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K-T7\ dil "U "1 "U. .«...,.,«„ FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParts.) -rj\ f\ mi~\ i~i T5A TT!. Sh. Otälllberff Andra Ateliem4 tr. upp. (Billiga priser..6 mk pr duss). JP OTO(jXLAJF.°
Helsingfors, Alexandersg-atan17.

J. H. WICKELS
■waaåiiit,.

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

§ Magasin du Nord. g
Största specialaffär ilandet för:

Js —
$-e Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar.&<

—
QJC Ylletyger af alla arter förBal-,Visit- ochPromenaddräk-a

j/ *er, Damkappor,Pelleriner JTaquettes m.m. VJ
X )(lädnings <$ Xjappskrädderi S
£^ under framstående ledning. |^

c£saffl7 t FörstaRy§ka Brandförsäkringsbolaget QSmmt

Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagan den 2 December 1896.

kl. 7,30 e. m.
S/sta Gästuppträdandet af

%3ru %3ulia %3'CåRansson
och

éCzrr €^ore SvennSerg.
För2:dra gången

UGGLAN.
Skådespel i1 akt af Gabriel Tinne. Öfversättriing

afBobert von Holten.
Personerna:

Gunhild,hans hustru H
Doktor Grrimsgård .
Fröken Jor<l;ui, <:-n vTi7ih7i7iTiTl^^^^^^^^^MGrunhilds mor Fru Brande^^^|
Brita, i tjänst hosinKeniörcn^^FrjGerasimo^^^E
Mosiöen )l Hr Lindroth
Handlingen föregår hos ingeniörenien vaktstuga

vid en järnvägsanläggning.
*) Jirthur 7}öjer. . . Tjerr Core Syennberg.
**) Gunhild ....fru Julia tyåkansson,
OBS! Emellan pjeserna en längre paus!

För 2;dra (lOde) gången.
ETT BESÖK.

Öfversätt-Skådespel i 2 akter af Edvard Brändes,
ning af Harald Molander.

Personerna
Hr Swedberg,Kaj Neergård

Florizel. . .
Emil Repholt
En tjänare . Hr Enström.
*) j-lorizel ■ ■

**) €m/7 I{epholt
fru Julia fyåkansson,
Iqerr Core Svennberq.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr.kl.10,15 e. m.

■

Direktör Anton Franck
Imorgon för dir. Franck sin unga trupp för

första gången härstädes i elden. Vi hoppas att
alt det beröm, som Svenska inhemska teatern skör-
dat i landsorten äfven här skall komma sällskapet
till del.

*«♥"*-

Xiincie cft? O:o
Hufvudstadens finaste & billigaste fotograflatelier. B"abiansgatan27,

10 penni.

<ffirogram~<ffilaåel
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter./Bad\
/CENTRALA.

/ Varmlufts- o. \/ Basängbad Rekommenderas. \

E
Eo

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Tm:o 41 Onsdagen den 2 December.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

Hr Eiégo

Skåne", Brand- & Lifförsäkrin^saktiebolag: Kontor
By^ffiSE £ :-° 8

Alla dagar HOt © 1 K§,Dl BMiddagskonsert Wiener Damkapellet
r

från kl. 3 e. m. t^ t^ a.tvt r: t..

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.

Kontor 3V.MagasinssatanJXTzo 1.
Oskar Fröberg.

Kaserngatan 46. Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager afSpecialaääi for

PORTMONNBÄR
OCH

BLOMSTERKORT. billiga priser.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

UnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren.

C. P. BYB

A. W. EKLUND & C:o

Viner & Spirituösa

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

gummigalosoher, äkta Collanolja m. m.

Perssons Svenska Stickmaskiner,

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

Fiskgarn, Marktrad, Rulltråd, Nålar till alla
slags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjor,
Strumpor, Damasker, Vantar etc.

Beställningar på all slags maskinstick-
ning emottages

Mikaelsgatan 2. Telefon 1332.

Th. Neovius.

Kaisaniemi
Värdshus.

