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Ylle- & Tricotvaruaffär Speoial^-Säi för

PORTMÖN NÄBR Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT.

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

billiga priser.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

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

UnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren-

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

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

C. P. DYB WBABX Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
Porträtterivisitkortsformat å 6 mk. pr duss. (Catanis hus.)

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

SVENSKA TEATERN.

Fredagen den 29 Januari 1897.

kl. 7,30 e. m

För 4:de gången

John Gabriel Borkman.
Skådespel i 4 akter af Henrik Ibsen. Öfversättning

af Robert von Holten

Personerna

John Gabriel Borkman, f. d. bank-
direktör Hr Malmström

Fru Gunhild Borkman, hanshustruFru Bränder
Student Erhart Borkman,deras sonHr Lindroth
FrökenElla Rentheim, fru Bork- Tuoni

Panumans tvillingssyster Fru Riégo
Aallotar Olga Leino

Fru Fanny Wilton Fru Castegren
Wilhelm Foldal, extra skrifvare. Hr Eiégo

. MimmiLähteenoja,

{Helmi Talas.
Sirkka Hertzberg.
Hilma Tähtinen.

.Otto Närhi.

llmatar
l:nen I
2:nen >Wellamon tytär
3:mas I
Ulappalan sokea paimen.Frida Foldal, hans dotter Frk. Bonnevie

Frk. GerasimowitschFru Borkmans huspiga . . .lisakki Lattu.
Tyttöjenja nuorokaisten

Lappalainen orja
Kyyprolaisia sotamiehiä.

kuoro.Handlingen försiggåren vinterafton på Rentheimska Paikka:ensinKyypro,sittenKaukoniemiSuomessa,
viimein äärimmäinen Pohjola.familjegodset utanför staden Aik a:määräämätön.

Börjas kl. 7,50 och kl. sluias omkr. 10,4, e. m
) Anemotis LilliKajanus.

Ovet avataank:lo 7. Näytöntö alkaa k:lo y^S
ja loppuu k:lo Vall-

Skåne^ Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontor ffi^ffiSEJii["0 8

Alla dagar U S ip l f 5 m » Alla dagar
Middagskonsert W. « Q rr

* Aftonkonsert
från ki. 3 e. m. Wiener Mn kL 8 e> m<

K "O C*4-Å"Ul"U.^^,^> FörstaAteliern1 tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -r* /-\mf"\ /^i T-* A T-i.E. Stahlberg ""^^.^^S&iäii^^^ FOTOGRAF.
J. H. WICKELS

ARRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid inånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplömed'honneur) vidutställ-
ningen iBordeaux 1895.

5 Magasin du Nord. 5
Största specialaffär ilandet för:

/S
—

->® Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar.*<-— Q
f\ Ylletyger af alla arter förBal-,Visit- och Promenaddräk-5t
VJ ter, Damkappor,Pelleriner Jaqiiettes ni. ni. \3

f\ under framstående ledning.

Signora Mathilde Bruno

Iafton, då italienska operans charmanta pri-
madonna s:raBruno liarsinbenefioe,hvarvidPonchi«l-
lis härligaGioconda" upföres,skallheltsakortmanur
huset stämma möte för att bringa signoran sin hyll-
ning och tack för de njutningsrika kvällar hon be-
redt Helsingfors musikälskandepublik.

|||»||T Fotograf SUNDSTRÖMS annons"-"'^"
ii andra k tredje sidorna.

TEAATTERI.SUOM.
Perjantaina Tammik. 29 p. 1897.
Rouva l_illi Kajanusen, hsrra Robert
Kajanusen ja soiton ystävien suo-

solliseila avulla
näytellään

Hyypron prinsessa.
(Prinsessan af Cypern.)

4-näytöksinen satunäytelmä. Kirjoittanut Z. Topelius.
Säveltänyt F. Pacius.

