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Tidning för Helsingfors

Hi
ro Kaisaniemi

Värdshus. "vTeatrar och Konserter./Bad\
/^entral\

/ Varmlufts- o \/ Basängbad Rekommenderas. \

CD

CD
Kaisaniemen

Ravintola.
0. Å. Wiekstrom.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 57 Onsdagen den 13 Januari 1897.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

U 5 -ö

0.9 3!"- ■*

t ■'-
m o %
M /Ho g «s
3 C :^

3
-

Co

2i2

s©

»IH

N
N
©

"M

SVENSKA TEATERN.

Onsdagen den 13 Januari 1897.

kl. 7,30 e. m

För 3:dje gången

John (ijibriftl Borkman.
Skådespel i 4 akter af Henrik Ibsen. ÖfVersättmng

af Robert von Holten

Persönerna

John GabrielBorkman, f. d. bank-
direktör Hr Malmström

Fru Gunhild Borkman, lianshustruFru Bränder
Student ErtiartBorkman,deras sonHr Lindroth
FrökenElla Rentheim, fru Bork-

mans tvillingssyster Fru Riégo
Fru Fanny Wilton Fru Castegren

Wilhelm Foldal, extra skrifvare. Hr Riégo

Frida Foldal, hans dotter Frk. Bonnevie
Fik.GerasimowitschFru Borkmans huspiga

Handlingen försiggåren vinterafton på Rentheimska
familjegodset utanför staden

Börjas kl. 7,50 och slutas omkr. kl. IO,4r, e. m

Sk åneu, Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontor,i!^^SSSgE£ :-° 3

Alla dagar TT A4p 1 W g ro
Mldd
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Signor Giovanni Cokinis

De hjärtliga bifallsyttringar och lifliga applå-
der, som vid gårdagens premier af operan Gioconda
kommo beneficianten till del, visa hvilket utomor-
dentligt värde publiken sätter på sig:r Cokinis
konstnärskap.

th "R ▼ Fotograf SlWltSllf.lMS annons"" -~* " ii andra a tredje sidorna.

K-b—B e~* å° 1 t 1 FörstaAteliern1 tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParts.) -rrt fT\ S\. f** T\ A T-lE. Stahlberff Andra Ateliern4 tr. upp. (Biiiifa priser. 6mk pr duss). FOTOGRAF." ±Um UtaiiiWöig Helsingfors, Alexandersgatan17. %" J. v-r v-^ j.kAi.j..
WICKELSJ. H.

»iåiat^

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

§ Magasin du Nord. q
£«j Största specialaffär ilandet för: C»l
Q

—
>■© Sidenvaror, Sammets- & Garneringsartiklar."■<-— Q

a Ylletyger af alla arter för lial-f Visit- och Promenaddräh-5C
\f ter, Damkappor, Pelleriner Jaquettes m. in. Vjr

under framstående ledning. /%

1?1 FörstaRyska Brandförsäkringsbolagef
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid 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.

PORTMONNÄER

Försäljning1 af
Cognac, Rom o. Likörer

)V8118ÅHC. F.

DKLosator 3V. !VEckS£tslxi.ssAt£i3CX KTro 1.

Oskar Fröberg. A. W. EKLUND & C:o
Kaserngatan -is.

Perssons Svenska Stickmaskiner,
ULLGARN irikt urval

Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager afSpecialaffär för

Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT billigapriser.

Zefir- & Kastorgarn, llacramé, Virkgarn,
Fiskgarn, Mftrktråd, Eulltråd, Nålar till alla
slags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjor,
Strumpor,Damasker, Vantar etc.

Beställningar på all Blags niaskinstick-
ning emottagesJuho Wirtanens

SKOAFFÄR. Mikaelsgataii 2. Telefon 1332.
0. Henriksgatan N:o 3.

Störstalageraf inhemskaskodon.Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

Th. Neovius.UnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren.

Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
Porträtter ivisitkortsformat a 6 mk.pr duss. (Gatanis hus.)

