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ccUtgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

vä IM:o 62. Söndagen den 24 Januari. 1897.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg;. 31.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen cl. 24 och Måndagen d. 25 Jan

k. 7,30 e. in.

1% A IV O M.
Operett i3 akter af F.Zell. Musiken afRich. (ieiiée.

Öfversättning af Ernst Walluiark.

Personerna

Konung Ludvig den XIV . . . .Hr Wetzer.
Madame de Maintenon Fru Bränder.
Marquis d'Aubigné, hennes neveuHr Castegren.
Ninon de I'Enclos Fru Castegren.
Madame de Frontenacl Ninons Frk Gerasimowitsdi
Grefvinnan Houliéres ) väninnor Frk Spemiei^^^^H
Marquis de Marsillac, intendent

för skådespelen vidhofVetHrßiégo^^^^^^^B
Hcctor. vicomte de

den förres brorson. . . H
Nanon Patin, värdinna på (^v^|

Frk Grönberg.
Frk Tsohemiohiti
Hr Swedberg.
Frk Boimevie.
Hr Lindh.
Hr Malmström.
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Speciala.Si
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsörteradt lager afYlle- & Tricotva'uaffar PORTMONNÄER Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT. billigapriser.

N. Esplanadg. 3/M

Vftlsorfceradt lager, billiga priso|
Hufvuddepot af D:r Lahmaims

underkläder. Juho Wirtanens
§KOIFFÄB.

Försäljning af
Cognac, Rom o. LikörerEnsamförsäljn.af.Touvin&C:o's

i Grenoble verldsberömda
handskar.

0. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon.Prima

arummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

UnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren-

C- P T>YEI¥BÄHTi Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
\JU JL . i/lliliAli/iillli Porträtter i visitkortsformat h 6 mk. pr duss. fCatanis hus.)

Hr Hansson

lene .Lammet" !. . .
Madame de Fulbert, stiftsdam
Abbe la Plätre I
Gaston, Ninons kammarpsul
Bombardini, tamlHinuajci^BJ
En korpora^^^^^^^^^HJnnueline^Hvärdshuspiga hos

Frk Liliänder
Hr Beckman.

Nanon
En poliskommisarie .
Pierre, Nainons kusin Hr Enström
Nanons anförvanter. Gäster och officerare. Herrar
ocli damer vid hofvet, soldater, pipare, och trumsla-

gare, studenter, folk af begge könen.
Handlingen spelar år 16 i Paris. Första akten i
Nanons värdshus. Andra hos Ninon de I'Enclos, och

tredje hos Madame de Maintenon.

Börjas kl. 7.m, och kl. slutas omkr. 10,ie. m

SUOM. TEAATTERI.
Sunnunntaina Tammik. 24 p. 1897.

Neiti Ida Flodinin, herra Robert Kajanusen
ja Filharmoonillisen seuran orkesterin

suosiollisella avulla
näytellään

RYKHEOTIN TYTAII
(La fllle du regiment.)

Opera3:ssa näytöksessä. Sanat kirjoittaneet Bayard
ja S:t Georges. Musiikin säveltänyt

Gaétano Donizetti.

Henkilöt

Marie, erään ranskalaisen ryk-

Signor Giovanni Cokinis
NaemiKahilainen
Mimmy Leino.
Otto Närhi.
Aleksis Eautio.
Taavi Pesonen.
Eino Salmela.

Med anledning af herr Cokinis afresa från

orten återgifva vi i dag ännu en gång lians
porträtt. Franskalaisia sotamieliiä. Tyroolilaista maakansaa

Ylhäisiä naisia

(Tapahtuu: Tyroolissa. Aika: 1809.)

Ida Flodin.(* Marie
Ovet avataan k:lo 7. Näj-töntö alkaa k:lo Va 8

ja loppuu k:lo 10.O"R^Ä* Fotograf SUNDSTROJIS annons"*"" "
a undra a tredje sidorna.

