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Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag Q. Å. Wickström.
i

er1897.N:o 56. Söndagen den 10 Januari

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

Söndagen d. 10 (Abonnement n:o 13)

Måndagen den II Januari

För 2:dra gången

John Gabriel Borkman.
Skådespel i

*
akter af Henrik Ibsen. Öfversättning
af Itobert von Holten

Personerna

John Gabriel Borkman, f. d. bank-
Hr Malmströmdirektör

FIU Gunhild Borkman, lianshustruFru Bränder
Student Erhart Borkman, deras sonHr Lindroth

FrökenElla Rentheim, fru Bork-
Fru Riégomans tvillingssyster

Fru Fanny Wilton Fru Castegren

Wilhelm Foldal, extra skrifvare. Hr Eiégo

Frida Foldal, hans dotter Frk. Bonnevie

Fru Borkraans huspiga Frk. Gerasimowitsch,

Handlingen försiggåren vinterafton på Rentbeimska
familjegodsetutanför staden

Börjas kl. 7,su och slutas omkr. kl. 10,4-, e. m

Sk åne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Konto%M^a
c
e
fl
ls
Ri Êg:° 3

Alla dagar WÅfal W&m t»Mlddf^f!c«°! lsert fc^^
K-_~- j~i jot ii FörstaAteliern1 tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) ■*—i m f* "■■% it t^. E. Stahlberg iWSÄÄ,as^ a'""rt FOTOGRAF.

och

J. H. WICKELS
fissaaaiit,.

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

d. §or
p^ Största specialaffär ilandet för-'^^^^^^^^^^^^^^^^(l«1

Q Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar."■<-■ Q
a Ylletyger af alla arter fin- Bal-,Visit- och Promenaddrälc-SQ
\f ter, Damkappor,Pelleriner<Taquettes m. in. V/

under framstående ledning.

1 sb

Pietro Mascagni

-i&t&p&s-*

"" -«" "
;l andra k tredje sidorna.

G£?u£i7 t FörstaHyska Braiidförsäkringsbolaget
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen.

Telefon 231

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Tammik. 10 p. 1897

nävtellään

John Gabriel Borkoian.
4-näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut Henrik Ibsen

Suomennos

Henkilöt

John Gabriel Borkman, entinen pan-
kinjohtaja Benjamin Leino

Gunhild Borkman, hanen vaimonsa Olga Salo
Erhart Borkman, ylioppilas, heidän

poikanaa Knut Veckman
NeitiEllaRentheim,rouvaßorman'in

kaksoissisar OJga Poppius
Rouya Fanny Wilton, Katri Eautio
Wilhelm Foldal,ylim.kirjurieräässä

hallituskonttoorissa Adolf Lindfors
Frida Foldal, hanen tyttärensä . Helmi Talas,

Rouva Borkmanln palvelustyttö . Hilma Tähtinen

Tapahtuu: talv -iltana Eentbeimin perhetilalla pää-
kaupungin lähellä

Ovet avataan k:lo 7. Näjtöntö alkaa k:lo Vs®ja loppuuk:lo Vall.

Alla dagar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. ni.

AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta Viner,

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

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter,
Specialité: CRAVATTER.

'

Telefon 231
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G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

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

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

KontorKT. IVEÄS^slns^ÉVtfm ISTro I.

Speoialaffäi för

PORTMONNÄER

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

C. P. BYK ¥TI ÄTfTi Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
Alm? j£m±±±±± Porträtterivisitkortsformat a 6 mk. pr duss. fCatanis hus.)

Oskar Fröberg. A. W. EKLUND & C:o
Kaserngatan 46, Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af

Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT. billigapriser.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

0. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemskaskodon.Prima

gummigaloscher,äkta Collanolja m. m.

UnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren.

Perssons Svenska Stickmaskiner,

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

Fiskgarn, Marktråd, RuUtråd, Nålar till alla
slagß atickmaskiner, Barnkostymer, tröjor,
Strumpor, Damasker, Vantar etc.

Beställningar på all slags maskinstick-
ning emottages

Mikaelsgatan 2. Telefon 1332.

Th. Neovius.



a

a»
+-■v.o

=
X3

=

fl?Is
C H-> C
<D O CD

co S en
(8 *^ (Ö
jo. _a

<u iS <u
O 73 O

t-

i
CO
co

5
*<*>

" "

I
"*§

I JULIUS SJÖGREN
Miltaelsgatan 4, Centrals hus.

