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LIFFÖRSÄKRINGS AKTIE BOLAGISTETTIN. p r̂H Qfarn^r—
■ __, Generalagentur förFinland, Hagasandsgatan ?■.

* ClQ.» OXdlllCl.

é?i OQmm~<fålaået
A. W. EKLUND & C:o @eor£ Wifisfrom

Skilnadsgatan 19. Telefon 310. Skrädderi-E tablissement
Välsorteradt lager af Östra Henriksg. N:o 1.

Argos hus.—= Håller fin finaste material.=—Viner & Spirituösa
billigapriser. Elegant snitt.

Prisen beräknas billiga.

N:o 47 1897.
DANIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

SVENSKA TEATERN. SUOM. TEAATTERI.
Fredagen den 17 December 1897

kl. 7,50 e. m Perjantaina Joulukuun 17 p.1897
För andra (14:deJ gången

Lika mot lika.

Hr Riégo.
Prk. Tschernichin.

/Fru Stavenow.
\Frk. Bonnevie.

Klapproth
Ulrika Sprosser, hans syster
lda \ hennes döttrar.FransiskaJ
Alfred Klapproth . . . . -Hr Öberg.
Ernst Kiesslrag, målare...Hr Lindh.
Fritz Bernhardy Hr Castegren.
JosephineKrliger,författarinnaFru Bränder.
Sehöller, f. d. musikdirektör .Hr Kahlson.
AmeliePfeiffer, hans svägerska Frk. Backman.
Fredrika, hennes dotter. . .Frk. Liljander.
EugenRilmpel .
Gröber, f. d. major
Jean, uppassare .

Mli I i in I
IIIi' Malmström|HrPreclitH

dagar.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. !<■

S:r L. Signoretti.„ C. Pimazzoni.
S:ra Y. Colombati,
S:r Morini.„ Tibiletti

Hertigen
Rigoletto, hans narr
"Gilda, narrens dotter .
Grefve Monterone .
Grefve Geprano . . .
Grefvinnan, hans gemål

"°} ■ ■

Sparafucile,bandit .
Magdalena, hans syster
Pågen. . "

S:ra Coletti.
/S:r Vecci.
\ „ Petrucio
„ Lamarea,

S:ra Core°;i.
„ Baubini

Giovanna, Gildas sköterska „ Nicolini

Kostymerna från Fru Bergers etablissementi
S:t Petersburg.

Med benäget biträdeaf Filharmoniska sällskapets or-
kester iHelsingfors.

Börjas kl. Va 8 e. m

O"» f Fotograf SUNDSTUOMS annons
■MM " å andra och tredje sidorna.

& Lifförsäkringsaktiebolag:
Hotel Kam

3acob CiungqDists Totografiska Jltelier
jJkxandcrsg. 19 (ittfl- fr. fiagasundsg. 2.)

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

G. F. CARLÄNDER.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

Lager af fina äkta
Viner, Cognac, Liköver & Rom

Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat. 43

Specialité: CRAVATTER,

Komedii1akt af Siraudin. Öfversättning,
Regie:Mauritz Swedberg,

Personerna:
Alfred Coq-Heron Hr Swedberg.
Zuzanne de Montaubin . . .Fru Bränder.
Clara, hennes kammarjungfru Frk. Backman

Händelsen tilldrager sig iParis.
För andra (ll:te) gången:

Tokerier.
(Pension Sohöller.)

Farce i3 akter af. CarlLaufs. Fri öfversättning,
Eegie:Mauritz Swedberg,

Personerna

10 e. m

Hoffolk.

SKÅNE", Brand-
Alla dagar

Middagskcu 11I^HHHHHHHHHI^H
från ki s e m. Wiener Damorkestern J. C. jScnwarz.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Fredagen den 17 December

ALEXANDERS TEATERN.

tSfaliansßa (Bperan
Eegie: A. Lukowitsch

Fredagen den 17 December kl. 7 lfa e. m
gifves

Opera i4 akter. Musiken af Verdi,

Personer Ei ole naytantoa.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3,

Kp /^ JOI 11 Första Ateliern !tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis,) pi j O
L \|QnIhOV*fY A"apa Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk Pr duss H OT-O(TY*^1.L. oLdlllUtJig H|!1S|111)(O|.S „,.„„,,„„„„.„,7. ruuu^icti.

J.I.Wiokels
TIIHÅMEL.

