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C}EIIIIÅJIIA W lifförsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.~^ Generalagentur förFinland, Hagasandsgatan 9,.

Program-Bladet
Tidning för Helsingfors

A. W. EKLUND & C:o
Skilnadsgatan 19. Telefon 310 Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredagbilliga priser.

Söndagen den 30 JanuariN:o 65.

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

Måndagen den 31 Januari 1898
7,30 e. mSöndagen den 30 Januari 1898

StoéifiöpsförQståltnin^
Kl. 7,30 e. m.

För nionde (21:sta) gången

För3:dje gången Axel ocl Willon.försvunnen. Sorgespel i5 akter ai Oehlenschläger. Öfversättning,

Regie Avg. Arppe.
Lustpeli3 akter af A. Bisson. Öfversättning

från franskan af P. Staaff. Personerna
Hakon Härdabred, Norgeskonung Hr Lindroth,Regie: Mauritz Swedberg.

Hr Franck,Sigurd af Beine, hans stallare
Personerna Axel Thordson, hans frände Hr Hansson,

Walborg, Axels brud Frk. Holmlund.Mongirault
Wilhelm, hans vän Hr Castegren.Rabuté Hr Eiégo,

Hr Malmström,Erland, erkebiskopBoissanfray Hr Castegren
Hr Lindh.Hr Franck Knut, SvartebroderLordBarlington

Björn gamle Hr ÖbergPosthénes Hr Lindh
Enrid den unge Hr Fröberg.Poliskommissarien Hr Precht.

Hr Kahlson,KolbeinMévrel Hr Öberg
Frk. GerasimowitschHr Svensson, Drottning ThoraDominique

Gottfrid, Wilhelms sven Hr Precht.Hr BeckmanEn kypare
En fientlig kämpe. Fruar och. tärnor. Munkar. Chor-Colette Fru Stavenow

gossar. Soldater,
Lucienne Frk Bergroth

Tiden år 1162,
Laurenoe Fru Riégo

Händelsen föregår iChristkyrkan iNidaros.Frk TschernicliinCatherine
Börjas kl. 7,50 och slutas omkr. kl. lO,is e. mParis, nutiden,

Börjas kl. 7so och slutas omkr. kl. 10 e. m OK ÄJ T Fotograf SUNDSTRÖMS annons
MM !9m» å andra och tredje sidorna.

& Lifförsäkringsaktiebolag:SKANE", Brand-
Alla dagar Hotel Kamp

Iriiii kl* 3 6. ni.
"H

m

Hr Swedberg.

KTH r> Jol 11 förstaAteliern Itr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) V? -i- -PL k^QUInOT^rV »""»"'a Ateliern 4 tr.upp. (Billiga priser. 6mk pr duss H ÄTA CfT*/\ 1.H. jLdlllUUig Hetsinofors, A.exandersgatan ,7. 1UUUglCtl-

J.H.Wiekeis
YIIHAIBII.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.

Jacob Qiiiigqtists fotografiska fltelier
fllcxandersg. 19 (inö- fr. fiagasundsg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

MA.GA.SIN DU NORJD.

Hilda Lönngrens

Kaserngatan N:o 26
förfärdigar af resp. kundersegna tygersäväl enkla

som elegantaste-= Damklädningar.=-
Modernt och omsorgsfullt arbete garanteras.

Åion Lampmagasinet G. Tahfs
Ylle & Trlcotvaruaffärinnehafvare

N. Esplanadg. 37. Telef. 1727,Viktor Rtjdman.
billiga priser.
Dr LahmannsStörsta specialaffär v&weradt l*fW^^^^MHufvuddepot an

för Lampor,Glas. Porsliner,Nickel- underkläder.
varor, Byster, Barnvagnar, Petro- EnsamförSäljn. af Jouvins &

leum & Benzm.
Billigt iparti & mim^^^^^^^^^Hjj^^^^^^^^Hhandskar

Alexandersgatan 7. T. 638
0B$.! Enda specialaffär.

