
Pris 5 penni.

cFrogram^GSlaåei
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBLJN, %rand- & jQif- -%~
TOTOGKAF, Teatrar och Konserter. försäkring

Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
¥sia Kontor

4< Förlag af finska vyer. )b

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.

Tn.Esplanadg.33.
-*- J. N. Carlander.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 3 Fredagen den 6 Januari 1893

Svenska Teatern.
Fredagen den6 Januari

För 2:dra gången

På SUrålands
Folkskådespel med sång ochdansi3 akter afRafaelSandström.

Personerna:
timmars, förmögenbonde och skeppsredareHr Malmström.
Hanna, hans dotter Fru Castegren.
Henrik Vik, sjökapten Hr Salzenstein.
Ernst Lindahl, teologiestudent „ Wilhelmsson.
Nestor Nygård, ung, rik bonde „ Eiégo.
Svante Westerman, ung sjöman „ Castegren.
Elin, | f Frk Granqvist.
Thilda, [ allmogeflickor < „ Stjagoff.
Klara, J { Fru Wahlbom.
En negermatros Hr Siljänder.

Matroser. Skärgårdsungdom af begge könen.

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

Söndagen den 8 Januari

Samma pjes.
l':nl. -..II

Ämrj^, : I Rad. fond 4,50; Sida 350; IIJtail fond '.?,^^H
Bl^Blll Rad fond I,— :Sida I.— ;Oall. 0,50; Ayantsc. wPE*. L!o,

— ;fart
1,50;Avantsc

20,-
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Benjamin Leino.
(Konungenisagospelet Prinsessa

Euusunen")

Herr Benjamin Leino, hvars bild
i dag pryder program-bladets första
sida, är en af den finska teaternsmest
framstående karaktärs-skådespelareoch
därjämte en af de få, som ännukvar-
stå sedan teaterns första tider.

Suom. Teaatteri.
Perjantaina Tammikuun 6 p.nä kello 1/z'7.

Rouva ANNI KASLIN'in suosiollisella avulla
näytellään

LAULU-LINTUNEN.
l-näytöksinenlaulunäytelmä. Säveltänyt Hauptner.

Nettchen, kukkakauppias *)
Friedel, hanen serkkunsa Aleksis Rautio.
Lord Mickelby Aksel Ahlberg.
Box, hanen palvelijansa Taavi Pesonen.

(Tapaus Nettchen'in kukkakaupassa.)
*) Ne11chen rouvaAnni Kaslin.

PRINSESSA RUUSUNEN.
Satu 3-ssa seikkailussaproloogilla. (5 kuvaelmaa.) Kirjoittanut

Z. Topelius

Proloogi: Haltijain va/takunnassa
HENKILÖT :

Valotar " Katri Rautio.
Sulotar Olga Salo.
Koitar " Hanna Kunnas.
Päivätär Maria Salin.
Tähdetär Hilma Liiman.
Kuutar Kirsti Sainio.
Tuonetar Saimi Järnefelt.

Ensimmäinen seikkailu, KUMMINLAHJAT.
HENKILÖT:

Valotar. Sulotar. Koitar. Päivätär. Tähdetär. Kuutar.
Tuonetar.

Kuningas Benjamin Leino.
Kuningatar
Prinsessa Ruusunen kapalolapscna —
Hovimarski von Cirkel Kaarle Halme.
ValtioneuvoksetarKunigunda Mimmy Leino.
Ylimmäinen juomanlaskija Emil Falck.
Ylimmäinenmestarkokki lisakki Lattu.Sam, kokkipoika Olga Poppius.

Kuniiikaallinen lapsenhoitajatar NaemiKahilainen
-**» K. E. STAHLBERG'8 FOT^TTFTSn
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Dagligen -^>
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MUSIK fr

Levys Kapell,BF>V / KONSERT

■JFj/\>v>> Måndag, Tisdag, Torsdaa
FAV/ kl. 7.30-11e^J

%

TEATERAFTNAR
i Matsalen
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Bruno XIErnstMMIHåIMINU-åffil
4" /V. Esplanadgatan 25 Helsingfors, f
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efter slutad representation.
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Julius Tallberg*s Byggnadsmaterialiehandel.
Krut- tp DynamitaffYir HELSINGFORS Murbruksfabrik.