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

Alton Lampmagasinet
innehafvare

Viktor Rijdman.
Största specialaffär

för Lampor, Glas,Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-

lemn & Beiizin.
Billigt iparti & minut,

AXA LINDHOLM— -4* Elektriska, "►
—

Ring-, telefon-, belysnings- o. inbrottsled-
ninaar uppsättas o. repareras erkändt
billigast af Nic. Antipin, Nylandsg. 34.
T. 897. H:fors Säljer: Ring-, telefon-
o. belysningsmaterial ovilk. billigast.
Lemnar kostnadsfdrslag och priscou-
ranter gratis.

Alexandersgatan 7. T. 638
OBS.! Enda specialaffär.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Äkta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.N. Esplanadg. 37. Telef. 1727,

Unionsgatan 17

Juho WirtanensYälsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af Dr Lahmanns

underkläder. SKOAFFÄR.Ensamförsäljn. af Jouvins &
C:o's i Grenoble världsberömda
handskar.

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

ALon Lamppumakasimi
Omistaja

Victor Rydmaa.
Suurin erityis liike

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

stenvaimuja, Petroleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain ja vähittäin.

MA.GA.SIN I>U JVORJD.

CT> TIVT£T?WTIÅTTTj Fotografisk Atelier., Jk " XJ1 X J^-X-iÅll ÅFJäkJUkMå Porträtter ivisitkortsformat å 6 IMIJk, pr duss.
N. Esplanadg. 31

(Catanis hus.)
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Firma H. ELLMIN
9 Alexandersgatan 9,

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan z. Telefon 491,

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

Sallader, Lök,Svamp, Gurka, Äppel.
Kraftkött,Saltade Eiskor å 5 och 10 kg. kärl.
Uleåborgs iskällar Lax å 1/ls kärl.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.
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CLEVELAND.
Följande tre omständigheter ställa Cle-veland-Vélocipederna betydligt framfor

alla andra velocipeder, nämligen:

BADINRÄTTNING ».
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg
Hilda,Lönngrens

Damskrådderi
Kaserngatan N:o 26

af resp. hunders egna tyger såväl
enkla som elegantaste

pg|~ Hamlzlädninffar. ~Ug

Modernt och omsorgsfullt arbete garanteras

JOSEF WIBERGS
-♥Ångreningsanstalt

för fjäder o. dun

Begagnade Fjäder & Dun ängrenas och be-
frias absolut från all orenlighet. Fjädren kan in-
lämnas till affären Öst. Henriksgt. N:o 9., eller
telefon 5 10, då den afhämtas på begäran

Josef Wiberg.

Jul-skinkor
och

Jul-tårtor
erhållas på, beställning i

Uleåborgska Charkuterihandeln
Högbergsgatan 45,

Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
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Burvell-lagren, hviika äro gjorda
af det finaste värktygsstål samt svarf-
vade och härdade med den utomordent-
ligaste precision. De äro oslitbara, ab-
solut damtäta och kunna aldrig justeras
för hårdt.

Clevelands Clincher- ringar,
hvilka äro fastade vid kombinerade trä
och alluminium skenor. Hjulen blifva
sålunda utomordentligt starka och. rin-
garna de mest elastiska.
Cleveland kedeil är den enda ked,
ihvilken stiftet och blocket äro abso-
lut härdade och den är därför under-
kastad slitning och sträckning ilångt
mindre grad än någon annan ked.

Brandt & Blomberg,
Helsingfors, Mikaelsg. 19.

mmrnmmwumwim
OPERAKÄLLAREN.

Filharmoniska Sällskapet

28:de
"populära konserten

gifves

Lördagen den 18 December kl, 1/z8 e. m

Societetshuset

Program
Ouverture till Pique Dame Suppé
Dolores-vals Waldteufel.
Träumerei Schumann
Polonaise Chopin

Paus

Ouverture till Prometlieus Beethoven
Polonaise N:o 2, iör violin Wieniawski

(Hr Willy Neumann.)
Fantasi ur op. Faust" Gounod

Paus

ZugderFrauen ur op. Lohengrin" " Weber
Ballade ur op. Kung Karls Jagt" Pacius
Moment musical Scliubert,
Björneborgarnesmarsch

Den enda värkligt praktiska SKBIFMASKIN
som finnes är

HA 3131O ND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien

Hagelstams bokhandel
(Hotel Kamp.)

