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6. Å. WickstroiS5
DCKS? Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.
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ARRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome d'honneur) vidutställ-
ningen iBordeaux 1895.

"Vl3lSLffä.X.
Lager af fina äkta VitJer,

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

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis i, vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter,
Specialité: CKAVATTER.

G
år

u
m27

dt FörstaRyska Brandforsäkringsbolaget
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen.

Kontor IRT. Masasiussatau.Nso1.

A. W. EKLUND & C:oG. Tahfs
Ylle- & Tricotva^uaffär

N. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af D:r Lahmanns

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

Oskar Fröberg.
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager afSpecialaffär för

PORTMONNÄER Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT.

Juho WirtanensFörsäljning af
Cognac, Rom o. Likörer SKOAFFÄR.

Unionsgatan N:o 17.
Hjelt & Lindgren.

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

gummigaloscher, äkta Oollanolja m. m.

C. P. BYB ffiöAHL F
iAIåJ> M2,±±±A Porträt

otografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
Der ivisitkortsformat a 6 mk. pr duss. (Catanis hus.)

Kaserngatan 46.

billigapriser.

Perssons Svenska Stickmaskiner,

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

Fiskgarn, Marktråd, RuUtråd, Nålar till alla
alags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjor,
Strumpor, Damasker, Vantar etc.

Beställningar på all slags maskinstick-
ning emottages

Mikaelsgata» 2. Telefon 1332.

Th. Neovius.

3ä
se

«9
Maa»

Jq
oc

>»P?
»■"!"
rt

o%

o
55-

o

55.

as

as

Sn9

3

ro

s
?fcN

©

DANIEL NYBLIN, FÖ TOGEAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.SVENSKA TEATERN.

Måndagen den 28 December 1866.
Tisdagen den 29 December 1896.

Soé fßöpsförasfällning.kl. 7,30 e. m
kl. 7,30 e. mJJbonnement N:o 12.

För andra (17:de) gången
För l:sta gången

Pasfor Jussilainen.ROMANTIK. Komedi i4 akter af Gustaf von Numers.
Inhemskt original

Komedi på vers i 8 akter af Edmond Rostand. Öf-

versatt från franskan af Ernst lundquist. Personerna

Personerna

SUOW. TEAATTERI.
Helpohintaisena Kansannäytäniönä,

Maanantaina Joulukuun 28 p:nä 1896.
näytellään

ULTIMO
5-näytöksinen huvinäytelmä (6 kuvaelmaa). Kirjoit-

tanut G. von Moser.

Henkilöt

Lebrecht Scklegel, kauppaneuvos Benjamin Ijeino.

Caroline, hanen vaimonsa....Mimmy Leino.
Tkerese, heidän tyttärensä . . .. Olga Poppius.
Reinhardt Schlegel, professori. .Adolf Lindfors.
Pauline, hanen vaimonsa ....MimmiLähteenoja
Hedwig1,heidän tyttärensä . . .Sirkka Hertzbergl
Lange, SchlegeFin eno ...... Taavi Pesonen.jll
Herra von Haas Evert Suonio.
Jiruno Berndt, tohtori Oakari Salo. H
Yrjö Richter iGm^^ckmanHBernhardi, kauppaneuvos Schle-^^^^^^^^^^^Hgelin kirjanpitäjä .... H
Schöneman,professori ycliloswlin^B

toimitusmies ....
August, palvelijatar. . . .I
Emma, palvelija I
Rouva Baldor^huoniudonHkraaia^MH

Aika: nykyinen,

Ovet A\ataan k:lo 7. Säytäntö alkaak:lo Va8
ja loppu k:lo 10

Jussilainen
Evelina.

Percinet Hr Hansson

Hr Arppe.
Frk Bonnevie.
Frk Tschernichin
Frk Lilljänder.
Hr Wetzer.

Frk. PaldaniSylvette
Bergamin, Percinets far Hr Riégo

Länsmanskan . "

Folkskolelärarfrun
Folkskoleläraren
Lindgrenskan
Första bonden .
Andra Ibonden .
Tredje bonden .

Pasquinot, Sylvettes far Hr Lindh.

Straforel Hr Lindroth

Frk G-erasimowitsch
Hr Malmström.
Hr Wilhelmsson.
Hr Enström.
Frk Paldani.
Hr Lindh.

lisakki Lattu,Blaise, trädgårdsmästare Hr Enström Mari
En notarie. Legda banditer, musikanter, negrer Drängen Emil Falck.

