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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 20 December 1896.

kl. 7,30 e. in

För andra (74:de) gången

Jiilla Bclgonef"
(Mamzelle Nitouche")

Comédie-opérett i8 akter (3:dje akten afdelad i 2 ta-
blåer) af Heinri Meilac och AlbertMillaud. Öf-

versättning. Musiken af Hervé.
Personerna

(xrefve de Chateau-Uibiis, Ma-
jor vid 27:de dragonre-
gementet Hr Malmstr&B

Femande deCham-| löjtnanter f ■
platreux, ( vid sam- jHr HanssonH

Gustave, Ima rege- JHr Lindh.I
Robert, J m6nte iHr Enströmß
Loriot, korpral Hr Biégo.I
En dragon I^^eckmaiÄCelestitt, orirduis^^S^oma^Bklostei^^^^^H^^^^^^^lHr Castegren
Direktörn för teaterniPont-

arcy Hr Arppe.
Hr Swedberg.
Fru Castegren

liMnsson-iiM
Denise duTH^gi^H
IVioriniiiin i ..Svälorim^do^^^^^^^^M

Fru Branoler^^^^H
|Fil: T- 1., in ImT^^H11aktriser vid tea- (Frk Gerasimowitsohl

II tern iPontarcy JFrk Bomievio. I
'l''rk Lilljander. |HAktrisei\Driis;onofficerare m. fl

(iiinl)lott(^H

Sylvia,
Kloster-Pensionärei

Händelsen inärheten af Pontarcy

Börjas kl. 7,80 och slutas omkr. kl. IO,3o e. m
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Herr Emil Lindh
Tum för tum med energi och entusiasm försin

konst har hr Lindh kämpat sig framtilldenställning
han nu intar på vår svenska scen, att vara en an-
vändbar skådespelare, som oftast vinner kritikensoch
publikens loford. Vi lyckönska hr Lindh,synnerligast
som han har den sällsynta egenskapen att vara

ffe~TO£2f Folograf SUNDSTRÖMS annons"" -**!^ " a andra a tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.

Sunnuntaina Joulukuun 20 p:nä 1896.

Neiti Ida Flodinin, herra Robert Kajanusen
ja Filharmoonillisen seuran orkesterin

suosiollisella avulla
näytellään

UYRMI^TIN TYTAIL
(La fllle du regiment.)

Opera^3:ssa näytöksessä. Sanat kirjoittaneetBayard
ja S:t Georges. Musiikin säveltänyt

Gaétano Donizetti.

Henkilot

Marie, erään ranskalaisen ryk-e-9 "
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bkåne tfe, Brand- & Lifforsäkringsaktiebolag: Kontor
o?^ä^!iKE£ :° 3

Alla dagar lAf«] |f 5 m B Alla dagar
TV/T* ill j_ U1u v 1 Jk*, clt' -ILJLIL ILF i o , i iMiddagskonsert w. «.
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Ä

" r Aftonkonsert
från kl. 3e. m. WiOttOP äc/lSDalben. tvån kl. Be. m.

Kp C34-A l%.l'U^-M<rv> FörstaAteliern1tP. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) TIf\ fwyf\ /-^ -j-x « i-,. Jdi. btaillbergr Andra Ateliern4 tP. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). FOTOGRAF.O Helsingfors, Alexandersg-atan17. vi*«***

mentin otto-tytär. .
Markiisitar von Streckenfels
Herttuatar von Krakentorp
Sulpice, kersantti ....
Tonio, nuori tyroolilainen.
Hortenssius
Notario

Taavi Pesonen
Eino Salmela.

Franskalaisia sotamiehiä. TjToolilaista maakansaa,
Ylhäisiä naisia

(Tapahtuu: Tyroolissa. Aika: 1809.)

Ida Flodin*) Marie

Ovet avataank:lo 7. Näytöntä alkaa k:lo y^S
ja loppuu k:lo 10.