"Iulexf»osition.
Nya böcker:

Nya Utvandrarehistorier af Konni Zilliacus
Fmk 3: 50.

Ungdomsliteratur:
Nylandska folksagor, bearb. af H. "Westermarck,

illustr. af A. Federley, Fmk 4: —
Konung: Arthur och hansRiddare,Brittiska folk-

sagor. Inledningaf C. G. E., Fmk 3: 50.
Fanan af Jules Clartie. Öfvers. af Ellen Nervänder.Illustrerad, Fmk 2: 25.

Julbocken, illustrerad barntidning, Fmk 1:50(0
R
R

0
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Rigoletto
Opera i3 akter. Text enl. ViktorHu-gos Le roi s'amuse" at F. M. PioveMusik af G. Verdi.
Uppförd första gången den 11Mars

1851 iVenedig.
Första akten: Stor fest idet her-

tigliga palatset. Under aftonens lopp
delgifver hertigenBorsa, att han,itrots
af sin tidigare kärlek till den sköna
grefvinnan Ceprano, förälskat sig i en
ung flicka, som han lärt känna ikyr-
kan. Detta oaktadt försöker hertigen
under menuetten vinna grefvinnan och
Eigoletto retas häröfver med grefven,
men tystnar, då Marullo underrättar
vännerna att han, Rigoletto, har en äl-
skarinna, som han alla nätter besöker.
Dock fortsätter Eigoletto snart åter med
sitt skämt och uppmanar hertigen att
aflägsna grefven af Cepranoföratt vinna
hans grefvinna. Detta anslag höremel-
ertid grefven och svär hämd, för hvars

utförande han inbjuder sina vänner till
sig. Midt under festen intränger gref-
ven af Monterone, hvars dotter blifvit
"örförd, för att fordra räkenskap af her-
tigen, men bemötes blott med hån och
sitande skämt af Rigoletto och bort-
iores slutligen fängslad, förbannande
den hjärtlöseho&arrea.

Scenförändring. (II akten:) Gata från Därpå stiga de öfVer muren, öppnanviiken Rigolettos hus genom en mur dörren inifrån och bortföraGilda hvarsar atskildt. Natt. Rigoletto kommer hjälprop föranleder Rigoletto att lösatillintetgjord genom förbannelsen och bindeln. Till sin förskräckelse ser hantrattar Sparafucile, som erbjuderhonom sig grymt bedragen och sedan han öf-sma bandittjänster. Lämnad allena hå- vertygat sig om att Gilda värkligen ärnar han sig själf och sin tjänst somnarr, borta, störtar han vaamäktigt nermen lugnar sig dock och inträder ge- Andra (III) akten: Sal i slottetnom porten till sin dotter, som flyger Härtigen erfar af sina kavaljerer atthonom vänligt till mötes. Duett. Nar- Gilda ej har en aning om af hvem ochren förbjuder sin dotter att åt hvem hvart hon blifvit bortförd och skyndardet vara må nämna något om sitt stånd sig omedelbart
'

att lugna flickan, hvil-°C
TT

n*mn- ken han tror sig värkligen älska'. Tillunder det han spejar ut genom por- hofherrarne kommer Rigoletto, som spe-ten tor att lyssna, om någon fianes, lar narr, ehuru förtviflan om dotternsom Uan hora dem, smyger hertigen söndersliter hans hjärta. Ändtlio-en tarobemärkt sig _in Och, efter det Eigo- han mod till sig, och bönfaller hos hof-letto lämnat sm dotter, gör han henne mästaren om att återfå s n dotter. Medsin förklaring. Stor kärleksduett, våld vill han intränga till härtigen, tyGilda har länge älskat den unge man- han förmodar att hon blifvit hittördnen som hon sett ikyrkan och antog dä plötsligen Gilda genombryter ked-
om or11 t i w JÖrSäk "« J'an af de * -gen åttondeoch vill med
och T d

g-
u

g6r han af
'
Sked' Sin fader lämna salen- B'*" allena

pan t! V B6/ UPPför trap> med Rigolett° baratUr hOQ
-

h^m sompan till sitt sofrum. Lnder tiden haf- vunnit hennes kärlek ikyrkan ock be
för foTThT^Mlat Big Utan

- käQner att hon" först fått veta hy tnskörl i\ h0* t:Or:\mZ°1^ han värkligen ar. Rigoletto sök r tro
mer tm

