsamma ställe, utan
vandrade från stäUe till ställe och afled
slutligen i delirium på ett hospital.
Hans efterlämnade kompositioner upp-
taga ej mindre än femton delar.

Icke mindre berömd var zigenark-
ungen", den ofvannärnde Bihari, som
redan vid femton års ålder bildade ett
eget kapell. Han kallas äfven „Un-
gerns Beethoven" ooh måste icke sällan
med sitt kapell resa till Wien för att
gifva ökad glans åt den kejserliga ope-
rans prestationer. Då han efter ett
nummer lät sin hatt cirkulera isalon-
gen, kom den ofta åter fyld med sed-
lar OGh guldmynt. Men äfven Bihari
fick samma ohyggliga slut som de för-
utnämda konstnärerna. På en resa

stjälpte hans vagn, och han fick sin
venstra hand mycket illa skadad. Ur
stånd att spela längre, förföllhanidryk-
kenskap och afled i djupaste armod
1828.

Femtiotalets berömdaste zigenarvir-
tuos var Karl Boka, Ludvig Kossuthd
favoritmusiker. En gång under fast-
lagsveckan fick han en half tusengul-
densedel, som klistrades på hans panna
med löfte om den andra hälften,ihän
delse han inom en timmes förloppskulle
lyckas spela mecenatens älsklingmelodi,
hvilket han också gjorde.

Senaste tidersberömdaste stråkförare
var B/icz Pali, hvars lif icke varmindre
äfventyrligt än Czermans. Ktiapt fem-
ton år gammal dödade han under en
träta en ungersk adelsman, måste fly
och tog sedan värfning såsom österri-
kisk soldat. Hans musikaliska talang
kom honom till nytta vid regementsmu-
siken, och under ett fälttåg iItalien
var han nog lycklig att rädda en rysk
storfurstes lif. Han erhöll därför St.
Georgsorden, som åtföljes af en riklig
pension. IItalien förälskade han sig
i en förnäm italiensk dam, och då fa-
dern nekade att gifva sitt samtycke till
de älskades förening, enleverade han

den sköna och tilltvingade sig svärfa-
derns välsignelse,

Med en vacker hustru och en stori
hemgift kom han nu tillbaka till Un--j
gern, hv?rest han slog sig nediBuda-}
pest och lefde i sus och dus. Då pen-'
ningarna voro slut, grep han åter till;
fiolen och blef zigenarprimas. Han hade"
ett enastående musikaliskt minne; så
spelade han t. ex. efter ett vad 114
längre stycken omedelbart efter hvar-
andra, ett kraftprof, som ingen kunde'
göra honom efter. Han var fader till'
trettiotre barn, och af dessa lefva ännu
tjugutvå, af hvilka flere äro framstående
musici

Notiser—
Svenska teatern kommer fram-

deles ännu att uppföra José Echega-
ray's värkningsfulla dram Mariana.
Hr Lindroth kommer då att utföraDa-
niel de Montoya's roll, medan hr Wet-
zer spelar Luciano, hvilken roll han
förut utfört i Sverige c:a 30 gånger.
Mariana spelas som förtio af fru Brän-
der.

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

BODEGA ESPANOLA

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29,

Tlefon N:o 750.

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på originalflaskor som litervis från fat

|f1¥ kauSKtaßpeSr!^ §i|

A.0. Seeck,
/Ä\ Korffabrik,
II j| Albertsg. 36, T. 47.
V1u/ Butiker:> _xift Albertsg. 3G, T. 47.

Skilnaden4, T. 70.
T. 71.

R. Paltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

Endast god kvalitet! J|
|| Columbia! (få
% %3-Cartjorél S

m » fallas! få
m SRaffir! W
g Arthur Bergström. §

Helsingfors, @

foerakälla 6Me Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote &å ia carte.

p^m rag tu »
S" W H

cnj] O J
}3 tafpo. 3

Helsigfors.
Försäljningiparti och minut af endast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

Helsingfors Charkuteri
2 Michaelsgatan 2. Telefon 491.