NaiimiKahilainen,
Mimmy Leino.
Otto Närhi.
Aleksis Eautio.

WICKELSJ. H.
fWGIAmiL

ARRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplömed'honneur) vid utställ-
ningen i Bordeaux 1895.

8 Magasin du Nord. §
C«l Största specialaffär ilandet för: C*J
Q

— >-
® Sidenvaror, Sammets- & Garneringsartiklar.»<—

Q5C Ylletyger af alla arter förHal-,Visit- och Promenaddräk- /jCVjf *e»% Damkappor,Pelleriner Jaquettes m. m. Sig

Q ){lädnings c§ ){appskrädden g

Vlnaffai.
Lager af fina äkta ViftßPj

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

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter.
Specialité: CRA VA TTE R.

Perssons Svenska Stickmaskiner,

ULLGARN irikt urval
Zelir- & Kastorgarn, Maeramé, Virkgarn,

Kiak»arn, MarliÉråd, Rulltråd,Nålar till alla
slags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjor
Strumpor,Damasker, Vantar etc.

Beställningar på all slags maskinsticlr
ning emottages

Mikaelsgataii 2. Telefon 1332,

Th. Neovius.
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Grundadt fT'Ä»"Ä * »-
år 1827

* *** »IL*
Billigaste premier. Snabb och

Telefon 231.

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

IV. Enp/anadg. 37. Telef. 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepötaf D:r Lahmanns

underkläder.
Ensamförsäljn.afJouvin&C:o's
i Grenoble verldsberömda
handskar.

a Kyska Brandförsäkriiignibol«gct
liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen

Kontor KT.MasasinssatanJ&zo 1. Telefon 231.
-^= Oskar Fröberg. A. W. EKLUND& C:o

Kaserngatan. "3=S. Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager af

Specialaffär för

PORTMONNEAR Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT. billigapriser

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

UnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren.

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

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

AXEL PALMROOS

€> F T)YT?E¥I) ÄHTi Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,V. ±- AF1AUkJÅIF JIILU Porträtter iviJtkartsfonna* a 6 mk..pr <ta%. fCatanis hus,)
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CARL BERGROTH
FabiansgatanN:o 29,

Tlefon N:o 750.

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på originalflaskor som litervis från fat,

An

å*^ \f^//W Skihiaden 4' t!70*.ät&^ Gflogatan 3.
T. 71

R. Paltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

Endast god kvalitet!
(Bolumßia!

K^Cartjorå!

Hasf

fSfiaffir! ®
Bergström.

Helsingfors,
®jj Central-Passagen. (^

OperEkållEFen. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
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HARALD WASASTJERNAS Rlnmsterhandel, Skilnaden N:o 4.

BODEGA ESPANOLA
JUL US SJÖGREN

Mikaelsf/atan 4, Centrals hus.

IYlle- och frikofvaruaffär.1
i Välsorteradt lager. Billiga priser
KHagagaEaaagaKaHiaaEiaaaEaaaKaßaEiMig

"É!*********»:**** I!!?**************^
Restaurant CAT A NI

T-aaaiKj rekommenderar
sina supeér till olika pris, portionera la carté och
eleganta smårum.

Ostende ostron inkomma hvarje vecka!

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968.

Beställningar emottagas

i:sta Klass \

f Badinrättning
32. /

W. Engberg.^/

Speeialild:
<4##»

~

/-5S St Velocipeder

Skidor.
♥

Velocipeder mottagas till förvaring
under vintern

Filharmoniska Sällskapets
30;de Populära Konsert
i3Bra.ixca.l3LArslxxi.sot.
Tisdagen den 22 December 1896

Program
Mozart,Ouverture till op. „Trollflöjten"

„Der Schäfer putzte sich zum Tanz:< Lassen,

Nordiska melodier, för stråork. . Grieg,
Idyll. Landtlig dans

Järnefelt,Korsholm, sinf. dikt

PAUS.

