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NLU Tidning för Helsingfors
< Kaisaniemi

Värdshus.fl Teatrar och Konserter./BadV/xentral\
/ Varmlufts- o \

Basängbad Rekommenderas. \

Kaisaniemen
Ravintola.
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N:o 28. Söndagen den 1 November. 1896.

DÅ NIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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Hiapolyt
Madame Mariolle
Suzanne ....
Gfilberte . . . .
Adéle

Nu för tiden.
IParis hos Lambertin.
IParis på de La Mares embetsrum.
På underprefektsbyrån, Chateauvieux.

Första akten^^BAndra aktciiM
Tredje aktonM

Börjas kfl
■TJerr Core Svermberg
Bfru Julia Håkansson7^tM)H^iuTa^)mki\ kl. 10,15 e. m

Skåne u
? Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Konto%M^SRIaAH

a£E^ :-0 B

Alla dagar W Ä |n] f|m Alla dagar
Middagskonsert wiener Damkapellet

r Aftonkonsert
från kl. 3 e. m

K T?» C34- A 1»1U«"«, FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -r^ /-v p-n i^( X5A TT!. JCi. btaJllberff Andra AteUem4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). F(JTOVT-K.AX1.C3Helsingrfors, Alexandersgatan17.6©
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Hframfiappor, jacqnettcrt siåenvaror, ylletyger for
soirce, visit é fivaréagsåräfiter.

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

"»'"faf" FörstaRyska Brandförsäkringsbolaget °Sm^
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen

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.

Specialaffär för

PORTMONNEÄR

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

C P BYEJIWBÅHTi Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
\Jm Jk. J^ M M&JLå A\MJ> Porträtterivisitkortsformat a 6 mk.pr duss. (Catanis hu^

Perssons Svenska Stickmaskiner,

lULLGARN irikt urvali
1 Zeflr- & Kastorgarn, Macramé, Virkgarn,|
§ Fiskgarn, Märktråd, Eulltråd, Nålar till alla|
? slags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjor,s
Z Strumpor,Damasker, Vantar etc.
|Beställningar pä all slags maskinstick-|
? ning emottages

Mikaelsgatan 2. Telefon 1332.
Ch. Jfeovius
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SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 2 November 1896.

kl. 7,30 e. m.
Gästuppträdande af

t&ru %3ulia %3CåRansson
och

c^Jcrr c^brc SvennSerg.
Abonnement N:o 6,

För l:sta gången

Herr GeneralflirelrtDren.
Lustspeli3 akter af Alexandre Bisson och Fabrice

Carré. Fri öfversättning.
Personerna

De La Mare
Bouquet .
Lambertin ,
Bunel . .
Lardillac.
Pingouin . ,
Liégeois .
Challardon
Gentil . .

SUOM. TEAÄTTERI.

Sunnuntaina Marrask. 1 p:nä 1896.

ti ole naytantoa.

J. H. WICKELS
unnaißSL

ÅRRAHS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vidutställ-
ningeniBordeaux 1895.

Hr Eiégo.
Hr Hansson.
Hr Lindh.
Hr Berlin.
Hr Malmström.
Hr Wetzer.
Hr Enström.
Hr Wilhelmsson.
Hr Beckman.
Frk Tschernichin.

FrkGerasimovitsch.
Frk Grönberg.

Direktör Nicola Muller

Herr Muller har sin recett om tisdag, då
vi hoppas att salongen skall blifva besatt till sista
plats, redan af den anledning att programmet för
aftonen upptager Rossinis mastervärk Barber-
aren från Sevilla", den opera på dir. Mullers re-
pertoire, som blifvit emottagen med det största
beröm af våra musik-kritici.

Hufvudstadens finaste & billigaste fotografiatelier. Fabiansgatan 27.

från kl. 8 e. va.AKTKTA 3E*JELjaLN SSLTL..

yA/lagasin du j\ford.

Damskrädderi under utmärkt ledning

BLontor 3XT. Magasinssatan3N"so X.
Oskar Fröberg. A. W. EKLUND & C:o

Kaserngatan ■£©. Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager af

Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT billigapriser.

Juho Wirtanens
§RÖAFFAK.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalageraf inhemska skodon.Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

UnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren.