LORENS MALMSTRÖM,
vis å vis Kapellet

rekommenderarivälvillig hågkomst
sin

~&* Bcrrchipcringsaffär. h§-

Specialitet: Engelska, modernahattar.

Teater-, Res- iMarinkikare.
Specialitet: Glasögon & Pince-nez.

-H Största urval. — Nya modeller. J»>—
PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Eaplanadgat. 37 (Göhlesgård).

n
t V Tp -Esplanadgatan SI

ÄTET 1""E"I

SOCIETETSHUSET,
som är helt och hållet renove.radt och hvars möblemangär ele-
gant och fullkomligt nytt,uppfyller allanutidensfordringar.Större
och mindre våningar och enskilda rum erhållas för bröllop,
middagar, supéer och sammanträden m. m.

J. C. Maexmontan

Unionsg-atanN:o 27.
tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Doff/ar

HELSINGFORS,
Alexandersgatan N:o 17.



Toinen seikkailu. RUUSU.
HENKILÖT

Valotar, Tuonetar, Kuningas, Kuningatar, Hovimarski von
Cirkel, Valtioneuvoksetar Kuningunda,Ylimmiiinen juo-

manlaskija, Ylimmäinenmestarkokki, Sam.
.Helga Corander.
|Naémi Kahilainen,
\ Maria Salin.

Prinsessa Kuusunen....
Astrea t-,.. , .
Diantha /hanen
Pikku Sanna, B:vuotias . .
Viisas
Valtioneuros
Bitari
Merimies
Pnutarhuri
Talonpoika
Kukkasten haltija ....
Yanlia tonttu
Narri

Axel Ahlberg.
Anton Franck.
Evert Sutinen.
Aleksis Eautio
TaaviPesonen.
Otto Närhi.
Kirsti Sainio,

Hemmo Kallio.

Kolmas seikkailu. PRINSSIFLORESTAN.
HENKILÖT

Valotar, Tuonetar, Kuningas, Kuningatar,Prinsessa "Euu-
sunen, Hovimarski von Cirkel, ValtioneuvoksetarKunin-
gunda, Ylimmäinen juomalaskija, Ylimmäinenmestar-

kokki, Sam.

Knut Weckman.
Emelie Stenberg.
MimmyLähteenoja

Prinssi Florestan
Yanlia Sanna, 108 vuotias eukko
Barbara-äiti
Doriina, paimentyttö Hanna Kunnas

Hoviherroja,Hovinaisia, Hovipoikia,Airueita,Kuninkaalli-
nen kaarti, Viisaita, Valtioneuvoksia,Ritaria, Merimiehiä,

Puutarhureita, Talonpoikia,Kukkasia, Perhosia,
Tonttuja.

(Ensimmäisen ja toisen seikkailun välillä onkulunut 15
vuotta. Toisen ja kolmannen välillä 100 vuotta.)

Piljettien hin. kor. Partcrre 3,50; 3,— ;Part. loge3,50; Toisin riy.2.— ;1,25;
Kall. 0,75; 0,50; Ork. 2,50;IKiT. 3,50; 1. 1,8, 10:22,50;1.2: 12,50;L. 8—
7, 11— IS,17;15,— ;I.U— l(>: 10,-;L. i): 30,— M.
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A^. Fagerroos,
B Alexanders^atan 9.
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C, L LINDGRENS BORSTBIMDERIAFFAR,
Alexandersgatan46, CENTEALS HUS.

Alla sorters finare och gröfre Borstbinderiarbe'
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt
svamp, Tamburmattor m. m.