Äkta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

TJnionsgatan 17,

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

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

Åltion Lamppumakasimi
Omistaja

Victor Radman.
Suurin erityis liike

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

stemaimuja, Petroleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain Ja vähittäin.
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AXA LINDHOLM

Skrädderi-Etablissement
Östra Henriksg. N:o 1.

Argos hus—= Håller fin finaste material.==—
Elegant snitt.

Prisen beräknas billiga.

1898.

SUOWI. TEAATTERI.
Sunnuntaina Tammikuun 30 p:nälB9B.

näytellään

SYLVI.
4-näytöksinen näytelmä. Kirj. Minna Canth,

Henkilöt
Aksel Vahl, notario Axel Ahlberg,
Sylvi, hanen vaimonsa Olga Poppius
Viktor Hoving, arkitehti Knut Weokman
Alma Hoving, hanen sisarensa. Maria Eängman
Karin Löfberg, Sirkka Hertzberg,Sylvin entisiä
AuDi Vidgren Olga Salo.koulutoveria
Elin Grönkvist Helmi Talas,

Bouva Hake, naisvankienhoitaja Mimmi Leino,

Vankilan tirehtööri Emil Falck
Sandell, metsäherra lisakki Lattu

Adolf Lindfors,Harlin, varatuomari
Tuneberg, lääkäri Benjamin Leino,

Idestam, luutnantti Pietari Alpo
Taavi PesonenBrun, tollinhoitaja

Mari, palvelustyttö

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo J/aBja
loppuu k:lo Vs ""

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.
C. F. CARLANOER.

Alla aftnar
Aftonkonsert

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. 43

Specialité:CRAVATTER.

€13 TIVT?PTtfTVå WT Fotografisk Atelier.. A. JLP X Ä-JPiJyl ÅJ iMkJUL.JLL Porträtter ivisitkortsformat å 6 mlc, pr duss.
N. Esplanadg. 31

(Catanii hus.)
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Filharmoniska SällskapetBrudslöjor
kransar, band, spetsar, sidentyger
och plyscher i största urval hos

Helsingfors.
Försäljningiparti och minut afendast äktautländska

Firma H. Ellmin. VINER &
SPIRITUÖSA.9 Alexandersgatan 9 populära konserten Barngarderoben

Helsingfors Charkuteri Högbergsgatan 45, Telefon 1968.
Till venster, första porten från Esplanaden2. Michaelsgatan a. Telefon 491, Tisdagen den iFebruari kl. 1/z 8 e. m

Beställningar emottagas.
018S! liOltaloratoytet.

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

Sallader,Lök,Svamp, Gurka, Äppel.
Kraftkött,Saltade Biskor å 5 och 10 kg. kärl.
Uleåborgs iskällar Lax å 1j1A kärl.

Societetshuset

Procjr am
Finsk Konslslöji Utställning Ouverture till op. Fete du Vil- Ledig annonsplats

läge Boieldieu,
Mikaelsgatan I

Valse des Fleurs Tschaikowsky,
Erotikon JensenStörsta lager odekorerade föremål för glöd-

ritning och träskärning. Färger för trä och läder.
Bästa glödritningsapparater. Rapsodi1 o. II Lalo CARL BERGROTH

Beställningar emottagas tacksamt, Fabiansgatan N:o 29,
Telefon N:o 750

Ouverture till Hamlet Gade, SPIRITUÖSA och VINERUngarische Lieder", för violin Ernst
(hr Charles Gregorowitsch.)

såväl på flaskor som litervis från fat.

i:sta Klass
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BADINRÄTTNING *bZorohayda, legend Svendsen
Wladimirsgatan 32. Telefon 197Mendelssohn

J. W. EngbergMarsch ur Damnation de Faust Berlioz

Obs.! Under solistens föredragingen servering

3Största och bäst sorterade E
lager af

Den enda värkligt praktiska SKRIJFMASKIN Ledig annonsplats.Skidor, HA MMO NB,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors}

TiGeneralagenter för Finland& Skandinavien.
CX3
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Skidstafvar, Skidremmar, Skid-
bindningar, Gummi- och Renskinns-
plattor till skidornas fotställen,
Skidpolityr, Läder- och Renskinns-
pjäksor, Sparkstöttingarm. fl. vin-
tersportartiklar.

