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..tJEIIMA^IA" LIFFÖRSÄKRINGS AKTIE BOLAGISTETTIN. Ferd StamerGeneralagentur förFinland, Hagasandsgatan ?.. WiailJClt

ogramSlaået
Tidning för Helsingfors

A. W. EKLUND & C:o &Qorå *ifilißstrom,
Skrädderi-EtablissementSkilnadsgatan 19. Telefon 310. Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af Östra Henriksg. N:o 1.

Argos hus.Viner & Spirituösa —= Håller fin finaste material.=—
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag,billiga priser. JEleg-ant snitt.

Prisen beräknas billiga,

N:o 62 Söndagen den 23 Januari

DANIEL NYBLIN, FOTOGEAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.

Söndagen den 23 Januari 1898
kl. 5 och 8 e. m.

Med biträde af Filharmoniska sällskapets orkester
under anförandeaf Hr F. Neisser.

För sjunde (ll:te) gången

Prinsessan Törnrosa.
Sagospeli4 afdelningar jämte Prolog af Z. Topelius.
Prolog. 1. Faddergåfvorna. 2. Törnrosa. 3. Prins

Florestan. 4,Slottet.
Regia: Mauritz Swedberg
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Personerna
Hr Malmström

Frk. Gerasimowitsch. Frk. Bergroth.
. Frk. Tschernichin..Hr Preclit..Hr Fröberg.

Kungen . . ,
Drottningen
Prinsessan Törnrosa ....
Riksrådinnan Kunigunda . .
Hotmarskalken von Cirkel . .
Prins Florestan
Kungliga Barnsköterskan . .
Öfverste Munskänken....
Mästerkocken
Mästerkockspojken Sam . . .
Narcissa) Prinsessans hoffröknar-Loikoja)
Lilla Susanna
Ljusögal
Hulda jar G° da Fé

-
Måna I.
Stjerna j

Hr Lindh.
Hr Riégo.
Frk. Spennert.
(Fru Stavenow
\Fru Eiégo,

[Frk. Holmlund,
Krk.Liljander.

)Frk. Bonnevie
\Fru Stavenow.
[Frki Backman.
I

Mörköga,Dödens dotter
Barbra, bondkvinna. .
Gamla Susanna . . .
Dorina, bondflicka. . .

Frk. Bock.
Frk. Backman,
Fru Bränder.
Frk. Bonnevie.

Hofdamer.Hofherrar. Vise män
Tiden obestämd.

Börjas kl. 8 och slutas omkr. kl. lO^o e. m

SKÅNE", Brand-
Alla dagar

Middagskonsert
från kl. 3 e. m

Gottsohalk och Georg

OR t Fotograf SUNDSTRÖMS annons
MM k9» " å andra och tredje sidorna.

& Lifförsäkringsaktiebolag:
HJL JL —> MW NL «ra& ■<* Ålla aftnarOtel iamp Aftonkonsert

Wiener Damorkestern J. C. Schwarz
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MJLGASIN nu NORD.
Albion Lampmagasinet G. Tahfs

Ylle & Tricotvaruaffärinnehafvare

Viktor * Esplanadg. 37. Telef. 1727,|l{|l<lnian.
j^ptSrst^spectalaffär
wr Lampor,Glas, Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-

Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af Dr Lahmanns

jiderkläder.
af Jouvins &

Grenoble världsberömdaleum & Betizin. C:o's
Billigt iparti & minut. handskar

C. R BYEHBAHL

Soldater. Folk,

Teresa Carrcnj

ter till en finaasmi
trädde hon iNord- nr!
erhöllseda.n sin pianist
de berömde lärarne Morit:Matthias, en elev af Chopin

JKI:-
/4

Teresa Carrerijo

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Tammikuun 23 p:nä 1898

Kello 8

xffafer c&aulus.
(Ilmasta temmattu ivailu 1näytöksesssä,

Kirj. Yrjö TVeijola).
Henkilöt

Markiisi
Hovimestari
Colombina, hanen tyttärensä
Lakeija .