JYlle^ och Mhofvaruaffär.I
§ Välsorteradt lager. Billiga priser a
HBaniHiEiaasaßasiSßaiiiaiEisaaßaßaEiaß

*É*********ft****É?*********Ä****?l?
Restaurant CATANI

—
smbski rekommenderar "^^~

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

Ostende ostron inkomma hvarje vecka!
¥*'*■¥*■*'¥*■¥¥ JSi

Barngarderoben
Telefon 1968.Unionsgatan 28. 2 tr.

Beställningar emottagas

I:sta Klass

(Badinrättn|
Wladimtrsg-atan 527 /

</. W. Engberg.

ng

Spccialiicl:
«##*>

"""^" &f Vclocipcdcij

Skidor.

Velocipeder mottagas till förvaring
under vintern

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
BODEGA ESPANOLA

Helsigfors.
Försäljningipartioch minut af endastäkta utländskaFilharmoniska Sällskapets VINER &

SPIRITUÖSA.37:de Populära Konsert
i ZB2Ta,ncaLlx.årsli.xis©t. 0. ÖLÄNDER

Tisdagen den 12 Januari 1897. Skilnadstorget n:o 2.
Program;

Gade,

Saint-Saens

Ouverture till ,,Hamlet"
Introduktion och Vals ur Ascan-
ioballetten"

Air, för stråkork. . . .
Rapsodi N:o 2 . . . . . Bach

Kajanus

PAUS.
DvorakCarneval-Ouverture . . . .

Konsert, (II ochIsatsen) för
violonoell Davidoff

(Hen- Gr. Schneevoigt .)
Capriccio italien '.Tschaikowsky

PAUS

Godt material,Förspel till op. ..Boabdil" . MoszkowsM
Die Miihle", för stråkork. . Raff.
Le Tasse", zigenardans . . Godard.

arbete.omsorgsfullt
Konserten börjarkl. V28 e. m. R Paltins pianomagasin

R. E. Westerlund
N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urvallÄB(t£ ,».s-

"■HSK+U-fc^

Endast god kvalitet! MHagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.) #

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

illustrerade tidskrift. — Tilskueren. —
Finsk Tidskrift. m

Hagelstams bokhandels
FILIAL B^^Hc^atias!

Unionsgatan 41. Invid Långa bron.
Fullständig bok- och Pappershandel, é 9Arthur Bergström.

m Helsingfors, 9Hagelstams konsthandel.
N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)

Taflor, antika möbel, all slags konstindustri.

jgjlj Central-Passagen. j/p

Operakål 011. Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.
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Om minnet af Svante Hedin
erinrade vid Svenska teaterförbundets
höstsammankomst i Stockholm förbun-
dets ordförande hr Ossian Hamrin i
följande ordalag:

Illa skulle Svenska teaterförbundet
bära upp sitt namn och motsvara sin
uppgift såsom en centralpunkt för den
sceniska konstens idkare inom vårt
land, om jag ej vid denna vår viktiga-
ste allmännasammankomst egnade några
ord åt minnet af Svante Hedin, som
den 29 sistlidne juni skattade åt för-
gängelsen. Han var såsom vialla veta
en framstående skådespelare och den
utmärktaste kamrat i detta ords aldra
bästa bemärkelse. Med honom bortgick
ur tiden en af Stockholms och, jag vå-
gar fritt säga det, en af vårt lands po-
puläraste personligheter. Den, som va-
rit nog lycklig att en eller annan gång
under hans helsas och krafts dagar få
njuta af hans umgänge, har utan tvif-
vel riktat sitt minnes skattkammare
med många blixtrande infall, somgingo
öfver hans läppar, med anekdoter och
historietter, hvilka berättades så oefter-
härmligt, att de i andra eller tredje
mans mun ofca nog miste sin udd, sin

karaktär och framförallt sitt egendom-
liga behag.

Svante Hedin var en fullödig per-
sonlighet, en varm och rik natur. Det
var denna personlighet, som gjorde hans
sceniska skapelser så enastående, så
omtyckta och så oemotståndliga. Och,
mina damer och herrar, just här, där
den dramatiska konstens idkare sam-
mauträda för att dryfta sina angelä-
genheter och rådgöra om sina lifsfrå-
gor, här är stället att idettasamman-
hang framhålla vigten och betydelsen
att i denna nivelleringens och genom-
snittets tid söka åt allt hvad vi skaffa
och skapa förläna något personligt,nå-
got individuelt, att vi icke tappa bort
oss själfva och i sökandet efter öfver-
raskande effekter gå för långt och för-
irra oss på områden, som äro oss främ-
mande. Svante Hedin gjorde aldrig
några omvägar, han gick den kortaste
och bekvämaste vägen fram till sitt
mål. Sanningen och naturen vorohans
närmaste grannar, ja de bodde inom
honom, och utan buller och bång, utan
stora apparater bar han demenkelt och
flärdlöst fram för sin publik. Hans
skapelser blefvo därföre kött af hans
ande. De voro hans äkta barn, naiva,
enkla, glada, ystra och ofördärfvade.—