°
t
RlgOlf to' som/^nkom- sta henne, men svär tnom sig en bo-me till platsen beratta de, att det dig hämd och styrkes yttermera isittgaHer Cepranos hustru och förbinda beslut, dä han nu ser gre^naf\£'t?I'1'"" '"' V;tk:;t'-- '-r-'H till l;ll,

Tredje (IV) akten. En mur skiljer
scenen itvå delar, på ena sidan gata,
på andra Sparafuoiles rum med balkon.
Längs gatan kommer Rigolettomedsin
dotter, som här hemligt spejande vill
öfvertyga sig om huru trogen hennes
älskade är. Hon ser hertigen inträda
till banditen. Scrax därpå inträder
Magdalena, gatudanserskan,hvilken tjä-
nar sin broder med att locka kunder.

Världsberömd kvartett, ihvilken a
ena sidan framträder härtigens och dan-
serskans lättfärdighet och a andra si-
dan Gildas förtviflan och hennes faders
hämdbegär. Eigoletto försöker öfver-
tala sin dotter att ikarlkläder fly till
Verona, dit han lofvar följa henne i
morgon. Hon anar ca elak planafsin
fader, hvilken ock, sedau Gilda gått,
gifver iuppdrag åt Sparafucile att rödja
hertigen ur vägen och betalar häliten
af blodspengarna på förhand. Därinne
lägger sig hertigen till sängs, ty ett
oväder har utbrutit. Han skall lägga
■sig på balkonen och Magdalena far i
uppdrag att skaffa bort hans vapen.
Gratusångerskans bönatt rädda den unge
mannen tillbakavisar Sparafucile, ty ef-
ter hans begrepp om banditära bör han
vara trogen sitt löfte. Men därjämte
antyder han att om någon annan till-
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BARALD WASASTJERNAS Bloms terhai

Eric Sundströms
Fotogrnfiatelier.

förfärdigar

del, SKILNAOEN 4.
BODEGA ESPANOU

Helsingfors.
Försäljningiparti och minut afendast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

Barngardereben
Högbergsgatan 45, Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

ÖB S! LobLalomtaytot.

M fKAUTSCHUKSTÄMPELFABRIK.ÖI

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29,

Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINER
såvälpå flaskor som litervis från fat.

i.sta Klass IB
3 Ä

Fabiansgatan27, hörnet af Norra Esplanadgatan, i samma hu« som Nordiska Bosä'
tillfälle att i ännu högre grad än bitti!» tillmötesgåärade kunder i deras fordringar på ett för.
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AXEL PIHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch, (iuldmedalj i fans 188a.

u

tli

skidor
Öfvertorneå
Haapavesi modeller
Kajana

till billiga pris

§0T Urvalet stort. nM
JLlla skidtillbehör, s.s.

remmar och stafvar, erhållas likaledes
hos

Aktiebolaget
North European Cycle Export C:o.

Mikaelsgatah 17

!!Julskinka !!
som välkändt, utmärkt delikata, m. m. finnes hos

J. Neumann.
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

ALEXANDERS TEATERN.

*3faliensßa ®peran.
Regie: A. Lukowitsch,

Lördagen den 18 December kl. Va 8 e. m
gifves

LUCIA.
Opera i3 akter (6 tablåer); musiken af Donizetti

Personerna

Lord Henrik Aston

Raimond, förmyndare för Lucia

ti 10 e. m. Söndagar 7— 9 f. naSaluhallarna öppna: Helgfria
och 6— lo e. in, Helsingfors, Berggatan 10,

BamSrini cfiestaurant Ledig annonsplats.

7 f. m,

JOSEF WIBERG Största urval

GlasvarorTapetserare & Dekoratör.
9 Östra Henriksgatan 9 billiga priser

i

cftya glasmagasinetMöbeltyger, Gardiner, Mattor.
Stoppningsmaterialer.

Fjäder, Dun m. m. Mikaelsgatan 3.
vid Sidornwska affären

Beställningar i allt hvad till yrket höremotta-
gas och utföras med omsorg samt till billiga priser. OSKÄR AIIXBII.

rlo Conradis Advokat-Byrå "—^SSS" 1asVicehäradshöfding laai

T. WINTER.
Tapetserareaffär Skilnadsgatan19.

Telefon 1870.Rekommenderar sitt välsorterade lager afTammerfors
Tapeter ff Bårder.

Ekpanelmöbel,Divaner,Rullgardiner, Gardinlister<V Rosetter, a/censorn Tagel, Fiber. Fjäder och Dun.