Axel Ahlberg.
Taavi Pesonen.
Kirsti Suonio.
Aleksis Eautio.
Adolf Lindfors.Pater Paulus, narri

Häävieraita.
(Pitkä väli-aika)

Hannele.
(2-osainen unelmarano. Kirj. Gerhart Hauptmann)

Henkilöt
Hannele . . Olga Leino.
Gottwald, opettaja......Oskari Salo.
Martha sisar, laupeudensisar . .Olga Salo.
Tulpe, v ' fNaemi Kahilainen.

Hafike, ) lAleksis Rautio,
Seidel, työmies . . . . . . . Hemffio Kallio.
"Rerger, ylitarkastaja '. . ■.'"-. . Emil Falck.
Schmidt, yirastonpalvelija . , .Kaarlo Keihäs.
Tolitori Wachler. . . . . . .Evert Suonio.

Hannelen kuumeénhoureissa ilmestyy:
MuurariMattern, hanen isänsä .Otto Närhi.
Naisolento, hanen äitivainajansa.Maria Rangman.
MuSta enkeli .,.,. . . . . Kaarle Halme.
l:nen V ("Helmi Talas.
2:nen > valkoinen enkeli. . . xLilii Högdahl.
3:mås J . (Sirkka Hertsberg.
Sairaanhoitajatar Olga Salo.
Wieras . . . ..... . .Oskari Salo.

Surevia naisia, nuorukaisia. enkeleitä, köyhäinhuo-
nelaisia ja koululapsia.

(Näytösten välillä ihan lyhyt väli-aika).
Ovet avataan k:lo l/.2 8. Näytäntö alkaa k:lo 8 ja

loppuu k:!o Va ■>.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.

KT-| /->< 1o -1 T-i första Ateliern ! tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) r-1 j O
H Ni Q h nDT^fV Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss HflT(lQf1° Q1. IL. jUdllllUUlg Helsinafops>wexandersgatan*. 1UUU^iai.

J.H.Wickéls
YIffHANDSL.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

3acob Eiungqwsts ?otografisKa Htelier
Jllexanflcrsg. 19 (ing. fr. fiagasunas9. 2.)

Utför omsorgsfullt ocl) tillbilliga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

C. F. CARLANOER.

från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

Lager af fina äkta
Viner, Cognac, Likörer & Rom,

Grönqvistska stenh Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat

Specialité: CRAVATTER.

KaserngatanKT:o 26
förfärdigaraf resp.kunders egna tyger såväl enkla

Bom elegantaste-= Damklädningar. =-
Modernt och omsorgsfullt urbetc garanteras

AXA LINDHOLMHilda Lönngrens

Alexandersgatan 7. T. 638

OBS.! Enda specialaffär.

Äkta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3
Största lager af inhemska skodon. Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m, m.

grafisk Atelier.
is/tkortsformat å 6 mk, pr duss,

Albion Lamppumakasimi
Omistaja

Victor Rijdman.
Suurin erityis liike

Lamppuja, Lasia, Porsliinia, Nik-
keli-tavaroita & KuAapatsaita, La-

stenvaunuja, Petroleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain ja vähittäin.
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N. Esplanadg. 31
(Catanis hus.)
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HARALD WASASTJERNAS B 1 u in s t erh a n d e1, skilnaden 4.
BODEGA ESPANOLAFilharmoniska SällskapetBrudslöjor

kransar, band, spetsar, sidentyger
och plyscher i största urval hos

Firma H. EHmin.
9 Alexandersgatan 9

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491,

Säljer billigt Konserver & Delikatesser, Inhem-
ska Bär Sylter & Safter.

Sallader,Lök,Svamp, Gurka, Äppel.
Kraftkött,Saltade Riskor å 5 och 10 kg. kärl.
TTleåborgs iskällar Lax å.1/^ kärl.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade föremål för glöd-
ritning och träskärning. Färger för trä och läder.
Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt.
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CLEVELAND.
Följande tre omständigheter ställa Cle-

veland-Velocipederna betydligt framfor
alla andra velocipeder, nämligen:
1. BurvelMagren, hviika äro gjorda

at det finaste värktygsstål samt svarf-
vade och härdademed den utomordent-
ligaste precision. De äro oslitbara, ab-
solut damtäta och kunna aldrigjusteras
för hårdt.