I G}

OJKaisaniemen
Ravintola.

6. A. Wickstrom.

1896.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Jouluk. 2 p. 1896.

tiäytellään

Kumarrusmatka.
3-näyääkäinen ilveily. Kirjoittannt R, Kiljander

Suomalainen alkuteos.

Henkilöt
TaaviPesonen.
Knut Weckmau,
Hilma Tähtinen,
Kirsti Suoni.
Kaarle Halme.
Jisakki Lattu.

Miller, hovineuvos, leskimiesAlbert, hanen poikansa
Selma, hanen tyttärensä
Wiivi, hanen veljensa tytär
Salmela, ylioppilas .
Kekkonen, lukkari
Winqvist, entinen ravintolan iaäntä .
Neiti Kraftmän, köyhänkodin hoitaja
Möttönen,kulkukauppias
Poliisikommisarjus . .
Kyyppari
Palvelijatar ravintolassa
Palvelijatar, hovineuvoksen luona
Möttösen lapsia.

Aleksis Rautio.
Naemi Kahilainen.
Otto Närhi.
Kaarlo Keihäs.
Hemmo Kallio.
OlgaSalo.
Mimmi Lähteenoja.

Kuleksha teaatteriseura.
(Ett resande teatersällskap.)

2-näytöksinen ilveily,lauluineen. Kirjoittanut August Blanche.
tfuomentanut B. Leino.

Henkilöt
Adolf Lindfors,

/Eino Salmela.
<lisakki Lattu.(.Otto Närhi.

Sjövall, maaseututeaatterin johtaja. . . .
Öländer \
Grip > näyttelijöitä
Ek >
Gråström,rikas nahkuri Westervikistä .
Theodor,ihanen poikansa, näyttelijä Sjövallin

Emil Palck.

Evert Suonio.
Hilma Tähtinen.
TaaviPesonen.
Kaarlo KeiJi&s.

teaatterissa
Josefina, Sjövallin tytär
Ravintolas isäntä Wimmerby'ssä
Masinisti, Sjövall'inteaatterissa

Näyttelijöitä, näyttelijättäriä, teaatteriyleiaöä,
Tapaus: Wimmerby^aä.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaak:lo V2B
ja loppu k:lo V2H

Alla dagar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
T7"l-np>.ffä,r.

Lager af fina äkta ViIJEPj
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter.
Specialité: CRAVATTER.

Telefon 231

5
c*

öfBABX Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk.pr duss. CG atanis hus.)
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
BODEGA ESPANOLAFilharmoniska Sällskapet

n -Jt, Centrals hus.

1Ylle- och Mkofvaruaffär.*
1 Välsorteradt lager. Billiga priser

Helsigfors.
Försäljningiparti och minut afendast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

iDB37«mca.ls.åi*sliTJ.s©t.

Torsdagen den 3 December 1896 Helsingfors CharkuteriS!**************S?**************!i? 2 Michaelsgatan 2. Telefon 491.
Kekommenclerar färska varor alla dagai

Kaffefrukost å 65 p. portion
Engelsk thefrukost å 65 p. portion.

Varma portioner å 75 p.

Restaurant CAT A N I
-mm rekommenderar

sina supeér till olika pris, portioner a la carté och
eleganta smårum.

CARL BERGROTHOstende ostron inkomma hvarje vecka!
FabiansgatanN:o 29,

Tlefon N:o 750.Sinfoni-Barngarderoben SPIRITUÖSA och VINER
såväl på originalflaskor som litervis från fat.

Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968. Konsert Ii fMfIMMi fe
1-g.öf KAUTSCHUKSTÄMPELFABRIK-ITJ § |

Beställningar emottagas

I:sta Klass \

(Badinrättning
'Wladimirsgatan 32. /

</. W. Engberg_
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T. 71

R Paltins pianomagasin
Speeialiief: R. E. Westerlund

äZ^*"^ /v
**

N. Esplg 5
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Moderna och praktfulla

»**t* Flyglar och Pianinos
i stort urval

■ti&)

o*.
' """'"

|| Endast god kyaUtet! 11
|g) (BolumGia!