Svante Hedin förenade medsitt lekande
löje äfven ett drag af manligt allvar.
Han var en äkta humorist, han dömde
icke gärna och han fördömde aldrig,
men dä småsinnet, grinet, fåfängan och
ytligheten reste borst rundt omkring
honom, kunde man iintima lag fä höra
honom vemodigt suckande afgifva sin
enkla dom med orden:det är ett gyk-
kel. Han var en begåfvad talare, och
man misstager 3ig mycket, om man
tror att han endast behärskade glada
ämnen och stämningar, som födas vid
bålen. Nej, han kunde mången gång
med af värme och hänförelse vibre-
rande stämma tala djupsinniga ord, all-
varsord och kraftord, som gingo till
hjärtan, sprungna som de voro ur ett
fullt och varmt och rikt hjärta. Vid
värkligt högtidliga tillfällen var man
van att lyssna till Svantes ord, larmet
tystnade och öfver hans person låg
ett skimmer af lugn värdighet och akt-
ningsbjudande festivitas.

Jag har sagt att Svante Hedin var
en allvarets man. Han, som lefvat så
länge, som lärt känna så många män-
niskor och vägt dem på människokän-
narens våg, stälde sig kall och afvi-
sande gent emot det dalande seklets
omogna hugskott och dess falska pro-

feter. Han satte sin ära iatt varaen
inan af gamla stammen, han var en
man af gammaldags tro och heder, han
var svensk i anda och sanning, hela
hans lifså-skådning bars upp af de fä-
derneärfda grundpelarne: Gud, konung
och fosterland.

Så lefde ocli lärde Svante Hedin.
Med sådana egenskaper måste han ju
blifva uppburen och älskad. Alla sökte
hans sällskap, alla ärade honom såsom
en framstående idkare af sin konst,
såsom en glad och behaglig umgänges-
vän, såsom en pålitlig och vörd-
nadsvärd man. Han blef därför en
värklig prydnad för den scen han till-
hörde, det kall han utöfvade. Den
medborgerliga aktningens eklöf flätade
sig samman med den konstnärliga la-
gern. Idet afseendet var han en sann
märkesman, värd att minnas, vördas
och efterföljas af oss alla.—

«""*—

Notiser.—
August Lindberguppehåller sig

för närvarande, skrifver Aftonposten, i
Kristiania där han tänker taga sig en

O—
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Eric Sundströms
Tfotog-retfletfTär

Sfoavers 9

9

t

ar flyttad tdl Fabiansgatan27, hörnetaf Norra Esplanadgatan,isamma hus som Nordiska BosätÖ»»
tillfälle att iännu högre grad äm hittils tillmötesgåärade kunder ideras fordringar på ett första

*'
fotografier till 6 mk per dussin, och erhållar hvar och en, som beställerminst ett dussin sådana, Brl8rl
förstoringar, utfördaiolja ellerpastell, samt koloreradefotografier till olika pris.
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AXEL PHtt>^MEjy jorr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889,

JiTnrnn & C:i SOCIETETSTEATERN.
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Helsingfors London Wiborg.

Ifalienska operan.mga

Söndagen den 10 Januari 1897ti kl. 5 e. ni

folkrepresenlaiion:Stort lager Velocipeder,Engelska Ty
ska och Amerikanska

Ett ständigt välförsedt lager Veloci- Cavalleria Rusticana.
pedtillbehör till moderata pris

Melodrami1 akt. Musiken af P. MascagniReparationer af alla slag från det
minsta till det störstaarbete utförespå Personerna
det noggrannaste samt till möjligast Nanlii/.zii Sig:ra M Bruno,

Lola Sigra E. Schawbilligt pris. Velocipeder emottagas i
vinterkvarter mot billig Iryra och be- Turiddu Sig:r Delle-Fornaci
varas sorgfälligt hos Alfio Dj. Dumani

Förnicklingsarbeten emottagas till bil- Lucia Sig:ra V. Paganelli
ligt pris,

Bönder och bondqvianor

John Tourunen & Co Entréebiljetter å 1 mk parterr och 50 p
HELSINGFORS, tribunplatser erhållas iSocietetslmsetfr. kl12 f. m