Emil Falck
Henkilöt;

Chrysandros, Kyypron kuningas .
Chryseis, hanen tyttärensä,Suoma-

laisten Kyllikki Katii Eautio
Anemotis (Tuulikki) I [*) —
Lydia \ Chryseiin (Sirkka Hertzberg
Dafne [ neitsyjä jHilma Tähtinenß
Naidion J iL.yydi Kanga^B
Medon, kuninkaan sotapäällikkö .Axel Ahlberg^^l
Megapontos, kuninkaan \'ii-,iii"iiKni^^^^^^^^^^|

laskija
Lemminkäinen I
Tiera, hanen asckuinpiinnii^iH
Helka, hanen äitinsä. .
Ainikki. hanen si inn i^^^^^^^^^^^^^^^^^B

Taavi Pesonen.
Kaarle Halme.
Hemmo Kallio..
Olga Salo.
Maria Rangman,
Emil Falck.
Oskari Salo.

AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta Viner,

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

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis hvis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter,
Specialité: GRAVÄTTER.

Gb^it FörstaRyska Rrandförsäkringsholaget
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen.

Kontor 2W. DVEetg^sixiss^vtfixi iN^o1.

G. Tahfs Oskar Fröberg.
Kaserngatan 4S

A. W. EKLUND & C:o
Skilnadsgatan 19. Telefon 310.

Välsorteradt lager af
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Telefon 231 Telefon 231

Perssons Svenska Stickmaskiner,

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

Fiskgarn, Mftrktråd, Rulltråd, Nålar till alla
slags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjor,
Strumpor, Damasker, Vantar etc.

Beställningar på all slags maskinstick-
ning emottages

Mikaelsgatau 2. Telefon 1332.

Th. Neovius.



HARALD WASASTJERIiAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

Ylle^ och irihoivaruaffär.|
| Välsorteradt lager. Billiga priser

!É*******ä******^***************
Restaurant CAT A N I

-®*«si rekommenderar ®^-

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

Ostende ostron inkommahvarje vecka!

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968,

Beställningar emottagas

I:sta Klass \

IBadinrättnir
Wladimlrsgatan 32. /

W. Engberg.^/

Brandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

Åbo— Helsingfors— Uleåborg
Mikaelsgatan 19

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

utmärkta och berömda
velocipeder.

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 föl' 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 Sällskapet.

Lördagen den 30 Januari 1897-

SIFOHONW.

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

In- och utländska tidningar och tidskrifter
Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackraste

illustrerade tidskrift. — Tilskueren. —

Hagelstams bokhandels
FILIAL

\

Unionsgatan 41. Invid Långa'lbron.
Fullständig bok- och Pappershandel,

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

Taflor, antika möbel, all slags konstindustri.

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti ochminut afendast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.
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Godt material,
omsorgsfullt arbete.

R Paltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

Endast god kvalitet!
(BolumBia! }@

É§) i&Cartforé ! W
§k Sioavers Sreif! fl

fjällas! (^
SRaffir! W

|Arthur Bergström. |
Helsingfors,
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Finsk Tidskrift.

& Aftonkonsert. Table cThote & å la carte.Qpgr&käll&reii. Middags-

Kinematografen"

En annons i avisorna gjorde mig
uppmärksam på att Kinematografen"
åter förevisades på vår ort, och då här-
till kom, att det^var vår trogne annon-
sör, ingeniör K. E. Ståhlberg, — obs.!
annonsen å första sidan — , som med
stora uppoffringar hitförskaffat appara-
ten, tvekade jag ej ett ögonblick att
nu göra bekantskap med detta Edison-
ska senaste mirakel. Jag styrde mina
steg till studis", betalade min mark,
klef upp till musiksalen och tog plats.
En stunds förbidan. Ändtligen slockna
stjärnorna i taket, det började surra
och spraka imaskinen, pianisten, ma-
dame Plåten,blåste isina stelnade fing-
rar