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Tammik. 13 p. 1897

nävtellään

John Gabriel Borkman.
4-näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut Henrik Ibsen

Suomennos

Henkilöt

John Gabriel Borkman, entinen pau-

kinjohtaja Benjamin Leino
Gunhild Borkman, hanen vaimonsa Olga Salo
Erhart Borkman, ylioppilas, heidän

poikansa Knut Veckman
NeitiEllaRentheim, rouvaßorman'in

kaksoissisar Olga Poppius
Rouva Fanny Wilton, Katri Rautio
Wilhelm Foldal,ylim.kirjuri eräässä

hallituskonttoorissa Adolf Lindfors
Frida Foldal, hanen tyttärensä . Helmi Talas,

Rouva Borkman'in palvelustyttö . Hilma Tähtinen
Tapahtuu: talvi-iltana Rentheimin perhetilalla pää-

kaupungin lähellä

Ovet arataank:lo 7. Mjtöntöalkaa k:lo V2B
ja lo|>])nu k:lo Vall*

Alla dagar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. in.

AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta Viner,

Cognac, Likörer& Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis a vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter.
Specialité: GRAVÄTTER.

Telefon 231
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Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackraste
illustrerade tidskrift. — Tilskueren. —

Hagelstams bokhandels
FILIAL

Unionsgatan 41. Invid Långa bron.
Fullständig bok- och Pappershandel,

N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)
Taflor, antika möbel, all slags konstindustri,

Operakällaren, Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.

3

JULIUS SJÖGREN
MCilcaelsffatan 4, Centrals hus.

Ylle- och frihofvaruaffär.I
IVälsorteradt lager. Billiga priser

"!k*************?K*********££***!!j
Restaurant CAT A N I

öj^si rekommenderar \%®^
sina supeér till olika pris. portioner a la carté och
eleganta smårum.

Ostende ostron inkomma hvarje vecka!

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968,

Beställningar emottagas

fBadinrättrj
Wladimirsgatai^32^^/

J. W. Engberg.

ng

Specialitet:
<4*§-

7&M
/*v^ *ff Velocipeder

Skidor.

Velocipeder mottagas till förvaring
under vintern

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

Filharmoniska Sällskapets

Hagelstams bokhandel.

Ouverture tillAthalia"

De förrädiska rapphönsen
Imedlet af förra århundrade: lefde

iKönigsberg en mycket värderad och
förtjänstfulltonkonstnär,orgelnistenPod-
bielski, en originel gammal man, hvil-
ken spelade, förutom orgel och piano,
äiven viola da gamba mycket uttrycks-
lullt och med dåvarande franska och
italienska skolans tunga, breda maner.
Hans ton och hans fria fantasier på
detta veka, ädla instrument voro det
mest rörande och innerliga,man kunde
få höra.

Podbielski var lärare imånga sta-
dens familjer och gälde för virtuos och
äfven för en gammal hedersman med
ett lifligt och särdeles originelt lynne
samt mycket rättfram; han kunde glädja
sig åt att iKönigsbarg vara allmänt
omtyckt och egde städse tillträde i fa-
miljerna och till de förnämas bord.

En diig, då på aftonen skulle blifva
stor konseit hos krigsrådet Lestocq,
hade Podbielski ätit middag hos mini-
stern von Tettau och funnit de stekta
rapphönsen så förträffliga, att han på
sitt öppna sätt uttalade en önskan att
kunna medföranågot däraf hem till sin
fru. Då man uppstigit från*den något

långvariga måltiden, drog den goda,
vänliga husfrun försorg om, att ett par
stekta rapphöns invecklades ipapper
och stoppadeside breda, djupa fickorna
af hans gammal-frankiska ga'adräkt.
Ihågkommande emellertid att han vän-
tades till konserten hos krigsrådet
och att tid knappast var homm öfrig
ens för vägen dit, skyndade han till
Lsstccqska huset, utan att dessförinnan
göra sig af med sitt läckra köksbyte.
Då han kom fram hade redan alla da-
mernas och de ibakgrunden slående
herrames ögon. efter symfoniens slut
börjat rikta sina blickar till dörren i
afvaktan på pianokonserten. Äudtli^en
syntes den gamle musikern och fördes
af den artige värden genast till flygeln;
hans stämma framlades, och ritornellen
begynte. Men knapt hade man hunnit
till första solot, då ett par små fina
viodbundar, som dittills uppehållit sig
i stillhet uti ett öppet sidorum, följde
det lockande stekoset och girigt började
vädra på musikerns djupt till golfvet
nedhängande rockfickor efrer den för-
borgade skatten. Virtuosen lät i för-
stone icke störa sig isitt gravitetiska
lugn och utdelade blott emellande lät-
tare passagerna i sin konsert en och
annan smäll åt hundarna,au tillhöger,