Hagelstams konsthandel. é=c=;
cö(Privatbankens hus)

N. Esplanadgatan19.
I

Briljant exposition 00
(Ä~ 4,4:00 par skidor sål-

des senaste vinter. -S3l-c-Parisiska Affischer
för rumdekorationBraiidt & Blomberg. Nytt vackert lager! Ytterst billiga priser,

Helsingfors, Mikaelsgatan 19 Ledig annonsplats
Telefon 20 17 Hagelstams bokhandel

'ty^irr^ifHfJlWWWWJfnc Tidskrifter för 1898
OPERÄKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
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Ernani
Lyrisk dram i4 afdelningar. Text

enligt Victor Hugos rHernani" af E.
W. Piave. Musik af G. Verdi.

Första akten (Banditen): En bergs-
trakt i Arragonien. Ett banditläger.
Till de pokulerande banditerna träder
mörk deras höfding Ernani, som i en
stor kavatina iörklarar sin vrede öfver
att hans älskade Elvira skallblifva den
grånade Silvas byte. Banditerna iör-
klara sig beredda att troget hälpa ho-
nom att bortföra henne.— Scenförändring. Elviraskammare.
Elvira väntar den hatade onkeln; Ka-
vatina: „Ernani, Ernani rädda mig;"
En skara damerbringar henne bröllops-
skänker frän Silva och med dem lam-
var hon scenen

Då uppträder konungenienkel dräkt
och bjuder JohaDna, som stannat kvar,
att kalla sin härskarinna. Elvira kom-
mer, igenkänner Don Carlos, k.en visar
beslutsamt dennes eldiga kärleksförkla-
ringar tillbaka. Då han vill bruka
våld, drager hon dolk, menErnani trä-
der emellan. På blicken och pä hela
uppträdandet igenkänner Don Carlos
bandithöfdiDgen, hvars fader han låtit
alråtta och hvarför Ernani äfven svu-

rit kungasonen evig hämd. Vreda stå
de bägge mot hvarandra. Då uppträ-
der Silva med följe och vill genast
kalla båda till räkenskap, men då han
genom de inträdande vapendragarneer-
far, att han har konungen framför sig
faller han till föga. Carlos föregifver,
att kan endast vill stanna öfvernatten
här och vill skenbart sända bort Ernani
iett uppdrag för att säkerställa honom
för Silva.

Andra akten (Gästvännen):En prakt-
sal i Silvas kastell. Festkören hälsar
Silva och Elvira som brudpär. Då
uppträder en pilgrim och ber omgäst-
frihet, hvilken äfven beviljas. När han
hör, att Elvira om några timmar skall
vara Silvas maka, slår han manteln
tillbaka, och Ernani står för denärva-
randes blickar. Konungen är honomi
hälarna för att gripa honom; men tro-
gen sitt gifna ord vill Silva ej veta af
någon utlämning, utan vill vägra ko-
nungen inträde. Sedan Silva med sitt
följelämnat scenen, erfar Ernani, att
han är dödsdömd och attElvira beslu-
tit döda sig vid altaretvid Silvaa sida.
Bägge öfverraskas af Silva iomfam-
ning, . men gästfrihetens lag är den
gamle helig, och han nödgar Ernani in
i ett hemligt kabinett. Ihärskande