— termometern visade -)- 10
° C

och under Lugn hvilar sjön" började
programmetmed: svanor a,ett idylliskt
sceneri fullt af lif och illusion. Andra
nummern: japananesisk balett" var
lika lefvande som föregående om ock
mindre tydlig. Näs 3 & 4 värkade
oemotståndligt skrattretande som en väl
berättad anekdot. Ifemte — — —
nej, de lefvande fotografierna" skola
ses ej bekrifvas. Dock kan jag ej un
derlåta att omnämna »från ryska Kej

sarbesöket iParis". Trots de ypper-
iga teckningarna iL'illustration" och
,Grafic" kan man dock ej göra sig en
rätt föreställning om prakten och stå-
ten, entusiasmen och folkvimlet under
de „oförgätligadagarna",utan att man
sett N:o 8 å Kinematografens program.

Herr Ståhlbergs lefvande bilderbok
syntes roa lika väl gammal som ung.
Det enda man önskade sig vid före-
ställningen vore att det funnes flera
blad iplanschvärket. Men hr. Stålil-
berg har lofvat att komplettera det-
samma, och han håller nog sitt ord.

Kinematografen förevisas blott en
kortare tid. Underlåt därför ej att
göra bekantskap med K:grafen någon
vacker eftermiddag. Det lönar som
sagdt mödan.

Ciceron,

-4-* -♥+►

Försumma ej Operamaskera-

den imorgon. Du får själf roligt

och gynnar en god sak

Mark Twain om musik

Den amerikanske humoristen synes
ej vara någon särdeles musikentusiast.
Han yttrar sig nämligen på följande
sätt.

Musik är ett oväsen som människor
åstadkomma på instrument eller andra
ainoverktyg.

Folk som gör detta oväsen kallar
man musikanter och om- flera dylika
komma tillsammans, så kallas de, allt
efter det buller de frambringa, antin-
gen orkester, eller band".

Men enstaka musikanter kallas för
virtuoser, detta dock endast idet fall,
att de hafva långt hår ocli se riktigt
bleka och intressanta ut

Virtuoser ha det ej alltid just så
trefligt, ty t. o. m. urgamla jungfrur
vilja gärna blilva kysta af dem.

För närvarande ha vi att välja mel-
lan olika slag af musik: den tyska,
den italienska och den franska. Den
tyska måste man, för såvidt man vill
gälla något, lyssna till mycket andäk-
tigt. Man gör därför bäst, om man
stoppar öronen fulla med bomull, och
kan då ta sig en liten lur. Folk tror
<iä — förutsatt att man icke snarkar.

ivilket vore förskräckligt —
att man

är förtjust.
Då man hör italiensk musik, kan

man taga bomulln ur öronen, menman
måste ofta liksom ogillande skaka på
hufvudet och gifva tecken tillmissnöje,
i all synnerhet om af en händelse en
melodi skulle finnas behaglig, ty melo-
dier äro utpinade och den italienska
musiken följaktligen också.

Den frän... ja den franska, om den
vågar man alls icke tala. Allt som är
franskt är lättsinniga, och om lättsin-
niga saker talar man ej i ett godt
sällskap.

Sedan ha vi för öfvigt— Gud hjälpe
oss

— - äfven en amerikansk musik.
Den är den gräsligaste, men påsamma
gång den harmlösaste, ty icke ens po-
sitivspelare vilja veta af den.

-«"">-

Notiser.
— Svenska teatern gifver månda-

gen den 1 februari sin 16:de abonne-
mentsföreställning, hvarvid frk. Holm-
lund för första gången uppträder efter
sin utrikesresa. Programmet upptager

HQ2

Sfr

ItCric
Kotograflaflär

oO

zÖ

är flyttad tillFabiansgatan 27, hörnetaf Norra Esplanadgatan,isamma hus som NordiskaBosättning
tillfälleatt iännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder ideras fordringar på ett första * *
fotografier till 6 mk per dussin, och erhallarhvar och en, som beställer minst ett dussin sådana, Srå

förstoringar,utfördaiolja eller pastell, samt kolorerade fotografier tillolika pris.