Förspeltillop. Lohengrin" (Akti) Wagnei
Davidoff.Fantasi, för violoncell

(Herr Georg Schneevoigty
BizetCarmen-suite n:o 2

Les Contrebandiers. Habanera.

La Garde montagne. Dans Bohémt

PAUS

Fantasie raauresque Moszkowski,

IJne nuit a Lisboa", barcarolle . Saint-Saens
DelibesCsardas ur Coppelia"

Konserten börjar kl. 1k 8 e. m.

Ö^J

Hagelstams bokhandel.
MÖDERNE KUNST

och andravackraillustrerade tidningar och tidskrifter.
Ett stort antal utländska tidskrifter börjany

årgång ioktober.

Hagelstams bokhandels
FILIAL

Unionsgatan 14, Midtemot Kaisan/emi,

Fullständig bok- och Pappershandel
Kromolitografi af Berndtsons tafla Vid toa-

letten". Pris 1mark.
Telefon 2203,

Helsigfors.
Försäljningiparti och minut afendastäktautländska

VIN-ER &l
SPIRITUÖSA.

Helsingfors Charkuteri
2 Michaelsgatan 2. Telefon 491.

Eekommenderar färska varor alla dagar,
Kaffefrukost å 65 p. portion

Engelsk thefrukost å 65 p. portion.
Varma portioner å 75 p.
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Ett tittin hos våra annon-
sorer.

Jag- börjadeigår min rond och upp-
vaktade till först hr Carl Göhle, vår
störste annonsör, —

■ intetmis ni
jag ber. Hvad jag fick se ocu ;ijuta
af öfverträffade de djärfväste förvänt-
ningar. Hr Göhles utställning, är en
konstindustriexpositionmed artiklarfrån
världens alla kanter: Berlin, Paris,
Wien,Böhmen,Eyssland,EnglandCiiina
och Japan. Allt är valdt med den ut-
sökta smak, som redan har så gamla
traditioner hos firman, att något vidare
ordande härom ej faller mig in. Jag
hänvisar till annonsen å sista sidan,
där en bråkdel af de tusentals artik-
lar firman exponerar finnes uppräknade.
En specialitet är lampor och kro-
nor, och sådana finnas ialla tänkbara
former och storlekar:bordslampor, tak-
lampor, vägglampor, piedestallampor,
kyrkkronor, ljuskronor, elektriska kro-
nor. Till och med tror jag det finnes
konungakronor, men säker är jag lik-
väl ej. Hvarför jag ej vill locka en
hr Milan, en Koburgare eller andra,

som göra i dylika artiklar för att
bråka med hr Göhle. Han är för upp-
tagen af sina ordinarie kunder, hvilka
dageniändabestormabutikenochexposi-
tionslokalen en tr. upp. Priserna äro
utomordentligtbilligaianseende tillva-
rans beskaffenhet. Du får envas tillett
pris af c. 100 mk. hvilken du kunde
skänka en konstmecenat af rang, och
han skulle falla dig om halsen af för-
tjusning öfver gåfvan. För 2 mk kan
du köpa ett äkta japansk askfat, för
hvilket du ej Viehöfver skämmas, åt
hvem du än gifver det af dina
manliga vänner. Till och med åt din
rike blifvande svärfar. Så med allt i
hr Carl Göhlei storartade affär. Glöm
den ej !

Herr LorensMalmströmhar sin herr-
ekiperingsaffär nu midtemotFörenings-
banken. Förut var den belägen invid
Privatbanken. Alltidförnämtgrannskap.
Sådant värkar godt. Det märks äfven
på alt. Butikinredning, de exponerade
varorna, alt gör ett solidt intryck.
Emile Zola har uppfunnit namnet Dam-
ernas paradis". Jag ville kalla hr
Malmströms affär:,, Grigrlarnes himmel".
Men ej blott sprätten får sina behof

af dandyattributer härtillfredsstäldt. Äf-
ven den stadgade gentlemannen finner
här alt hvad han behöfver; från cylin-
derhatten till promenadkäppen och si-
denparaplyet. När vännerna landsku-
sinerna komma till julen ioch för sina
uppköp, glöm då ej att föra dem till
hr Lorens Malmström för att em bis-
chen moderniseras. Du kommer att,
huru omöjligade än äro, få rätt hygg-
liga karlar af dem tack vare hr Malm-
ströms eleganta lager. Behöfs min
hjälp, så knyck ibara. Jag är alltid
färdig.