AXEL PALMROOS
Vlnafiär.

Lager af fina äkta ViflßPj
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

JSofiatomßyie.
LORENS MALMSTRÖMS

Herrekiperingsaffär
nu Unionsgatan 28,

(vis a vis Föreningsbanken).

Telefon 231



■g
0 CD1<U 1

S||2

ns tD Co
to 5 co
to t£s °>

£■
—

5-

5 13 S
O 73 O

"

-o

g

I

PperaMållaren, Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.
denna samma publik icke kanhinna till,
att besöka alla dessa offentliga nöjen,
som exempelvis under denna höst stått
på daglistan.

sin helhet har varit glänsande, Fra
Diavolo dessutom öfverdådigt rolig.

Signora Brunos sång och spel som
Anita ställer hennes talang obetingadt
iförsta planet bland tragiska artister,
hvarjämte Signor Delle-Fornaci jämväl
med sång och spel utvisa storartade

Italienska operan.
Helsingfors har under en lång års-

följd varit iafsaknad af operaprestatio-
ner intill dess „Italienska operan" i
år, för några veckors vår- och dito
höstsejour, slagit sina bopålar ned hos
oss. Under sällskapets första vistelse
här, tog också musikhungern ut sin
rätt. Salongen var hvarje kväll fyld
från golf till tak och entusiasmen all-
män.

Hvad orkestern vidkommer ger den
nog stundom skäl tillotålighethos sån-
gare och åhörare och retsamt är det
att flere instrument måste utiöra sina
partier solo hvarigenom ett defekt in-
tryck uppstår, men om man kastar en
enda blick ned iorkesterfacket finner
man, det vara fysiskt omöjligt, att
därinom placera flere än de medlem-
mar, som nu armbågas därnere. Iså
fall är operadirektören och kapellmä-
staren utan ansvar.

Obestridligt är det ialla fall att vi
nu äga här en opera, där flertalet ar-
tister äro värkliga förmågor och där
tolkningen af musikvärk sker med lika
såväl lyrisk, som dramatisk storslagen-
het och det hela utmärker sig för om-
sorgsfull och nobel konstnärlighet.

resurser.
Det välförtjänta bifalletpåpremieren

tog stormande dimensioner ocli gälde
såväl Direktör,Kapellmästare som so-
lister.

Operan inneslutes iden musikaliska
allmänhetens hågkomst.

Under nuvarande sejur har belåten-
heten, erkännande^, förtjusningen,bland
dem som besök*- foreställningarne, varit
lika enhällig, men, tyvärr har direktör
Muller iekonomiskt hänseende ej haft
samma resultat, som under våren.

H:fors publik, åtminstone den äldre
generationen, torde påminna sig våra
egna teatrars (den svenska och finska)
uppförande af t. ex Maskeradbalen och
Fra Diavolo och kunna nu anställa
jämförelser, hvilka ovilkorligen måste
utfalla som bevis på huru framstående
dessa Italienska operans artisters tolk-
ning är af nämda operor. Med glöd,
uttrycksfullhet, klingande, välskapade
röster och ypperligt textuttal utfördes
Maskeradbalen och med samma egenska-
per, jämte en af ämnet betingadkomisk
verve gifves äfven Fra Diavolo. Och
torde dessa representationer,såväl hvad
soli som ensemble partier beträffar
kunna mäta sig medhvilken rang-opera
som hälst. Dessa operors utförande i

Den senaste noviteten,Navarresiskan,
opera i2 akter af Jules Massenet, gafs
för, beklagligtvis, fåtalig publik.

En Herr-Afton" å Hotel
Kamp*).

Det är kanhända en följd af de för
våra förhållandeu något dryga biljett-
prisen. Om den vackra, glada Alexan-
dersteatern inrymde en större publik
skulle törhända, till allmän båtnad, en
prissänkning vara möjlig.