AXEL PIHLGBEST Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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G. W. RELANDER
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgå
ende prisen städse

billigast.
"Wä.llielEa.sg'.:N";c <i.

Telefon 1803.

Gambrini Restaurant.
Xj©öL±s annonsplats.

Jgli Tnrnn k C:o
Helsingfors London Wiborg.

Stort lager Velocipeder, Engelska Ty

ska och Amerikanska
Ett ständigt välförsedtlager Veloci-

pedtillbehör till moderata pris
Reparationsr af alla slag från det

minsta till det störstaarbete utförespå
det noggrannaste samt till möjligast
billigt pris. Velocipeder emottagas i
vinterkvarter mot billig b/yra och be-
■varas sorgfälligt hos

Förnicklingsarbeten emottagas ti// 6/7-
ligt pris,

John Tourunen & C:o
HELSINGFORS,

Norra Esplanadgatan N:o 41

JJKll^faj
WfiSßi

Man beställer alltid
fördelaktigast

Kautschuk- & MefaUstämplar, l.iioksiirill,stämpeltilllieliörsamt all slags Stal- & ile-
tallgriiTjr från
Helsingfors Nya Gravyrinrättning

& Kairschukstämpelfabrik,
IMikaelsgatanI

Telef. 2089.

Annonsera

program dSladet"
Annosernan ytterst billiga, särskildt om do ta

gas för längre tid.

fthaIHvarJe annonsör får siS /7Ac /l/C/ö.. tidningen hemsand «/t/0..

■
—

-f~ Gtra/tJLs. -§"-
—

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

Försumma ej att annonsera så länga
några lediga platser ännu

äterstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

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

GLASHAIVOELN
Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot Jernvägsstationen

T^ekorerade & odeko:
behör för glödritni—

■ Beställningar emot

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland for

Järnsängar o. madrasserITTT7T
Betydligtbilligare än de

utländska,

Illustrerade kataloger på
begäran.

50 Alexandersgatan 50,

EMIL REH N BERG
OBS.! Fullständig garar

Ledig annonsplats

■erade träarbeten, väfnader
ing & snidning s. s. mönster,
;tagas med tacksamhet och n

m. fl. handslöjdalster. Till-
, färger färnissor, vaxm. m.
utföras till billigastepriser,
slöjdUtställning.Finsk Konst!

Mikaelsgatan I. Telefon 893

Ledig annonsplats

FOTimiAMHJiu;

C. E.Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Kekommenderar sina prisbelönta

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

C. E. Lindgren

||j) Fransk Lifförsäkrinbsgolaget (g§

® LUR B AI NE, i
9
ll^^^larantifonden: 98 miljoner Frcs. 0%

Bolaget meddelar fördelaktiga försak- /g*
lingar af alla slag. Genom samarbete med W

é2J)j djuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- (^g|
baine et la Seine beviljas de försäkrade vid

f«) sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, %&
0h livilka fullkomligt säkerställa såväl denför-
gsL säkrade och hans familj, som ock de per-

söner, med hvilka han står iaffärsförhin- t^g
ÉW)I delse för den oundvikliga förlust, som en (^p

sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- /&%.sSäj) ler enolyckshändelsemedföra. Bolaget efter-
éji) skänker nämligen, såsom allmänt bekant, (8g
ojv premierna för hela sjukdomstiden och utbe- /j^

talar % af kapitalet,' om sjukdomen är obot- w
&h\ lig och resten vid dödsfall. (^

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro /^*§J$ därför särskildt att rekommendera för her- w£
0h rar affärsmän, då det gäller att säkerställa ({g|igr^ större affärsföretag genom lifförsäkring,

emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- J&?0h samma störingar svårare sjukdomsfall all- (§g
tid medföraoch hvilka ofta nogbringa bor- /s^ges- och förlagsmanstora förluster.