än till venster ilångsamt tempo, men
småningom parvis och med ökad fart.
Då ändock djuren blefvo allt besvär-
ligare och mer efterhängsna och smäl-
larna blefvo allt tätare och kraftigare.
så att pauserna emellanpassagerna icke
mera ville räcka till för afvärjandet al
deras näsvishet, ryckte Podbielski he-
roiskt, vid slutet af ett solo,båda rapp-
hönsen upp ur fickorna, slungade dem
ät hundarna med utropet: så ät' då!''
och spela.de sedan helt allvarligt sitt
stycke till slut. Men nu råkade hela
saieti iuppror; de snabba djuren lupi
ired sitt feta byte hit och dit under
de långa klädningssläpen och kunde
blott, med svårighet drifvas från sina
gömställen

Dat dröjde länge, innan den gamle
gode mannenkunde glömmadet osläck-
ligd skratt, som den gången lönadehans
offentliga uppträdande.

-+*"♥-

Notiser
— Richard Wagners andra kon-

sertouverture, som nyligen uppgafs ha
upptäckts i Ziirich, var redan förut

känd. Den spelades 1873 iBayreuth
1877 i Berlin.

- Utmärkelse. Karl Goldmark,
kompositören till den poetiska operan
I)as Heimchen am Herd", har af kej-
sar Franz Joseph dekorerats med Leo-
poldordens viddarekors. Detta är en
af de högsta utmärkelser som i Öster-
rike förlänaskonstnärer och vetenskaps-
män

Berlins teatrar äro, som man
vet, ganska många, men nu har en ny
dramatisk förening likväl bildats, och
denna har till uppgift att främja den
allvarliga literära utvecklingen inom
Tysklands dramatiska föreningar. Det
nya företaget, hvilket under nu löpande
spalår skall föranstalta minst sex
föreställningarpäBerlins „Westteater".
Ludvig Fulda stär ispetsen för för-
eningen,bland hvars styrelse manmär-
ker Hermann Sudermann m. fl. bekanta
teaterförfattare.
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38:de Populära Konsert
i DB]fa,l3LCa.l«.ÅX'Sl3.\a.S©t.

Torsdagen den 14 Januari 1897

Program;

Mendelssohn
StrautiSFriihlingskinder", vals

Herodiade Massenet,

Liszt,Rhapsodi

PAUS.
En Faust-Ouverture Wagner
Ungersk fantasi, Ok flöjt Doppler

(hr A. vanLeeuveu)

Suite ur musiken tillNamouna" Lalo
Prélude
Sérénade
Théme varié
Parades de Foire Fete foraine

PAUS
Schubert.Erlkönig

Intermezzo sinfonico ur op. Ca
valleria Rusticana" Mascagni

DvorakSlavisk dans N:o 1

Konserten börjar kl. Va 8 e. m.

\
\

\
=o**o

(Hotel Kamp.)
In- och utländska tidningar och tidskrifter. S

Finsk Tidskrift,

Hagelstams konsthandel.

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningipartioch minut afendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

Godt material,
omsorgsfullt arbete.

R. Faltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

rlndaet gei kvalitet!

m éCartjoré!
Stoeversm&retf!

Arthur Bergström.
Helsingfors,

gjg}) Central-Passagen. (ife

är flyttad till Fabiansgatan 27, hornet af Norra
tillfälle atti ännu högre grad ■»» hittils tillmötes^fotografier till 6 mk per dussin, och erhållar hva:
förstoringar,utfördaiolja ellerpastell, samt kolc

Csplanadgatan,isamma hus som Nordiska Bosättarn!
gå ärade kunder ideras fordringar på ett förstakl*
ir och en, som beställer minst ett dussin sådana, Sra
iorerade fotografier till olika pris.
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A XEIi PIHLOR JE ST Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889,
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Stort lager Velocipeder, Engelska,Ty
ska ocli Amerikanska

Ett ständigt välförsedtlager Veloci-
pedtillbehör till moderata pris

detReparationor alla slag från
minsta till det största arbete utförespå

samt till möjligastunggrannastcj
billigt pris emottagas i
vinterkvarter mot billig hyra och be-
varas sorgfälligt hos

Förnicklingsarbeten emottagas till bil-
ligt pris,

John Tourunen & C:o
HELSINGFORS,

Norra Esplanadgatan N:o 41

Annonsera

program*cfölaåaf"
Annosernan ytterst billiga, särskildt om de ta

gas för längre tid.

fihfiIHvarJe annonsör får sig /)LQ /l/C/d.. tidningen hemsand */i/0..