Fotbeliandling-
meddelas af Agnes Johann-
sen utex. från Kongl. Hof
Fältskär Oh. Berggren.i

N. Esplanadgatan 27,
1 trappa upp.

Telefon 83.

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

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti.

Besöb.!

Försäljning
rata priser

Lucia

Edvard

Lord Arthur

Alisa

Norman

a

0

O Till
Lager af

H 3
OBS:

u
falligtvis skulle infinna sig midnattstid,
denne finge dö istället för hertigen.
Hela denna scen har den ikarlkläder
klädda Gilda hört, och klappar raskt
på, ty hon har beslutit att rädda den
älskade frän dcden.

deras arbeten. Så berättar han äfven
om huru Sarah Bernhardt en kvällnå-

gonstädes iAustralien spelade Kamel-
iadainen", hvaraf de goda innevänarne
knappt nog förstodo alls någonting.
Hon tycktes denna afton vilja konma
ifrän det hela fortare än någonsin och
talade sä fort och vårdslöst att slutli-
gen en af de medspelande tillät sig att
säga, det helt säkert ingen människa
skulle kunna första henne om hon ej
saktade farten.

— Inga anmärknin-
gar" —

svarade Sarah
— „säger Ni

ett ord ännu, så dör jag redanitredje
akten". Och hon var värkligen nog
djärf att sä utan vidare utföra denna
hotelse och krepera" itredje akten.
Också fru Eéjane är ej så alldeles nog-
räknad med författarens rätt. Hon har
visserligen ännu icke gasterat så långt
borta som iAustralien, så att författa-
rens till de af henne spelade styckena
ännu kunna nå henne ganska lätt, så-

som t. ex. Mr. de Porto-Riche, förfat-
taren till Amoureuse". Han fick en
dag pä omvägar nys om att fru Re-

"
N Då Sparafucile öppnar för den klap-

pande och ser en man, håller han sitt
ord till sin syster och stöter dolken i
Gildas bröst. Strax därpå kommen
Rigoletto för att erhålla sitt offer, som
tan själf villkastaifloden. Menplöts-
ligt hör han hertigen sjunga sin sorg-
lösa melodi. Han rifver förtvinad om-
höljet frän den liflösa kroppen och igen-känner sin dotter. Isin förtviflan er-
känner han sig själf laafva varit orsa-
ken till Gildas mord. Medveten om att
Monterones förbannelse gått i uppfyl-lelse störtar han öfver sin dotters lik.

Q
NI

-4^

Författare och skådespelareeö Keodonymnen „Sganarelle" (=Pran-
omtalar i Pariser tid-

■n nTempsu bl. a. huru litet de
8" stjärnorna" som resa verlden
omkring på gästspel, öfverhufvud re-
spektera författarene eller i allmänhet

c:sque Jane, — som annars istycket har en
af sina förnämsta glansroller,

—
hade

för afsikt att stryka hela tredje akten,
som ej behagade henne och hvari hon
öfverhufvud ej någonsin utmärkt sig.

ren. hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremål och apparater, är därförei

etc- Pris för visitkortsfotografw/Fmk 6 pr. dussin.

Utan att länge betänka sig lät Porto-
Riche rättsligen förständiga henne att
*pela stycket oafkortadt. Pjesen stod
redan upptagen på spellistan hvarför
fru Réjane också var tvungen att upp-
träda istycket sådant det ursprungli-
gen vf.r claifvet. Men från och med
den dagen blef nAmoureuse" nedlagdt,
naturligtvis med kommenterande tid-
ningsnotiser att man nödgats därtill på
grund af de stora kostnader uppsätt-
ningen medfört och den ringa inkomst
stycket gifvit. Detta viste man nog
inom invigda kretsar icke vara fallet,
men likväl och det endast för en
förolämpad stjärnas" skull, går Pari-
serpubliken under denna vinter miste
om ett af repertoarens bästa och in-
tiessantaste stycken. Sganarelle" är
emellertid elak nog att jämna vägen
för Porto-Ricke till Comedie francaisei
det han på det varmaste uppmanar
M:elle Bartet därstädes, att sätta sig
in i den, hittils ensamt af fru Réjane
uppburna glansrollen. — Genomför
Sganarelle" detta förslag — och han
har tillräcklig auktoritet därtill

—
så

kommer fru Réjane därefter ej att
hafva skrattarene på sin sida.