Rekommenderar färska varor alla dagar,
Kaffefrukost å 65 p. portion

Engelsk thefrukost å 65 p. portion.
Varma portioner å 75 p.

5*
5*

ob
SM
PS
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Ä, np W7l^ W W7I fl ]%T är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografs-Ät elier. För endast n

T* -rass* _^^ JPj _g^j jg JjQj j^j ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14: — (PrOtlV|
l WC _— '. Ett välajordt arbete behöfvsr icke vara förenadt med högapris. <\b^ -El. suiidGlogatan 3
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Helsingfors London Wiborg.

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 & Co

Dam-

SVENSKA TEATERN.
2:dra Uppträdandet af

Svenska Inhemska Teatern.
(Direktion: ANTON FRANCK)

Lördagen den 5 December 1896.
7,30 e. m

€/ter /emtio ar.
Skådespel i3 akter med prolog af Z. Topelius.

Personernaiprologen:
Konung- Gustaf 111 Albin Rosqvist,
Baron Magnus Drakenhjelm, ko-

nungenskammarherre,28 år Anton Franck,
BaronGustafDrakenhjelni, öfver-

ste vid ett finskt rege-
Arthur Lindberg,mente, 30 år

Grefvinnaii Höpken, statsfru hos
Elise StierH. M. Drottningen. 40 år .

Ebba Reutercrona, hoffrökenhos
Méri Salinfl. M. Drottningen. 17 år .

Lisette Ström, hennes kammar-
20 år

FörstaMaskcnH
Andra MaskenB
Tredje AlaskeiiH
En .spåkvinna

TCn kammartienarf
|å.lie Törnudd.

Albert Ehnberg
Alarik Erlin.
Elias Franck.
Hilma Frey.
\ Hoffolk.

Mellan prologen och pjesen 20 minuters pans

Ale Törnudd,

Personerna iI>.l<'>c>i^^^^HH^^HUaronMagnus Drakenlijelm, "S ;'u- AntonFrancj^^M
Lisette Hallström,hans lnisluuU'r-^^^^^^^^^^|

ska, euka, 70 år ....H
Sebastian Hallström, hennes S<>l'-^HB^^l^H^|

inspektor pä,Bautakylä40år Albin Kosqvist^B
Fru Hjelm, 67 år Méri Salin.

■Kingius, hennes dotterdot-
sr, 19 écr Mia Backman.
von Dahlen, prest, 26 år Arthur Lindbei^M, fru Hjelms kusk....John Häggqvist.H

a spelar i Haga slott 1788; pjesen på RautäJ
Ml-: i. -.^.r.-i-i vi-1 .\.ui'n)-vi ar isis.

Richar
Thoma
Proloei

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinlandför

e

Järnsängar o.madrasser
Betydligt billigare än de

utländska.
; Illustrerade kataloger pä

begäran.
50 Alexandersgatan 50.

EMIL REHNBERG
OBS ! Fullständig garanti.

E. NEUMANN's
välsorterade Korfmakeri

■"■^ rekominendorac.
FABRIK

Humleberg 5, tel. 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 8 (Spennerts hus), tel. 933. SödraJSspla-
nadgatan 2, tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125.

tlulgransijusstakar!Lampskärmsstommar!Blom-
sterfatshandtag eller Asiettbärare!

Lampor af alla slag reparerassamt förändrastill
tidsenliga samt gulbräunas och broiiseras. Förten-
ning af alla slags kokkärl samt reparationerutföras
fort och billigt hos A. A. Barck.

Regeringsgatann:o 10.
OBS! Arbetet efterskickas och hemsändes om anmälan göres

per telefon 1071

EXPOSITION
iKristall-Magasinet

Hushållsartiklar och
Rumprydnader.

Största urval! tMoåGrafa pris!