Norra Esplanadi atan N:o 41

M) Franska Lifförsäkrinbsgolaget v^j|

t LURBAINE.|
Aktiekapital: 12 miljoner Prcs. fäi

@ip Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
gm, Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- ":§[

ungar af alla slag. Genom samarbetemed $0
|Ja) ijuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- (Ä|
gv^ kaine et la Seine beviljas de försäkradevid
*sÄ< sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, (Öss>
12) hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- (05|
ojv säkrade och hans familj, som ock de per- ">§[
«?? söner, ined hvilka han ståriaffärsförbin- wå

delse för den oundvikliga förlust, som en (^
ORv sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 5»
g/ leren olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- (s&>

skänker nämligen, såsom allmänt bekant, (Ärå
jjjv premierna för hela sjukdomstiden och utbe- 2SL

talar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-
lig och resten vid dödsfall. (Jsj|.grcv Bolaget L'Urbaines försäkringar äro
därför särskildt att rekommendera för her-
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa (^

gjv större affärsföretag1 genom lifförsäkring,
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
samma störingar svårare sjukdomsfall all- (Ä3|

gjv tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- /^ges- och förlagsmanstora förluster.
För dessa väsentliga fördelarerfordras {fjjjl}

gsj, icke några extra premier utan endast att .*§?
*g5? den försäkradeafstår från den årliga vinst- 'w|^ andelen.

Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. /z^

® Garlvon dfrnorring.
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Man beställer alltid
fördelaktigast

Kautschuk- & SlefaUstämplar,Lacksigill,stiimpcltilllichör samt all slags Stal- & Me-
tallarrayjr från
Helsingfors Nya Gravyrinrättning

& KauTschukstämpelfabrik,
IMikaelsgatanI

Telef. -208!).

FOTBEH A N 1) LIN tiIllustrerade kataloger på
beg-äran.

50 Alexandersgatan 50. meddelas af Agnes Johann-
sen utex. från Kongl.Hof
Fältskär Ch. Berggren.EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständig gara:
Mikaelsgatan 1. ing. från porten

■ (Entresol.) Telef.SS.

kort ledighet. Itvå månader har han
uppehållit sig hos det Olsenska teater-
sällskapet i Trondhjem och har med-
värkat vid icke mindre än fyrtio före-
ställningar där ochiKristianssund. Af
tidningarna finner man, att han gjort
stormande lycka, hvilket tillräckligt vi-
sade sig idet stämningsfulla afskedet,
och själf är hr Lindberg mycket nöjd
med resultatet af sin instruktion. Han
skulle annandag jul tillsammans med
Olaus Oisens sällskap gifva föreställ-
ning pä Tivolis teatern i Kristiania.

—
En ny folkoperaEppelin von

Gailingen" af E. Eingler slog an på
pubiken å Stadttheater iNiirnberg.

—
A Stadttheater iZiirich rönte

den nya operan Maruzza" af Floridabifall. Musiken betraktas såsom något
för chargerad.

—
»Kaiser Heinrich" är namnet

På en ny tragedi af Ernst von Wil-denbruch, hvilken nyligen uppförts å

Berliner Theater. Kejsar Wilhelm, som
öfvervar premieren, klappade förtjuståt
sin favoritdiktares nyaste värk, däremot
hade den öfriga publiken stundtals rätt
tråkigt. Stycket utgör andra delen af
det med det dubbla Sohillerprisetkrönta
dubbeldramat „Heinrich und Heinrichs
Geschlecht".

—
Från Wien meddelas:Rostands

lustspel rDie Romantischen" (Les Eo-
manesques) rönte med iallo mönster-
gilt utförande en vacker framgång å
Burgteatern. Glänsande varMitterwur-
zer som Strafforel.

Daudets Det sista idealet" föll ige-
nom trots Sonnenthak mästerliga fram-
ställning.

Karl Niemanns Wie die Alten sun-
gen" förmådde vid premieren å-Deut-
sches Volkstheater endast delvis tränga
igenom, då det stämningsfulla lastspe-
let uppenbarligen ligger fjärran från en
del af härvarande publiks smak och
förståelse. Styckets effekt led äfven
intrång genom otillfredsställande åter-
gifvande.

— EnnybalettSonne undErde"
af F. Gaul och J. Hassreiter rönte den

bästa anklang å Hofteatern iDresden.
Musiken af J. Bauer lofordas såsom
intagande, likaså de vackra kostymerna
och dekorationerna.

— Voltaries Mahomet" i Goe-
thes öfversättning har med god fram-
gång uppförts a Stadttheater iKöln.

— A Hofteatern iDessau har A.
Wilbrandts Meister vonPalmyra" upp-
förts för första gången och väckt lif-
ligt bifall.