&Cartior6! <ÉÉ
Gfoovers &reif! W„ ballast få

g Arthur Bergström. §
Helsingfors,

/"Sj" 'S.f Veloeipede
Hagelstams bokhandel.

MÖDERNE KUNST
och andra vackraillustrerade tidningar ochtidskrifter.

Ett stort antal utländska tidskrifter börjany
årgång ioktober.och

Skidor. Hagelstams bokhandels
FILIAL

Unionsgatan 14. Midiemot Kaisaniemi,

Velocipeder mottagas till förvaring Fullständig bok- och Pappershandel.
under vintern Kromolitografi ai Berndtsons tafla Vid toa-

letten". Pris 1mark.
Telefon 2205,- Operakälla.

Dagens allehanda.
Den Vi:

Och nu är varietén på socis" död.
Om sken- eller stendöd är ännu ej sä
lätt att förutsäga. Senaste vår fick den
sin dödsdom och igår gick exekutio-
nen i värkställighet under stort delta-
gande från de anhörigas och den stora
publikens sida. Dock utan våldsamma
exclamationer,excesseroch orgier.Hygg-
ligt och anständigt, som det anstår en
hufvudstadspublik. Men dödstimmen
var ock mycket tidigt förberedd. Di-
rektionen för varietéteatern började re-
dan imedletafmånaden att annonsera:
näst sista veckan! Obs! sista vek-
kan! sista veckan. Obs!

—
kanske

för att vänja publiken vid tanken på
det snara slutet eller kanske för att
hugsvala eget svidande hjärta. Ty va-
rietén har varit en guldförande källa.
Men nu är källan grumlad. Varietén
är död. Borta är Anna Hoffmann,
borta är Lusinskys — uttalas af nabi-
tuéer Louszinski — , kort sagdt: die
schönen Tagen sind schon vorbei —
S. b. ö. s

Från och med idag är det direktör
Muller som spikar upp annonsplakaten
på socis dörrar, och med Barberaren
från Sevilla" ringer in nden nya sä-
songen". Varieté ■

— Italiensk opera.
Ett raskt steg! Hufvudsaken är emel-
lertid att vi få behålla vår redan kär-
vordna opera. Däröfver äro alla glada—

■ utom Kajanus. De som också kan-
ske komma att brumma äro resandena
å socis". Riktigt fröjdesamt blir det
visserligen ej häller, att dagligen —
morgon, middag och kväll

—
höra Ver-

dis och Meyerbeers odödliga master-
värk. Sådant åstadkommer ilängden
hufvudvärk. * *

Varietén synéS emellertid vara lik
draken med de tusen hufvudena. Det
största är afhugget. Men andra upp-
växa ögonblickligen. Vi läsa redan i
avisorna om att från och med den 1
januari nästa år på Opris kommer att
uppträda damsextetten Amados. Det
är n:o 1. Vidare har tidigareglunkat.-t
om cirous-varietepå Broholmen. N:o 2.
Fortsättningen går af sig själf. Det
sköter konkurrensafunden om.

Huruvida det är sant eller ej vet
jag icke,men jag har hört,att Orcus"
skall omorganiseras. Radens dock icke
iorchidéer", fostrade iflottig värme
och vattnade med seidelbier. Ert mena— nej orangeri skall likväl intet ondt
vederfaras. Endast att ioch för eder
tukt och ans anställes en öfverträdgårdu-
mästare, den där på sätt och vis blir
sin egen herre på täppan. Dessutom
torde för bättre utrymmes skull alla
liljor och ro3or bortflyttas. Hvar och
för hvem dessa komma att skänka

—
sin trefnad, är mig ännu ej bekant,
men tillsvidare är ju redan detta myk-
ket nog,

Den som ännu ej sett „Ugglan",
d. v. s. Pinnes uggla, jag menar
Gabriel Tinnes skådespel, bör ej för-
summa att imorgon gå och uggla på
stycket. Hvar och en är då itillfälle
att göra sig ett eget omdömeipolemi-
ken mellan teaterns direktionen och hr
Se. angående vagabondenoch Mosjöen.
Saken förefaller så intressant. Alldeles
som funnes det ugglor imossan.