2. Clevelands Clincher-ringar,
hvilka äro fastade vid kombinerade trä
och allutninram skenor. Hjulen blifva
sålunda utomordentligt starka och rin-
garna de mest elastiska.

3. Cleveland kedeii är den enda ked,
i hvilken stiftet och blocket äro abso-
lut härdade och den är därför under-
kastad slitning och sträckning ilångt
mindre grad än någon annan ked.

Krandt & Blomberg,
Helsingfors, Mikaelsg. 19. &

Helsingfors.
Försäljningiparti och minut afendast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.populära konserten Julutställning.

Klädningar, gosskostymer, blusar, matroskragar
m. m. m. m.Tisdagen den 25 Januari kl, 1/% 8 e. m Barngarderoben,

Högbergsgat.4-5.
Obs.! Stort urval af förklädenSocietetshuset

Progr am
Ouverturetillop.Euslan ochLud- Ledig annonsplats

Scéne och vals ur „Gretna-Green" Guirand,

Intermezzo, för stråkork
Eitt der Walkyrien CARL BERGROTH

Fabiansgatan N:o 29,

Ouverture nlm Herbst"
SPIRITUÖSA och VINERa) Nocturn (Chopin

u\ m x,l r ör violoncell ib) Tarantella Popper såväl på flaskor som litervis från fat
(Herr Georg Schneevoigt.)

Korsliolm, sinf. dikt
«* BADINRÄTTNING **»

Wladimirsgatan 32. Telefon 197
J. W. EngbergElegie, för stråkork.

Obs.! Undar solistens föredragingen servering

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN Ledig annonsplats.
HA MMOND,

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift
Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

Hagelstams konsthandel.
(Privatbankens hus)

N. Esplanadg-atan 19.
Briljant exposition

Parisiska Affischer
för rumdekoration

Nytt vackert lager! Ytterst billiga priser
Ledig annonsplats

Hagelstams bokhandel
Tidskrifter för 1898

OPERÄKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table cfhote & å la carte.
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Sevillana

43:d)e

gifves

Paus

Glinka

Hendelssohn
Wagner

Järnefelt

Svendsen
Tschaikowsky
Massenet
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Teresa Carrenjo
Vår tid är rik på pianister, men

denna rikedom värkar blaserande på
publiken, som nu endast låter entusi-
asmerasig afsådana virtuoseroch konst-
närer, som till ett iåtal resa sig öfver
medelhöjden och till hvilka den kan se
upp såsom fenomen eller konstnärer af
allra första rangen. Dit hör en Eu-
gen d'Albert en Sophie Menter, en Al-
fred Grundfelt, — och dit kan också
räknas Teresa Carrenjo, som inom kort
kommer att konsertera härstädes.

Af kvinliga pianister har nästan in-
gen väckt så stort och allmänt uppse-
ende som Teresa Carrenjo. Ialt hvad
hon föredrager visar hennes spel alt-
igenom stämpeln af en själsstark indi-
vidualitet, mäktigiatt öfvertyga. Hon
hör ej till dem, som blott hänga sig
fast vidnoterna, utan tränger in ikom-
positionens innersta och hemligastein-
tentioner dem hon ger en fri och själf-
ständig tolkning.

Teresa Carrenjo är mycket vacker,
hon har en ren profil, en fin hufvud-
form, mörka strålande ögon och ett
ståtligt utseende om än något massivt.
Hennes uppträdande är mycket inta-

gande. Man känner att hon vill be-
haga och

—
■ hon behagar också. Vore

hon blott några år yngre skulle hon
vara bedårande. Man är frestad att
strax iästa sig vid hennes yttre, det
kläder henne lika mycket att sitta vid
pianot och låta händerna glida öfver
tangenterna och gripa accorderna i
djärfva språng, som att med ett leende
tacka iörden hyllning,som egnashenne.
När så därtillkommer att fru Carrenjo
är en virtuos af rang och hennes vir-
tuositet dessutom har den förtjänsten
att den på en gång roar den stora pu-
bliken och underhåller de mera fack-
kunnige, kan man förstå denhänförelse,
hon öfverallt förmått framkalla.