~~^**^~~

Notiser.—
Javotte" är namnet pä en ny

balett af den kände franske kompositö-
ren Saint-Saén^i. Baletten har i da-
garne uppförts på nThéåtre des Arts"
Rouen och där gjort stor lycka.

— Den nya operan Die Halli-
ger" af Friedrich E. Koch, som eröf-
rat ett af Luitpold-prisen, väckte lifligt
bifall vid första uppförandet å Stadt-
theater iKöln.

—
INantes har första uppförandet

af en ny opera ,.Evangeline" af Xa-
vier Leroux väckt bifall. Musikenlof-
ordas såsom mycket melodirik.

— Renaissance-teatern i Paris
har med stor framgång uppfört ett uytt
drama, nLa Samaritaine" hvari Frälsa-
ren bland andra uppträder. Den mest
framstående prestationen erbjöd Sarah
Bernhardt ititelrollen.
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G.W. RELAJTDER
säljer

VINER

SPIRITUÖSA
direkt importerade från pro-
duktionsorten Rekvisitioner
till landsorten expedieras
promt, prisen de billigaste.

Willhelmsgaian N:o 4,
Telefon 1803.

Bosöli! Hulda Lindfors
MTHERMES' SALUHALLAR ~ffc®

Hofdamer. hofherrar och folk.

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

kester iHelsingfors

Börjas kl. a/a 8 e. m

3j JULIUS SJÖGREN« Mikaelsgatan 4, Centrals hus.
$ Ylle- och trikotvaruaffar.|
$ Välsorteradt lager. Billiga priser. $

ULLGARN
i flere nyanser och schatteringar till priser från
Fmk o: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 lillbehörho 3

TH. NEOVIUS,
Mikaelsgatan N:o 2

Ledig annonsplats.

FERD. BJÖRKLUND
Qlas=, Spegel» Lasi-, Peili=

och ja
Tafvelram-handel. Tauluraami-kauppa.
Alexandersgatan 15. Aleksanterinkatu 15.

Helsingfors, Helsingissä.

Alexandersgatan 19
— Magasundsgatan 2.

lbbassenientvåningen. Hufvudingång- från Hag-asundsg-.
I: alla. slavs matvaror, frukter, konserver m. m. till mode-

S:r Pimazzoni.

S:r Fatiganti,

„ Lauri.o.
„ Lamarea.

S:ra Coletti,

S:r Petrucio.

Telefon.53.0.

dagar

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27
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ALEX. FISCHER's
CondltöFiV& Bageri

Filialer:Högbergsgatan N:o 3. Saluhallen
N:o 112, Hennes' Saluhallar N:o 16.

Dagligen färskt Wienerbröd och imjölkbakadebullar, samt stort urval af skorpor och olika sorters
småbröd.

Carl Avg. Seelenbrandt.
(Ombud för C. W. Schumacher).

Försäljer Kungl. Hoflev. i Stockholm C. W. Sclmmachers väl-kända Delikatess Spis- ock Knäckebrödiparti o. minut.
Obs.! Oöfverträfladtivälsmak och näringsvärde.H. F. Stnrms (i S:t Petersburg) delikataDill saltgurkor ikärl

om 50—100 t. o. m. 1,500 st. till firmans egna noteringarRökta varor, all slags Ost, Mejerismör,Delikatesser m m.Expedierar till landsorten alla slugsmatvarorsiisom färskt kött,färsk fisk, grönsaker. Försäljningslokaler: SaluhallarneN:o 18— 20
& 109—111. Telefon 1287— 2114.

Telegrafadress: SeeJeiibrandt

Skyltar, Vapen ||
Wå Dekorerade Cilastak, fp
II Glas-, Emalj- & Zinkbokstäfver. ||
|| Josef Jonssons Skyltfabrik ||
jä| 13 Unionsgatan 13. .$k

il Generalagentur för Finland af åk
IIHYLINs Såpa, Tvål, Parfymer m. m. ÉkW® TH. VINBORGs Soja, Såser, Senap, Wå1x>!m Intubinkaffe. XCy^il

DOOOOOOOOOOOOOOO
Kongl. Karolinsk Institutets|

Bakteriologiska Laboratorium. O
På begäran af Tandläkaren Herr A.