Passepartout.

■<«»►

Notiser.
— Senska teatern gifver som be

kant om fredag Zigenarbaronen med
herr och fru Castegren ititelrollerna.
Irollfördelningenliar den omändringen
vidtagits att iröken Bonnevie utför
Arsenas roll istället för iröken Gera-
simovitsch, som nu spelar Irma, frk.
B:s förra roll.

— Svenska Inhemska Teateru,
som tagits till uppgift att med uteslu-
tande inhemska krafter söka åstad-
komma en svensk scenisk konst inom
vårt laud, kommer att, sedan delega-
tionen för svenska teaterns garantiför-
ening, på förslag af direktör Arppe,
därtill välvilligt lämnat sitt samtycke,
å svenska teatern gifva några före-
ställningar. Dagarne för dessa före-
ställningar äro bestämda till torsdagen
den 3, lördagen den 5. samt tisdagen
den 8 december. De stycken som där-
vid komma till uppförande äro:Daniel
Hjort, Romeo och Julia och Z. Topelii
Efter femtio år, hvilket senare skåde-
spel ej på länge varit uppfördt å sven-
ska teatern. Möjligen torde äfven ett
lustspel komma att uppföras.
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Stort lager Velocipeder, Engelska, Ty
ska och Amerikanska

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

Ett ständigt välförsedtlager Veloci-
pedtillbehör till moderata pris

Reparationer alla slag från det
minsta till det störstaarbete utförespå
det noggrannaste samt till möjligast
billigt pris. Velocipeder emottagas i
vinterkvarter mot billig hyra och be-
varas sorgfälligt hos

John Tourunen & Co
HELSINGFORS,

Norra Esplanadi låtan N:o 41

Alarik"'Erlin

Arthur Lindberguiiiig och EbbaStenboK^^^^^^^^^^^^^^lOlofKlsesson,naturligson till
Fleming, adopterad....Albin Kosqvist|

Ericus Erici. biskop iÅbo ....AlbertEhnberg
Joachim Scheel, befälhafvare på

hertigens flotta John Häggqvist
Daniel Hjort Anton Franck.
Ebba Stenbock, enka efter Klees

Fleming . Elise Stier.
Sigrid, Stålarms dotter Méri Salin.
Katri Alie Tornudd.
Erik Brahe, 1 beskick- (J°hn Häggqvist.
Laurentius Paulinus, [ning från' Albert Ehnberg.
Biskop Pretrus af VexiöJ Sverige. (AlarikErlin.
En parlamentär Oskar Rosqvist.
En fångvaktare Oskar Bosqvist.
Gaste: Officerare. Soldater. Menighet från Abo.

(Händ- :lsen tilldrager sig på 1599 pä, Åbo slott och
idess närhet).

Böras kl. 7,30 och slutas otnkr. kl. II e. m

Finska

ftfhtf Järnsängsfabriken,
I^ ■"i ""I n{

'a Specialfabrik iFinland for

[Jff] Järnsängar o. madrasser
Betydligt billigare än de

Illustrerade kataloger på
begärau.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständig garanti.

E. NEUMANN's
välsorterade Korfmakeri

FABRIK:
Humleberg 5, tel. 1334.

Försäljningslokaler:
Trekanten 8 (Spennerts hus), tel. 933. SödraEspla-

nadgatan 2, tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125.

Julgransljusstakar! Lampskärmsstommar!Blom-
sterfatsiiandtag eller Asiettbärare!

Lampor af alla slag repareras samt förändrastill
tidsenliga samt gulbräunas och bronseras. Förten-
ning af alla slags kokkärl samt reparationerutföras
fort och billigt hos A. A. Sarck.

Regeringsgatan n:o 10.