Eino Salmela.
Hilma Tähtinen,Sekterister af båda könenfackelbärare, borgare

vuoFörsiggår hösten 1895Ouverture: Romantik Keler-Bela Olga Salo
OBS! Efter andra akten en längre pausAUl:sta mellanakt Romans

2:dra Fantasi ur Traviata" Verdi,

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

gfe~Kg&£? Fotograf SUNDSTRÖMS annons*"-M» "
;l andra k tredjösidorna.

Skåne u, Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontor o^^gsSgE£ :-° 3

Alla dagarAlla dagar WÄ 4 i w
-

. ■

Middagskonsert c^. « Q rr
-

från w. 3 e. m. Wt&n&r &cß®aWen. Aftonkonsert
från kl. 8 e. m

K-r-% r(J.
°

1 11 FörstaAteliern1 tP. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) "YTI f-\ rr\ S~\ /f^i "Y^fc A 171. E. Stahlberg ]^^ss^£*v *>*- FOTOGRAF.
AXEL P^LMROOS

Telefon 231

§ Magasin du Nord. g
f7| Största specialaffär ilandet för: f»l—

>"« Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar.m<—
Q5C Ylletyger af alla arter för Hal-,Visit- ochPromenaddräk- 5C

>£ ter, Damkappor,Pelleriner JTaquettes m.m. Yr

8 Xfädnings <$ ){appskrädderi g
under framstående ledning. f\

Telefon 231
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Mlkuelsf/dfa.ii. -I, ('ciiirafs A/r.v^^^^^H

Ylle- och frihofvaruaffär.|
Välsorteradt lager. Billiga priser

HIIEISSaiEaKiaEHHäKPfIKiaKISKQiIBSSQESBaiBMIw

S!**************!i?*********Ä«***!i!!
Restaurant CAT A N I

-£~i rekommenderar isses®-

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

Jp I:sta Klass \

f Badinrättning
32. /

</. W. Engberg.

Spceialiid:
■=§**»

c^ */-/

*&$
7 v 7/-5S Sf Velocipeder

Skidor.

Velocipeder mottagas till förvaring
under vintern.

Kajanus

Hagelstams bokhandel.
MÖDERNE KUNST

ochandravackra illustreradetidningar och tidskrifter.
Ett stort antal utländska tidskrifter börjany

årgång- ioktober.

Hagelstams bokhandels
FILIAL

Unionsgatan 14. Midtemot Kaisaniemi,

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

letten". Pris 1 mark.
Telefon 2203.

«m^k A. 0.Seeck,
[JFS Korffabrik,
II JI Albertsg. 36,T. 47.
v-LM Butiker:

1 /lik. Albertsg. 36, T. 47.
<£Z*åjjr Skilnaden4, T. 70.

GHogatan 3.
T. 71

Faltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

WiwwW^^B^^BWw&mw&m

rEndast god kvalitet!

f< W Stoevsrs Sireijl ft
w Gallas:

# f SRaffir! é
H Arthur Bergström.

. Helsingfors, (||
Central-Passagen. (jj§

HARALD WASASTJERNIS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

Filharmoniska Sällskapets
32;dra Populära Konsert
i3S3^s,ia.ea.lsLåi'sla.Tas©t.

Tisdagen den 29 December 1896

Program
Ouverture op Zigener

skan" (ny)
Abendlied .
Aria ur op.

■77r77/7\H>s'i "// /
'
tiiann.

Lydja Malier.)
DÉins^nacaubre, sinf. dikt. . Scnnt-Saéns

PAUS.

Introduktion (mo-stammng)H
Scherzino (våglek)
Berceuse (den värnlösas vaggvisa!o^^^^^M
Finale (landtlig dans.)

a) Wenn ich mit En-] H
gelszungen redete" |sånger .Vc.l;i:hM

b) Wiegenlied [. p
"e

n
d
O..Petri.I

c) ..Ich liebe Dich" lackomp. (,'ricf/.^^^^^
a) Zauberlied Meyer.-Helmund

(Frk. Lydia Muller.)

PAUS
Massenet,
BerliozMadrUene^BEols iiarpa^f^^^^^^^^H

Ouverture tn^of^^^un^^^lhäuser" , Wagne;

Konserten börjar kl. V28 e. m

CARL BERGROTH
FabiansgatanN:o 29,

Tlefon N:o 750.