ton fordrar den nu uppträdandekonun-
gen räkenskap, hvarför borgen hållits
stängd för honom, och äskar den flyk-
tade Ernanis utelämnande. Beslutsamt
vägrar Silva, och sedanborgensunder-
sökning visat sig fruktlös, låter Don
Carlos den gamle välja, om han vill
utlämna Ernani eller ock Elvira som
underpant på hans trohet. Efter en
svår kamp går Silva in på det senare;
men sedan alla aflägsnat sig och Er-
nani afslöjar för honom, att dettablott
var ett svepskäl, att konungen själf li-
delsefullt älskar Elvira, svär Silva en
grym hämd öfver sina rivaler. Ernaci
skall genast kämpa med honom på lif
och död; mcii Ernani vill törst förena
sig med honom till hämd på konungen
och först sedan villigt offra sitt lif
På uppfordran af Silva svär han, att
ovilkorligen hålla sitt ord och gifver
honom som tecken pä sitt hårda allvar
ett horn, vid hvilkets ljud han närhälst
själf skall gifva sig döden.

Tredje akten (Nåden): Karl den sto-
res graihvaif i Aachen. Don Carlos
har kommit hit iör att bli vald till tysk
kejsare. Han har fått vetskap om en
sammansvärjning, som han här vill få
reda på, sänder Riccardo med uppdrag
att efcer slutadt val låta aflossa kano

nerne samt därpå med kurfurstarne och
Elvira infinna sig här; därpå döljerhan
sig bakom Karl den stores grafvård.
De sammansvurne träda in, och Ernani
utses att mörda konungen; visserligen
vill Silva köpa hans lott för priset af
hans Iit' och skänka honom hanä horn
igen, men Ernani visar alt tillbaka, ty
hans hätnd står honom högre än hans
lif. Då dundra kanonerna. Don Öar-
103 trädet fram som Karl V, och Eic-
cardo för in kurfurstarna och sviten.
Alla grefvar ochhärtigar bland de sam-
mansvurne äro hemfallna ät bilan, de
andra vandra till fängelset. Nu afslö-
jar sig Ernani som Don Juan af Arra-
gonien, grefve och härtig och grand
af riket, samt önskar bli afrättad med
de andra ädlingarna. Men på Elviras
erinran, att medlidande bör vara en
kejserlig företrädesrätt, förlåter Karl,
som lämnar alla sina ungdcmsdårskaper
bakom sig och vill blifva sina stora
ättefäder lik, samt förenar Elvira och
Ernani

Fjärde akten (Masken): En terrass
framför Ernanis slotc i Sevilla. Kören
jublar öfver den fullbordade förmälnin-
gen och skingrar sig. De nyssförmälda
uppträda, lyckliga öfver sin ändtliga
förening. Plötsligt höres en hornstöt,
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4.
BODEGA ESPANOIA

Spinnvisa

46:te

gifves

Paus

Paus

som finnes är
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Eric Sundströms Fabiansgatan 27, hörnet af Norra Esplanadgatan,isammahu« som Nordiska Bosättnings^1

Fotografiatelier. tillfälle att i ännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder i deras fordringar på ett första«» s9e
"!



AXEL PiHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj iFans l»y».
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Herrar Akademiei
Obs.!

IStudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

RESTAURA\T!«fKaserngatan
"

9 w^fe
Fullständig restauration! a|

Öl på seidlar arma portioner m.m m-M SLJ
E. Ivanoff.

J. NEC ANN.
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
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland fdr
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.Illustrerade kataloger på begäran.

l^Uexandersgatan 50.Hl rehnbergEM
ÖB S.! Fullständig garanti

ALEXANDERS TEATERN.

<3talionsfia ©por an
Eegie: A Lukowitsch

Söndagen den 30 Januari kl. 7y2 e.m

gifves

CARMEN.
Opera i 4 akter, musiken af Bizet

Personerna
Carmen S:ra Dovani
Don José, sergeant S:r Signoretti,
Zuniga, kapten Lamarea
Morales, sergeant „ Borlini
Escamillo, toreador „ Pimazzoni
Michaela, bondflicka S:ra Colombatti,

Dancairo
smugglare

iS:r Petruccio
\ „ Tibiletti.Remendato

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

Handlingen försiggår iSevilla (Spanien)

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

kesteriHelsingfors

Börjas kl. xj% 8 e. m

JULIUS SJÖGREN
♥i Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

IYlle- och trikotvaruaffär.Itt *
«c Välsorteradt lager. Billig-a priser. >t

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 maskinstickning emottagas. FiOSSa-appa-
rater å Fmk 8: — jämte tillbehör hos

TE NEOVIUS,
Mikaelsgatan N:o 2

Ständigt lager af färdiga
BABHKXÄB£R.