Kristallmagasinet är en prydna för
Espis och gör all heder åt sin inne-
hafvare, som besitter den ho.s oss säll-
synta talangen att smakfullt och öfver-
skadligt kunna exponera sina varor.
Såsom redan namnet angifver, är ma-
gasinets specialitet glasvaror och pors-
liner och iden branchen torde knap-
past någonting fattas. Man har att
välja från de simplaste fajansservi-
cer till bordsuppsättningar af luxeri-
ösaste slag iLudvig XIV stil. Ma-
gasinet utställer bland tusentals an-
nat äfven prydnadsartiklar iterracotta,
gips och bisquit, hvilka äro utomor-

dentligt eleganta. Små konstvärk i
och iör sig. Gå att beundra exposi-
tionen och glöm ej The six sisters
Barrison

G. Tahtfs ylle och tricotvaruaffär har
ett mycket godt namn om sig tack
vare sitt rikliga lager och — sin an-
nons i Programbladet. Första klass
firma. Iden händelse någon arktisk
expedition äfven frän vårt land kom-
mer att deltaga i den stora kapplöp-
ningen mot polen, vill jag rekommen-
dera G. Tahts affär ioch för uppköp
af yllevaror. Expeditionenkommer åt-
minstone ej att frysa ihjäl. Isynner-
het om den använder D:r Lahmann's
underklädei, för hvilka firman är en-
sam försäljare

Magasin du Nord. Innehafvarene
af denna bland damvärlden så popu-
lära affär hafva redan kommit upp till
tredje våningen af Atlas hus, och länge
räcker det väl ej förr än hela palatset
är upptaget af firman Hagen & C:o.
Detta bevisar bättre än alt anuat, huru
anlitade magasinet är. Men hvad skall
jag specielt framhålla af all den här-

Eric !§undiitröin§
T^oto^irdtlstfTsLir

Stoevers

ax flyttad tm labiansgatan27, hörnetaf Norra Esplanadgatan, isamma hus som NordiskaBosätt*"tillfälle att !ännu högre gradän hittils tillmötesgåärade kunder ideras fordringar på ett första «'
fotografier tall 6 mk per dussin, och erhållar hvar och en, som beställer minst ett dussin sådana, P
törstoringar,utfördaiolja eller pastell, samt kolorerade fotografier till olika pris.

■
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Skilnadstorget n:o 2.

/'

Stort lager Velocipeder, Engelska, Ty
ska och Amerikanska

Dam- och herr Velocipeder af årets

I m
TTT ÎTdell realisera i10 15 °/o rabatt

Ett ständigt välförsedt lager Veloci-
pedtillbehör till moderata pris

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

John Tourunen & C:o omsorgsfullt arbete.
HELSINGFORS,

Norra Esplanadi

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland for

Järnsängar o. madrasser
"Betydligt billigareän de
i* >4I utländska.
f Illustreradekataloger på

begärau.

50 Alexandersgatar^SO,
EMIL R£^N BER G

OBS.! Fullständig garanti.^ g

J. NEUMANN's
välsorterade Korfmakeri

*fåeßommenéeras.
FABRIK: Humleberg 5, tel. 1334.

Försäljningslokaler:
Trekanten 3 (Spennerts hus), tel. 933. SödraEspla-

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

Julgransljusstakar!Lampskärmsstommar!Blom-
sterfatshandtag eller Asiettbärare!