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på originalflaskor som litervis från fat

"" H^H j^^^ fl—il a

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti och minut af endastäktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Helsingfors Charkuteri
2 Michaelsgatan 2. Telefon 491.

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

Engelsk thefrukost å 65 p. portion.
Varma portioner å 75 p.

Operakålia: en. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
Ett tittin hos våra annon-

sorer
11.

Hagelstams bokhandel har inom en
mycket kort tid svingat sig itéten för
stadens samtliga boklådor. Den är
både den mest literäraoch konstnärliga.
Visserligen har konsthandeln fått sig
egen lokal N. Esplanadgatan N:o 19,
men det oaktadt äger moderaffäreu kvar
något af konstnärlighet. Allt vittnar
om god smak och urskilning. Bland
det rikliga urvalet af praktvärk vill
jag blptt omnämna „Finland ibilder",
som nu komplett utkommit i 12 häf-
ten med pärmar tecknade af Alb. Edel-
felt och studier och skiz-
zer" af Konny Zilliacas. Idetta fall
är jag protektionist af renaste vatten.
Ar jag förstådd?

Harald Wasastjärnas blomsterhandel.
1ett hörn af Skilnadens ofantliga snö-
öken är hr Wasastjernas oas, där hägg
och syren redan stå i full blom och
konvalj och receda helt gäckande sme-
ka ens rödfrusna näsa. Det är rent

af trolleri. Bruket att till julprecent
gifva blommor har år för år blifvitallt
mera chic. Det är ock helt naturligt,
ty ett diskretare sätt att visa sin upp-
märksamhet finnes väl knappast, hvar-
för jag åt alla dem, hvilka bry sina
hjärnor med julgåfvor åt resp. flammor,
tanter, vänner, vänninnor* o. s. v.
vill rekommendera hr Harald Wasa-
stjärnas blomsterhandel,SkilnadenN:o4.

K. (?■ Ståhlberg, fotograf, har ej min-
dre än trenne atelierer belägna vid
tvänne af stadens fashionablaste gator.
Vid Alexandersgatanhar han två, och
vid Esplanaden bar han en under fir-
ma Charles Riis & C:o. Hr Ptåhlberg
gör ett utmärkt arbeteoch har en myk-
ket stor kundkrets. Ihr Ståhlbergs
utställningsskåp fann jag artister frän
Finska teatern, Nnori Suomi" m. fl.
Han är nere gånger prisbelönad.

Finska Konstslöjd-Utställningen, Mi-
kaelsgatan 1, är en af de sevärdaste
julexpositioner. Hufvudnumrorna äro
skulpterade trämöbeloch väfnader. Fina

pjeser. Och allt utfördt med elegans,
smak och en noggrannhet, som endast
kvinnohänder äro i stånd till. Man
dröjer länge vid sitt besök iutställ-
ningen och stannar ivalet och kvalet
mellan dessa charmanta produkter af

icke „missbrukad kvinnokraft"

Julius Sjögrens ylle- och trikotvaru-
affär gör ett mycket varmt intryck.
Då man beundrar det ofantliga lagret
frästas man att börja tumla om bland
dessa skyhöga staplar af ylle, mjuka
som drifvor af nyssfallen snö. Hr Sjö-
gren påstår sig hafva gjort goda affä-
rer i jul, och det förvånar mig ej, ty
han har utmärkt vackra saker i sin
branche. Specielt vill jag omnämna
de engelska plaiderna Ural".

Karl Sundström, gravör,Alexanders-
gatan N:o 50 är en synnerligen skick-
lig handvärkare af den goda, gamla
stammen. Han förevisademig utmärkta
saker i gravyr och cicileringskonst.
Någon julutställning iegentlig mening
har han ej. Dock har han till julen

fått in från Paris ett mindre partipit-
sohafter. Äkta pariser varor. Eleganta
smakfulla och konstnärligt utförda. Hr
Sundström har haft stor omsättningpå
desamma

Bad Central. Så distrait tordeknap-
past någon vara att han glömmer sin
julbadstuga. Men väl kan han glömma
att göra det iBad Central. Och detta
är att ångra. En angenämare tillvara
än de stunder man befinner sigidetta
komfortabla etablisement kan mannäm-
ligen ej tänka sig. Och dessutom
blir man alltid minst 5 år yngre efter
ett badibadCentral. Finnbastu serve-
ras ej. Utan den som skall njuta af
en dylik bör besöka

Engbergs badinrättning, Wladinairs-
gatan 32. Här serveras kvastbastu
enligt alla konstens regler. Här har
Sasu Punanen firat sina allom bekanta
sauna-orgier, besjungna af Juhani Aho.
Det är en badstuga med traditioner.