Navarresiskan är en sensationelt blo-
dig teckning, hämtad direkte från slag-
fältet. Delvis utsmyckad med nutids
effekter imusikaliskt hänseende och
törhända något litet episodisk, hvilket
dock väl kan försvaras,dåmusikvärket
söker tolka krigarens lif iallmänhet
lika så väl som en direkt tafla ur två
individerskänslolif,företer operan stora,
värkningsfullaoch vackrapartier,hvilka,
så som de tolkades, både ilyriskt och
dramatiskt hänseende, utöfvade en gri-
pande, sent förgätbar värkan.

Under ofvanstående, något tvetydiga
benämning hade för välgörande ända-
mål senaste måndags af medlemmar
från härvarande tyska kolonwmord-
nats en tillställning-. hvilken^^^^Bvare
det sagdt först som sistHos oss där till störstadelen samma

publik, strängt taget kanske cirka 2 å
3,000 personer, har att uppbära alla
våra större kostsammare nöjen,blir det
ilängden tämligen dryga summor, att
kväll efterjjkväll, ofta för hela famil-
jer utbetala högabiljettpris, hvarjämte

var syn-
nerligen gemiitlich

För att i tid tillförsäkra oss om
plats, klättrade vi upp till festsalen en
dryghalftimme företillställningens bör-
jan, men erforo till vår stora bedröf-

;) Införandet fördröjdt.

JBBBBg*» % rl^ K Ti W! n W är odisputabelt Hoisingfors bsHigaste Fotografi-Ateller. För
JKpiÉ^ "^ "^ "* *^ "-*' ■*■n ga" °° omsorgs{ul|t retouscherade .jisitknrT För blott Fmk 14:

-
*-' arbete behöfvsr iekn vara färßnadt med höga

£3. öGlogatan 3
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Gonditor Catanis Bestaurant
-awai rekommenderar i*^-

sina supeér till olika pris,portioner a la oarté; och
eleganta snumiui^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

Ostron anlända hvarje fre-Friska OstendeM
dag afton.

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968,

Beställningar emottagas

I:sta Klass v

fBadinrättnjj
Wladin^irsgatan 32. y

J. W. Engberg.

ng

Brandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

ROVer-fabrikanten J. K. Starley är Englands äld-
sta velocipedfabrikant och skaparen af den
nuv. velocipedtypen. Hans valspråk är allt
af det bästa.

Med dennamaskin har under denna s^»,^ ik».
■ ;■■ ■ ■ . ■

1pris Dickursby 7 km
1 „I„ Åggelby

I „ d:o 5 „

" "

unnat n WfISnSTJERNftS BIomst erhan^li_Skiinaden_Nx^
BODEGA ESPANOLA

HelsigforsJULIUS SJÖGREN Filharmoniska Sällskapets
Försäljningipartioch minut afendast äkta utländska

Konsert VINER &I2;te Populära» , Mikaelsgatan. 4, Centrals hut.

Ylle- och frikofvaruaffäf.i
Välsorteradt lager. Öilliga priser

> "'i.i ■.!■■'" i '"■Him
"'

im rmrmk~*i An iHl

SPIRITUÖSA.iBraiiciliårsliuset,
Tisdagen den 3 November 1896 Stort urval

vackra och billiga födelse- och namnsdagspre-
senter samt smakfulla gratulationskort.Program

MendelssohnOuverture till Hebriderna Th. Baltscheffskij's.
Sport-, Frimärks- & Pappershandel

Mikaelsgatan N:o 1. Telefon N:o 1488..Lully,Menuett
Konsertstycke, för piano och or- CARL BERGROTH. Chaminade.kester

FabiansgatanN:o 29,
Tlefon N:o 750.

I„ Lleaborg oö^j^M
J d:o 10 ^^^MI„ d:o 10 „
1., „ Åbo 2 „ „ ai/ix^^^^HI „ Aggelby 1 „ „ i/x- (Enskildl

ClßWfil3llll" maskmerna ridas af den förnämavärl'
den iAmerika.

StyriS är icke allenastÖsterrikes utan äfven konti-
nentens förnämstavelocipedfabrik.

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 å5,000 mk lydande olycksfallförsäkringsbrefiKullervo,hvarigenom han försäkras mot olycksfall såväl under
velocipedåkning som skidlöpning. Hvarje hos ossköptvelocipedär därtillbrandförsäkradförett årframåt.

HVlilsLÉtolsg; 19.
Telefon 2017.