Fru Carennos konsert förstkommande
tisdag bör ingen värklig musikälskare
försumma. Det är blott sällan konst-
närer ochisynnerhet pianister af samma
rang som fru C. besöka vår stad.—

*""►-

Carmen
Opera i4 akter. Text af Henry Meil-

hac och Ludovic Halévy. Musik af
Georges Bizet.

Första akten: Ea plats emellan en
vaktstuga och en cigarrfabrik iSevilla.
Soldater och flanerande. Micaela kom-
mer, för att här finna José, men ilar
vidare, då han ännu ej infunnit sig.
Äflösningen, anförd af José, drager
fram beledsagad af en skara pojkar.
Enklockringuingförkunnarmellantimme
i fabriken och arbeterakorna komma
ut; också Carmen visar sig, omgifven
af ett stort följe; hon hånar och beler
dem alla. Blott till José vänder hon
sig skämtsamt och skyndar bort. Nu
återvänder Micaela, finner José, hälsar
honom från hans gamla mor och låter
sin kärlek till honom skymta fram. Så
skyndar hon åter vidare. Larm ifa-
briken. Arbeterskorna rusa grälande
ut; Carmen bar börjat strid. José får
af löjtnanten order att stifta fred och
fängsla Carmen. Hon bindes och alla
lämna scenen. Ensam med José vet

hon att med sin tjuskraft fånga honom
så att han låter förmå sig att lösahen-
nes bojor för att på kvällen få råka
henne. Då folket och soldaterna åter-
vända för att bortförahenne, kan hon
nu löpa sin kos

Andra akten: En smugglarekrog.
En glad orgie. Carmens sång medkör.
Munter sång och utifrån förkunnarEsca-

millos ankomst. Han träder fram un-
der w toreadorsången", hvars refräng
kören jublande uppreparß
smugglare bringa underrättelse om en
stor affär, hvari alla skola deltaga.

Endast Carmen vägrar emedan hon„älskar medrasande glöd"och här vän-
tar den älskade, som hon hoppas vinna
för smugglaresällskapet.Denneär ingen
annan än José, som redan på afstånd
i sång maler sin ankomst. Alla lämna
scenen och Carmen bringar honom ge-
nom Seguidilla-dansen till den högsta
lidelse; det lyckas henne emellertid ej
att få honom att försummasignalen från
kasernen och desertera. Men just
då han skall skynda bort, inträder
Zuniga, som kommit förCarmens skull,
och då denne barskt befaller honomatt
gå, vaknar hos José den förfärligaste
svartsjuka. Han vägrar alt gå, och
båda draga sablarna. Löjtnantenafväp-
nas och fängslas för att han ej må
kunnß förråda dem, och José har nu
hemfallit åt smugglarne.

Tredje atoK En vild bärgshåla, där
smugglarne samlat sig till rast. Fras-
quita och Mercedes blanda under en
förtjusande duett korten. Carmen råd-
frågar likaså afsides korten, men ön-
skar under en dyster säng blott döden.

Polonäs

Paus

som finnes är

Tvänne

Eric Sundströms Fabiansgatan 27, hörnetaf Norra Esplanadgatan,i samma hu-i som Nordiska Bosäti
Fotograflateller. tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgå ärade kunder i deras fordringar på ett för!
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AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i fans 18U8.
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Herrar Akademici
Obs.!

IStudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

RESTAURANTIftP*Kaserngatan
'ffl hM^

Fullständig restauration ! fiI
Öl på seidlar- Varmaportionerm. m MLjk «LH

E. Ivanoff.

.). NE »I A \
Ång-Korffabrik.

Humleberg 5. Tölö. Tel. 13 34
Försäljningslokaler

Trekanten 3 (Spennerts hus), tel. 933. SödraEspla-
nadgatan 2. tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125.