Brand- & Lifförsäkrin^saktiebolag: 0 3

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

Alla dagar TT "Ä ■♥ a 1 IT iTO TI, Alla da^ar
Middagskonsert ~. ~

e w r Aftonkonsert
från ki. 3 e. m. M/iQitQr GchwalOQn. från kL 8 e. m<

K TT» 04. .£. TU. l*U^u/v.
FörstaAteliern1 tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParts.) t-i /-v m/"\ f* T"k a T"!. E. Stahlberg Atelsä&^^i^SSataÄ- duss)- FOTOGRAF.

J. H. WICKELS
l»j»lS(k

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

§ Magasin du Nord. 5
Största specialaffär ilandet för:

Q
—

->■© Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar.""<- Q
a Ylletyger af alla arter förBal-,Visit- och Promenaddrälc-a
w fej% Oamliappor, Pelleriner Jaquettes m. ni. i£f
g Xjädnings ){appskrädderi 8

AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta Viner,

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

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis ii visFöreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter.
Speoialité: GRAVÄTTER.

GårTB27 lFörstaKyska JBraiitllörsäkringsl»ol«get G£ u?gff
reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen

££-. jVE£iSf^siDCLS«»t£Xi3L IST:o X. Telefon 231.
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Billigaste premier. Snabb och
Telefon 231.

Oskar Fröberg. A. W. EKLUND & C:o Perssons Svenska Stickmaskiner,

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

Fiskgarn, Märkträd, Eullträd, Nålar till alla
slags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjor,
Strun\por, Damasker, Vantar etc.

Beställningar på all slags maskinstick
ning emottages

Mikaelsgata» 2. Telefon 1382

Th. Neovius.

G.

■^7"ix3.aLfifä.r.

Tahfs
Telef. 1727

Kaserngatan 46.



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skiinaden N:o 4.
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JUL US SJÖGREN

Ylle- och frikofvaruaffär.2
Välsorteradt lager. Billiga priser

S**************^s*********ÄÄ***!i?
Restaurant CAT A NI

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

Ostende ostron inkomma hvarje vecka!
:**¥¥¥*S»¥***>'*'¥**¥*¥**^i 1

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968,

Beställningar emottagas

Jp I:sta Klass \

f Badinrättnin
Wladimirsgratan 32. /

</. W. Engberg. ./

Brandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor

Åbo Helsingfors Uleåborg
Mikaelsgatan 19

Rover— Cleveland— Styria
(England) (Amerika) (Österrike)

utmärkta och berömda
vetoeipeder.

Magnifika Haapavesi, Torneå och Kajana
skidor

Den kände skidlöparen J. Aitamurto
är f. n. bunden vid affären iHelsing-
fors såsom montör m. m. Hans stora
erfarenhet ipaahtandet af skidor är en
garanti för att den, som inlämnar sina
skidor hos oss, Mikaelsgatan 19, föratt
få dem i ordningstälda äfven återfår
dem idet skick en skida lämplig för
sitt ändamål nödvändigtvis bör ha.

Filharmoniska Sällskapets
4:3dje Populära Konsert
i !!13i*«Mi.€a.läLå.rslxxxs©t.

Tisdagen den 26 Januari 1897

Program
GluckOuverture till Öp.

Madrilene ur Le Cid Massenet
Enrfact ur öp. Mignon" Thomas

ZorohaydaI', legend Hvewhen

PAUS

Ouverture till _Sakuntala Goldmark
Konsert, för violin Mendelssohn

Allegro appasionato. Andante Finale

(Herr Max: Lewinger.)

PAUS

Förspel till op. ..Loheiigriu
(Akt. I) Wagner

Nordiska melodier, för stråkork Orieg,
Idyll. Landtlig dans

Marche hongroise ur ;,Faust" Berlio.

Konserten börjar kl. Va 8 e. ni.
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Hagelstams bokhandel.

(Hotel Kamp.)
In- och utländska tidningar och tidskrifter
Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackrasteillustrerade tidskrift.

—
Tilskueren. —

Finsk Tidskrift

Hagelstams bokhandels
FILIAL

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

Hagelstams konsthandel.
N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)

Taflor, antika möbel, all slags konstindustri

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti och minut af endast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

Godt material,
omsorgsfullt arbete.
Faltins pianomagasin

R. E. Westerlund
N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

f Endast god kyalitoti J&olum6ia! Jaa
éCartjoré! #ff Sfoevers Sreijl 9

w cxallas'
S/iaffir!