SR,

O
m

CO
3*

AXEL PIBLI^MEI 1orr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

HELS

Norra Espla

NGFORS,

nad atan N:o 41

1

>

oo

+-"
o

o

'_£_ .■4-*O»>H»<-;»Ofr^fl

i Broderi-Qtsfällning
hos

Axa Lindholm.
"A-lesca.iicl.ersg-a.ta.ii T.

4 Man beställer alltid
fördelaktigast

Kautschuk- & Metallstiimplar,Lacksigill,stiimpcltilllicliörsamt all slags Stal- & ,11c-

Helsingfors Nya Gravyrinrättning
& KauTschukstämpelfabrik,

IMikaelsgatanI
Telef. 20KI).

G. W. RELANDER.
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgä
ende prisen städse

billigast.
■wiiiiei=a.sg-.ar=c "&,

Telefon 1803.

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan 9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

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

C. E. Lindgren

Glasvaror
|tillmijcKet billiga priser |

Mikaelsgafan N:o 17,
midt emot Jernvägsstationen

Uti J. F Sjöbergs
Vin-

Ä^opirituosalTandel
BS Åkta Wincr,
ISKk Cogiiac,
ip Kom &

IVj^l Order till landsorter[ per omgående.
9åto Trekanten :>.
f. d. Spennertska huset,

Tnli>fnn20(i(i.

Jacob J^einkes
Hemgj. Papijrosscr

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.
a ■ " «. Qekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader

■ 4% OW% V% B» I£** ■ 1A»i ■■»*»* tl hehör för glödritning& snidning s. s. mönster
S122 l"l0Ql!tlllSllIT — Beställningar emottagas med tacksamhet och i
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__^

Mikaelsgatan

I
;f. W Singers

symaskiner

{"i IthHm 3^ Norra^Esplanad-
gatan 39.

Äldsta symaskin-

<£*£*£&*********££*£***.***£**#<f!£ "*#

m* GEVÄR! m»
Patroner, förladdningar,hagel, patronbälten,

jagthorii, bössreinmar,orrbulvaner, knifvar etc. etc. i
Fritz Schröders
Norra Esplanadgatan 37.

****»*#**'**♥****#"**********#*#*♥*

%gm\s\ )\nsikisbehandling
för rengörande af huden från finnar, fräknar,

pormaskar etc.
JVLSIIICUrG, (handens & naglarnas sköt-

sel"! meddelar

Agnes Johannsen.
Mikaelsgatan 1. Entresol. Telef. 83,

C <
zs o

i*
(Q CQ"

3 Sfl) 0
"-K ~5
0 W

wmomm
"

M

O) C/>
?T TT
O O:

O: *
O CD

Sä
affär i Finland

m. fl. handslöjdalster. Till-
", färger färnissor, vax m. m.
utföras till billigastepriser,
slöjdUtställning.
I. Telefon 893
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— Svenska inhemska teatersäll-
skapet uppför imorgon som af annon-
sen synes Efter femtio år, skådespel i
3 aktpr med prolog af Z. Topelias.
Om tisdag uppföres Bomeo och Julia
med hr Frank som Romeo och frk
Salin som Julia.

— ErkebiskopenafParis har för-
nyat det gamla förbudet att ikyrkan
inga damer få medvärka som solister.
Förbudet har föranledtsaf det högljudda
bifall, som nyligen ien kyrka kom en
operasångerska till del.

— Franska teaterarvoden. Det
är ganska egendomligt att af en nyli-
gen utkommen teaterstatistik se, hur
betydligt arvodena åt sceniska artister
stigit under det senaste århundradet.
Ar 1770 voro förhållandena ungefär
sådana, som de illustreras af följande
anekdot: Den berömda sångerskan
Grabrielli. på hvilken kejsarinnan Ka-
tharina II satte stort värde, begärde
6,000 dukater. rSå högt"', utbrast
kejsarinnan, aflönar jag ingen af mina
fältmarskalkar." —

Då kan ju ers
maje.stät låta fältmarskalkarna sjunga
för er", svarade sångerskan.