Finska

°fe

Järnsängsfabriken,
EndaSpecialfabrik iFinland fdr
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.Illustrerade kataloger på begäran.

I

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständiggaranti.

Ledig annonsplats,

Samßréni tJlestaiirant.

Ledig annonsplats.
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Zigenarne bryta upp. José, nu själt
medlem af bandet, stannar pä post bak-
om en klippa. Han ser ej Micaela,
som med bäfvande hjärta söker och vill
rädda sin älskade; men han hör där-
efter tjurfäktarens röst och springer,
sedan hans skott bommat, samtidigt med
denne fram. Escamillo gör ingen hem-
lighet af att han sökerCarmen, som äl-
skar honom, och José dragerirasande
vrede knifven, likaså toreadoren. Den
begynnande tvekampen afbrytes af Car-
men och smugglarne; de rädda Esca-
millo, som är nära att duka under.
Glädtigt bestiger denne en klippa och
labjuder alla till nästa tjurfäktning i
Sevilla. Då uppträder Micaela och be-
svär José irörandeböneratt följahenne
nem. Hånleende tilltalar honom Car-
men och bekänner öppet, att han länge
sedan är henne öfverflödig. Men José
viker icke, Carmen skall delabojan med
honom tik döden bryter den. På nytt
ber Micaela, ochunderrättelsen att hans
moder ligger för döden ger utslaget.
Han går, men lofvar att snart vända
äter. Under tonerna af Escamillos ba-
kom scenen sjungna toreadorsång fal-
ler ridån.

IT*1

Fjerde akten: En plats iSevilla
framför arenan. Lifligt folkhvimmel och
dans. Kören hälsar de ankommande i
synnerhet toreadoren Escamillo. Äfven
Carmen med sitt följe uppträder. Hon

aren, hvilken är tillökadmed nya och eleganta 6
1arbete- Prfs för visitkortsfotografu,/Fmk, 6p:

älskar nu tjurfäktaren, öfver hvars be-
drifter hon känner sig stolt. Vänin-
norna varna henne, ty han ärdär, José,
och det vorehenne bättre om hon ginge.
Oarmen trotsar, ty hon känner ingen
fruktan. Dä uppträder José och for-
drar att hon skall följahonom. Men
hon nekar och trotsar honom med sin
kärlek till toreadoren, hvilken som bäst
med jubel hyllas af mängden. Alt en-
trägnare blir José, att hon skall säga
sitt sista ord. Då kastar hon ringen,
som han engång gifvit henne som kär-
leksinsegel för hans fötter; Jo&é fattar
rasande sin knif och sticker ner henne.

-o—
Notiser.—

Fru Anna Pettersson-Norrie
skulle den 7 d:s uppträda på Linden-
teatern iBerlin som „Sköna Helena".
De tyska tidningarna envisas att kalla
henne för „Köpenhamns-primadonnan",
„sångerskan från kungl. teatern iKö-
penhamn"—

Selanderska sällskapets lyri-
ska afdelning skall imaj månad giiva
föreställningar pä en af Köpenhamns
privatscener och därefter företaga en
turné idanska landsorten.

— En nyårspjesiNorrköping —
ett rekord. Vid den föreställning, som
å Norrköpings teater gafs den 4 jan.
af fru Anna Lundbergs sällskap, upp-
fördes äfven en liten „nyårsrevy"ien
akt, betitlad „Sagoskogens under" och
författad af en norrköpingsfirma".
Beträffande denna revy" kan det som
en egendomlighet nämnas, att den hade
en tillfällighet att tacka sin tillkomst,
attden författades,komponerades,„tryck-
tes", instuderades, uppsattes och spe-
lades på den korta tiden af 3 å 4 da-
gar — alltså ett rekord isnabb expe-
dition på alla händer. Den mottogs,
enligt N. T., med lifligt bifall.

— L.Fuldas lustspel ,Jugend-
freunde" mottogs välvilligt å Thalia-
teatern iHamburg.