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2

K. F. Larsson,

C. E. LINDGREN's
Borst- c£o Ponselfatorils.

Bödbergsgatan 5). BUTIK Alexandersgatan46.
Centrals hus

lönta tillvärkningar iparti och mi-
irsäljare erhålla högrabatt. Order

Kekommenderar smapnsbeM
nut till billigaste priser. Återf^från landsorten expedieras prompt

O E. L NOGREN.
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Märkning
och alla sorters tapisseri-
arbeten utföras af

Sally Wredenberg.
LillaRobertsgatan 1, 1 tr. upp

rata prise:
Specialite;

Guldbroderi
öppna

Samßréni étesfauranl

Ledig annonsplats.

och förfärad sjunker Ernani samman.
Han minnes sin ed, och då tonen upp-
repas ber han Elvira aflägsna sig. Nu
först har lusten att lefva vaknat hos
honom och nu skall han dö! Silva upp-
träder, maskerad, och öfverräcker åt
honom hornet. Ernani söker röra den
gamles hjärta, men obevekligt räcker
honom Silva dolk och gift,mellan hvilka
han bör välja, ty mannaära känner in-
gen annan utväg. Då störtarElvira
in för att iböner bestorma den gamles
bjärta; förgäfves,kall och hotande står
Silva obeveklig. Ernani dödar sig,El-
vira sjunker sammanöfverhan3lik,och
■ned Silvas triumf, att det hatade paret
är tillintetgjordt, slutar operan.

-«">—

En lag mot älskog

För att skydda unga studerande da-
mers dygd och gifva deras tankar en
alvarlig riktning, har staten Virginia i
JNordamerika nyligen promulgerat en
lag, som förbjuder en hvar mansperson
att inlåta sig inågot som hälst förhål-
lande till dessa unga kvinnor, vore det
så af oskyldigaste art.

Lagen går t. o. m. så långt, att den
föreakritver en plikt af 100 dollars för
h varje man, som följer en ung kvinna
'iil eller från föreläsningarna, förutsatt

att han ej kan bevisa sig vara hennes
broder eller fader. Tillskrifver han
henne ett bref däri orden Bkärlek" el-
ler „älskar" förekommer, hemfaller han
till böter på minst 25 dollars. Och
.-"kulle han slutligen varasamvetslösnog
att göra henne sin kur på offeutliga
ställen eller t. o- m. ienskild umgän-
geskrets, skall detta lilla nöjei fram-
tiden komma att stå honom till antin-
gen böter på 50 dollars eller vid bri-
stande tillgång" — 3 dagars fängelse.
Hans afsikter må hafva varit huru he-
derliga som hälst.

Häremot finnes det äfven paragrafer
omfattande straffbestämmelser för unga
damer, som vid förbigående på gatan
sända herrarne alt för varma blickar
eller på annat sätt uppmuntra till„flirt".

Af alt detta skulle det nästan tyckas
som om utsikterna för poliskassan i
Virginia vore synnerligen lysande och
antagandet föreligger att den inom kort
skall blifva öfverfyld.