Lampor af alla slag repareras samt förändrastill
tidsenliga samt gulbrännas och bronseras. Förten-
ning af alla slags kokkärl samt reparationerutföras
fort och billigthos A. A. Barck.

Regeringsgatan n:o 10.
OBS! Arbetet efterskickas och hemsändes om anmälan göres

per telefon 1071.

EXPOSITION
iKristall-Magasinet

Hushållsartiklar och
Rumprydnader.

Största urval! tMoéerafa pris!
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G. W. RELANDER, Glasvaror Jacob J^einhes
Hemgj. Paptjrosser

försäljning af äkta
VINER &

SPIRITUÖSA, Itillmycket billiga priser §
Mikaelsgatan N:o 17,

order till landsorten omgå'
ende prisen städse

billigast. Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havannai; midt emot Jernvägsstationen. s

Telefon 1803.

Cigarrer.

Gambrini Restaurant.
*££**£**»*********:***********:** ■*£

m* GEVÄR!
Patroner, förladdningar, hagel, patronbälten,

jagthorn, bössremmar, orrbulvaner,knifvar etc. etc. i
Fritz ScEiröikrsAxa Lindholm.

Alexandeisgatan 7, Norra fisplanadgatan 37.
*'**'¥*#'#**'¥¥*£*'^*»'#«******#s*##»*s*

FOTBEH A N I)L 1 \ G
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Qekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till-
behör för glödritning& snidning s. s. mönster, färger färnissor, vaxm. m.— Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigastepriser,

Finsk Konstslöjd.Utställning.
Mikaelsgatan I. Telefon 893.

ö
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lighet, som gömmes i detta damernas Daniel Nyblin's fotogr. magasin. Jag
alra heligaste? Jag tror jagafstår helt tror att konkurrensen inom få brancher
och hållet, tills svenska språket far varit så het, som bland utöfvarene af
koncisa uttryck för dessa undervärk af Jotografikonsten. Fotografiatelierer hafva
textiliudustri i ylle, siden, sammet och vuxit upp på taket af snart sagds hvarje
spets. Det mest öfverväldigando in- nyare stenhus och priserna hafva fallit,
tryck jag fick från affären, var en Idenna kamp på lif och död har
känsla af lycksalighet öfver att ännu hr Daniel Nyblin gått ut som första
vara ungkarl och ej vara underkastad pristagare. Han har både upparbetat
Magasin du Nords brandskatt. Men sin atelier till förstklassig, icke blott
stackars beklagansvärde resp, pappor, enl. våra begrepp, utan jämförd med

Hfast — photographie NådariParis och
Msamtidigt skapat ett fotografi-magasin,
Hsorn förser hela landet med apparater,
Hutensilier, kemikalier m. m. Det är
Bett duktigt arbete hr Nyblin har bak-

- V

Man beställer alltid
fördelaktigast

Kautschuk- & Metallstämplar, lacksiscillstampeltillbchörsamt all slags Stal- & ~Jlc-tallgraYjr från
Helsingfors Nya Gravyrinrättning

& Kairschukstämpelfabrik,
IEttaeisgatanI

Telef. 2089.

Stoltzenberg&Böcker.Hvemharej ob-
serveratofvannämdaherrars annons? Och
hvem igenkännerej iden utmärktarepro-
duktionen AlbertEdelfelts „Souvenir de
Carnaval". Jag minnes ej med säker-
het, huruvida den förtjusande parisi-
skan på originalet äfven drack Cham-
pagne Ayala, men jag förmodar det.
Ja, vid närmare eftertanke är jag nä-
stan öfvertygad om att hon gjorde det.
Hon drack Ayala. Naturligtvis. An-
nan dryck finnes ej för sköna tärnor.
Lät din dam välja, och hon besluter
sig alltid för Ayala. Det är den bä-
sta „pusis"

om sig
Ciceron

<4#*§*

Notiser—
Fröken Ester Sidner, den be-

gåfvade och behagliga svenska sånger-
skan, har nyligen firat en glänsande
triumf vid en konsert iSheweningen,
den bekanta holländska badorten. Hon
sjöng därvid Air de la Vierge" af
Massenet, Ave Maria" af Gounod
(bisserad och dessutom belönadmed en