— Första uppförandetaf ett nytt
romantiskt skådespel Der Komö-
diant" af Alog3 Wohlmuth rönte ett
välvilligt mottagande å Stadttheater i
Altona; endast efter andra akten hör-
des yttringar af misshag.

— A Stadttheater iStrassburg
rönte det nya historiska sorgespelet„Beatrice" af Franz Sicking ett gyn-
samt mottagande

— Den nya satiriska sedekome-
dien Die Btirgermeisterwahl" af
M. C. Burckhard gjorde stark effekt
vid första uppförandet å Deutsches
Volkstheater iWien. Isynnerhet fröj-
dade man sig i de första akterna åt
utfallen mot domstolarna.

— Hofteatern iGera (hufvudstad
i furstendömet Eeuss) har med god
framgång uppfört Schillers lustspel
nDer parasit" iny bearbetning af re-
gissören d:r Hans Oberländer.

— Ermete Zacconi, den italienske
tragiske skådespelaren, har skördat
triumfer å Stadttheater och Thaliathea-
ter iHamburg med sina gästroller i
Turgeniews Pane Altrui", Giacosas„Själens rättigheter" och delvis äfven
som Kung Lear".

—
August Bungertsmusikdrama

Die Heimkehr des Odysseus"upp-
nådde en varaktig framgång å Stadt-
theater iHamburg. Kompositören hyl-
lades med talrika inropningar.
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SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 24 Januari 1898

7,30 e. m.

SoéfåöpsförGsiällnitu^
För åttonde (20:de) gången

Axel ocli Wallori.
Sorgespeli5 akter at Oehlenschläger. Öfversättning.

Rogie: Ang. Arppe.

Personerna
HakonHärdabred, Norgeskonung Hr Lindroth
Sigurd af Reine, hans stallare
Axel Thordson, hans frände Hr Hansson
Walborg, Axels brud Frk. Holmlund.
Wilhelm, hans vän Hr Castegren
Erland, erkebiskop Hr Malmström.
Knut, Svartebroder
Björn gamle
Enrid den unge Hr Fröberg.

Hr Kahlson,

Drottning Thora Frk. Gerasimowitsoh
Gottfrid, Wilhelms sven

En fientlig kämpe. Pruar och tärnor. Munkar. Chor-
gossar. Soldater
Tiden år 1162.

Händelsen föregåriChristkyrkan iNidaros.
Börjas kl. 7ao och slutas omkr. kl. lO,io e. m

Beaöls.! Sesöls.!

MTHERMES' SALUHALLAR ~g^

Kolbein

Hr Franck.

Hr Lindh
Hr Öberg,

Hr Precht.

Alexandersgatan 19
— Hagasundsgatan 2.

Subbassementvåningen. Hufvudingång från Hagasundsg.
Försäljning af alla. slaffs matvaror, frukter, konserver m. m. till mode-

Hulda Lindfors

03„ -O

09 <f>
V)

oac
Helsingfors, Berggatan 10,

rata priser
Helgfria dagar 10 e. m. Söndagar 7 — 9 f. mSaMiallarna öppna

och 6— lo e. m,

Ledig annonsplats,

Största urval

Glasvaror Ledig annonsplats

Till billiga priser
i

&fZya glasmagasinet
3. Mikaelsgatan 3.

OBS: vid Sidomwska affären L
OQIV kTi A.TTP^VQY^F v

7 f. m

lekorationsföreniåloch apparater, är därförei Eric Sundström.
ir. dussin Fabiansgatan 27

JULIUS SJÖGREN
♥; Mikaelsgatan 4, Centrals hus. >♥

5< Ylle- och trikotvarualfär, »
«< Välsorteradt lager. Billiga priser. $

ULLGARN
i flere nyanser och schatteringar till priser från
Fmk 5: 50 pr kilo till högre pris äfvensom lager
af Stickade arbeten såsom strumpor, damasker,
tröjor, kostymer, vantar etc. Beställningar på
all slags maskinsticknicg emottagas. FIOSSa-appa-
rater å Fmk 8: — jämte tillbehör hos

TH. NEOVIUS,
Mikaelsgatan N:o 2

Ständigt lager af färdiga
BARIKLÄÖER.