0§) För dessaväsentliga fördelarerfordras (^
|fij, icke några extra premier utan endast att

den försäkradeafstår från den årliga vinst- w
andelen. (^

igvv, Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1. /f^

tQarlvon %3finorrinq. g
C (fåW 9

Jacob J^einhes
Hemgj. Papijrosser

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

meddelas af Agnes Joliann-
sen utex. från Kongl.Hof-
Fältskär Ch. Berggren.

Mikaelsgatan 1. ing. från porten
(Entresol.) Telef.63.
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Cameliadamen, dram i5 akter af Alexan-
dre Dumas fils. Rollfördelningenär
följande:

Armand Duval, 24 år — hr Hans-
son; Hr Duval, Armands far — hr
Malmström; Gaston Rieux, 28 år —
hr Svedberg;Saint-Gaudens, 55 år —
hr Riégo; Gustave —

■ hr Enström;
grefve de Giray — hr Lindroth; de
Varville — hr Wetzer; doktorn — hr
Lindh; en betjänt — hr Beckman;
Arthur — frk. Spennert; Marguerite
Gautier —

frk. Holmlund;Nchette —
fru Riégo; Prudenoe — frk. Tscher-nichin; Nanine — frk. Paldani; Olym-
pe —

frk. Grönberg; Anais ■
— frk.

Gerasimovitsch.

—
För kronan, dram på vers i

fem akter af FrangoisCoppée, öfveisati
af Carl Snoilsky, blir Sv.nska teaterns
närmaste nyhet. Repetitionerna påg1}

nu som ifrigast. Hufvudrolle>na inne-
hafvas af frk. Holmlund och hr Berlin.

—
En ny enaktsopera Winap-

oh" af M. Lion, hvilken lar mycke>
påminna om Mascagnis Cava!leria ru-wticana", har uppletvat sin första före-

ställning å Stadiheater iAugsburg ocb
cnottagits med bifall.

— Der Löwenjäger"är titeln på
en ny treakts operett af P. von Schön-
rhan och L. Stein, musiken af Georg
Verö, hvilken nyligen under komposi-
törens egen Jedning med framgång upp-
förts å Theater an der Wien iWien.
En ballad om lejonjagten, en marsch,
en duett och en vals framkallade isyn-
nerhet lifligt bifall.

—
Å Stadttheater iAnnaberg har

ett nytt drama på vars Alexauder und
Judith" af Hermann Ludwig (pseudo-
nym) gifvits Jör första gängen ochrönt.
ett gynsamt mottagande. Handlingen
spelar i Judéen, pä kejsar Augu-
stus tid.

— Eine Allianz" är titeln på ett
å Volkstheater i Frankfurt uppfördi
lustspel af O. Weiss och Fedor Main-
roth. Stycket gjorde ingen lycka.

—
Från Wienmeddelas :FilixDör-

manns med en viss spänning motsedda
fyraakts skådespel Sein Sohn", den
unge författarens dramatiska förstlings-
arbete, uppfördes nyligen för första
fången å Rairnundteatern medoafgjord
framgång. Stycket är ett konstuars-
drama. Par och son örobildhuggare,
fadern är ett snille, sonen en talanglös
rtympare. Likaväl villdenne rivalisera
med sin far säväl ikonst som kärlek.
Stycket slutar med sonens själtinord.
Skådespelet mottogs med bifall, förfat-
taren inropades efter alla aktaluten,
efter de sista under högljudda yttrin-
gar af misshag. Återgitvandet var
förträffligt. Hofskådespelaren Freiburg
rån Stuttgart gasterade med måttlig

framgång.