Hagelstams bokhandel.
d-Cartforé!jvtoderne V^unst

och andra vackra illustrerade tidningar
och tidskrifter.

Ett stort antal utländska tidskrifter
börjany årgång ioktober.

% Sffaffir! ®
|Arthur Bergström, §
|||) Helsingfors, @
<gjv, Central-Passagen. (ffåHagelstams bokhandel.

I„ dM 10 „ „ ~

I „ Uleåborfe 1 „ „ 4/vu.
1 » do 5 „
I.. d:o 10 „ „
I „ Viborg 60 „ d. »/""'I „ Uleaborg 30 „ d. 21/»"'I „ Wasa 60 „ d. 28/vni
I „ Viborg 1 „ d. '/ne
I „ Åggelby in „ d. ny"
L „ . 3'/» .(HandicapLjd

(Frk. Fanny Flodin)

Gluck,Balett-Suite (ny) .
Introduktion

— Air gai
Reigen sehliger Geister.
Musette,

Air gai

PAUS.
Förspeltill op.Lohengrin(AktIII) Wagner

ÉflFt i "■ ■ ■

'
■ "

Konsert, för violoncell (l:8ta sat-
Haydnsen)

(Herr Georg Schneevoigt.

Nordiska melodier, för stråkorke-
Grieg,ster (ny). .......

Idyll. Landslig dans

Finnames marsch

ii»... 1, ,
Konserten börjarkl. 72 » ©" m«

N. Esplg 5

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på originalflaskor som litervis från fat.

i
i-

O=s

C=3

£3=3
S5
02

|kAUTSCHUKSTÄMPELFABRIK.m

A.0.Seeck,

å^^>r£jlp Skilnaden i,T. 70.
Alexandersg. 36,

T. 71.

Faltins pianomagasin
R. E. Westerlund

Moderna och praktfulla

Flyglar och Piähinos
i stort urval\ /^ \

Sfoevers Streifl
fallas!
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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 välförsedtlager Veloci-
pedtillbehör till moderata pris.

ALEXANDERS TEATERN.

lialicnsha operan.
Måndagen den 2 November

Recett for Sig:ra M. R. Bruno.

Hugenotterna.
Opera i4 akter. Musiken af Meyerbeer.

Personerna

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

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

Valeritine, hans dotter Sig:ra M. Bruno.
Grefve de Nevers Sig:r N. Muller.
De Kosé
De Tore
De Tavan

Sig:r L. Lazzarini.
Sig:r O. Serra.
Sig:r N. Curini.partisaner
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alla slag från detReparationer af
minsta till det största arbete utförespå

till möjligast
billigt pris

iL"i;-uiami;istr >;imiH

HVoloeipedor emottagas
vinterkvarter mot billig Ityra och be- Hofdamer, Kavaljerer, Soldater, Studenter, Zigenare,

Folk, Pager, G-ossar, Munkar etc. etc.
varas sorgfälligt hos Händelsen försiggår iAugusti 1572. Två förstaak-

ternaiTurin och resteniParis.

John Tourunen & C:o Kapellmästare:Sig:r G. Spatjeck
HELSINGFORS, Regissör:Sig.T D. Duma.

Norra Esplanadgatan N:o 41 Börjansker kl. 72 8 eft- m
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A XEIi FIHLCBEJg Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889-
Huru skall folk kunna veta, att manhar något bra till

ialu, ifall man ej vill annonsera därom. Wanderbilt.i!Tllllk ti
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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 E. Tibiletti.
lSig:r E.Fusoi.
Sig:r G. Cokinis.
S:igr E. Gandolfi.
Sig:ra E. Schau.
Sig.ra D. Dgenari.
Sig:r L Lazarini.
Sig:ra P. G-allina.

# finska Telegrambyråns >&

fålöDSifilÉn
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,

k& Afhämtning af annonser vid <j

V*^ tillsägelse pr. telef.
» ««>- «

Ett enda manuskript! Ett enda betalningsställe

C. E.LindgrensFerd. Bjfirklimä's RÖIS.

Jacob J^einhesG. W. RELANDER,
försäljning af äkta

Borst & PenselfabrikGlasvaror6las~, Spegel-
och

Ködbergsgatan9, Hemgj. PapijrosserVINER &
SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgå-

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus. ochcl!afvelram~ tillmgcket billiga priser

Mikaelsgatan N:o 17, Rekommenderar sina prisbelönta
tillvärkningar iparti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hålla hög rabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt.