Arthur Bergström.
Helsingfors,

Central-Passagen. /Jjä
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Operakällareil, Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.
Ett och annat från musik-

världen

Sångare förr och nu. Den amerikan-
ske kritikern E.Krehbiel kåserar härom
pä följande sätt. Man kommer tillden
slutsatsen, att hvarje tid besitter de
sångare, som bäst passar densamma,

och påvisar detta med en rad exempel.
Hur skulle väl nu en sängars sådan
som Senesino behaga oss, om hvilken
kritikerna på hans tid emfatiskt för-
säkra, att han haft en himlaklar och
ljut mezzosopran"? Under seuare år
sjönk stämman sä mycket, att Bach
skref altarior för Senesino; icke dess
mindre stod sångaren lika högtipubli-
kens gunst, emedan ingen sä som han
omgaf noterna, isina arior med tusen-

tals förtjusande prydnader!" Hvad
skulle Wagner ha sagt om en sådan
musiktolkare? Senesino var engagerad
såsom r iörste hjälte" och skulle väl
sålunda ha tillhört ungefär våra Sieg-
friedsängares fack. Men den tiden
måste jjbjältarne" ha varit värkliga
koloratursängare, ty vi veta att Sassa-
relli iett andetag sjöng kadenser, som

varade i en och en half minut, att
Ferri med ett enda andetag på hvarje

uot kunde drilla fram en skala om tvä
oktaver, och att Farinelli en gång sa
underbart utbroderade en aria med fiori-
turer, då han irollen af en fängsla)
slaf fördes fram till „ tyrannen" Sene-
sino, att denne i hänryckningen öfver
konstproduktionen störtade sig ihans
armar.

Genom tyskt inflytande förändrade
sig småningom den operasång, som Ua-
lienarne först kallat till lif: man bör-
jade att lägga vikt pä dramatiska accen
ter och ej uteslutande tänka pä den
rokala färdigheten. Om Grisi berättas
t. ex., att hon genom glödenisitt spel
förskräckte sina motspelare —

så litet
var inan då van att se sångare äfven
spela. Glödenhos Grisi mätte emeller-;
tid ha varit af annat slagän den dra-
matiska glöden ivår tid, som man fin-
ner af följande. Då Grisi iTrubad-
uren"under Manricos fängelseariagick
fram och tillbaka och därvid då och
då blickade upp till fängelsets fönster'
(i stallet tor att, som förr brukades,
stå stilla till dess han åter hade att
sjunga), väckte detta „sensation" bland
alla kritiker.

Sontag och Gatalani tänkte knappasi
på dramatiska effekter. Deras högsta
äregirighet var tvärtom att kunua be-

helm, hyilk.ii scm protektor för Schil- tack varedess goda byggn^^MS
leruonauonen har det afgörande utslå- däri pa det mest f.ivola .sätt skäm
get, t.llerkants Ernst v. Wildenbr.ch tas med lif och död. Men Coquelinfor hans Kon ig Heinrich är icke på sin plats som Don Cesar.and sem Gescblecht". Ke,sar Wilhelm Enligc sin natur ofverdrifver han rollen.förbigick Hauptmann, antagligen med komiska sida och gör därigenom den

■HQQ

g

ItCric »iindstroms
I»" otogr-a.fia-fiÄr

gagna rösten som ett instrument. De
satte därför sin force i att sjunga vio-
linvariationer och. de abätraherade där-
vid fullkomligt från orden och den rik-
tiga deklamationen isången.

Till sångerskan Pkwlominis stora
rykte bidrog, att hon direkt härstam-
made frän Wallensteins samtida och
äfven hade en påfve, Pius 11, isin
familj. Mario berömde sig öfver att
ha haft en påfve bland sina förfäder,
nämligen Alexander IV, och Amerika
jublade, när han iDonizettis LucretiaBorgia" sjöng: Sono un Borgia!" ty
han härstammade värkligen från denna
familj".