— Lucile Detmoulins" är nam-
net pä ett nytt drama, som nyligen
uppfördes på „Theater de la Républi-
que" i Paris. Det är författadt af
Jules Barbier. Man lät publikenkomma
in fritt på generalrepetitionen för att
se hvilken värkan det gjorde. Arbe-
tare och arbeterskor fyllda raderna.
..Publiken" var förtjust. Stycket hand-
lar om den „stora revolutionen". Ca-

mille Desmoulins äktenskapsidyll med
Luoile, Dantons försvar förDesmoulins,
Dantons och Desmoulins tillintetgörande
af Robespierre. Arbetarne applåderade
Dauton och hvisslade åt Robespierre.

— Sudermanns dramatiska tri-
logi Morituri" (Teja, Fritzchen och
Das Ewig-männliche) har på ett lyk-
kadt sätt uppförts å hofteatern iDres-
den och Stadttheater iHamburg samt
rönt stort bifall.

— Det nya skådespelet Die
Mutter" af G. Hirschfeld, ett med
realistiska drag utrustadt käDslostycke
rönte vid första uppförandet å Altes
Theater i Leipzig ett välvilligt motta-
gande

— Stadttheater i Stettin gjorde
lycka med första uppförandet af Paul
Liudaus skådespel nDie Erste".

-+" "+-

Tio ina-xlcom dagen kunna lätt förtjänasge-
nom att sälja visitkort från John Fröberg, /<7«-
-x/jånr/ Sverige. Bogar profver!
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artigjLf aren> är tillökadmed nya och elegai
färgUelTbete' PriB6t är det oaktadtdetsamma som1S« kort däri inberäknadt. -Förstoringarialla

nta dekorationsföremål ° cli apparater,äri
hittils,eller Ft k 4: 50per dussin. Dock gon
i format och tillolika priser kunna erhålla:

därföre
"es äfven
,s; likaså

Högaktningsfullt

Eric Sundström.
Fabiansf/atan 27'
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Gatsångare, senatstjenare, senatorer, soldater, pager
matroser, hofkavaljerer, hoManier m. m,

Handlingen försiggår i Venedig i17:de århundradet.,

OBS! Nya kostymer och dekorationer.

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

Biner & Spirituösa.
Brefpapper Aiij. Ludv. Hartwa1 Modernakragar,spetsar,

band, sidentyg, crépe
Mineralvattenfabrik

m. m
rikhaltigaste lager a( ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

Helsingfors, Alonndersg. 2G,

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52.

Helsingfors.

Telefon 169. ytterst billigt
olinierade,

hos Firma
I'irmatryck utföres billigt

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

» n f ivi* i■■■ ■■ rr mmr a ■»'*

DAHLBERGS PAPPERSEANDEL. H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan 9.Alexandersgat 15.

HOTEI- KAMP.

K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Skilnaden 16—17.
Filial:Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebck.
Kothes Sahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nieht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

ognac-,
SOCIETETSTEATERN.

Ifalienska operan,
Fredagen den 29 Januari 1897,

kl. 7 e. m

Benefice för S:ra Bruno.

GIOCONDA.
Opera i4 akter Musiken af A. Poncliielli.

Personerna
ttioconda, sångerska
Laura Adorno, Alvisos gemål . .
Alviso Badoero, förste inqvisitor

istaden
La Cieca, Giocondas moder . .
Enzo Grimaldo, Prins af Genua
Barnaba, gatsängare
Zuana, kapproddare
IsepOj gatsekreterare
En skeppare
En munk

Sig:ra Bruno,
Sig:ra Schaw,

Big:r Gandolfi.
Sig:ra Paganelli.
Sig:r Delle-Fornaci
Sig:r Pimazzoni.
Sig:r Serra.
Sig:r Lizzini.
Sig:r Tibiletti.
Sig:r Ferraioli.