-«""►-

Notiser.
— Om sångerskan miss Sybil

Sandersons giftermål med den för
sin rikedom bekante kubanen mr An-
tonio Ferry, bl. a. ägare till ett utom-
ordentligt kapplöpningsstall, meddelar

en utländsk tidning att vid bröllopet
närvar endast den intimaste familjekret-
sen för att undvika att väcka en alt
för stor uppmärksamhet. S:t Sa-
cramento systrarnas klosterkyrka, där
vigseln ägde rum, var pä det rikaste
smyckad med orkidéer, crysanthemum,
palmer och ormbunkar och erbjöd en
sagolik anblick. Bruden bar en kastan-
jebrun dräkt, en praktfull spetsslöja
och dyrbara juvelsmycken; brudgum-
men, en mörkhyad man af spansk typ,
var iförd den förnäma kubanens hög-
tidsdräkt. Efter den legalaakten hvar-
ur framgick att Sybil Sanderson född
1865 i Sacramento, Kalifornienoch An-
tonio Terry född 1867 iCienfugos,
Kuba, förklarasigvilja ingåäktenskap",
förrättades den kyrkliga ceremonin af
pater Odilon, som därvid höll ett syn-
nerligenhjärtligt tal tillbrudparet. Den
framstående sångerskan, som några da-
gar förut öfvergått från den anglikan-
ska till katolska kyrkan, kommer att
oaktadt sitt förnäma giftermål foj tfa-
rande ägna sig åt konsten.

Centraiteatern iKristiania har
inköpt rätt till uppföraode af Gerhart
Hauptmanns Väfvarene" och Den
gjunkna klockan",

— Litterärt pris. Det ur italien-
ska statskassan utgående ärliga täflings-
priset 2,000 lire för de bästa inhem-
ska dramatiska arbeten under året, har
af den därför nedsatta pröfniugskom-
missionen föreslagits att för år 1897
tilldelas: 1,000 lire författaren Marco
Praga för komedin Modren", samt
500 lire ät hvardera: Dante Bichi för
ett enakts stycke „Gyllne bröllopet1'
samt Giammino Traversa för hans lilla
pjes Armbandet"., Armbandet". Kommissionen har
tillika hemställt om att det af förre
kulturministern Gianturco gjorda för-
slaget om sagda pris indragande för
framtiden, ej mätte föranleda till nå-
gon åtgärd vid stadfästandet af detta
års statsbudget.

—
rÄran". Iden af direktör Bo-

nasera leddagrekiska folkteatern iAten
uppföres f. n. Sudermanns Ära" med
stor framgång. Hr Bonasera har själf
värkställt styckets öfversättning, som
säges fallit särdelen väl ut.

* "<► »

<a"
O
O

(f)
TT
O:
3

5.CD
<§a
3P

53" 2.~~
O"

-*.Q:O: o
tu 2>

Ii
0

13
■■■■■

(Q

oo
3"

aren' hvilken är tillökadmed nya och eleganta å
bete. pr;s för visitkortsfotografu-/Fmk 6 pr. dussin

Hesöls.! Besök.!

THERMES' SALUHALLARTpj
Alexandersgatan 19

— Hagasundsgatan2^^^^^^^^^^^^^H
Subbassementvåningen. Hufvudingång från HagasundsgH

Försäljning af alla slags matvaror, frakter, konserver m. m. till mode-

/&/A/a Lindfors
Vt
as

<1vIMnMMr I

09
W
Sse

Berggatan 10.Helsingfors

Helgfria dagar 7 f. m 10 e. m. Söndagar 7— 9 f. mSaluhallarna
och 6— lo e. ni,

Ledig annonsplats

Största urval
Ledig annonsplatsGlasvaror

Till billiga priser

&£ya glasmagasinet
3

OBS:
Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affären

olåA JkhMJUåJLd*.

lekorationsföremåloch apparater, är därföre i Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.