Oskar Fröbergs specialaffär för gra-
tulationskort och portmonnäer har vun-
nit en ofantlig popularitet. Året om är
butiken besökt till trängsel, synnerli-
gast dagarne före de stora namnsda-
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lErie Sundströms
Kotografiaffär

O
■J3

är flyttad till Fabiansgatan27, hörnetaf NorraEsplanadgatan,isamma hus som Nordiska Bosättnings»
tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunderi deras fordringar på ett förstaklassei
fotografier till 6 ink per dussin, och erhållarhvar och en, som beställer minst ett dussin sådana, gratis
förstoringar,utfördaiolja ellerpastell, samt kolorerade fotografier till olika pris.



å

JÉ Tnma ka 0.ÖLÄNDERHelsingfors London Wiborg.

Skilnadstorget n:o 2.

Stort lager Velocipeder,Engelska, Ty
ska och Amerikanska

Dam- och herr Velocipeder af årets
modell realiseras med 10— 15 °/o rabatt.

Ett ständigt välförsedtlager Veloci-
pedtillbehör till moderata pris

Reparationer af alla slag från det

minsta till det störstaarbete ntförespå
det noggrannaste samt till möjligast
billigt pris. Velocipeder emottagas i
vinterkvarter mot billig hyra och be- dodt material,
varas sorgfälligt hos

John Tourunen & C:o oiasor^sfeHt arbete.
HELSINGFORS,

Norra Esplanadc

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfahl"'^ iFinland förMlhrtjj- Järnsängar o.madrasser
Betydligtbilligare än de

utländska.
Illustreradekataloger pa

begäran.
50 Alexandersgatan 50.

EMIL REH'N|BERG
OBS.! Fullständig garanti.

. NEUfMANN's
välsorterade Korfmakeri

FABItIK: Humleberg 5, tel. 1334.
Försäljningslokaler:

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

Julgransljusstakar! Lampskärmsstammar!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 billigt hos A. A. Barcle.

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

per telefon 1071.

EXPOSITION
iKristall-Magasinet

Hushållsartiklar och
Rumprydnader.

Största urval! tffloé erafa pris!
ti J. F Sjöbergs

vin- Jacob i^einkes

+-*
O

o

|ä^| Original
Jji^

t
Singers

Broderi-Stsfällning
la h

- I
Axa Lindholm.

H symaski
§§ hos

4SEL PIEL^MII lorr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

låtan N:o 41

G. W. RELANDER,
försäljning af äkta Glasvaror Hemgj. PapijrosserVINER &
SPIRITUÖSA, och| tillmycket billigapriser 1

JJl^Spirituäsähänclél
SS Äkta Winer,
IHfll Cognac,

Kom &

JJE£i Likörer,
Order till landsorter

R->M| Per omgående."■Bp Trekanten 3.
f. d. Spennertska huset.

Tfilrfnn 206«.

order till landsorten omgå-
ende prisen städse

billigast. Mikaelsgatan N:o 17, Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havannamidt emot Jernvägsstationen■W3JJa.el:i=a.sg\.2sT:o -=fe.

Telefon 1803.

Cigarrer.

C. E.Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9,

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

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

C. E. Lindgren

Gambrini Restaurant.

Ulan beställer alltid
fördelaktigast 39 Norra^Esplanad-

Kautschuk- & Metallstämplar, Lacksigill,
stSmpeltillliehor samt all slags Stal- & Me-
tallgraVyr från
Helsingfors Nya Gravyrinrättning

& Kautschukstämpelfabrik,
Äldsta symaskin-
affär i Finland.

IMikaelsgatan t
Telef. 2089,

**^***************»******^*****"**
Vm-Wfr GEVÄR! <^

Patroner, forladdningar, hagel, patronbälten,
jagthoni,bössremmar,orrbulvaner, kiiifvar etc.etc. i

Fritz Schröders
Norra Esplanadgatan 37.