IKongl. Karolinska Institutets|
o Bakteriologiska Laboratorium. ©
fS Pä. begäran af Tandläkaren Herr A.
Sr Lenhardtson har jagundersöktett afhonom Jjf

sammansatt munvatten, kalladt Yr

Q Albin Lenhardtsons Q
Q STOMATOL O

och får häröfver afgifva följandeintyg:
J\ 1. Lösningen är npalfärgudoch tillreak-
X tionen svagt alkalisk. 2C

2. Den värkar nedförd i tarmkanalen fe/
ar 3. Den förhindrarunder en tidafminst 2t

'il timmar syrebildning ilujölk. \J/
4. den värkar upphörandeellerhöf/st

3C väsentligt hämmande af förruttnelse- af
O prosesser. ö

5. Den dödar kolerabakterierpå iL f!%Vf minut samt tyfsldfeberns,difterins och af
rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, \J
ii Den dödar utspädd med 2 delar

af vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- aT
mit,rosfeberns och difterinsbakteriepåmin- \J
dre än2 minutersamt tyfsidfeberns bakterie

p£ på 3 .minuter. Sf
\D Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet v/

sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildning och för- J^ruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk- W^domsbildande bakterier,somdärstädes kunna förekomma, Jjk
måste jag på det högsta hos allmänheten förorda

%& Att det samma äfvensomyttre medel imånga hän- %^seende böräga en vidsträckt användningframgår osökt
af dess ofvananförda starkt bakteriedödande värkan.

Q Stockholm, den 6 April 1895. Q5 in ii^aiiEi 5
Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinskaInstitutet

SOCIETETSTEATERN.
Italienska operan.

Lördagen den 30 Januari 1897,

kl. V28 e. m.

Tredje gästuppträdandet

Sig.r cMassimo-cMassimi.
Bar leraren från Sevi la.

Opera i3 akter. Musiken af Gr. ltossini

Personerna

(Jrefve Alinaviva 0-
Bartolo, läkare
Rosina, hans fosterdotter

„ Dj. Dumani.
Sig:ra V. Colombati,

Figaro,barberare Sig:r N. Muller.
Itiisilin, musiklärare „ E. Gandolfi.
Fiorello, Almavivas betjent ... „ Tibiletti.

Em officer
Notarien

Tibiletti.
A. Beavoldi.

Soldater: Musikanter etc
Handlingen försiggåri Sevilla,

(* Grefve Almaviva Massimo-Massimi.
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Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Helsingfors
AlexandersgatanN:o IL

Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 1278. Helsingfors.

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksg;

Kontorsboksfabrik,Linj
tonage & Askfabrik, A

atan14 Tel. 92
jeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
Vtelier för plansch-& kartupp-" m. m,fodring, Reklamskyltar
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Bords-,Tak-, Vägg-,Piedestallampor:Kupor,Brännare
alla slags lamptillbehör, största urval.

OBS»! Partilampor, Lampglas, extra billiga.
Bordslampor, Alabaster, Vundeiiampor.=Pompadours Pariser Nouveau'tes
Tre (8) delade Toilette speglar (NYTT) stort urval.

Bålaraffflas.fayuns,metall,Störstasortiment.
NYTT! NYTT!

Väggprydnader (för matsalar) Terracotta, Trämålningar,
Zink m. m

JCristall, Brons, Ljuskronor, Kyrkkronor, Kronor för
gas- elektriskt ljus. Lampetter för ljus.
Lampslöjor, Skärmar, siden, crépe japon, satin, pap-
per störstaurval.

Amplar från 5: 40, stort urval, Wiener, Pariser
galanterivaror af alla slag, Bronser, Hyllor,Figurer,
Pendyler, Skriftyg, Armstakar, Ljusstakar

Skriftyg ifrän 75 penni till 125 mark, 'största sorti- 085..' Extra billigakoppar.(Nya mönster)stort
ment. Brons, nickel, järn, träd, marmor, urvalifrån 3. 7Ö dussinet.Ljusstakar,pappersprässar,läskare,pennhållare,penn- Lädervaror, Portföljer,Börser Plånböcker Kesene-fat, penntorkare m. m. cessäires, med och utan inredning mindre Kapp-Panser-, Eococo-, Bambusmöbel,Konsoler, Piedesta- säckar,Resväskor m mler Hyllor, Byråer, Etagerer, Fotografi-album, flere hundra mönster störstaurval,
Skulpterade trädarbeten,Consoler,Hyllor,Bord,Blom- billigaste pris
ställningar, Rökbordm. m. Japa