charmant korg, fyld af hvita och röda
blommor samt smyckad med band ide
svenska färgerna). M en", säger Le
Courir de Sheweningen isitt omnäm-
nande af konserten, det var dock ef-
ter föredraget af den blinde landtgref-
vens af Hessen romans'Liden Kirsten'
som den >ska sångerskans framgång
steg till höjd. Landtgrefven, som
bevistade konserten och deltog iden
förtjusta publikens bifallsyttringar, fick
ajälf från flera håll mottaga lyckönsk-
ningar och tacksägelser för sin högeli-
gen intagande komposition. Fursten
lät som bevis på sin tacksamhet mot
sångerskan, hvilken så utmärkt tolkat
han-s intentioner, öfverlämna en jätte-
bukett af utsökta blommor. Till sist
sjöng fröken Sidner på ett hänförande
sätt Schumanns Widmung" och, upp-
repade gånger framkallad under entusi-
astiska applåder, extra en vacker ro-
mans af Massenet.

— Teaterstatistik. Ur den nyligen
utgifna statistiska redogörelsen för k.
teatrarna i Berlin meddelar Berliner
Tageblatt följande: Under år 1895
hafva gifvits i k. skådespelshuset 296
föreställningar,hvarvid 381 värk upp-

förts, i k. operahuset 148 opera- och
58 blandade föreställningar, hvarvid
222 operor och 58 baletter gitvits och
en konsert; å Krolls teater 13 skåde-
spelsföreställningar med 13 stycken,
45 opera- och 36 blandadeföreställnin-
gar med tillsammans 100 operor och
36 baletter, 60 trädgårdskonserter. Af
dramatiska värk ha gitvits 74, af ope-
ror 53, af baletteroch divertissement 8.
För första gången ha uppförts: 16 dra-
matiska värk med tillsammans48 akter,
4 operor med tillsammans 11akter och
1balett. På nytt ha inöfvats 7 dra-
matiska värk och 5 operor. Som gä-
ster ha uppträdt: å skådespelshuset fru
Clara Meyer, fröken Bertha Hausner,
fru Autonie v. Jagemann-Bauineister,
direktörFriedrich Haasem. fl., å operan:
hr Kravs, fru Emma Albani, hr Ben
Daviej, fru Liebau-Glogig, fru Marcella
Sembrich, hr Naval, fröken lieinl, hr
Heinrich Bötel, hr Ghidehua, hr Emil
Götze, hr Heinrich Vogl, fröken M.
Thorsen. Eogagerats hafva föroperan
fröknarna Eeinl och Egli, hrr Naval
och Alma, för skådespelet hrr Hiibner
och Ludwig samt fröknarna Galafréä
och Hausner.
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atan N:o 41

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Röclbergsgatan 9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta
tillyärkningar iparti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hålla hög rabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

I1
-

Affären, hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsförcmaloch apparater,är därförei|Hskt arbete. Priset är detoaktadt"detsammasomhittils, ellerFmk 4:50per dussin. Dock göresäfven
S agdt kort däri inberäknadt. — Eörstorrngar ialla format och till olika priser kunna erhållas; likaså

Uti J. F. Sjöbergs

i Vin-

Spirituösahandel
Äkta Winer,

Cognac,
Kom &

Likörer,
Order til! landsorten

per omgående.
Trekanten 3.

f. d. Spennertska huset.
Telefon 20WS.

Röli

och

<t«—

meddelas af Agnes Johann-
sen utex: från Kongl. Hot'
Fältskär Ch. Berggren.

affär i Finland
Mikaelsgatan 1. ing. från porten

(Entresol.) Telef.83.