♥'♥*'*^*»**'***»**'*#*#*************'*

FOT BEHANDLING
meddelas af Agnes Johann-
sen utex. från Kongl. Hof
Fältskär Ch. Berggren.(Ly^ Mikaelsgatan 1. ing. från porten

(Entresol.) Telef.83.
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väfnader m. fl. handslöjdalster'. Till-T^ekorerade & odekorerade träarbeteri^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^hehör för glödritning& snidning s. s. mönster, färger iarnissor, vaxm. ni— Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras.till billigastepriser
Finsk KonstslöjdUtställning.

Mikaelsgatan I. Telefon 893.

mer

V. Grashoff

gatan 39,

C <

m

©

garna: Maria, Anna, Karl och Johan.
Då bildas kö utanför från tidigt på
morgonen. Firman har för denna jul
infört en extra nyhet, reproduktioneraf
inhämska målares taflorikromolitografi.
Utomordentligt elegant arbete. Tilsvi-
dare är det Fr. Ahlstedt och ArvidLil-
jelund, som på detta sätt blifvit före-
vigade. Hvarje konstälskande Helsing-
forsare bör ej försumma att köpa af
dessa små inlägg iden inhämska kon-
stens historia, Specielt vill jag cämna
Ahlstedts „Skördefolk".

H. Ellmins julutställning står helt
säkert under goda englars vakt. Da-
gen om fullt hus i den mer än trånga
expositionslokalen. Det är en koncen-
trerad leksaks-, mode- och galanteriaf-
fär. Här finnes alt, hvad man kan
tänka sig från papphästen till — si-

Ett Au Bon- Marche"dsnkorsetten
iMiniatyr.

Dahlbergs pappershandel. Jag hade
valt en mycket olämplig tid för min
titt hos hr. Dahlberg, nämligen kl.
6

—
7- Slapp knappast in i butiken,

så klickfullt var det. Genom otroliga
ansträngningar lyckades jag slutligen

fånga en blick af den jovialiske prin-
cipalen, som sände mig en förstående
nick: Här går allt väl". Jag lyfte
på hatten och smet till grannen midt
emot.

C. G. Lindgrensbutik för försäljning
af borstar och penslar. Jag försågmig
med ett aktningsvärdt parti, af de ut-
märkta tillvärkningarna, hvilka jagkom-
mer att utdela till höger och vänster,
åt oborstade vänner och fiender.
Hr. Lindgrens affär är synnerligen att
rekommenderaivåra tider.

Herr Eric Sundström är otvifvelak-
tigt stadens billigaste fotograf. Till
det billiga priset af Fmk 4:50 erhåller
man ett helt dussin fotografikort och
förFmk 6: — erhålles extra fina dylika
samt dessutomgratis ett färglagdtkort.
Hr Sundström exponerar vid esplana-
den prof från sin atelier, både kolore-
rade och okolorerade. Äfven Program-
bladet har innehållit porträtt från hr
Eric Sundström, och redan detta bevi-
sar att firman är förstklassig.

Ciceron

■4*£4*

Notiser
— Denunge kompositörenA.Do-

nizetti, en sonson tillden bekante ope-
rakompositören,har på ett lyckligt sätt
introducerat sig1 med sin nya opera
»Efter Ave Maria" å Teatro degli Fi-
lodramaticiiMilano.

— Parodi på Wagners Götterd-
ämmerung". På Théåtre du Diable
au corps iBriissel inöfvas för närva-
rande en parodi på Kichard Wagners
(xötterdämmerung", betitlad De gam-
jes skymning".

— Schillers födelsedag,högtidlig-
höllsiBerlin med upplörandetå ScMl-
lerteatern af skaldens fragmentariska
skådespel nDemetrius", kompletteradt
af Sievers. Theater des Westens gafs
Schillers „Maria StuartI'.

— Från Wien meddelas:Deutsches
Volkstheater bjöd förra veckan på två
nyheter, en treakts komedi Der Herr
Abbe" af Meilhac och Albin samt en-

aktaren Die sittliche Förderung" af
Otto Erich Hartleben. Det första styk-
ket är gordt med äkta parisisk käck-
het och på sina ställen rätt vågadt,
men man skrattade mycket; tredje ak-
ten behöfver endast åtskilliga stryknin-
gar. Hartlebens enaktare erbjuder en
mycket drastisk lifsbildaf enung flicka
och en nng man. Stycket är ett all-
varligt arbete. Framställarne af de
båda rollerna, hr Tyrolf och fru Odi-
lon, erbjödoberömvärda prestationer.