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna■Wniietaasg.3ST:c -4. midt emot Jernvägsstationen

Telefon 1803. 15 Alexandersgatan 15

C. E. Lindgren. Cigarrer.

ende prisen städse
billigast. handel.

Gambrini Restaurant.

Man beställer alltid
fördelaktigast

Kautschuk- & Metallstämplar,Lacksigill,stämpeltilllichörsamt all slags Stål- & Me-
tallgraTjr från
Helsingfors Nya Gravyrinrättnings

Kautschukstämpelfabrik,
IMikaelsgatanI

Telef. 2089.

Broderi-Qtsfällnin
hos

Axa Lindholm.
Alexandsrsgatan 7, symaskiner

Telefon 158.

9

IIi1IIiII1IISIISIIIII!

Original
Singers

hos

J^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 893.

V. Grashoff
£39 Norra^Esplanad-

gatan 39.
Äldsta symaskin-

i Finland.
mu-ii >3

—
—rr—fS'

-##> GEVÄR! ««-
Patroner, förladdniiigar, hagel, patronbälten,

jagthorn,bössremmar, orrbulvaner, knifvar etc. etc. i
Fritz Schröders
Norra Esplanadg-atan 37.

»**»»»»»»'»»»»»»'»»»»gi*»$»»»»#»»y»»»

TjYgienisl^ j\nsiktsbehandling
för rengörande af huden från finnar, fräknar,

pormaskar etc.
ManiClire,(handens & naglarnes sköt-

sel") meddelar
Agnes Johannsen.

Mikaelsgatan 1. Entresol. Telef. 83,
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velse, att alla platser redanpå förhand
voro abonnerade. Saken blef dock tack
vare den artige, lillehofmästarens för-
sorg arrangerad så att vi erhöllo ett
någorlunda drägligt bord borta i en
knut. En stund återstod ännu förrän
programmet skulle vidtaga och vihade
god tid tillattegna dessaminuter till en
stilla betraktelse öfver,huru stor dock
offervilligheten är här ivårtkära Hel-
singfors, när det gäller att skänka någ-
ra mark på „välgörenhetens altare"—

och man därigenom själf har en
glad afton i perspektiv — — — —

Programmets första afdelning hade
anstått hvilken gala-soirée som hälst,
illusterad som den var genom så ut-
märkta konstnärer som hrr Grandolfi,
Muller, Coquinis, Spatjeck och v. Mick-
vitz. Afven framkallade deras uppträ-
dande applådåskor, så frenetiska och
bullrande som hade guden Thor själf
suttit här som klakör. Dr. W. afslu-
tade afdelningen med ett witzigt potp-
ourri" och blef icke minst rbisserad."
Häi-på upptog programmet supé, hvil-
ken större delen af publiken för om-
växlings skull intog nere på kaféet,
hvarest damkapellet Anna Frankl exe-
kverade sprittandewiener-melodier. Här
var om möjligt än trängre än uppe,

men sämjan gaf rum, och den glada-
ste stämning var rådande.

Under programmets andra hälft upp-
trädde hr Feodor Markow, formligen
öfverträffande sig själf denna, afton.
Han berättade de galnaste historier,
sjöng, witzade och piruetterademed ett
humor och ett lynne, som hade hela re-
cetten tillfallit honom. Naturligtvis
blef ej »Amanda" bortglömdoch natur-
ligtvis glömde ej häller någon af de
samlade kavaljererna att benäget med-
värka med ett lungstärkande uaach".
Till och med herrar af mycket stadgad
ålder syntes skrika sig rödviolettai
ansiktet vid refrängen af donna syn-
nerligen sympatiska melodi. Den offi-
ciela delen slutades med ett „humori-
stiskt föredrag" af Dr. W., föruthördt,
men likväl alltid lika roligt. Men
ännu var naturligtvis ej den glada af-
tonen afslutad. Nej för ingen del. An
återstod musiken af varieté-orkestern
från wsocis", sång och glam, tills den
gråa höstdagen, som tittade in bakom
gardinerna, allt tydligare började på-
minna om att herrarne småningomborde8
sluta sin „afton".