-«""►-

Notiser
— Schillerpriset, 6,800 mark och

en guldmedalj, som gifves hvart tredje
år för det bästa dramatiska arbetet
under treårsperioden,har afkejsar Wil-

anledning af hans revolutionära draira
Die Weber" och gjorde icke någon
ytterligare framställning till kommissio-
nen, hvilken till största delen består af
teaterintendenter och literaturprofes-
sorer

— Coquelin gör föga lycka på
Porte Sainr, Martin-teaterniParis, skrif-
ver en korrespondent tillBerliner Tage-
blatt. Så gynnsamt kritiken än upptog
wLes bienfaiseurs" af Brieux och så
mycket, den än berömdeCoquelinihuf-
vudrollen, infann pubhkeu sig icke,
emedan stycket icke passade inom denna
scens ram och vanor. D<?n 10 nov.
tog Coquelin därför åter upp ett gam-
malt tolkskadespel från är 1844, ur
bvilket en scen är afmålad isalongens
tak Don Cesar de Bazan" af Adolphe
Dennory och Durnanoir. ITyskland
har däraf skapats den mycket omtyckta
opretten Don Cesar" af Dellinger.
Styckets effektfullhet har bibehållit sig
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ni V « ■ " T* 'hÖmeC af N° rra EsP^dgatan, i samma hus som Novdiska Bosilttnin*tillfalle att■« högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder ideras fordringar på ett förstak«*fotografier till 6 mk per dussin, och erhållar hvar och en, som beställer minst ett dussin sådana,förstoripgar, utförda i olja eller pastell, samt kolorerade fotografier till olika pris



A XEL PIHLftBISST Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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Jill TICIIB k Cl
Helsingfors London Wiborg

Stört lager Velocipeder, Engelska
ska ocli Amerikanska

Ett ständigt välförsedt lager Vel.oci-

pedtillbehör till moderata pris
detReparationer af alla slag frän

minsta till det största arbete utföres på
det noggrannaste samt till möjligast
billigt pris. Velocipeder 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

«3;rogram-<&laået"
Annosernan ytterst billiga, särskildt om do ta

gas för längre tid

/?Ac / Hvarje annonsör får sig /)LC /l/C/ö.. tidningen hemsand UUi>..

Grxrettis -§"-*-*-

Annonser och prenumeration emqttagas å tid
ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1 tr. upp

Försumma ej att annonsera så länga
några lediga platser ännu

äterstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

m #
Fransk Lifförsäkrinbsgolaget

LURBAINE,
gg), Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
rfjjt Bolaget meddelar fördelaktigaförsak-

lingar af alla slag. Genom samarbete med (ÖP
®J) ojuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- (ÄÖ
g^ ijaine et la Seine beviljas de försäkradevid
«*'' sjukdom ocli olycksfall särskilda förmåner, 'tfiP

-hyilka fullkomligt säkerställa såväl den för- (ojs|Jnv säkrade och hans familj, som ock de per-
'StO söner, ined hvilka han ståriaffärsförbin- \6?>
|®5) delse för den oundvikliga förlust, som en (jjKI
igstk sjukdom ocli ännu mer en obotlig sådan el-

ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter- '0®
skänker nämligen, såsom allmänt bekant, (Äjl

,avj. premierna för hela sjukdomstiden och utbe- aj^
talar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- v(6?'
lig och resten vid dödsfall. (^ijjlmv Bolaget L'Urbaines försäkringar äro
därför särskildt att rekommendera för lier- \0

&h rar affärsmiiii, da det gnäller att säkerställa (^
rfjvv större affärsföretag genom lifförsäkrijig,
'w' emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-

samma störingar svårare sjukdomsfall all- Ms|
,^jv tid med'öraoch hvilka ofta nog bringabor- /g**^?' ges- och förlagsmanstora förluster.
jgj^) För dessaväsentliga fördelarerfordras (^
.g», icke några extra premier utan endast att //^den försäkradeafstår från den årliga vinst-&) andelev.
gvv Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1 /^
@> C?ör/von vinorrinq. S
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Man beställer alltid

fördelaktigast
K:iutsi-liuk- & Jleiallstämplar,Lacksiärill,

stSmpeltillhehörsamt al! slags Stiil- & Mc-
tallgrnvyr från
Helsingfors Nya Gravyrinrättning

& Kau schukstämpelfabrik,
IEWikaelsgatanI

Telef. ->OS<).