OBS! Arbetet efterskickas och hemsändes om anmälan göres
per telefon 1071.

EXPOSITION
iKristall-Magasinet

Hushållsartiklar och
Rumprydnader.

Största urval! cMoåarata pris!
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G. W. RELANDER.
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgå
ende prisen städse

billigast.
TXT3.l3a.eli3a.sg'.IfcTic -4-

Telefon 1803.

Gambrini Restaurant.
i Broderi^Qtsfällning

Axa Lindholm.
-A-lezca.2a.a.ersg-ata,zi 7.

il

yyp

Man beställer alltid
fördelaktigast

Kautschuk- & Motallstiimplar, Lacksigill,
gtämpeltillbehörsamt all slags Stål- & Me-
tallgravyr från
Helsingfors Nya Gravyrinrättning

& Kau~schukstämpelfabrik,
IMikaelsgatanI

Telef. 208».

C. E.Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Hödbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta

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

C. E. Lindgren

SVENSKA TEATERN.
I:sta Uppträdandet af

Svenska Inhemska Teatern.
(Direktion: ANTON FRANCK)

Torsdagen den 3 December 1896
kl. 7,30 e. m

DAMEL HJORT.
Sorgespel i5 akter med 4 tablåer af Josef Julius

Wecksell

Persone*r^n[a
Karl,hertigaf Södermanland.Kiks^^^^^^^^lföreståndare
Arvid Stdlarm, krigsöfverstei

land ■ EiiasFranoK
Johan Fleming:, son till Klass Fle-

Glasvaror
ochtillmycket billigapriser j §

Mikaelsgatan N:o 17,
midt emot Jernvägsstationen

T)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 hilligastepriser

"ifl+H fl»n imnwimm

Original
Singers

symaskiner
hos

V. Grashoff
39 Norra Esplanad-

gatan 39,

Äldsta symaskin-
affär i Finland.

Uti J. F. Sjöbergs

ffl^Spirituösänänael
iH Äkta Winer,
jPH Cognac,
r' Kom &

Likörer,
Order till landsorter

RMW per omgående.
Bfi» Trekanten 3.
f. d. Spennertska huset.

Telefon 2066.

Röli

Jacob J^cinhesVin-

Hemgj. Papgrosser

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

Finsk KonstslöjdUtställning
Mikaelsgatan I. Telefon 893.

»a:*:********!**;*********************

«> GEVÄR! nm
Patroner, förladdniiigar, hagel, patronbälten,

jagthorn,bössremniar,orrbulvaner, kuifvar etc. etc. i
Fritz Schröders
Jforra Esplanadgatan 37.

****♥*♥♥*♥♥*********.******#*****'*♥

%gienisl^ )\nsiktsbehandling
för rengörande af huden från finnar, fräknar,

pormaskar etc.
MailiCUre, (handens & naglarnes sköt-

sel") meddelar
Agnes Johannsen.

Mikaelsgatan 1. Entresol. Telef. 83.
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IiL5O (Profkort åT:50 däri Inberäknadt) erhålies ett dussh^äckrä^lSJ 3 mk inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort.J;vi» Ni ha ett godt kort i föreningmed biljet pris. Vänd Eder då«fi
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Anledningen till detta svenska in-
hemska teaterns uppträdande nu iHel-
singfors, är närmast föranledt af det
upprop om allmänt understöd till före-
tagets fortbestånd och ntveckling som,
länge förberedt, i dessa dagar utgått
frän hufvudstadens jemte fieres inom
olika landsändar för det svenska språ-
kets såväl som för den inhemskasven-
ska sceniska konstensodling nitälskande
personer. Ledaren för svenska inhem-
ska teatern har därföre ansett som sin
skyldighet att presentera de ungakraf-
ter hvilka egnat sig åt företaget, för
hufvudstadens publik, på det attdenna
måtte sättas i tillfälle att själf bilda
sig ett omdöme