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2.

K. P. Larsson.

C. E. LINDGREN's
Borst- cfcs I*ons©lfa.lox*il3L

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkningar iparti och mi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

C E. LINDOREN.

sr

3
BBEfIB

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

N. Esplanadgatan 27,
1trappa upp.

Telefon 83.
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EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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ALEXANDERS TEATERN.
<3faliensßa (Bperan

Eegie: A. Lukowitsch,

Söndagen den 23 Januari kl. Va 8 e.m
gifves

ROBERT LE DIAM
Opera i 5 akter, musiken af Meyerbeer

Personerna
S:r Signoretti_ Beltramo.

Lamarea„ Petrucoio.
S:ra Colombati

Baccei,

Bondfolk, pager, kavaljerer, herolder,
soldater och tjenare.

Handlingen försiggår på Sicilien
Mellan 2:dra och 3:dje akten 20 minuters paus

I3:dje akten balett
Héléne Prima ballerinan F:rk. B. Gusikewitsch

Kostymerna från Fru Bergers etablisseiaont,
Med benäget biträde af Filharmoniska sällskapets or-

kester iHelsingfors,

Börjas kl. x/28 e. m

J. C. IVMEXMONTAN
Innehaivarc:E.Nyberg.

Giner é Spirituösa.

Brefpapper Ang. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager a< ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och Helsingfors, Aloxandersg. 26.

Telefon 169.
olinierade.

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

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPBRSHANDEL.

Alexandersgat 15.

HO
Söndagen den 23 Januari 1898

Robert, Hertig af Normandie
Bertram, hans vän
Albert, riddare
Raimbaut, bonde ....
Isabella, prinsessa....
Alice, bondkvinna....

39© M © IL66

för munnens, näsans o. hudens vård

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

■ ■

TEL KAMP.
Måndagen den 24 Januari 1398

00000000000000000

§ Kongl. Karolinska Institutets Q
O Bakteriologisl^a Laboratorium. O
Ä På begäran af Tandläkaren Herr A. 5|C
jjf Lenhardtson har jagundersöktett af honom yf

sammansatt munvatten, kalladt vt
Albin Lenhardtsons

STOMATOL
och får häröfver afgifva föJjande intyg.

1. Lösningen är opalfärgud och tillreak-
tionen svagt alkalisk.

2. Den värkar nedförd i tarmkanalen
icke giftigt.

3. Den förhindrarunder en tid afminst
24: timmar syrebildning imjölk.

4. den värkar upphörandeeller högst
väsentligt hämmande af förruttnelse-
prosesser

{X o. Den dödar kolerabakterierpå V 2 >*\
3T minut samt tyfoidfeberns, difterinsoch JTfcj rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, QÄ 6 Den dödar utspädd med 2 delar fS
3E vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- 2HQ nut, rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin- Q
Q dre än 2minuter samt tyfoidfeberns bakterie\fS3T på 3 minuter. Jffl\y Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet \£Mf^ sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildning och för- f\\v ruttnelse imunhålan aamt ytterst snabt förstörsjuk-

domsbildandebakterier,somdärstädes kunna förekomma, p\
\J måste jag på det högsta hos allmänheten förorda
f^ dess bruk. f%L^ Att det samma äfvensom yttremedel imångahän-

.'il-:, nu ". ilsl r.-t.;];i ■inväinlniiit.' framgår osokt^^M\& a^des^orvär^^iiörd^atarK^TäKteriedödandevärkzffl ■

Q Stockholm, den 6 April 1895. K

LQ Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet.
0(XKDO(X)000000000(3

ALEXANDERS TEATERN.
%3ialiQnsßa (Bp&ran

Eegie: A Lukowitsch
Måndagen den 24 Januari kl. 7y2 e. m

2:dra debut af S:a Dovani
gifves

CARMEN.
Opera i 4 akter, musiken af Bizet

Personerna
S:ra Dovani
S:r Signoretti

Lamarea
Borlini

Carmen
Don José, sergeant .
Zuniga, kapten . . .
Moralea, sergeant . .
Escamillo, toreador .
Michaela, bondflicka .
Dancairo 1
Kemendato / smugglare

„ Pimazzoni.
S:ra Colombatti
/ S:r Petruccio.