■
—

-i- Gratis, -i—
—

■

Annonser ocli prenumeration emottagas å tid
ningens kontor Mikaelsgatan1, 1 tr. npp.

Försumma ej att annonsera så länga
några lediga platser ännu

äterstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer

Glasvaror
itillmycket billiga priser i

Mikaelsgatan N:o 17,
midt emot Jernvägsstationen

|§g) Franska Lifförsäkrinbsgolaget ||
§ LURBAINE il. u ii lp n iii k, ||
gjj Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. (g|g|! Garantifonden: 98 miljoner Frcs. aj&

Bolaget meddelar fördelaktigafövsäk- "a
*S() lingar af alla slag. Genom samarbete medi008) .jjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ui- (Ä§@Z baine et la Seine beviljas de försäkradevid
«w sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, \G&
@fo hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- Ms
g£ säkrade och hans familj, som ock de per- )sS
«?{) söner, med hvilka han står iaffärsförbin-

delse för den oundvikliga förlust, som en (£j§
,grév sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-
15^ ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter-

skänker nämligen, såsom allmänt bekant, (^
premierna för hela sjukdomstiden och utbe- x»
talar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-

&fo\ lig och resten vid dödsfall.
Bolaget L'Urbaines försäkringar äro

därför särskildt att rekommendera för her- w
SM) rar affärsmän, då det gäller att säkerställa

större affärsföretag genom lifförsäkring,
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- A®
samma störingar svårare sjukdomsfall all-

gny, tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- z»
ges- och förlagsmanstora förluster,

För dessaväsentliga fördelarerfordras (fé
icke några extra premier utan endast att
den försäkradeafståv från den årliga vinst-
andelen.
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1,

@> Qarlvon dftnorrinq. M
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G. W. RELANDER,
försäljningaf äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgä
ende prisen städse

billigast.
"WTil3a.elm.Bg-.3iT;o -4.

Telefon 1803.

Gambrini Restaurant.
I-.oca.is annonsplats.

Man beställer alltid
fördelaktigast

Kautschuk- & Slctallstäinplar, Lacksiglll,stiimpcllilHicliiir samt all slags Stal- & Me-
tallgravyr fråa
Helsingfors Nya Gravyrinrättning

& KauTschukstämpelfabrik,
IMikaelsgatanI

Telef. SOS».
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— M(ide Liebe", lustspel i 3 ak-
ter at Friedrich Fuchs och Felix Dör-
mann, hvilket nu förberede.-i till uppfö-
rande a Lessingteatern i Barlin, har
äfven antagits afRaimm-.dteaterniWien,
där. det sku.le gå öfverscenen före jul
med Tewelei hufvudrollen.

— Dagmarteatern i Köpenhamn
skall uppföra (foldonis lustspel Två
herrar och en tjänare" (II servitore di
due padroni), som gifvits iStockholm
mångfaldiga gånger, första gängen år
1881 på Kucgl. dramatiska teatern i
Arsenalen och senast på Ladugårds-
landsteatern 1859, men alltid efter
fransk och i synnerhet tysk bearbetning,
och på Mindre teatern 1851 med ku-
pletter af A. O. Hyckert och1 musik
af J. N. Ahlström.

— Ingwelde är namnet på den nya
opera, som gafs iWiesbaden vid kpj-
sarnes besök. Täxtea Sr skrifven af
grefve Sporck och musiken är kompo-
nerad af Schilling. Musiken beskrifves
som förträfflig.

— Underbarnet Koczalski, känd
från sina turnéer öfver hela Europa,
gaf nyligen i Leipzig sin tu-
sende konsert, hvarvid han spelade
större kompositioner af Chopin, Schu-
manns karneval och två stycken af
Liszt. Till slut fattade han taktpinnen
och anförde Lisztn L9s Préludes".
Unge Raoul hylladesaf sittbeundrande
auditorium som en primadonna; han
erhöll två. silfver- och sju lagerkransar
och mer än 200 lyckönskningstelegram.
Entusiasmen kände vid konsertens slut
inga gränser, och dock hade till en
början en liten misstämning gjort sig
förnimbar i salongen. Konserten bör-
jade nämligen först en halttimme efter
den bestämda tiden, detta af deu an-
ledning, att Raoul kommit till konsert-
palatset igrå byxor istället för svarta.
Och att uppträda idylika föga festliga
plagg gick ju icke för sig, allra minst
på en jubileumsdag. Stäld inför alter-
nativet att antiDgen låta puViken vänta
eller låta Raoul träda fram i grå
byxor, beslöt man sig för det först-
näinda.