Lenhardtson har jagundersöktett af honom 3t
sammansatt munvatten, kalladt C/

Albin Lenhardtsons ö
t*jSTO3IATOL

och får häröfver afgifva följande intyg:
1. Lösningen äropalfärgad och tillreak-

tionen svagt alkalisk.
2. Den värkar nedförd i tarmkanalen

icke giftigt.
3. Den förhindrarunder en tid afminst

24: timmar syrebildning imjölk.
4. den värkar upphörandeellerhögst

väsentligt hämmande af förruttnelse-prosesser.
o. Den dödar kolerabakterierpå V» #?minut samt tyfoidfeberns,difterins och a(

rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, G
6 Den dödar utspädd med 2 delar (*

vatten kolerabakterierpå mindre än1mi- Vnut, rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin- G
dre au 2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie iffpå 3 minuter. Vjj

L.-nli,ii.|i-.i|i .injliii.i ni..llil G. -
P^ domsbildandebakterier,somdärstädes kunna förekomma, f\V/ måste Jag på det högsta hos allmänheten förorda \Zj
wjl dess bruk. m.
\J Att det samma äfvensom yttre medel imångahän- v/W^ seende börägaen vidsträcktanvändning framgårosökt f\V/ af dess ofvan anförda starkt bakteriedödandevärkan. \£rStocldiolm, den 6 April 1895.o ii^, ti^asiiii o
I«j Med. Dr.,Docentibakteriologi vidKarolinska Institutet. f!%
00000000000000000

Herrar Akademici
Ob».!

Restauration äter manIStudenthusets
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

Ständigt lager af färdiga

BARNKLÄDER.
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2.

K. F. Larsson,

RESTAURAATIftfKaserngatan
*

Ä

Fullständig restauration! w _ 1
Öl på seidlar. Varmaportionerm. m. fi—Ä IJf

E. lvanoff.
C. E. LINDGREN's

Borst- cfe? Penselfabrlk,
Rödbergsgatan 9, BUTIK Alexandersgatan 46.

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelöntatillvarkningaripartioch mi-

nut till billigastepriser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

C. E. LINDGREN.

W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

J. C. M^XMONTAN
Innehalvarc:E.Nyberg,

Giner <& Spirituösa. 9S>© M© LM

för munnens, näsans 0. hudens vård

Oskar Erikson k C:o
Optisk & Kirurgisk affär

Södra Esplanadgatan 14
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Fredagen den 17 December 1897

A hoj, Marsch
Avs dem Bad'nerpark,Mazurka . .Wisneth,
Au Village, Gavotte
Duett avs La Traviata"
Em Kiinstlerfest, Walzer
Irrfahrten, Potpourri

7. Ouverture zu Figaro's Hochzeit"
8. Espana-Walzer
9. Marivaudage, Piccicato

10. Fantasie avs »Pajazzo"
11. The british patrol
12. Rakoczy-Marsch

Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

landska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade.
Firmatryck utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL
Alexandersgat 15.

JU

program:

Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alsnndorsg. 26.

Telefon 169,

HOTEL KAMP.

Nowacek

Gillet,

Verdi.
Siems
Rosner.

Mozart
Waldteufel.
Gauvin
Leoncavallo,
Asch

rz.

n

Wt>

UT

Ing. LudY. Bartwa'

Tillverkningen står
under kontroll af filo
sofie doktor /^. Modeen.

TO

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Glogatan 4.

Fönstervadd.
Fönsterkitt.

Lohses parfymen
Heleolia (Råttgift)

Viol tvål m. m. J

Lördagen den 18 December 1897

1. Hooh. Habsburg, Marsch
2. Sängerlust, Polka Strauss.
3. Ouverture Banditenstreiche" Suppé,
4. Klein Kobold, Skizze Eilenberg,
5 Am himmelblauen See, Walzer Millöcker
6. Fur Jedem Etwas, Potpourri Sohwarz

7. Ouverture zu Das Glöcklein des
Eremiten" Maillardt.

8. Estudiantina, Walzer WaldteufeL
9. Fantasie avs »Hänsel & Grethel" Humperdinok.

10. Die Wachparade kommt Eilenberg.
11. Fragmente avs The Micado" Sullivan,
12. Marche algerienne Bosc CD

Ha »
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ener Damorkestern J. C. Schw
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LL
H:fors 1897, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri

program.

i \

Rök.
Sadu a 20 p:i.

Elvira å 15 p:i.

Reine de Hol-

lande å 15p:i.

b

Kral.
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