— Anna Pettersson-Norrie har fått
anbud frånHamburgdirektörenFerenczy
att ijul kreera titelrollenienny ope-
rett Kleopatra" på Carl-Sclmltze-tea-
tern iHamburg "och sedan nästa som-
mar,spela den äfven på Lessingteatern
iBerlin. Upptagen af föregående en-
gagement iKöpenhamn, har fru Norrie
måst afslå det smickrande anbudet.

— Den nära 100 år gamla ope-
ran „Medea" af Cherubini liar nyli-
gen med lycklig framgång1 upplefvat sin
första föreställning på Stadttheater i
Hamburg, —
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Affären, hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremål °ch apparater,är därförei
arbete. Priset är detoaktadt"detSamma somhittils, eller Fmk 4:50per dussin. Dock göresäfven* kort däri inberäknadt. — Förstoringarialla format och till olika priser kunna erhållas; likaså,

Högaktningsfullt

Eric Sundström.
7(1a6i((,n8(/ atan 27
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexanders

SOCIETETSTEATERN.

Italienska operan
Måndagen den 28 Decemb. kl.5 e. m

Favorita.
Opera i4 akter. Musiken af Dj Donizetti.

Personerna

och iTn^Ho , '■" ijlsJe tionen SVHO -" l)('iB
X :!- !>"-'■
gt i. iiciiH
%$ |ii-o.scsseiß
Gb ''■ "fBYr minut si
Ä G !)('■
Jf vatten fl
Gj mit.rost'H
Ä dre än-H
3T |iii 3 n<ifl
C? Då deH

sålunda i'i^^Hrattnelse
j^\ doinsiiiJdat^Hmåste jag^B

dess bruk.^BAtt irlBJl^% seende IhivH
\^ af dess of\'PJQ Stocß

/^ Med. Dr.,

Alfons 11, konung af Castilien . Sig:r Muller

Leonora de Gusman S:ra Schan

Fernando S:r Delle-Fornaci

Baltasar Gandolfl

Serra.Don Caspar

Inez, Leonora fötrogna Sig:ra Paganelli

Hofdamer, kavaljerer,pager, garde, soldater,munkar
och pilgrimer.

Händelsen försiggår iCastilien år 1340,
Nya kostymer af M. Samarovai och M. M. Pironet

från Kejserliga teaterniMoskva

Börjansker kl. Va 8 e. m

J. C. M^XMONTAN
Innehafvare:E. Nyberg.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

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

Hofdamer, kavaljerer och soldater.

Börjansker kl.5 eft.m

Angbokbinderi Fabriken FENIX
atan 14 Tel. 92
eringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
.telier för plansch-& kartupp-
m. m,

14 Eriksg1;
Kontorsboksfabrik,Linj
tonage & Askfabrik, A
fodring, Reklamskyltar

Kongl. Karolinska Institutets
Bakterioloflska Laboratorium.
På begäran af Tandläkaren Herr A.

Lenhardtson har jagundersöktett af honom
sammansatt munvatten, kalladt

Albin Lenhardtsons
STOMATOL,

liäröiver atgilVa föJjande intyg:
kiiinyeii är i.palfärgadoclitil^e^y

|T förhindrar under entid afminst
var syrebildning' imjölk.
värkar upphörandeellerhöt/st

qt hämmande af förruttnelse-

rdödar kolerabalcterierpä Va
mit tj/fsidfeberns, tlifterins och
■ns bakterie på omkring 1 minut,
i dödar utspädd med 2 delar
olerabakterier i>ä mindre än 1mi-

pberns och difterinsbakteriepa min-
liiiiiiiit.<ir samt tyfsidfebernsbakterie
nuter
■ffFTiindläkare Lenhardtson ansifna medletWr förmåga att upphätva syrebildning ooli för-
Imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk-
kdebakterier,som därstädes kur.na förekomma.ILpå det högsta hos allmänheten förorda

Bga en vidsträckt användning framgår osökt
Kn aniörda starkt bakteriedödande värkan. \^f
fcholm, den 6 April 1895.

Jocen^MjaktenoloKi vidKarolinska Institutet

. 52. Telef. 1278. Helsingfors.

SOCIETETSTEATERN.

Ifalienska operan.
Tisdagen den 29 December 1896

iliiiilli
Opera i3 akter och 4 tablåer. Musik af G. Verdi,

Gildas parti utföres af S:ra VirginiaColombati.