C. E. Lindgren,

;^£BjX
obs.:

Kooooco & Japanesiska rummet
rekommenderas för slutna sällskap.
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Edvin Forsbäck's
illmiHtioiis|uA9lIliwagsai.

liS-Tsoiatori-vaaao.iHeimanstad.
Tillvärkar alla alags luft- och konstfyrvärke-

rier. äfvensom dylika, föreskrifnaför sjöfarten.Ständigt väl sorteradt lager af illuminations -
och maskeradartiklar m. m.
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BRYGGERI.
Telefon 67—1081

Bayerskt-,

PIIiSJStE^-
Kulmbacher-

Korrespondenser.
Från Echegerays land.

Madrid 27 dcc. 92
Hr Redaktör.
Xi ber mig om några rader angå-

ende utförandet här i Spanien af
Echegerays stycken, som ni säger äf-
ven vore kända hos Er. Men detta
är ett mycket svårt uppdrag,hälst då
jag ej kan påräkna, att Er tidnings
läsare äro närmare bekanta med de
allmänna teaterförhållandenahär.

Jag vill därföre denna gång söka
gifva Er ett begrepp om, huru föga
våra teatrar nu för tiden motsvara
värdet af såväl vår moderna drama-
tiska literatur som den klassiska re-
pertoar, hvilken bär Calderons,Löpes
och Moretos namn.

Hela det spanska teaterväsendetbe-
finner sig i händerna på impressarier
och ambulatoriska skådespelare, och
beror på deras initiativ och intresse.

Stadsfullmäktige i Madrid, hvilka
omsorgen om vår s. k. nationalscen— TeatroEspagnol — tillkommer, sy-
nas äga fögaintressefördramatiskkonst— och måhändamed skäl. Ty medan
hufvudsakligen katilinariska existenser
och förnäma bonvivanter strömma till
skämtteatrarna, hvilka låta sig nöja
med en stunds lättförvärfvadt nöje
och för hvilka efter detta alt är egalt,
går det lägre men allvarligare folket
på den klassiska teatern. Och om
det får se sinablodtörstiga, dock städse
demokratiska konungar — en Alfonso
VII, Sancto IV, Pedro den grymme- husera på scenen bland otrogna
tjänare och dåliga förvaltare, och kom-
mer till medvetande af den lynchju-
stis, som utgör tendensenidessa gamla
dramer, då ger detanledning till väc-
kelser, jämförelser och diskussioner,
som icke kunna vara angenäma för
de moderna spanska maktinnehaf-
varne

Kanske är detta ändå för myc-
ket sagdt. Måhända låta myndighe-
terna det gamla skådespelet förfalla,
blott därför, att de icke längre förstå
sig på det

—
de egenskaper, som

man icke längre är ibesittning af,
plägar man vända ryggen.

Teatro Espagnol och Teatro de la
Prinzesa, där vår enda goda span-
ska skådespelerska, donna Maria Tu-
ban, genom ett efter Sarah Bernhardt
efterapadt spel håller publiken ska-
deslös för en föga tilltalande appari-
tion, äro för öfrigt jämte kungl. ope-
ran de enda teatrar här iMadrid, till
hvilka man löser en för hela aftonen
gällande biljett. Till alla öfrigalöser
man biljett för en timma, — men en
timma är här lika med en föreställ-
ning,

Med denna anordning har man
emellertid mindre tänkt på en lättnad
för obemedlade familjer, hvilka endast
kunna bestå sig en föreställning. Mera
har man därvid tänkt på de spanska
hufvudstadsbornas nervositet, hvilka
icke kunna härda ut fem långa akter
igenom på samma plats, som vilja
komma och gå, när det behagar dem,
och som ofta, när de funnit den eller
den på teatern, icke hafva något vi-
dare där att beställa. Med blicken
på en hvit, obeslöjad skuldra, med
vinken från ett mörkt beslöjadt öga
är, isynnerhet för de högreklasserna,
teaterbesöket vanligen undanstökadt.
Men de lägre klasserna hålla tåligt
ut fem långa akter på Teatro Espag-
nol, hafva blickarna oafvändt fastade
på scenen och kunna icke fängslas af
vare sig vackra ögoneller hvita axlar.