Finska
Järnsängsfabriken,

TT

Illustrerade kataloger på
begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Ftdlst&ndig garanti

Ledig annonsplats

FOTB E H A NI) L 1 \(i
meddelas af Agnes .lohann
sen utex. från Kongl. Hof
Fältskär Ch. Berggren.

/"&> Mikaelsgatan 1. ing. från porten
(Eatresul.) Telef. 83,

kallat stort jubel i salongen. — IK.
skådespelshuset har Em Königsidyll",
lustspel pä vers i 3 akter af Rudolph
Lothar, rönt ett mycket välvilligt mot-
tagande. — Mozarts opera nFigaro.s
bröllop"har gitvits a K. operan med
ny rollbesättning och ny utstyrsel i
roccoco. Operan har därmed gjort en
erkännansvärd bedrift, skrifver- en re-
censent. Föreställningen i sin helhet
efterlämna !e ett ytterst tillfredsställande
intryck. — Af Friedrich Wilhelm-stää-
tisches Theater har MaxKietzersnyaste
BerlinfolkpjesDer Lackvogel" antagits
ull uppförande. Tillika har Carl Bleib-
ten till direktionen ötverlämnatett nytt
drama. Den 15 dcc. egde- premieren
ruin af Francis Stahls fyraakts lust-
spel ..Tilh". Stycket uppfördes 1884
med stor framgång iK. skådespelshuset
och gjorde äfven nu lycka, ehuru åter-
gifvandet lämnade eit och annat öfrigt
att önska. Förtattaren inropades fler-
taldiga gånger.

"+""»"

Tio :nn.a.r3£ om dagen kunna lätt förtjänasge-
nom att säljit visitkort från John Fröberg,Fin-
»pang Sverige. Begär profver!
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förfelade ton författaren anslagit ännu
märkbaiare. Eg tarfligt utstyrd balett
föreföllsom ett onödigt tilläggoch röjde.
att Porte Samt Martin-teatern redan är
hänvisad till sparsamhet. Den sista
förhoppningen sättes nu på ett nyti
stycke af Ohnet Le Colonel de Eoque-
brune", som skall följapå Don Cesar":
Slår det likaledes felt, så s-kola den
nuvarande direktionens dagar trots
Coquelin snart vara räknade.

<■>

®

— En ny vaudeville Toledad",
af F. Carré, bearbetad för tysk scen at
V. Lévon och H. v. Waldberg, musi-
ken af E. Audran, framkallade lifligt
bifall å Theater in der Josephstadt i
Wien, ehuru styckets innehåll är täm-
ligen skabröst.

9

i)
—

Odéonteatern iParis, hvilken
ibörjan af säsongen innehades af hrr
GHnisty och Antoine, den sistnämdebe-
kant som Théåtre Libres skapare, liar
efter en scliism mellan de båda direk-
törerna öfvertagits af hr Ginisty en-
sam. Hans debut synes dock icke va-
rit lycklig, idet en ny 3-akts komedi

@a
8®

i,Le danger", som han mottagit af en
ung författare, hr Arnault, här om da-

naren, hvuken är tillökadmed nya ochelegS
t arbete. PrJset är det oaktadt detsamma sornl'agdt kort däri inberäknadt. — Förstorjnj;ar i aual

gen vid första uppförandet led det
mest förkrossande nederlag. Mot slu-
tet ville publiken icke ens lyssna till
livad som sadeså sce nen, utan öfver-
röstade genom skratt och bullrande
samtal skådespelarne.

— Huru skådespelare lära sig
sina roller har en iakttagare utstude-
rat och meddelar på följande sätt sina
iakttagelser härom:

Det vanligaste tillvägagåendet är att
skrifva af rollen två eller tre gånger,
tills man blir förtrolig med replikerna.
En bekant skådespelare förklarar, att
han måste skrifva af rollen minst ett
dussin gånger, innan han får begrepp
om innehållet. Å andra sidan medde-
lar en annan berömd skådespelare, att
han kan rollen nästan fullkomligt efter
i'n enda afäkrifning.

Andra uppläsa helt enkelt replikerna
gång efter annan, liksom barn lära sig
*ina läxor.