°
n och varor ; rterade) störstaTerracotta-,Plåt-,väggprydnader,medaljongeriBrons sortiment, Säfmattor Nytt Nyttoch Composition, stort urval, Förnicklade och broncerade järnvaror. Hyllor, Blom-MckelarbetenI11. qual,Kannor, Gräddsmickor,Soc- bord,Etagerer. Paraplyställningar extra fina, Piede-kerskålarPlåt de Menage, Brickor, Fruktskålar, Sa- sl;,,, imip<)l

,g^ s.i.-v.vh^sLn^^^^ladierer Kaffekök. Dekök, m. „, V(>suv bm;Terraootta, Porslin,Majolika prydnadspjeser. Gloria Pe,roleumköki ,Lngelska, Böhmiska,Sachsiska, Porsliner, Payanser, (lit.in buller)
I Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar, Dejeuneer,Kannor, Broscher ifrån 10 penni till högre pris stort urvaJSkålar. Pat, Bordsuppsatser, Blomburkar, m. 11i^^^^^^^^^^^^^^^^^Hl^^B^^^^H^^^H^^^^l

Lukt och Rökfritt

Fredagen den 29 Januari

program
1. Le petit Corporal, Marsch
2. Abendsterne, Walzer
3. Liebestraum nach dem Balle, Inter-

mezzo

4. Die Sennerin, Polka franc
5. Ouverture zur operette »Die Korsi

kanerin

6. Erinnerung an R. Wagner's Tannhäuser
fantasie

Paus

7. Ouverture zur Oper Norma"
8. a) Menuett . . .

6) Moment musical
9. Entré nous, Polka mazur

10. Funken u. Splitter, Potpourri
11. FreudengriisBe, Walzer
12. En carre, Galopp

Dosormes
Jos. Lanner.

A. Czibulka,

I. N. Ki-al

G. Eichter

Hamnie,

Bellini

W. A. Mozart,
Fr. Schubert.
Hirsch,

G-isser
Jos. Strauss,
Komszak,

a
Galant

Direktion Marie Pollak.

aöml ILy ISo
er v ar u

Lördagen den 30 Januari

program
1. Wien-Paris, Marsch IX Krtl

2. Valerie-Walzer 0. Linka
3. Souvenier de Gleichenberg, Idyllo . .Horny
4. Damenspende, Polka franc Schlögl.
B. Ouverture, zur Öp. Pique Damé" .Fr. v. Suppé
6. Potpourri nach motiven der Oper

Lucia de Lammermoor" Donizetti

Paus

7. Einzugsmarsch a. d. Oper. Tannh-
äuser" Mi n i

Wl>) Wenn die Blätter leise rauschen,
° Lineke.

J^^JA\*u]zerlied )
Hloli Sfcrauss9. Fata morgana, Polka mazur

10. Em Strauss a. d. Ferne, Potpourri.I.N. Kral
11. Juanita-Walzer nach Motiven der

Suppeohen Operette Juanita. .Ed. Strängs
12. Loslassen! Polka schnell

affä r.

C. M. Ziehrer,

Arivn^flt Ifiniil ?VAM ITTMfI vieehäradshölding-, **!?ri11? och■"*»"jp»«"« k»per och m* **&r

nUIULQL U 111 Uf nIILJ 111 vi- r ai a m =« värdepapper; ombesöijerpatentansökningaroch reglstre-IIU!UJiUI UUll11 UIUllUUUIIU, Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 rillr af rammar**,, nriand »ch ,le flesta aodra land.