—
M:lle

Rachel uppbar en årslön af omkring
60,000 francs, m:lle Mars fick endast
40,000. Under det senaste tjugutalet
är kan man spåra en förvånande höj-
ning, särskilde hvad beträffar operan.
Got förtjänade årligen 65,000 francs,
Delaunoy lika mycket, Coquelin 60,000,
Mounet Sally förtjänar 58,000 m:lle
Reichemberg 50,000. Operan uppvisar
långt högre siffror. Tenorsångaren
Jean de Rezke får 6,000 francs imå-
naden, m:lle van Zandt har fått 8,000
och barytonisten Lasalle, som nu vän-
der tillbaka till scenen, får 11,000.

— Ollivier om Wagner. Den
franske akademikern Emile Ollivier, en
svärson tillLiszt, har ihalfmånadstid-
skriften Le Corresponåent uttalat sig
om Wagner på följande sätt: Man
kunde läsa denne mäktige personlighets
dubbelkaraktär ihans ansiktsmask; den
öfre delen vacker, af imponerande idea-
litet, upplyst af två tankfulla, djupa,
allt efteromständigheternasträngt,mildt
eller skalkaktigt blickande ögon; den
nedre delea grinande och! sarkastisk.
En kall, beräknande, hopknipen mun
gräfde sig in mellan en despotisk näsa
och en framstående haka, liksom en

aröfrandeviljas hotelse. LiksomiRossi-
nis ansikte så funnes i Wagners den
med gudagnistan begåfvade sångaren
och siaren, nästan profeten och skäm-
taren tillsammans. Det roade honom
att man gjorde sig lustig öfver hans
teorier — som ännu voro oklara och
knappt någonsin upphört att vara det—

om operan och musikdramat. Blott
ett framträdde klart och tydligt ur hans
tal, nämligen att han var en Mes-dass
af försynen utkorad att genom en iu-
ternationel syntes,ihvilken all gammal
ära skulle uppgå, afsluta den musikali-
ska cykeln. Eedan då gjorde han jakt
efter den räddande wbankir", som han
slutligen skulle finna i den kungliga
gynnaren iMiinchen. Ett ögonblick
trodde han sig ha uppspårat honom,
men bankiren drog sig iden afgörande
stunden tillbaka. Då sade Wagner:
Den mannen har försummat ett skönt
tillfälle att göra sig ryktbar".

— Om den aflidne skådespelaren
Phister berättar en Köpenhamnstidniug
bl. a. följande anekdot: En afton år
1873, då den 66-årige Phister spelade
Scapin, svek minnet honom ett ögon-
blick. Ingen,ej ens hans inedspelande,

lade märke därtill. Men då samma
sak upprepades en gång till, stod Phi-
sters beslut fast. Ej ens kungen kunde
förmå honom att taga sin afskedsan-
sökning tillbaka. Jag och Thyra (her-
tiginnan af Cumberland) hade satt oss
uppe ililla logen, men ingen utaf oss
kunde märka det ringaste". — Det
är just därför jag går, ers majestät.
Jag går för att ej publikenskall märka
någonting."

— Å Stadttheater iHamburg ha
de första operaföreställningarne under
den nya säsongen af Tannhäuser",
Traviata u och Tristan och Isoide"
röot mycket liflig anklang. Utom den
nyligen aflidna fra Klafsky skördade i
synnerhet de nya från Leipzig engage-
rade inedlemmarne af operan L. De-
muth cch R. Wittekoff rika bifallsytt-
r.ngar

—
Spökhotellets" författare,

Georges Feydeau har skrifvit ett nytt
"2-akts-lustspel La dame de chez
Maxim", hvilket ivinter gkall spelas
pä Nouveautés-teatern
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50 (profkort a fe50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ale-
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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J. C. M^XMONTAN
InnehafVare:B.BTybei-g,

Biner & Spirituösa.
Brefpapper Avg. L*. Hartwall. JuMineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska

sorter, linierade och 11OS
Telefon 169olinierade,

Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.
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GENERALAGENTER
S^TOiIIi^ZSEiKnBDErELGr cfc 800K.88.,