Fotbehandling1

meddelas af Agnes Johann-sen utex. från Kongl. HofFältskär Ch, Berggren.
N. Esplanadgatan 27,

1trappa upp.
Telefon 83.
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{g| Franska Lifförsäkringsbolaget gjv

ILUR B Al NE,|
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

!§S| Garantifonden: 98 miljoner Frcs. g/fy
Bolaget meddelarfördelaktiga'försak-ggY|

ringar af alla slag. Genom samarbete med js^|v^ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- Sgjj)
(ÄJ| baiue et la Seine beviljas de försäkradevid $5J\

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, ]gj?
(jÄp hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- |2j)
(j(ö| säkrade och hans familj, som ock de per- Äg«

söner, med hvilka han står iaffärsförbin- Säg
delse för den oundvikliga förlust, som en

(Öft sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- jjgjt)
ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- s*^v>^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant,

(^§ premierna för hela sjukdomstiden och utbe- 095)
talar 8/4 a^ kapitalet,om sjukdomen är obot-

>S» lig och resten vid dödsfall. <0)
(S& Bolaget L'Urbaines försäkringar äro @h

därför särskildt att rekommendera för her- S?(jg? rar affärsmän, då det gäller att säkerställa(^ större affärsföretag genom lifförsäkring, ggft)
fåW emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- *§£?
VSS? samma störingar svårare sjukdomsfall all-
(®l ''^ med'öra och hvilka ofta nog bringa bor- &R,
I«qL ges- och förlagsman stora förluster.
v!^ För dessa väsentliga fördelarerfordras

icke några extra premier utan endast att @Sh
;!§f den försäkradeafstår från den årliga vinst- *3s?
fifåk Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. &fo

§ Qarlvon <$inorrinq. ||

t, 8 3§
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ALEXANDERS TEATERN.
<3faliensfia (Bpsran

Eegie: A. Lukowitsch

Måndagen den 31 Januari kl. y* 8 e.m

Första debut af den nyengagerade tenoren
S:r Degrandi

gifves

EEIAII
Opera i4 akter, musiken af Verdi

Personerna
S:r Degrandi.

Pimazzoni
Ernani, röfvare
Don Carlos, hertig
Grefve Silvio, . Beltramo.

Petrucoio
Tibiletti.

Don Richard, hertigens vän
Jago, Silvios vän .
Elvira ....... S:ra Baccei
Giovanca, Elviras väninna Nicolini

Pager, kavaljerer, graiinar, tjenare, röfvare,
soldater m. m

Handlingan försiggåri Spanienunder Karl V:s tid

Börjas kl. J/2 8 e. m

w@ EOLC6

för munnens, näsans 0. hudens vård.

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52
Helsingfors

■ a

TEL KAMP.
Måndagen den 31 Januari 1898

program.
Wien-Berlin, Marsch Schrammel
J'y pense a toi, G-avotte Eilenberg

3. Arm in Arm, Mazurka Strauss
4. Ouveture zu Edelweis° Komzak
5. Dolores-Walzer Waldteufel.
6. Puppenhochzeits-Marsch Lecocq.

Innehaivarc:E.Nyberg,

Giner <& Spirituösa.

Brefpapper Åug. Luäv. Hartwa:
Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager a' ut-

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

Telefon 169
olinierade.

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

Firmatryck utförts billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat15.

HO
Söndagen den 30 Januari 1898

"program:
Jagdabenteuer, Marsch Schraramel.
Steplianie-G-avotte Czibulka.
s' Herzklopfon, Polka Kremser,

Marcia orieatale Fisoher.
5. Dorfschwalben, Walzer Strauss
6. Fragmente avs nßxoelsior" Marenco

W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg

J. C. MiEXMONTAN

«WB»

52. Telef. 2178. Helsingfors.

IKongl. Karolinska Institutets|
@ Bakteritilogiskajjakratoiiiim. Q
&% På begäran af Tandläkaren Herr A. f\Jjf Lenhardtson har jagundersöktett afhonom V*

sammansatt munvatten, kalladt QQ Albin Lenhardtsons fi
G STOMATOL S

och får häröfver afgifva följande intyg:
Q 1. Lösningen är opalfärgad och tillreak- Ä
35 tionen svagt alkalisk. Yr
Q 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen QÄ ic/ce giftigt. X
3f 3. Den förhindrarunder entidafminst Vf%D 24 timmar syrebildning imjölk. Qé. den värkar upphörandeeller högst fi\2E väsentligt hämmande af förruttnelse- JfV/ prosesser. Q#Ä 5. Den dödar kolerabakterierpå % Ä
3C minut samt tyfoidfeberns,difterins och jrVy* rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, Q6 Den dödar utspädd med 2 delar (&
3t vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- YrO nut, rosfeberns och difterins bakteriepåmin- ©Ä dre än 2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie (S
3C på 3 minuter. VJ