Passe-partout.—
4">—

Notiser.
— Italienska operan uppför om

måndag Hugennotterna" då Fru M.
Bruno som Valentina har sin recett.
Fru Bruno har under den tid hon upp-
trädthärstädes visat sig vara en genom-
dugande artist, ytterst mångsidig och
begåfvad med stor dramatisk talang.
Vi äro öfvertygade om att publiken
mangrant skall infinna sig för att be-
tyga henne sin tacksamhet för allthvad
hon gifvit oss af sin vackra konst.
Priserna äro för denna och följande
föreställningar nedsatta. — Om tisdag
har DirektörMuller afskedsrecett, hvar-
vid operan Barberaren iSevilla", där
herr Muller har sin favoritrol, Figaro.
kommer att uppföras. Herr Muller har
under denna säsong gjort stora förlu-
ster härstädes. Publiken står emeller-
tid istor tacksamhetsskuld till honom
för alla. de tillfällen till värklig musi-
kalisk njutning han skänkt oss. Vi
hoppas att Helsingfors publik ielfte
stunden skall genom ett talrikt besök
å operan söka godtgöra den värderade
artisten alla hans uppoffringar, då ope-
nu står i beråd' att för alltid lämna

— A hofteatern iMiinchen har
det genom ett vackert poetiskt språk
framstående historiska lustspelet Em
Naohtlager CorvinV af Franz Nissel
vid första uppförandet mottagits med
bifall.

— Å Thaliateatern i Hamburg
försatte det nya lustspelet Eine Sei-
fenblase" af V. Bersezio, öfversatt till
tyskan af Friedrich Otto,publiken ien
munter stämning.

— IGörlitz öppnadesnyligen å nyo
Stadttheater under lednicg af Hans
Groegor, förut medlem af Deutsches
Theater iBerlin, med första uppföran-
det af Geinrioh Lees skådespel Der
Springer", Nyheten mottogs med uto-
mordentligt lifiigt bifall.

Hebbels tankedigra drama
Gyges und sein Ring" har med
gynnsam framgång uppförts för första
gången å hofteatern iStuttgart.—
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||Franska Lifförsäkringsbolaget ||
t LURBAINE, 1

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. ®
(j|B| Garantifonden: 98 miljoner Frcs. (^|
<ÄJ| Bolaget meddelar fördelaktiga försak- (^

ringar af alla slag. Genom samarbete med
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-

<ftfö baiee et la Seine beviljas de försäkrade vid (ftS
)rfttf sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, /«&
(^ hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för-
IH§ säkrade och hans familj, som ock de per- (ÄS
;sSf söner, med hvilka han står iaffärsförbin- *rc|
■Ä5? delse för den oundvikliga förlust, som en v»*
(ÄK sj\ikdom och ännu mer en obotlig sådan el- (({p)^? ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- .g»,
vs? skänker nämligen, såsom allmänt bekant, n>!=»
(fIÄ premierna för hela sjukdomstiden och utbe- (^g)

talar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- ,*g,tjsg? lig och resten vid dödsfall. .
(jXS) Bolaget L'Urbaines försäkringar äro ((j®

därför särskildt att rekommendera för her- mg
rar aifårsmän, då det gäller att säkerställa
större affärsföretag genom lifförsäkring, (^
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- y(m(jii? samma störingar svårare sjukdomsfall all-

(^§ tid medföraoch hvilka ofta nogbringabor- (^p;£§ ges- och förlagsman stora förluster.
■J^ För dessaväsentliga fördelarerfordras *8»
j^§ icke några extra premier utan endast att (S«

den försäkradeafstår från den årliga vinst-

Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1: (^g|
# öar/i?o/j cffinorring. #

och hudens vård.
Ifalicnsha operan

under ledning af Direktör N. Miiller.
Tisdagen den 3 November 1896

Recett för Sig:r N- P. Muller.
Ip£t IO&&ä,V£IICL.

j^arberarert /rån Sevilla,
Opera itre akter. Musiken af Rossini,

Itredje akten utftires af Sig:ra V. Colombatiimu-
siklektionen:Variationer af Proch.