Högaktningsfullt

Eric Sundström.
Fabiansija t, an 2?,
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SOCIETETSTEATERN.
Ifalienska operan

Söndagen den 20 December 1896
Folkrepresentation

5. e. m
3 aktenur op

AIDA.
Personerna

Sig:r L. Ferraioli
Sig:a E. Chaw.

Konungen
ÄmneriS, hans dotter.
Aida, etiopisk slafvinna
Radames, Fältherre . „ M. Bruno.

Sig:r O. Delle-
Fornaci.

E. Gandolfi,Ramphis, Öfversteprest. . .
Amonasro, korrang afEtiopien

Aidas far
En budbärare

„ G. Pimazzoni
„ N. Curini.

Prester, prestinnor.*soldater,fslafvar,egyptier, m. m

Händelsen försiggåriThebe och Memphis på
Faraonernas tid.

Dekorationerna af herr G. Skobejeff
Nyakostymer af M. A. Samarovoi ochM.M.Pironet

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

Regissör: Sig:r D, Duma.

Börjansker kl. 5 eft. m

ififingl. Karolinska Institutets 3
© Bakteriologiska Laboratorium, g
?S -På begäran af Tandläkaren Herr A.
Yr Lenhardtson har jagundersöktettafhonom 3t

sammansatt munvatten, kalladt t?
Q Albin Lenhardtsons Q
Q STOMATOL G

och får häröfver afgifva följandeintyg: Q
f\ 1. Lösningen är i.palfärgadoch till reak-
3t tionen svagt alkalisk. 3t

2. Den värkar nedförd i tarmkanalen fcj
f\ icke giftigt.
Sr 3. Den förhindrarunder en tidafminst 2T

24: timmar syrebildiiing imjölk. C/
f\ 4. den värkar upphörande ellerhögst
S£ väsentligt hämmande af förruttuelse- j/t
TJS 5. Den dödar kolerabakterierpå */2 Q3C minut samt tyfsidfebern*,dlfterins och 2T

rosfeberns bakterie på omkring i minut, %y
Ä 6 Den dödar utspädd med 2 delar &i
Vf vattenkolerabakterierpå mindre än 1mi- \fQ nut, rosfeberns och difterinsbakteriepa min- ö
Ä dre än2 minuter samt tyfsidfebernsbakterie
2T på 3 minuter. 5%fc# Då det af Tandläkare Lenhardtaon an?;ifna medlet V^Äj sålunda eger förmågaatt upphäfva syrebildning och för- é^rutlnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk- %£#

domsbildandebakterier,somdärstädeskunna förekomma,
måste jag på det högsta hos allmänheten förorda Vp

&/ Att det samma älvensom yttremedel imångahän- %&
seende böräga en vidsträckt användningframgår osökt
af dess ofvan anförda starkt bakteriedödandevärkan. v/

Q Stockholm, den 6 April 181)5. Q
Med. Dr.,Docentibakteriologi vidKarolinska Institutet /N

SOCIETETSTEATERN.
lialienska operan

Söndagen den 20 December 1896

TRAVIATA.
Opera i 4 akter. Musiken af G. Ver d i

Personerna
Sig:r V. Colombati
Sig:r Muller.

Cocinis
C. Serra

Violetta
Georg Germont ....
Alfred GermoDt, lians son
Baron Duphol ....
Doktor Grenville....
Markis
Flora
Anina .
En tjenare

L. Ferraioli
Foski.

Sig:ra W. Paganelli„ L. Pocini.
Sig:rA. Fisketti.

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

från Kejserliga Teatern iMoskwa.

Kupellmästare: Sig:r G. Spatjeck

Regissör: Sig.T 0. Duma.

Början sker kl. Vs 8 e. m'c
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Aktiebolaget Helsingfors ApotekaresJ. C. M^EXMONTAN
Innehafvare:E.Nyberg,

Helsingfors
AlexanderagatanN:o 11.Diner & Spirituösa.

Brefpapper Ang. Mi lartwall.
Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager at ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och Helsingfors, Alesandersg. 2G,

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52.
Helsingfors.