— Stadtteater i Kiel har hittills
utom bidraget frånkejsarens privatscha-

tull af staden erhållit ett årligt under-
stöd af 8,000 mark. På ett af stads-
fullmäktiges sammanträde väcktes för-
slag om att dra in anslaget, emedan
repertoaren bjöd på för många farser
och svaga lustspel, På ett senare sam
mantrade beviljades emellertid under-
stödet, men väcktes tillika förslag om
byggandet af en stadsteater.

—
Från Romskrifver Berliner Ta-

gelblatts korrespondent: Argentina-tea-
tern kommer under ledning af Cesari
& C:o inom kort att öppnasme1Gött-
erdämmerung". Visserligen är det
tvifvelaktigt om den romerskapubliken,
som förlidet år förhöll sig något skep-
tisk gent emot Valkyrian", skall fatta
mera smak för detta nya Wagnerska
opus. Om Yalkyrian" till sist trängde
igenom så tillkom som bekant alldeles
uteslutande förtjänsten därafden genia-
liska innehafvarinnan af titelrollen sig-
nora Ada Adini.

— Don Carlos" af Schiller upp-
fördes första gången den 18 dcc. på
Odéonteatern i Paris, röreställningen
räckte till kl. half 2 på natten och
värkade tröttande. Sarcey skrifver om

stycket i Temps", att han aldrig förr
sett Schiller från scenen, och att stycket
innehåller stora skönheter, men att det
var uselt satt iscen och dåligt speladt.
Någon tysk-demonstrationmärktes icke.

— Deutsches Teater iNewyork
har gifvic Havs Oidens sensationsstycke
Die officielle Frau", hvilket framkal-
lade starkt bifall. Författaren till ro-
manen, ur hvilken dramats stoff och
handling äro hämtade, O. R. Savage,
hvilkeu är bosatt iNewyork och som
var närvarande vid föreställningen,var
föremål för särskilda hyllningar.

— Berlins teatrar. Första upp-
förandet af komedien Tedeum" af E.
Rosrner å Schiller teatern väckte bifall.—

■ Ä Friedrich-Wilhelm-städtisches Thea-
ter uppfördes ett nytt sorgespel rKönig
Ring" af Victor Laverrenz vid en väl-
görenbetsfnreställning till förmånförde
efterlefvande efter de med kanonbåten
Iltis omkomne. Stycket gjorde ingen
lycka. — Den nya komedienDie Fah-
nenweihe" af JosephRuederer har med
framgång uppförts å Theater den We-
stens af Dramatiska sällskapet iBerlin.
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C.E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Ködbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta

tillyärkningar i parti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hålla hög rabatt. Order frän lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

Affären, hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekoratiousföreniiil « ch apparater,är därföre
!*t arbete. Priset är det oaktadt^detsamma somhittils, ellerFrk4:50per dussin. Dock göresäfveu
lBQt kort däri inberäknadt. — Förstoringarialla format och till olika priser kunna erhållas; likaså

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland för

Järnsängar o. madrasser
Betydligtbilligare än de

utländska.
Illustrerade kataloger på

begäran.

50 AlexandtTSgatan 50,

EMIL REHN BERG
OBS.! Fullständig garanti

Jacob <^einhcs
Hemgj. Papijrosscr

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.
m. fl. handslöjdalster. Till-, färger färnissor, vaxm. m
utföras till billigastepriser
slöjdUtställning.
I. Telefon 893.

Ledig annonsplats

FOT BEHANDLING
meddelas af Agnes Johann-
sen utex. från Kongl.Hof
Fältskär Ch. Berggren.

Mikaelsgatan 1. ing. från porten
(Entresol.) Telef. 63.