Alesandersgatan17-

KONSERV KAFFE.
Frihavns Kaflfebrsenderiet Kjöbenhamn (S. Bonnevie Lorentzen)

|§ Franska Lifförsäkringsbolaget |g

S LURBAINE,I|j§ Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. (^
(SS Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
<|Jfe Bolaget meddelar fördelaktiga försak- rfs&|sg[ lingar af alla slag. Genom samarbete med >^
(^ -jjuk- ooh olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- >^p
<{g| i/aine et la Seine beviljas de försäkrade vid rfg|;sSf sjukdom ooh olycksfall särskilda förmåner, *>^f(Ss§? hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- (j^
rt^ säkrade ocli hans familj, som ock de per- tfjS|

söner, med hvilka han står iaffärsförbin-(J^ delse för den oundvikliga förlust, som en Ijg?
i^ö sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- tfö||

ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter-
skänker nämligen, såsom allmänt bekant,

(SS& premierna förhela sjukdomstiden och utbe- "Ä^talar 8/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot- *s^fi§§? lig och resten vid dödsfall.
(fls| Bolaget L'Urbaines försäkringar äro (jg|

därför särskildt att rekommendera för her-
(^ rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
{fi& större affärsföretag genom lifförsäkring, tfCfö
*§g? emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- V^>si§7 samma störingar svårare sjukdomsfall all- vjis?
(jSJ| tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- {JCÖ

ges- ooh förlagsmanstora förluster. sST
För dessa väsentliga fördelarerfordras (ss^

(gfö icke några extra premier utan endast att (gö
den försäkradeafstar från den årliga vinst-

Eigenturen :Helsingfors, Mikaelsg. 1. (ftfö

rlvon %3ftnorrinq. %

ALEXANDERS TEATERN.
Ifaliensha operan
under ledning af Direktör N. Muller

Fredagen den 4 December

IEIÅII
Musiken af G. Terdi,

Pers onerna
Ernani, bandit Sig:r 0. Delle-

Fornaci.
G. PimazzoniKarl V, Konung af Spanien

DonRui Gomez deSilva, grand
af Spanien .... „ E. Gandolfi.

Sig:ra M. Bruno.Elvira, hans brorsdotter . .
Giovanna
Don Richardo, vapenbärare .
JagO, Eui Gomez de Silvas

„ V. Paganelli
Sig:r N. Curini.

vapenbärare „ E. Tibiletti
Handlingen försiggår år 1519.

Damer, Kavaljerer, Pager, Soldater,Vapenbärare och
Sig:ra Paganelli sjunger legenden Wolakka af

G. Braga.

Kapellmästare: Sig:r G. Spatjeck,

Eegissör:Sig:r D. Duma,

Börjansker kl.1/,Be.m

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52
Helsingfors

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

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

Telef. 5055.

Härmed få vi tillkännagifva, att vi åt Herr Karl GöhleHelsingfors öf-
verlämnat vår generalagentur för Finland.

Vi tillåta oss göra den ärade allmänheten uppmärksam på vartKonserv
Kaffe (se nedan) hvilket genom sin fina arom och friska smak inom kort tid
vunnit allmänt erkännande på världsmarknaden. Genom direkta förbindelser
å produktionsorterna och rikligt kapital äro vi itillfälle att mötahvarje kon-
kurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare13 kvalitéer) säljas ipati en-
dast o-enomHerr Karl GöhleHelsingfors och iminut inedanståendeKoloni-
alvaruaffärer. Våra kaffesorter serveras å Operakällaren,Societetshuset^Bron-
dins kafé m. fl.