Telefon 169.olinierade,

Firmairyek utförcs billigt Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.DAHLBERGS PAPPESHANDEL

Alexandersgat 15,
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G E NERALAGENTER:
STOLTiBBKrBERG c&3 BÖCHLEiH,

1/7. Telef.SOSE.

öa Q IHI IL iSo
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W.m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexanders

Bords-, Tak-, Vägg-,Piedestallampor.Kupor,Brännare Skriftyg ifrån 75 penni till 125 mark, sorti-
alla slags lamptillbehör,störstaurval. ment. Brons, nickel, järn, träd, marmor,

OJiS..' Partilampor, Lampglas, extra billiga. Ljusstakar,pappersprässar,läskare,pennhållare,penn-
Bordslampor, Alabaster, Vunderlampor. fat, penntorkare m. m.==PompadOlirS Pariser Nouveau'tes= Pariser-, Rococo-, Bambus möbel.Konsoler.Piedesta-
Tre (3) delade Toilette speglar (NYTT) stort urval. ler. Hyllor, Byråer, Etagerer,

Hälarafglas,faijans,metall,Störstasortiment. Skulpterade trädarbeten, Consoler,Hyllor,Bord,Blom-
NYTT! NYTT! ställningar, Rökbordm. m.

Väggprydnader (förmatsalar) Terracotta, Trämålningar, Terracotta-,Plåt-, väggprydnader,medaljongeriBrons
Zink m. m, och Composition, stort urval,

Kristall, Brons, Ljuskronor, Kyrkkronor, Kronor för NickelarbetenI, 11. qual,Kannor,Gräddsnäckor.Soc-
gas- elektriskt ljus. Lampetter för ljus. kerskålar, Plåt, de Menage, Brickor, Fruktskålar, Sa-
Lampslöjor, Skärmar, siden, crépe japon, satin, pap- '<■ ladierer, Kaffekök. Tekök,ra. m.
per störstaurval. Terracotta-, Porslin-,Majolika prydnadspjeser.

Amplar från 5: 40, stort urval, Wiener, Pariser Engelska, Böhmiska, Sachsiska, Porsliner, Fayanser,
galanterivaroraf alla slag, Bronser, Hyllor, Figurer, Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar,Dejeuneer, Kannor,
Pendyler, Skriftvg, Armstakar, Ljusstakar Skålar. ]jVt, Bordsuppsatser, Blomburkar,m. m.

085..' Extrabilligakoppar,(Nya mönster)stort
urval ifrån 3: 75 dussinet.
Lädervaror. Portföljer, Börser, Plånböcker, Resene^
cessäires, med och utan inredning, mindre Kapp
säckar. Resväskor m. m.

fl-album, flere hundra mönster största urvalF77
billieaste pris.
Japan och China varor (direkt importerade) största
sortiment, Säfinattor, Nytt, Nytt.
Förniclclade och broncerade järnvaror,Hyllor, Blom-
bord, Etagerer, Paraplyställningar extra fina, Piede-
stallampor, Stafflier, Serveringsbord.
Vestiv billigaste Spritkök,

Lukt och RökfrittGloria Petroleumkök, Praktiskt
(utan buller).
Broscher ifrån 10 penni till högre pris stort urval

. 52. Telef. 2178. Helsingfors,

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
atan 14 Tel. 9214 Eriksg1;

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

Kontorsboksfabrik,Lin;
tonage & Askfabrik, 1
fodring, Reklamskyltar m. m,

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,JllllllSläIniiig

Skilnaden 15—17,

Filial: Glogatan 4.hos

Fina B. ELLMIN
Hufvudnederlag för Finland af

Pepsin. Conc. Langebok.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Xarlsbader piller.
Fellows Syrup.

Alexandersg. 9

W«s
LIKÖR

t- A GAUIOISE.
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Generalagenter.
STOLTZENBERG & BOCK Eli,

Alexandersgatan17. Telefon 2055.'
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