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifila medlet t?#J^ sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildning och för- f\V# ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstör sjuk- wff^ domsbildande bakterier,somdärstädes kunnaförekomma, f\Yr måste jag på det högsta hos allmänheten förorda V/J^% dess bruk.
Att det samma äfvensom yttre medel imångahän- \f^seende böräga en vidsträckt användning framgårosökt /^Va»' af dess ofvan anfördastarkt bakteriedödandevärkan. %^

Q Stockholm, den 6 April 1895. Qq . ii;i 9̂ iiAaiaii opi Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet. /J\

Ledig annonsplats.

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Glogatan 4.

Fönstervadd.
Fönsterkitt.

Lohses parfymer.
Heleolin (Råttgift)

Viol tvål m. in.

Tisdagen den 1 Februari 1898

Wien-Paris, Marsch.
Lanoiers

Das Haidegrab
Abendsterne, Walzer
Largo
Fantasie avs Hugenotten"

"program:

b ReinckeJi

H-öls.
Sadu a 20 p:i

Elvira a 15 p.i.

Reine de Hol-
lande a 15 p:i.

hos

Ertl,

Mehler
Hauser
Lanner
Handel
Meyerbeer.

CQ

O
=3

P5
CO

P9

5
2<=

z-
o"
tn>-

:O

s*

7. Ouverture zu Dichter & Bauer"
8. Grubenlichter, Walzer
9. Fantasie avs nPajazzo"

10. The British patrol
11. Nordisches Bouquet
12. Weana Pascher, Marsch

Suppé
Zeller
Leoncavallo.
iiSOll
Schwarz.
Hornischer.

"vf<WlS<p

7. Wiener Leben, Walzer Komzak, Ouverture zuZampa"
8. Zeitschriften-Potpourri Urlaub, Weana MadFn, Walzer
9. Ave Maria Gounod-Bach Scener avs Coppelia'

10. Pantasie avs Rigoletto" Verdi Bohéme-Polka concet.ant
11. s' Drah'n, Wienerlied Kunsch Kunstlerreise, Potpourri
12. Jockey-Galopp Strauss Castaldo-Marsoh.

C. GOHLK.
Lamp-, Galanteri- & Kortvaruaffär #»—

en gposs; en detalj.

Herold.
Ziehrer
DelibeS,

Felix,

Schwarz.
Nowacek.

tak,
OBS.! Saison Vfneaufts in/ionuia. OBSJ^^åt^orés", <£afi~, ocfi <3ieåes{allampor,\ OBS.! PartilamOOrl

Kupor, Brännare,
"

& bords,^^^H
allaslags laraiDtilllDoliör

mr störstasortiment. -m® lampglas, veke]
Brons och KristallLjuskronor,Kronor för gas & elektriskt OBS.! (Återförsäljare erh&UsAljus, Lampetter, Väggarmar, Lampslöjor, Skärmar: siden, j störstamöiliaa ra.ha,tt\ Icrépe, satin. JU «*"«**>*>/. g

0... . i * i
billiga Bordslampor, Wunderlampor, Alaba-

DlOrSta UrVal Amplar sterlampor. Nytt! Superbalampan" (största ljuskraft),
extra,fina,och"toillisa

' Lykt°
T
r/ lailternor, Prismer, Ljusmanschetter.)

ti från Fmk 6 8'" rundbrännar^ i. „"? ."Ska Terracotta Va«er, Fat & Figurer, Franskaluran rmK o. g runaorannare.) ¥ och Bohmiska Bisqvit & Porslins Figurer.

vagg
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