Svenska inhemska teaterns personal
består f. n. af nitton personer. Detta
årets arbeten börjadeiKuopio, livarest
gafs sex föreställningar; därefter iS:t
Michel två, 1Fredrikshamn (tvenne re-
priser) sex, Wiborg tio, Kotka tre och
nu senast iAbo sexton. Efter uppträ-
dandet iH:fors beger sig sällskapet
uppåt till de norra kuststäderna.—

Italienska operan, som i går
började sin nya säsong iden för än-
damålet nyinredda societetshussalongen,
har på sin repertoire för den närmaste
framtiden följandeoperor: LindaChamo-

nix, Don Pasquale, Regementets dotter
och Kärleksdryckenaf Donizetti,Romeo
och Julia af Gounoä, Dinorah och Ro-
bert Djäfvulen af Meyerbeer, Martha
och Stradella af v. Flotow, Friskytten
af v. Weber, Don Juan afMozart samt
Sömngångerskan och Puritanerna af
Bellini.

— Från Coburg skrifves: Ett
rörligt lif råder vid vår hofteater sedan
den nye intendenten hr von Rekowski
tillträdde sin befattning. Genom afslu-
tandet af lyckliga engagementer är han
i stånd att behärska de störstauppgif-
ter, såsom de glänsande föreställnin-
garna af Wie die Alten sungen" af
A. Niemann och König Heinrich" af
Ernst von Wildenbruch till fullo bevi-
sat. Det var ett ytterst lyckligt grepp
af direktionen att somregissör vidhof-
teatern fästa hr Grube, sedan några år
vår hedersledamot och känd genom sina
engagement som hjälteälskare iWien,
Leipzigoch Hannover. Allt sedan hans
medvärkan blåser en ny konstnärlig
enda genom vår hofteaters lokaler,där
utsålda hus nu höra till ordningen för

-—
Leo XIII:s teater. Föratt för-

skaffa sin palatspersonal en liten för-
ströelse har Leo XIIIiBelvedereträd
gården iVatikanen låtit uppiöra en li-
ten teater, till hvars direktör Arturo
Durantini utnämts. Idetta lilla konst-
tempel gifvas äfven konserter. Om
skådespelerskor skola uppträda är ännu
icke kändt. Afven inbjudna privatper-
soner med hustrur och döttrar ha till-
träde till föreställningarna. Författa-
rinnan fröken Ersilia Fieschettihar re-
dan egnat teatern en romans: Un me-
sto pensiero di Leone XIII".

—
Också ett teaterlotteri. Ope-

ran i Rotterdam har hittat på ett ori-
ginelt sätt att skaffa sig extrainkomster.
Den säljer 25,000 lotter till ett pris
af två francs pr styck. Dessa lotter
finna en strykande åtgång, ty hvar
100 :de vinst utgöres af abonnement pä
loger, parkett- och radplatser. 500,000
francs skola på detta sätt ha kommit
till teaterns kassa.

— Renaissanceteatern iParis in-
ledde den 30 sept. säsongen med det
förut omnämda uppförandet af Kamel-

iadamen;' i dräkter från början af
1840-talet. Försöket slog väl ut,dock
synas damerna i jillmänhet bättre ha
uppburit dräkterna än herrarne, oaktadt
dessa sägas, för att erhålla den nöd-
vändiag nfaillen:I, samtliga ha anlagt—

■ snörlif! Sarah Bernhardts spel som
Marguerite Gautier sägeäha varit höjdt
öfver allt beröm; „bredvid henne före-
kommo de öfriga uppträdande som kom-
parser". G-uitry spelade ArmandDuval,
Brémont hans far.

Bellevue-teaterniStettin, som
undergätt en genomgripande restaure-
ring, öppnades nyligen å nyo med

Guckerl", som gafs för full-
satt salong.