Ett af de ovanligaste tillvägagångs-
sätten är antagligen det, som använ-
des af en amerikansk skådespelare, som
eger en fonograf. Han läser in sin
roll imaskinen och låter sedan denna
repetera den samma så länge, att han

till slut kan deD. En annan skåde-
spelare, som tillbringardet me.sta af sin
fritid i hemmet i sängen, får sin hu-
stru att repetera rollen för sig, liksom
den amerikanske skådespelarens fbco-
graf.

En annan omtyckt skådespelare på-
står att han kan instudera sina roller
blott när han åker på järnväg, i spår-
vagn elleridroska.

En skådespelare påstår på allvar, att
han kan lära sig sina roller blott när
han är halfdrucken. Då han är nyk-
ter, säger han, göraordenintet intryck
pä honom.

— Berlins teatrar. Der länge
Preusse,, är titeln pä ett nytt skåde-
spel af Rudolf Stratz, hvilket antagits
till spelning i K. skådespelshuset. —
Å Neues Theater har Bissons fars Vam-
ilie Pont-Biquef uppnått en fullstän-
dig succés de rire. Utförandet var godi
och ett förträffligt samspel förhöjdeef-
fekten af den uppsluppna farsen pä
publiken, som var frikostig pä bifall
skrifver en recensent. — A Belle ALU-
aiice-teaternhar Mamsell Vielliebchen",
stor utstyrselfars i 4 akter af Jean
Kren, musiken af Gustav Steffens, fram

G. W. RELANDER
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgå
ende prisen städse

billigast.
V7ilh.elnsg.iT:c -4.

Telefon 1803.

Gambrini Restaurant.
Ledigannonsplats.

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus
Rekommenderar sina prisbelönta

tillyärkningar iparti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hållahög rabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

DRICKSGLAS
släta till 1:50 per duss
d:« med slipade ränder 1:80

GLASHANDELN
Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot J rnvägsstaticmen

Uti J. F. Sjöbergs
É Vin-

m Spirituosahandel
B Äkta Wiuer,
fff^ riiirnar.
f 7 Kom &
iSb| Likörer,
Myjl Order till landsorten
fPHH| per omgående
»«*P Trekanten 3.
f. d. Spenneriskahuset.

Telefon 2066.

Jacob J^einhcs
Hemgj. Papyrosser

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

nta dekorationsföremaloch apparater,är därföre
liittils, ellerFr k4:50per dussin. Dock göresäfven
■format och till olika priser kunna örhållas;likaså

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

Finsk Konsti
Mikaelsgatan

Eric Sundström.
Högaktningsfullt

Ftibiti ns t) At a n

m. fl. handslöjdalster. Till-, färger färnissor, vax m. m.
atföras till billigastepriser,
slöjdUtställning.
I. Telefon 893
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SOCIETETSTEATERN. " "

Kongl. Karolinska Institutets §
BÉterioloÄ Laboratorium. OIfalicnska operan

Söndagen den 24 Januari 1897, På begäran af Tandläkaren Herr A.
Lenhardtson har jagundersöktett af honom
sammansatt munvatten, kalladt

Albin Lenhardtsonskl. 5 e. in
kl. V2B e. m

STOM/iTOLfolkrepresentaiion:
"eak-

2:dra och 3:dje akten ur operan För sista gångenalen

LUC A Ai \mi lt \gst
ilse-

Musiken af (-». Donizzetti

Q och fårhäröT^e^ugiiv^oJjand^iit^l^^^^H
£\ 1. littsninyeii iii- (tjiiiiriir^ad och (illifl
ST tinnen svagt alkalisk. H
QJ 2. Den värkar nedförd i lannkauflj
(\ "!"' Uiftiitt- ■
3T 3. Den lorliindrar under en lid af jniflQj 24 timmar syrebildning i mjölk. fl
fS I den värkar upphörandeeller //(fl
2T väsentligt hämmande af liii riifiueH

prosesser. HHVJ5. Den dödar kolerabaleterier /"fl
3T minut samt tf/fsirlfeberns, iliftiri^^.vflHflJO rosfeberns bakterie på omkring ' ntiifl

*> Den dödar utspädd med 'irfrflfl
X vatten kolerabakterierpn mindre ;i;i II
O mit, rosfeberns ochdifterins bakteriepå ifl
Q dre im 2 minuter samt tyfsidfeberns t>:iliifljjS£ {>■' '■' minuter. fl
t/ Då det af Tandläkare Lenhardtson angifoa n^|

sålunda eger förmälaatt upphäfvasyrebildning "^^|
ruttnelsc imunhålansamt ytterst snabbt IVirstör^Hdoxnsbildande bakterier,som därstädes kunna lörelio^Bmåste jag pä det högsta hos allmänheten for^Hdess bruk.