Konserv Kaffe.
Det är en allmänt bekant sak att brändt kaffe tillföljdaf sin hygrosco-

pie redan efter några dagar förlorarikvalité, d. v. s. mister sin aroma och
styrka För att afhjälpa detta hafva under de sista femtio åren åtskilligaupp-
finningar blifvit gjorda och ProfessorLiebig var den förste som genom till-
sats af en karamellösningvidbränningsprocessen lyckades förbättradenna olä-
genhet. Genom bristfälliga apparater erhöll dock det brända kaffet en fadd
bismak.

IiVKL
G-eneralag^ea1

Det har lyckats oss efter flere års arbete och genom nyuppfunna rote-
rande ugnar med luftafkylningsapparateruppnå ett lyckligt resultat. Genom
tillsats af en renad rörsockerblandning som öfvergjuter bönorna vid en be-
stämd värmegrad inneslutas kaffebönornai en microscopiskt tunn karamell-
hinna som förhindrar fuktens och luftens inträngande och tillika kvarhaller
den aromatiska olian ibönan.

Genom denna procedur håller sig vårt Konserv Kaffe åratal lika inskt,
aromatisktoch starkt som nyssbrändt ooh har en absolut ren fin smak.

En vidare fördel är 20 procent kapitalbesparing vid inköp af rostadt
kaffe. Eåkaffe innehåller en stormängd vatten ochandrabeståndsdelar,hvilka
alla försvinna vid bränningen och förminskavigten.

Karl Göhle. K M. Brmdin. Bob. Holmqvist. K. G. Ohman.
Parakan Salak Tee hut. Passagen. Anneg. 20. Skilnaden 2.

N. Esplanadg. 37.
Axel Pihlgren. E. V. Etholen. N. Pletschikoff. Alex. Johansson. Th. Holmström,
Fabiansg. 14. Kyrkog. 10. S. Esplanadg. 4. V. Henriksg. 12. Alexandersg.11.

Verner Hedberg. C. Antson. A. Silvo. A. E. Isaksson. F. Nyman.
Wladimirsg. 13. Sjömansg. 24. Båtsmansg. 22. Skilnaden 6. Eriksg. 17.
A. V. Renriksson. J. Hyvärinen. A. Fred. Hfors Almänna Konsumtions-

Konstantinsg.19. Badhusg. 10. Elisabetsg. 6. fören. butiker.

ior

KongL Karo lilkmd) llliMllUlMu
ka Laboratorium.Bakteriologis'

wT»J

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,lllSlä Ining

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4,

Firma I.EMU
Hufvudnederlag för Finland af

Pepsin. Cone. Langebek.
Kothes Zalmwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

Alexandersg. 9
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Generalagenter:
STOLTZENBERG & BÖCKER,

Alexandersgatan17. Telefon 2055,
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På begäran af Tandläkaren Herr A.
Lenhardtson har jagundersöktettaf honom
sammansatt munvatten, kalladt

Albin Lenhardtsons
STOMATOL

och får häröfver afgifva följande intyg:
1. Lösningen är opalfärgad och till reak-

tionen svagt alkalisk.
2. Den värkar nedförd i tarmkanalen

iclce giftigt.
3. Den förhindrarunder entidaf -minst

24: timmar syrebildning imjölk.
4. den värkar upphörande ellerhögst

väsentligt hämmande af förruttnelse-
prosesser.

5. Den dödar kolerabakterierpå 1/2minut samt ti/fsidfeberns,difterins och
rosfeberns bakterie på omkring iminut,

6 Den dödar utspädd med 2 delar
vatten kolerabakterierpå mindre änlmi-
nut, rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin-
dre än 2 minutersamt tyfsidfebernsbakterie
på 3 minuter.

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet
sålunda eger förmågaatt upphäfva syrebildningoch för-
ruttnelse imunhålansamt ytterst snabbt förstörsjuk-
domsbildande bakterier,somdärstädeskunna förekomma,
måste jag på det högsta hos allmänheten förorda
dess bruk.

Att det samma äfven som yttremedel imånga hän-
seende bör äga en vidsträckt användningframgår osökt
af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan.

Stockholm, den 6 April 1895.

Med. Dr.,DocentibakteriologividKarolinska Institutet.
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