— Från Mainz skrifves: Publiken
är otacksam. Det visade sig afvenhär
å Stadttheater, där Der Militärstaat"
af Moser och Trotha — uthvisslades.
Tillbakavisandet kunde ha varit höfli-
gare, ty Moser, som redan beredt ota-
liga åskådare så många glada stunder,
förtjänar en hänsynsfullare behandling.
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Societetshusetsteater.
Ifaliensha operan
under ledning af Direktör N. Miiller.
Onsdagen den 2 December

TRAVIATA,
Opera i 4 akter. Musiken af Gf. Ver di

Personerna:
Violetta Valeri Sig:r V. Colombati.
Georg Germont Big:r Gr. Pimazzoni
Alfred GermoDt, hans son „ O. Delle-Fornaci
Baron Duphol „ C. Serra
Doktor Grenville „ L. Ferraioli
Markis „ Foski.
Flora Sig:ra W. Paganelli
Anina „ L. Pocini
En tjenare Sig:r A. Fisketti

Damer, Kavaljerer, Zigenare och Tjenare
Nyakostymer af M, A. Samovaroi ochM.M.Pironet

från Kejserliga Teatern iMoskwa.
Kapellmästare: Sig:r G. Spatjeck,

Eegissör:Sig:r D. Duma.

Börjansker kl.1/» Be. m

IKongl. Karolinska InstitutetsI
© lialiteriolooiskajiaboratoriiiiii. ©

På begäran af Tandläkaren Herr A.
JC Lenhardtson har jagundersöktettaf honom 3c

sammansatt munvatten, kalladt \fÖ Albin Lenhardtsons Q
G STOJMATOL ©
£j och får häröfver afgifva följandeintyg: &%

1. Lösningen är opalfärgadoch tillreak-
3t tionen svagt alkalisk. jr

2. Den värkar nedförd i tarmkanalen
3C 3. I)en förhindrarunder entid afminst jr
GJ 54 timmar syrebildning imjölk.
Ä 4. den värkar upphörandeellerhögst
3C väsentligt hämmande af förruttnelse- 3C

prosesser. GP
Q 5. Den dödar kolerabakterier pä V-2 Q3C minut samt tyfsidfeberns,difterins och Jg

rosfeberns bakterie på omkring T minut,
6 Den dödar utspädd med 2 delar f&

3C vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- jgö«ut, rosfeberns och difterinsbakteriepå min- £/dre än 2 minuter samt tyfsidfebernsbakterie (S
3t på 3 minuter. 3T
V^ Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medletéj^% sålunda eger förmågaatt upphäfva syrebildning och för- é^\\J ruttnelse imunhålan samt j-tterst snabbt förstörsjuk- T&Pdomsbildande bakterier,somdärstädeskunna förekomma, fik\J måste jag på det högsta hos allmänheten förorda \&
Vp Att det samma äfvensom yttremedel imånga hän- \£rseende bör ägaen vidsträckt användningframgår osökt
%gfi af dess ofvan anfördastarkt bakteriedödande värkan. W/

Stockholm, den 6 April 1895.

Q Ii?, il^aSlili . Qpj Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet. &»%CfoGOOOOOOOOOOOOOO

ALEXANDERS TEATERN.
Ifaliensha operan

under ledning af Direktör N. Muller.
Torsdagen den 3 December 1896

AFRIKANSKAN.
Opera i5 akter. Musiken af G. Meyerbeer

Personerna
Don Pedro, kejsarens af Por-

tugal konseljpresident .Sig:r E. Gandolfl.
Don Diego, amiralens vän . .Sig:r G. Dumani.Ines, hans dotter Sig:ra V. Colombati.
Vasco di Garna, marinofficer .Sig;r 0. Delle-FornaciDon Alvaro,medlemaf concilietSig:r L.Lazzarini.Första inquisitorn iLissabon.Sig:r L. JTerraiolli.Nelnsco, slaf Sig:r G. Pimazzoni.
Selica. slafvinna .Sig:ra M. Bruno.
Brania, öfverstepräst ....Sigr L. Ferraioli.
Amma. Ines tjänarinna....Sig:ra V. Paganelli.
En adjunkt .Sig:r N. Curini.
En präst Sig:r O. Serra.
Marinofficerare, Vescovier, Isciener, Kejsarens af

Portugal konseljråds medlemmar, Bräma präster
Indianer, soldater, marinfolk.