Under sådana omständigheter är det
föga tacksamt, vare sig att skrifva

Forts, se på följande sida.

ORKESTERFÖRENINGEN.

Populär konsert
Societetslmset

Fredagen den 6 januari

Program:
Ouverture, Muntra Fruarna . . Nicolai.
Vals .... " " Wefing.
Barcarolle Tschaikowskij.
Våren, cortége (ny) Flodin.

Paus.
Ouverture, Le Eoi de Lahore .Massenet.
Konsert, för violin Lipinski.

(hr Inner.)

Intermezzo, för stråkork. . . .Mendelssohn.
Phaeton, sinf. dikt Saint-Saens.

Paus.
Danse espagnole Gounod.
Die Wiener "VVachtparade . . Mäller-Berghaus
Schlmnmerlied, för stråkork. .Bies.
Finnames marsch — — — — —

Konserten börjar kl. 1/<>B e. m.
Robert KajanuS

é
3te

fe gr (i®3' "mann.

cBoR" S SiQnfryc^Qri, -f^s
siiiiiian.—

-I- Privilegieradt 1869. -?-
—

Utför alla slags litograflska arbeten, såväl vetenskapliga \sommerkantila. Rekommenderar sin Icezaaig-rs-fislEa- a.fd.el-
-33.5.1i- förutförandeaf ill-o.stra.txo3a.er af alla slagenligt nya- <

) ste metoder.
OBS.! Våra arbeten hafva rönt allmänt erkännande i\ in- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna till

5 /-^tjänst franco och gratis. g. iffe^i
v^iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti
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ORKESTERFÖRENINGEN.

Populär konsert
Societetshuset.

Lördagen den 7 januari

Program
Ouverture, Indra Flotow.
Neu Wien, Vals .Btmum
Träume Wagner.
Zigenardans ur op. Rusalka . . . Dargomirsky.

Paus.
Ouvertnre, Sakuntala Goldmark.
a) Serenadel [Sitt,
b) Gavotte för violoncell . . . Fitzenhagen.
c) Mazttrké I Popper.

Hr A. Martin.)

Balletmusik ur op. Ascanio . . . Saint-Sacns.

Paus.
Ungersk Rapsodi N:o 2 ....Liszt.
Intermezzo Sinfonicour Cavalleria

Eusticana Mascagni.
La Czaritte Ganne.

Konserten börjar kl. V2B e. m.
Robert Kajanus

för teatern, som Don José Echegaray
eller om teatern — som jag.

Men jag hoppas i alla händelser
genom dessa rader ha förberedt möj-
ligheten för Era läsare att, när jag
nästa gäng skrifver, förstå, den syn-
punkt, från hvilken allt, som rör den
moderna spanska teatern, måste be-
dömas

Ev förbundne
Pablo.

Fonogram.
(Efter slutad redaktion),

Apia (Samoaöarna), 26 dcc. 92.
Efter tre års energiska försökatt
kväfva infödingarnas autonomi,
hvilka strandat mot de svarta se-
paratisternas konstitutions-chauvi-
nism, har de främmanda hägemo-
niernas representant, öfverdomaren
på Samoa, i går abdikerat. (?)
Kvardröjer dock tillsvidare, eme-
dan han bränt alla sina skepp och
ej kan gå ombord, oaktadt erhållet
afsked. Men femmastare under
byggnad på allmän bekostnad. De
främmande konsulaten reserve-
rade, flagga på trekvart stång.
Hela ön i festskrud. Fredspipor
tända öfveralt. Människooffren tal-
rika.

ARBETETS VÄNNERS PLATSFÖRMEDL/M ■S-, ARBETS- och KOMMISSIONSB

Kamps Kafé.
©rkesfer.Ilevvs

Lördagen den 7 januari.

Program:
Jäger-marsch König.
Herzenbliimchen, Vals Fährbach.

Ouverture till Öp. Preciösa . . . Weber.

Jag minnes dig. Duett för piston o.
tenorhorn Kiichen.