Uti J. F. Sjöbergs

ISpirituosahandelÄkta Winer,
Cognac,

Rom &
Likörer,

Order till landsorten
per omgående.
Trekanten 3.

f. d. Spennertska huset.
Telefon 206«.

T^ekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader
behör för glödritning& snidning s. s. mönster— Beställningar emottagas med tacksamhet och i

Finsk Konsti
Mikaelsgatan

Högaktningsfullt

Eric Sundström.
Fabianx<ya tan 27-

C <
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Aktiebolaget Helsingfors ApotekaresJ. C. MiEXMONTAN
Innehafvare:E.Nyberg.

Helsingfors
Alexandersg-atanN:o 11.Biner <& Spirituösa.

Nu inkommet:Brefpapper Ang. Liiäv. Hartwall.
Moderna kragar, spetsar,Mineralvattenfabrik

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

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

band, sidentyg, crépeHelsingfors, Alexanders^. 26,
Telefon 169 m. m

olinierade ytterst billigt
52 Alexandersgatan 52

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

lios FirmaFirmatrjck utförcs Ulligt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDKL.
Alexandersgat 15.

H. ELLMINHelsingfors 9 Alexaiidersgatan 9.

HOTEL I^-^-2v£^.

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial:Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebok.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nient.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

SOCIETETSTEATERN.

Ifalicnska operan

Onsdagen den 13 Januari 1897

kl. Va 8 e. m

LUCIA i MiERMi!.
Opera i 3 akter Musiken af G. Douizzetti

Personerna

Lord Henricli Ashton Sig:r Muller
Lucie, hans syster Sig:ra V. Colombati
Sir Edgar Kaveswood Sig:r O.Delle-Fornaci
Raimond liidebend Sig:r L.Ferraioli

Sig:ra V. PaganelliAlina, Lu<'ias väninna
Norman, hufvudman öfvermi

litären i Raveswodslott Sig:r N. Curini
Lord Arthur Böklow Sig:r L. Lizzini

Damer, cavaljerer, Ashtons partisaner, innevånare i
Lammermoorepager, militärer, knektar.

Händelsen försiggår islutet af XVI seclet iSkott-
land, endast islottet af Baveswood ochiruinen

at Wolferagsturn-

tetsKongL Kiiroliiisliii liistiti
BaMeriolöffika Laboratorium.
På begäran af Tandläkaren Herr A. Ä

Lenhardtsonhar jagundersöktett af honom 3T
sammansatt munvatten, kalladt %SJ

Albin Lenhardtsons Q
STOMyITOL

och får liäröfver afgifVa följandeintyg:
1. Lösningen är cpaifärgadoch tillreak-

tionen svagt alkalisk.
2. Den värkar nedförd i tarmkanalen

Icke giftigt.
3. Den förhindrarunder en ttdafminst

34- timmar syrebildning imjölk.
4. den värkar upphörandeellerhöf/st

väsentligt hämmande af förruttnelse-
prosesser.
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5. Den dödar kolerabakterierpå Va
minut samt tyfsidfeberns,difterins och
rosfeberns bakterie på omkring 1 minut,

6 Den dödar utspädd med 2 delar
vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi-
nut, rosfeberns ochdifterins bakteriepå min-
dre än 2 minuter samt tyfsidfebenisbakterie
på 3 minuter.

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifaa medlet
sålundaeger förmågaatt upphäfvasyrebildning och för-
ruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk-
domsbildandebakterier,som därstädes kunna förekomma,
måste jag på det högsta hos allmänheten förorda
dess bruk.

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

Stockholm, den 6 April 1895.
im* iiiaiisi

Med. Dr.,Docentibakteriologi vidKarolinskaInstitutet

i©i

SOCIETETSTEATERN.
Ifalicnsha operan

Torsdagen den 14 Januari 1897
Kl. Va 8 e m

llliilffi
Opera i3 akter och 4 tablåer. Musik af G. Verdi

Personerna
Hertigen af Mantua S:r G. Cokinis
RigOlettO, holnarr S:r G. Pimazzöni
Gilda, lians dotter S:ra V. Colombati
Grefve Ceprano S:r E. Tibiletti
Grefvinnan, hans hustru S:ra V. Vittorini
Grefven af Monterone S:r L. Feraiolli
Borsa S:r 0. Serra
Marullo S:r Paggi
Sparafucil S:r E. (»andolfi