Första och andra akten försiggåriLissabon tredje,
fjärde och femte akterna iinnersta Afrika.

Kapellmästare:Sig:r G. Spatjeck

Regissör: Sig:r D. Dllltta.
Början sker kl. V2B eft. xn
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Härmed få vi tillkännagifva, att vi åt HerrKarl GöhleHelsingfors öf-
verlämnat vår generalagentur förFinland.

Vi tillåta oss göradon ärade allmänheten uppmärksam på vårtKonserv
Kaffe (se nedan) hvilket genom sin fina arom och friska smak inom kort tid
vunnit allmänt erkännande på världsmarknaden. Genom direkta förbindelser
å produktionsorternaoch rikligt kapital äro vi itillfälle att mötahvarje kon-
kurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare 13 kvalitéer) säljas ipati en-
dast genom Herr Karl Göhle Helsingfors och i minut inedanståendeKoloni-
alvaruaffärer. Våra kaffesorter serveras å Operakällaren, Societetshuset,°Bron-
dins kafé m. ti.

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

pie redan efter några dagar förlorar ikvalité, d. v. s. mister sin aroma och
styrka. För att afhjälpa detta hafva under de sista femtio åren åtskilligaupp-
finningar blifvit gjorda och Professor Liebig var den förste som genom till-
sats af en karamellösningvid bränningsprocessenlyckades förbättradennaolä-
genhet. Genom bristfälliga apparater erhöll dock det brända kaffet en fadd
bismak.

KARI,

J. C. MiEXMONTAN
Innehafvare:E. Nyberg,

Diner £ Spirituösa.
Brefpapper

rikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade.
Firniatryck utförcs ltilligt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL
Alexandersgat 15.
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Åug. Ludv. Hartwall. JuMineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexantasg. 26. hos

Telefon 169

Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.
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GENERALAGENTER:
17. Telef.20E5.

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

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52

Helsingfors

<3-e23.era.la.g-ena/

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 kvarhåller
den aromatiska olian ibönan. .,„,

Genom denna procedur håller sig vårt Konserv Kaffe åratal lika friskt,
aromatiskt och starkt som nyssbrändt och har en absolut ren fin smak.

En vidare fördel är 20 procent kapitalbesparing vid inköpaf rostadt
kaffe. Råkaffe innehåller en stormängd,vatten och andrabeståndsdelar,hvilka
alla försvinnavid bränningen och förminska vigten.

Karl Göhle. Ii- M. Brondin. Rob. Holmquist. K. G. Ohman.
Parakan Salak Tee but. I'assagen. Anneg. 20. Skilnaden 2.

N. Esplanadg. 37.
Axel Pihlgren. E. V. Etholen. N. Pletschilcoff. 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. Henriksson. ,1. Hyvärinen. A. Fred. H:fors Almänna Konsumtions-

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

OHLE.
förX^aa-laaaa-

Ångbokbinderi
14 Eriksg-i

Fabriken FENIX
atan14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Lin
tonage & Askfabrik, I
fodring, Reklamskyltar

eringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
.telier för plansch-& kartupp-
m. m,

K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,utstå lig Skilnaden 15—17.

Filial: Glogatan 4.
Hufvudnederlag för Finland af

Pepsin. Conc. Langebck.
Kothes Zahnwasser.
Heleolln.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

Finna E. ELLMIN
Alexandersg. 9
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Generalagenter:
STOLTZENBERG & BÖCKER,

Alexandersgatan17. Telefon 2055,
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AflVnfalt IHIIH QVÅITI IFIMP VieehäradShÖfdinff UtfSr JnrldlBka och »fflirsiippdrair; k»per och sä«er aktier
fiUYIJNdI il In 1 ti T A VHI lIV |T viLCimidUönuiUlllg, och värdepapper; ombesörjer patentansökningar och registre.UU.UI uUIXII UlilllJJUUIIU. Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 ring af varumärkeniFinland och de flesta andra land.
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