Potpourri ur op.Lohengrin.....Wagner.

Paus.

Lustspel-ouverture Kéler Béla.

Siisse Geständnisse,Polka Hirsch.

Bland fjellen, Komans v. Heland.

La plus Belle, Vals ... . . . . . . Waldteufel.
Potpourri Le Cair . . Thomas.

Paus.

Vaktparaden kommer, Marsch . . . Eilenbery.

Nordiska danser o. visor Söderman.

Från Höger och Venster, Potp:. .8. Levy.

Pst! Pst! Marsch Suppé.

'RÅ, Helsingfors, L Robertsg. N:o 4 & 6,
erbjuder sig härmed att gratis bemedla åt hugade principaler tjänstefolk, arbetare inom alla yrken, arbetsledare, förvaltare,inspektörer, maskinritare, konstruktörer,
arkitekter, ingeniörer,m. fl. Endast personer med goda betyg från tidigare platser erhålla byråns förord, hvarjämte byrån, där blott sådant är möjligt,söker privatim
införskaffa närmare upplysningar om de_ sökande. Genom byrån utföras samvetsgrant och till billiga priser följandearbeten: Undervisning isvenska, finska, ryska,
tyska, franska och engelska språken, räkning, geografi; mottagas stilistiska-, juridiska- och arkitekturuppdrag, korrekturläsning, stenografering,renskrifning, autokopie-
ring, öfversättningar,bokföring,porträtteringistomp och svartkrita, uppgörandeaf byggnads- och maskinritningar, målarearbeten, pianostämning m. m. Byrån ombe-
sörjer med största skyndsamhet bank- och affärsuppdrag af alla slag, inkasseringar, speditioner, distribution af bref och andra försändelser,köp och försäljning afvillor,stads- och landsfastigheter,värdepapper, landtmannaprodukter,handtvärks- och fabriksalsterm. m.

OBS.'. Alla uppdrag utföras tillbilligaste priser och med största ackuratess. Öfyerenskommelse kan äfven träffas om ackord per år.

Helsingfors Ridinstitut
Öppet: Sikkeiulagarkl. S— 3 f.ni.ocli 5-

■Sön- o. helgdagar !)—:2 f. in.

TELEFON 304

iM W V MMj Yl «i» M M M nua

SPIRITUOSAAFFÅR
13 Eriksgatan 13

Rekommenderar sitt välsorterade
äger af

Oo&xxa,o,

Ijils.öi* © i*
Från Legler Pernod, Schweitz

direkt importerad absinti
Alla varor absolut fin och ren smak

iimeliar det förntim(

ADEL « AKDOHSFABfiIK
och välgjorda Åkdon, Rid-

tyg, Seldon, ftese-effekter och finare läderarbetenilandet.
Hvad prisbillighet angår motstår fabriken hvarje konkurrens

CARL FR. SPENNERT,
flrmana innehafvare.

»¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥»

I tantasåaa åm. M®ird 3 1
jj Specialaffär för

It Modevaror & Kappor. |
» Daniskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris. $<

K BOMANS
MÖBELUTSTÄLLNING SLr 1Centrals Ixixs.

Mikaelsgatan 4. Tel. 283

a CARL BERGROTH, g
!/2 29 Fiiliiiiiiss. Telef. 750. 21 Alexandersg. Telef. U«5. tvj£j SPIRITUÖSA, PUKTSCH o. VIKT,K;"^ engros o. minutairär. f*v"

"wlw"^ tanken på att beställa kläder,
*\\W försumma icke ätt först se på ma-
TyT&f terial och taga reda på prisenhos

iSlåIB88,
Skilnadstorget N:o 2,

6' «f£2> f

W i
\ Skrädderi-Etablissement. i

Ett välsorteradt lager at mhem-
ska och utländska tyger. Förfär-
digas alla slags manskläder med
största omsoresfullhet^^^^Moch
moderata priser hos

W. A. Sittnlkoff.
28 Unionsgat. 28

:_ Ti■'"■>:""

Grauör
Karl Sundströms
Kautschuk & metallstämpelfabrik emot-
tager beställningar å alla slags gravyr-
och Kautschukstämpelarbeten.