Att det samma äfven som yttre medel iniaiij;':^B
seende böräga en vidsträckt unvändningframgär^B
af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande \;ii^|

Q Stockholm, den (i April 1895.

Tm% Med. Dr., Docent itiakteriologividKarolinska Institutet

Personerna
Personerna

ochVat,
tiIV

Lord Henricli Ashtoii Sig:r Muller mi-
miiLucie, hans syster Sig:ra V. Colombati
ene

Sir Edgar Ravesnood Sig:r O. Delle-Forrmci
Uaimond liidebend Sig:r L. Ferraioli

11 för-
Isjuk-
Inma.
lorda

Norman, liufvudman öfvermi
.\. (Irazinilitären i Raveswodslott Sig:r

Lord Arthur BökliVw Sig:r Tj. Lizzini
osökt

Damer, cavaljerer, Ashtons partisaner, innevånare i
Lammermoore pager, militärer, knektar

Händelsen försiggår i slutet af XVI seclet iSkott-
land, endast islottet af Raveswood och iruinen

al Wolferagsturn-

J. C. MjEXMONTAN Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Innehafvare:E. Nyberg,

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.diner £ Spirituösa. m. m

Brefpapper Ang. Lwh. Hartwa Fredr. Edv. Ekberg.
Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

Helsingfors, Alsxaadersg. 26. Bageri&Konditori.Telefon 169
olinierade

52 Alexandersgatan 52
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

Kirmatryck utförts billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHAHL

Alexandersgat 15. Helsingfors

SÖTE T^ TZ^±2^T=>-
Söndagen den 24 Januari Måndagen den 25 Januari

program programprogram
Bizet Sommer1. Carmen-Marsch

1. Defilir-March Hellmesberger,2. Unsere Edelknaben, Walzer naoli
Motiven der Operette Em
Deutschmeister*

-. Herbstrosen, Walzer Jos. Strauss
C. M. Ziclirer

>. Cäcilien-Hymne Gounod
Komszak i. Waldvöglein, Polka tranc Döpfl8. Die Lautenschlägerin, öavofcfce

4. Gabriele, Polka franc . . . Tos. Dubez 5. Ouverture zur Oper Wenn ich
König wäre å.dam5. Hochzeitsmarsch a. d. Sommern-

achtstraum"....Mendelssolm Bartlioldy. Messersohmidt(i. Declaration damour, Chanson
G. Finale a. d. Oper Sonambula* Bellini,

PausPaus

/. Ouverture xni" Oper Nalmeado 7. Opern-Perlen, QuadriJle
nosor" Verdi 8. Der Engel Lied, Serenataför Vio

lin und Cello. Solo.... Braga8. Traum der Sennerin, Idylle för J
Violinen (Solo) Labitzki, i). Die tanzende Muse, Polka maz. . .Jos. Strauss

9. Das liegt bei uns imBiut.Polkamaz. C. M. Zieluei 10. Potpourri nach Motiven der Ope
rette Boocacio"Komszak10. Wiener Volksmusik. Potpourri I(1r. v. Suppe

Joh. Strauss 11. Wiener Dialekt, Walzer Kd. Strauss11. Morgenblätter, Walzéf

12 Klatsch, Polka schnell Fatorbaeh, 12. Paragraph 11, Polka schnel] . . . Dubez

Parakan Salak Tee
ifrån Parakan Salak Tee Onderneming,

Parakan Salak Tee
Absolut kemiskt rent, fritt från alla förhälsan skadliga beståndsdelar, aro-
matiskt och viitanakande har för sin utmärkta kvalité och fina arom till-
vunnit sig allmänt erkännande, och har å senaste hygieniska och världsut-
ställningar erhållit de högsta utmärkelser.
Största garanti för ren oförfalskad vara. säljes i original förpackningpr
V» Vio. Vi- Va Klo.