Personerna

L«Ä £2 OF*3*Ö^H

Sig:r Dj. Cocinis,Grefve Almaviva
Bartolo, läkare Dj. Dumani.

Sig:ra V.Golombatj,Bosina, hans fosterdotter
Figaro, barberare Sig:r .N..Mtiller.

„ E. Gandolfl,Basilio, musiklärare
„ L. Lazzarini,Fiorello, Almavivas betjent

Bertha fSig:ra V. Paganellim;Bartolos betiening!
Ambrodschio I ö(S!g:r 0. Serra.
En officer .. „ L. Lazzarini.
Notarien „ A. Beroldi,

Soldater: Musikanter etc,

Handlingen försiggåriSevilla.
StomatolEegissör:,Sig:r D. Duma.

Kapellmästare: Sig:r G. Spatjeck. Stomatol
StomatolBörjansker kl.7l/2 ett. ra.

QD t Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade.
Firmatryck utföras billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat 15.

W:m EKBERG. Coanac-. Punsch- och Vinhandel, Alexandersq. 52. Tekf. 2178. Hejsin
Bästa medel för munnensALEXANDERS TEATERN.

Aktiebolaget Helsingfors ApotekaresJ. C. M^XMONTAN
Innehafvai-e:E. BTyberg, iililifåÉlilsåi

diner é Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

oj

O.

O

Ang. Luft. Hartwall. K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Nu inkommet:
Moderna kragar, spetsar,

band, sidentyg, crépe

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alcsandersg. 26,

Telefon 169.
ytterst billigt

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

HufvudnederJag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebck.
Koth.es Zahnwasser,
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller,
Fellows Syrup.

hos Firma52 Alexandersgatan52
Tillverkningen, står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen. H. Ellmin.

9 Alexandersgatan9.Helsingfors
"%&&',
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GENERALAGENTER:
StPOIjZSESKriQESIEI.G- c*? BÖOBLEH.

17. Telef.2055.

Generalagenter:
STOLZENBERG& BÖCKER,

Alexandersgatan17. Telefon 2055.

Parakan Salak Tee
ifrån Parakan Salak Tee Onderneming,

Parakan Salak Tee ar:
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Ångbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

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

fors.

■KemiskaipMfw

L

tvål
tandpulver
tandpasta.

Absolut kemiskt rent, fritt från alla för hälsan skadligabeståndsdelar aro-matiskt och välsmakande har för sin utmärkta kvalité och lina arom' till-vunnit sig allmänt erkännande, och har å senaste hygieniska och världsutställningar erhållit de högsta utmärkelser.Största garanti för ren oförfalskad vara, säljes ioriginal förpackning:prVä). Vio. V

-
Va kil°-

Obs ! Netto vigt!!
Paraltan Salalt Tee lämnar den största garanti, ty hvarie köpare ägerrätt att kostnadsfritt låta undersökadess äkthet å härvarandekemiska laboratorium.

Java,

m. m.

Assam.

■-);K'jrM'nno/f Fr. Nyman. JFLwnå

■4.Johansson. A Fred r zr "" 'r""''"'<KlOtoM^ y.Ln-w. S fSSS■G. J Isaksson C. Antson. A Silvo'G- J«fo»«-- H/or» 4iZm. Eonsumtimsför: butiker
ÄABL OÖ HtS:.

aenwaiagent £5r nri^ls^cL «fe Eyssland.

SI

3) Äkta Paraltan Salak Tee erhålles endast genom undertecknadq narti-»teßSSSff?*"'** VM N°rra EsPla
-

dS^
ge3° ochho.^nedanstående

J. H. Dahlgren.
A. E. Isaksson.
K E. Wassholm,
P. Jääskeläinen.
E. Lönnberg.
S. Johansson.
Fru Laurens,

AflTOtSt JOHI SVÅTJT. ,!TTrf fI vleehäradshöfdlng, °" r smboul «.u ,w,-,.P|,,llas. M>.r OC|,,älJer MM
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