Stämplar & sigill af alla möjligaslag
finnas på lager ilånga banor.

Prisen billiga.
Helsingfors

50 Alexandersg. 50,



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor: Unionsgatan30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

mans varieté
alla aftnar föreställning.

tJii/tt program.
Trettondagen.

ARBETETS VÄNNERS

~*«*s§ IBrandkårshuset. §m+-
Biljetter å 25 p. för barn, 50 p. för medlemmar

och 1 mk för icke medlemmar.
Dörrarne öppnas kl. 4 och början sker kl. 1/:

e. ni.

VaJktmästareföreningen
firar sin sedvanliga familj- och barn-

-H-£R «*-H-JULFEST
iStudenthuset Trettondagen den 6 januari kl. 7 e. m

Allmän dans.
Biljettter erhållas hos vaktmästar Sjölund, Glo-

gatan 1, Österberg. Unionsgatan 32, Pettersson, Stu-
denthuset och hos de flesta föreningsmedlemmar.

Festbestyreisen

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,Mikaelsgatan 9.

MASKIN- &
REDSKAPS-AFFÄR-- stort laser. —- Snabb emedition. -- Omgående drefsyar. -
- Kataloger gratis. -
- Agenter antagas. -

fnregistr. Varumärke

Lindstedts Antikvariska bokhandel,
Helsingfors

Stort lager utvalda& rara böcker.
Köper hela bibliotek och ensk.

verk af värde.
Rekvirerar böcker billigast!
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KONDITORI

Glog-atan 3

feåi fenaffh Inniitmri IFinland.
Servering af Kaffe, Chokolad

Glace m. m., m. m
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Teater och Musik.
Nya operor

Werther, Massenets omtalade
opera, som under senaste sai^on upp-
fördes på Wieneroperan, gifves i
dessa dagar för första gången i Pa-
ris, på Opera comique.— (^assia, D«?libes nya opera
kommer att följa Werther tätt ispå-
ren på samma scen.— Den kvinliga spionen af Th.
Dubois, ined text af Jules
Barbtier, är synnerligen lyckligt
gjord och mycket dramatisk. Huf-
vudpersonen är en förnämspansk dam,
hvars patriotism föriedt henne till spio-
neri hos en af cheferna lör franska ar-
mén under kriget 1814. Kärlekenkom-
mer emellertiddessa planer att stranda
och kastarhenneiarmarnapå den, som
hon velat fördärfva.— L'attaque de Moulin är nam-
net på en ny opera af Bruneau,
till hvilken Louis Gal]et skrifvit tex-
ten efter en novellafZola, offentlig-
gjord iLes soirées de Medun". Ope-
rans handling är den samma somberät-
telsens; librettoförfattaren har endast
lörlagt handlingen från kriget 1870
till fälttåteg 1814.— Der Bajazzo, ett nytt mu-
sikdratna af en ung italiensk kompo-
sitör Leon Cavallo har kort före jul
med lysandeframgång uppförtspåope-
ran iBerlin. Det utmärker sig för
itaHensk melodirikedom och originali-
tet, förenad med Wagners allradjärl-
vaste idéer. Den unge kompositören
inropades ej mindre än nio gånger,
och kallades uppiden kejserliga logen
för att mottaga kejsarens och kejsa-
rinnans uttryck af tillfredställelse;kej-
saren sade sig skola telegrafera till
konung Umberto om framgången.— A Santa Lucia, en ny opera
af sicilianaren Pierantonio Tasca. torde
inom kort komma att uppföraspå ope-
ran iBerlin. Operan säges sarskildt
utmärka sig genom en ovanligt god
text, hvartill den napolitanskeskalden
Enrico Golisciani hemtat ämnet från
ett drama med samma namn afGoff-
redo Coguetti.— Meister Manole, Carmen Syl-
vas berömdaskådespel,harafden höga
författarinnan själf blifvit omarbetadt
till en operatext, hvartill hertigen af
Edinburgh skrifvit musiken. Arbetet
har för ett par veckor sedan med
framgång uppförts på, hofoperaniCo-
burg. Efter första föreställningen af-
lät hertig Ernst af Coburg följande
telegram till drottningen: Carmen
Sylvas opera 'Manole' har nyss med
stor framgång spelats å min hoftea-
ter. Jag har själf varit förtjust öf-
ver att få höra detta värk så rikt på
poesi, och voreglad, om dennaunder-
rättelse kunde bereda Eders Majestät
något nöje.1' Härpå svarade drott-
ningen: ,,Edert vänliga telegram har
kommit till mig imitt stilla sjukge-
mak som en värmande solstråle. Det
är mycket älskvärdt af Er att Ni
tänkt på att omedelbart bringa mig
denna goda nyhet, som ger mig mod
att utstå nya mödor. Tusen tack!"— Codrillo är namnet pä en ny
enakts-opera af sångläraren iWien
Rudolf Wurms, som vid sitt uppfö-
rande iElberfeld den 1 dennes rönte
stor framgång,— Femande, Sardous kända skå-
despel, har af de italienska libretto-
författarne Mazetti och Targioniblif-
vit omarbetad till operatext, hvar-
till Franchetti, hvars senaste opera
Coiumbus uppförts iGenova vid Co-
lumbusfesterna, är sysselsatt med att
skrifva musiken.

OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor:Unionsgatan30, Telefon 1481.
meddelar rörsäkringar mot OLYCKSFALL.

LURBAINE
Kontoret är flyttadt till Mikaelsgatan I, ingång

från porten

illJ SpÉmWIöÄMHj,
För den, som ej behöfver oundgängligen fästa afseende

vid att för sin lifförsäkring betalaså lågapremier sommöjligt,
erbjuder L'Urbaine ett försäkringssätt,livars fördelaräroiögo-
nen fallande. Den försäkradekan nämligen utfästa sig atten-
dast under ett bestäm.dt antal år betala premien, somdå natur-
ligtvis ställer sig något högre. Men han har därvidistället
följande väsentliga fördelar:

När alla premier äro erlagda, erhåller han en gratifika-
tion, motsvarandehalfva det försäkrade kapitalet.

När han dör, uttaller hela det försäkradebeloppet oför-
minskadt

Dessutom erhåller han efter slutad premiebetalningår-
ligen andelivinsten, d. v. s. en årlig lifränta.

Äfven har han under hela premiebetalningstidenvarit
sjukdoms- och olycksfallsförsäkrad.

För personer, hvilka vilja på en gång säkerställa ett
kapital samt en liten lifränta för sin ålderdom och därjemte
ett arf åt sin familj, erbjuder L'Urbaine sålunda ett synnerli-

försäkring iir alldeles ovärderlig för alla. hvilka
för sin och sin familjs bärgning äro beroende af att de få be-
hå.lln. liälsa, och arbetskraft.
Iutlandet är allas sträfvan att samla åt sig ett litetka-

pital, för att efter ett lif af nyttig och ansträngd värksamhet
få njuta lugn och fröjd på ålderdomen. Ett sådant samlande
låter sig lättast göra genom en dylik försäkring,hvilken på
samma gång tillförsäkrar ett kontant kapital, en lifränta och
ett arf, eller ifall af behofkan den fördödsfallförsäkradesum-
man sedan, efter premiebetalningstidensslut, återköpasaf bola-
get-, hvarigenom den försäkrade genast får ett störrekapital
disponibelt.

För en 25-årig är premien för en dylik försäkringmed
25 års premiebetalning37 m. för 1,000 m.: fören 30-årig 40m.;
för en 35-årig 42 m.
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Bronsartiklar och. aluminium-saker till
inköpsprisibrist på utrymme

!' n- Stort, väl sorteradt lager athusgeråds-
artiklar till billigaste priser.

- c
*?lii Teodor Baltscheffsky.
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