Tibiletti,

Bondfolk, soldater, toieadorer, picadorer, arbeter-
skor från cigarfabriket m. m.

Handlingen försiggåriSevilla (Spanien).

Kostymerna från Fru Bergers etablissement.
Med benägetbiträde af Filharmoniska sällskapets or-

kester iHelsingfors.
Börjas kl. 72 8 e. m

Ledig annonsplats.

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Glogaian 4.

fönstervadd.
Fönsterkltt,

Lohses parfymer.
Heleolin (Råttgift)

Viol tvål m. in. Jae

Tisdagen den 25 Januari 1898

:o.öis.
Sadu å 20 p:i,
Elvira å 15 p;i.
Reine de Hol-
lande å 15 p:i.
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program.
Marche des petites pierrots
Avs meiner Vaterstadt, Tänze
Lustspiel-Ouverture
Amorette, Intermezzo
Goldregen, Walzer
Ungarische Lieder, Potpourri

Ouverture zur Oper. »Allesandro
Stradella"

Serenade rococco

9. Fantasis avs „Carmen"
10. Nordlicht, Walzer
11. Nordisches Bouquet, Potpourri
12. Luyk lyuk, Marsch

program:
Bosc.

Werner-Marsch ZiehrerWagner
Keler-Béla, Frauenlist, G-avotte , Ozibulka,

Schmeling. 3. Mon réve, Walzer Waldteufel.
4. Largo Handel.Waldteufel

Cranz 5. Der Bngel, Lied Braga.
6. Hochzeitsmarsch Mendelssohn

Flotow 7. Ouverturezur Oper.La gazza ladra"Eossini.
Meyer-Hellmund 8. Am himmelblauen See, Walzer Millöcker

Bizet. 9. Fantasieavs Cävalleria Rusticana" Mascagni
Millöcker 10. Luba,Polka Russe Gauvin
Schwarz 11. Fur Jedem Etwas,Potpourri Schwarz,
Lehar 12. Hipp hipp! Marsch Kunoth

C. GOHLF,
~^w€^ Lamp-, Galanteri- & Kortvaruaffär

en gross; en detalj.
OHB./ Sai.soet Noveautés inkomna, OBS.!

ifiorés", tSaR", 'fiägg- ocR f OBS.! PartilaillDOr
Kupor, Brännare, j & bordsj

allasl£ts@ laraptilltoeliör 11
9tBT Störstasortiment. ~^H§

Brons och Kristall Ljuskronor,Kronor förgas & elektriskt!
ljus, Lainpett^r^jiggariHar^Lanii)^^

Största urval Amplar
extrafina ocliToillxgra,

(ifrån Fmk 6. 8'" rundbrännare.)
H:fors 1898, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri

Schönfeld-Marsoh
Verliebt, Romanze
La vague, Walzer
Erinnerung an Tannhäuser
Miss Rigolette,Polka anglaise . .Bosc
Fragmente avs Romeo & Julia" . Gounod

Ouverture zu

Sehnsuchts- Wa]zer

Potpourri avs ,Zigeunerbaron"
Die Wachtparade kommt
Verliebt, verlobt, verheirathet,Mv

sical. Scherz
12. Ninea-Galopp

program:
Ziehrer.
Micherl.
Metra,

Hamm,

Wallace.
Sebor

Strauss
Eilenberg

Schwarz.
Ziehrer.

tak, vagg

lampglas, veke.

ExtraH(Återförsäljare erhålla.jj^amöjligarabatt).
bordslampor, Wunderlampor, Alaha-

(största ljuskraft),
"nor, Prismer, Ljusmanschetter.)

Italienska Terracotta Vaser, Fat & Figurer, Franskaoch Böhmiska Bisqvit & Porslins Figurer.

billiga
Nytt!
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