Personerna

Hertigen af Mantua .
Rigoletto, hofnarr . .
Gilda, hans dotter . .
Grefve Ceprano . . .
Grefvinnan, hans hustru
Grefven af Monterone
Borsa. .
Marullo .
Sparafucil
Maddalena, zigenerska
Giovanna
En page

S:r G. Cokinis.
S:r Gr. Pimazzoni,
S:ra V. Colombati
S:r E. Tibiletti.
S:ra V. Vittorini
S:r L. Feraiolli.
S:r O. Serra.
S:r Paggi
S:r E. Gandolfl.
S:ra V. Paganelli
B:ra P. Gallina.
S:r N. Lamberti.
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Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländskft och inhemska
sorter, linierade och

olinierade,

Firaatryek utförcs billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat15.

Auq. Lié. lartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alezmdersg. 26,

Telefon 169

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

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

Ju
hos

T>B

utstä lig
Fina I.MIN

Alexandersg. 9

K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebck.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.
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Kristall, Brons, Ljuskronor, Kyrkkronor, Kronor för Nickelarbeten I,11. qual,Kannor, Gräddsnäckor,Soc-
o-as- elektriskt ljus. Lampetter för ljus. kerskålar, Plåt, de Menage,Brickor, Fruktskålar,Sa-
Lampslöjor,Skärmar, siden, crépe japon, satin, pap- j ladierer, Kaffekök. Tekök,m. m.

per störstaurval. Terracotta-, Porslin-, Majolika prydnadspjeser.
Amplar från 5: 40, stort urval, Wiener, Pariser Engelska,Böhmiska,Sachsiska, Porsliner, Fayanser,

galanterivaror af alla slag, Bronser, Hyllor,Figurer, Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar,Dejeuneer,Kannor,
Pendyler, Skriflyg, Armstakar, Ljusstakar Skålar. Fat, Bordsuppsatser, Blomburkar, m. m.

OBS.!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.
Fotografi-album, fiere hundra mönster största urval,
billigaste pris,
Japan och China varor (direkt importerade") största
sortiment, Säfmattor, Nytt, Nytt.
Förnicklade och broncerade järnvaror, Hyllor,Blom-
bord, Etagerer, Paraplyställningar extra fina, Piede-
stallampor, Stafflier, Serveringsbord.
Vesuv billigaste Spritkök,
Gloria Petroleumkök, Praktiskt, Lukt och Rökfritt
(utan buller).
Broscher ifrån 10 penni till högre pris stort urval,
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GENERALAGENTE B-
STOLTZBRTBERG c*3 BOOK.ER.,

ji.lesanderEgatan17- rrelef.2OSE.

C OdIHILE»
JULUTSIALLMIMG.

Bords-, Tak-,Vägg-,Piedestallampor.Kupor,Brännare
alla" slags"lamptillbehör,största urval.

085..' Partilampor, Lampglas, extra billiga.
Bordslampor, Alabaster, Vunderlampor.=Pompadours Pariser Nouveau'tes=

Tre (3) delade Toilette speglar (NYTT) stort urval.
Bålarafglas.fayans,metall,Störstasortiment.

NYTT! NYTT!
Väggprydnader (förmatsalar) Terracotta, Trämålningar,

Zink m. m.

Skriftyg ifrån 75 penni till 125 mark, största sorti-
ment. Brons, nickel, järn, träd, marmor,
Ljusstakar, pappersprässar,läskare,pennhållare,penn-
fat, penntorkare m. m.
Pariser-, Rococo-, Bambus möbel,Konsoler.Piedesta-
ler, Hyllor,Byråer, Etagerer,
Skulpteradeträdarbeten, Consoler,Hyllor,Bord,Blom-
ställningar,Rökbordm. m.

! Terracotta-, Plåt-, väggprydnader,medaljongeriBrons
och Composition,stort urval,
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Generalagenter.
STOLTZENBERG & BÖCKER,

Alexandersgatan 17. Telefon2055.1
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i i > nnn nTT iITT iTTVTfI ,--^t-»",, -j~v.ä*^.~~, utför juridiska och affärsuppdrag; köper och säljer aktier
Ä flVnlrST IHN\ V A N N T

VlCehäradShOlding', och Tärdei)ai)per; ombesörjer patentansoknJngaroch registre
AU.IUJIQI U Ull11 U !£lli lJUUI"Uj Helsingfors, AlexandersgatanN:o 52 ring af varumärken iFinland och de flesta andra land.