Maddalena, zigenerska S:ra A'. Paganelli
Giovanna Sig:r P. Gallina,
En page S:r N. Lamberti

Hofdamer, kavaljerer och foldater

Ängbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier för plansch-& kartupp-
fodring, Reklamskyltar m. m,
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Torsdagen den 14 JanuariOnsdagen den 13 Januari

program:
Die Waclit a.d.Dodau,Marsch C. M. Ziehrer"program

Eilenberg Souvenir des Dames, Walzer.Jos. Pullak1. Marsch der Bergsagliere

2. Fantasiebilder, Walzer C. M. ZiehrerJos. Strauss Verliebt, Eomanze
Dubez3. Herzige Wienerin, Gavotte C. Dupfl Atlention, Polka franc

Jos. Strauss. Oaverture zur Opei- nZampa" Herold4. Kunstlergruss, Polka franc
Menuett W. A. Mozart5. Ourerture zur Operette Leichte Ca

Fr.v.Suppévallerie' Faus
Fantasie a. d, Oper. Paust" C.Gounod

Kiuzugsmarsch a. d. Oper Tan
häuser R. WagnerI» a, to. s

An der Wolga, Polka waz. . Joh. Strauss
FallWya Kussi, Polonaise a) Wie mein Ahnl 20 Jahr Lied,

a. d. Operette Der Vogel-KomszakSule rosa,Polka mazur
händler C. ZellerDie Muhle iiu Schwarzwalde, Cha-

b) ftlargaretbe, Lied a. d. Itarakterstuck a) Am Bache V) Die
lienischen KuhnMuhle Eilenberg

G. Eichter Original Wiener SchwalbenAlt u. Keu, Potpourri
Potpourri nach Motiven des

Baletts Die Puppenfee" J. Bayer
C. M. ZiehrerOesterreichin Töneu, Walzer Schlittchuhläufer,Walzer Waldteufel

liuzgo-Oalupp Karnischer
12. Wildes Treiben, Polka schnell Gissel

KONSERV KAFFE.
Härmed få vi tillkännagifva, att vi åt Herr Karl GöhleHelsingfors öf-

verlämnat vår generalagenter för Finland.
Vi tillåta oss göraden 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 produktionsorterna och rikligt kapital äro viitillfälle att mötahvage kon-
kurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare 13 kvalitéer) säljas ipati en-
dast genom Herr Karl GöhleHelsingfors och iminut inedanstående Koloni-
alvaruaffärer. Våra kaffesorter serveras å Operakällaten,Societetshuset,Bron-
dins kafé m. fi.

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

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

Frihavns Kaffebraenderiet Kjöbenhamn (S. Bonnevie Lorentzen
1 ' lin I lil iIMi II Ii i Ii nniil .1i i I■rande ugnar med luftafkylningsapparater uppnå ett lyckligt resultat. Genom

m^^\s hI en renad rörsockerblandning som öfvergjuter bönorna vid en be-■stiimd värmegrad inneslutas kaffebönornai en microscopiskt tunn karamell-■hmnn som förhindrar fuktens och luftens inträngande och tillika kvarhåller■Im aromatiska oljanibönan.
® e""

Idem1
dem

"
la,Procedur håller sig vårt Konserv Kaffe åratal lika friskt,

■aromatiskt och starkt som nyssbrändt och har en absolut ren fin smakIi «" rcVff? fö^,f är 2° Procent kapitalbesparing vid inköpaf rostadt■'il,"1';,..Rakaffe innehåller en stormängd vatten och andra,beståndsdelar,hvilkaHilln. torsvinna vid bränningen och förminska vikten
P«.«tf^l^f^ii #

k * K ,¥- Brmd"- Rob. Holmquist KG. Öhman.Pa
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kEspranadgee
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W^SHIIvrkcfi^io"- ~\Fl?schfff- $*»■ Johansson. Th. Holmström.
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Sjömansg, 24. Ä2 ,IA2ST f^.
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_ Badhusß. 10. Elisabetsg. 6. fören. butiker.■4 A It JL (^OIILE,
G-sneral(jgrezit för

Afknlrat 1fITTM QVANI IMU vleehäradshöfdlng, S* £?"■** ""* "*«*>**» »»»« och au» .«f«rÅUVÖLdI JUflö Öl AWLJUmi, Helsinsfor5,A.exaad^ga.an £6 2 SKSÄtT' I*'1
*'