Obs.! Netto vigt!!
Parakan Salalt Tee lämnar den största garanti, ty hvarje köpareäger
rätt att kostnadsfritt låta undersökadess äkthet å härvarande kemiska la-
boratorium.

SOCIETETSTEATERN.

Ifalienska operan
Söndagen den 24 Januari 1897,

Sig:r Cokinis afskedsuppträdande

GIOCONDA.
Opera i 4 akter. Musiken af A. Poncliielli.

Sig:ra Bruno
Sig:ra Schaw

Oiocouda, sångerska
Laura Adorno, Alvisos gemål . .
Alviso Badoero, förste inijvisitor

i staden Sig:r Gandolfi.
Sig:ra PaganelliLa Cieca, Cliocondas moder . . .

Enzo (Jrinialdo, Genuesiskädling,
furste at Santolior

IJarnabti, gatsängare .
Ziiana, kapproddare,. .
Isepo, gatsekreterare .

Sig:r Cokinis.
Sig:v Pima/.zoni
Sig:r Serra.
Sig:r Lizzini.

Ku skeppare
Kn »Hink . . Sig:r Tibiletti.

Sig:r Perraioli
(xatsångare, senatstjenare, senatorer, soldater, pager

matroser, hofkavaljerer, hofdamer m. m

Handlingen försiggår iVenedig i17:de århundradet.,

0BS! Nya kostymer och dekorationer

Ängbokbinderi
14 Eriksg1;

Kontorsboksfabrik,Lin;
tonage & Askfabrik, £

I fodring, Reklamskyltar

K. A. DAHLIN.Modernakragar, spetsar,
DROGHANDEL,band, sidentyg, crépe

Skilnaden 15—17.in. m

ytterst billigt

hos Firma

Filial :Glogatan 4.
Hufvudnederlag för Finland af

Pepsin. Cono. Langebok.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

H. KLLMIN
9 Alexandersgatan 9.

Tisdagen den 26 Januari

). Schiitzenmarsch
2. Trés-jolies, Walzer Waldteufel

5. Waldes fliistern, Illustration Ozibulka
Jos. Strauss4. Wiener Leben, Polka franc
Herold5. Ouverture zur Oper. /ampa

(i. Pharaphrase iiber das Lied Die
Lorelev" Neswadba

7. Kröningsmarsch a. d. Oper. Der
Prophet" Meyerbeer

8. Grossmiitterchen.Concertländlerfur
■2 Violinen, Solo Lange

9. Im Maiengrun. Polka niazur Fahrbach
10. Grosse Fantasie a. d. Öp. nPajazzo" K. Leoncavallo,
11. Weaner Madl'n, Walzei Ziehrei
12. Hinter die Coulissen. Polka schnell Ozibulka

Assam.Java,

ar:

Fabriken FENIX
atan14 Tel. 92
jeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
itelier för plansch-& kartupp-

I* a, "d s

Pahvbach

3)^Äkt,a Varahan Saltik Tee erhålles endast genomundertecknads parti-[och minutförsäljning vid Norra Esplanadgatan S~ och hos nedanståendeåterförsäljare:
J. F. Lund. J. H. Dahlgren.

A. E. Isaksnon.
K. K. Wassliolm
/'. JääsJceläinen.
K. Lönnberg.

N. Koclitomoff.
K. M. Brondin
N. A. Turdén.
A. Johansson.
A. Holmström.
G. A. Isaksson.
K. G. Jalonen.

AV. Nyman.
K. G. Öhman.
K. V. Etholm,
A. Fred.
A. V. ffew-Äa
C. Antson. I
Kfors AlliiM

Verner Hedberg.
Hjelt de Lindgren
J. Hyvärinen.
F. /<;. Sunde]!.
A. Silvo. S. Johansson

Konsumtionsför. butiker Fru Laura j

KABL GÖHLE.
C3-e33.ara.la.g:Giit öfr Plnland c& Syssland.

»rhrnlrot IflllM QV AWI iFIMf! vieehftradshöfdlne f?* i°f"» lk« «"* "ttanppärwi »» P«r »et au» *n«t