— Den nya symfoniska dikten
Also sprach Zarathustra" af Richard
Strauss har gjort betydande framgån-
gar å Philharmoniska konserten iBer-
lin under A. Nikisch, å Museumskon-
serten iFrankfurt och 4:de Giirzenick-
konserten iKöln. Öfveralt lofordade
man den mycket effektfulla instrumen-
teringen

— Treaktsiustspelet Die Kame-
raden'' af L.Pulda kunde endast väcka
ringa bifall vid första uppförandet å
hofteatern iStuttgart.

Å Neues Deutsches Theater
München rönte Gerhart Hauptmanns

komedi Der Biberpelz" delvis lifligt
bifall.

— Å Théåtre des Nouveautés i
Paris har den nya parodiska operetten
MMignonette" af Gr. Duval, musikenaf
Street, mottagits välvilligt.

— „Förnuftets gudinna" är nam-
net påJohanu Straus*' nya operett,som
kommer att uppföras denna säsong.

—
Ett häfte teaterbiljetter till

julklapp är den nyaste idén och ingen
dum sådan, skrifver Berliner Tageblatt.
Schillerteatern har haft den och genom-
fört den. Den försäljer iett vackert
utatyrdt omslag ett abonnemang på
fyra eller åtta platser med rättighet
att efter fritt val bevistamiddags- eller
aftonföreställningarne.
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Jacob J^einhesG. W. RELANDER,
försäljning af äkta GlasvarorVINER &
SPIRITUÖSA, tillmycket billiga priser i

Mikaelsgatan N:o 17,
order till landsorten omgå-

ende prisen städse
billigast. Sultana-tobak.

Obs! Äkta Havannamidt emot Jernvägsstationen"WiULeldsgr- 3^T;<= -4.
Telefon 1803.

C. E. Lindgren's
Borst & Penselfabrik

Bödbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelöntatillyärkningar iparti och minut till

billigaste priser. Återförsäljare er-hålla hög rabatt. Order från lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

Uti J. F. Sjöbergs

IVin-Spirituosahandel
Äkta Winer,

Cognac,
Kom&

Likörer,"
Order till landsorten

per omgående.
Trekanten 3.

f. d. Spennertska huset.
Telefon 8066.

f% I ■ ■ h^ J^ekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader
/* fvykpiNl JoO fA ||pÄ nX behör för glödritning& snidning s. s. mönsterI]H PlPJ\I flI fl ~ Beställningar emottagas med tacksamhot och

<MUIIIMI 111B lIUUIUUI14111bFinsk Konsti
i^

Mikaelsgatan

Hemgj. Papyrosser
och

Cigarrer.
m. fl. handslöjdalster. Till-
', färger färnissor, vaxm. m.
utföras till billigastepriser,
slöjdUtställning.
I. Telefon 893

Järnsängsfabriken,
Ijedig;annonsplats. Ledig annonsplats

Enda Specialfabrik iFinland för

Järnsängar o.madrasser
g

Betydligtbilligare än de
utländska.

15ÖjL a*en> Vilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremål ochapparater,är därförei"'
jdt

a
v

>etc' -Pr!Set är det olkiadtyetsamma somhittils,ellerFr k4:50per dussin. Dock göresäfvengra ■ort däri inberäknadt. — Förstoringarialla format och till olika priser kunna erhållas; likaså

Finska

Högaktningsfullt

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27-

c<



W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, fliByanriß rsa. 52. Telaf. 1278. Helsingfors,
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J. C. IVLEXMONTAN Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Innehafvare: E.Nyberg,

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

Brefpapper Ang. Ludv. Bartwa Fredr. Edv. Ekberg.
Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager a( ut-

ländsk» och inhemska
sorter, linierade och

Helsingfors, Alexandsrsg. 2C, Bageri&Konditori.Telefon 169olinierade,

52 Alexandersgatan52
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

firmatrjtk uttörcs Ulligt.
HAIILIIIM PAPPERSIIAMIKL

Alexandersgat 15. Helsingfors
ism\

HOTEL 3SZ-Ä-
Måndagen den 11 JanuariSöndagen den 10 Januari

1 poqram: I roqram:
Q)

T. N. Kral1. Soldateska, Marsch
1; Castaldo-Marsch Nowacck.2. Wiener Blut, Walzer Joh. Strauss
2. Donauwelleii, Walzer Ivanovice3. Grisette, Gavottte CarlFischer

E. BaohJ. Le Désir, Eomance4. In Reih' und Glied, Polka frän?.. .EL Strohl
Joh. Stratiss4. Violetta, Polka francr

). Onverture zur Oper »Wenn ioli Kö-
Adam. 5. Ouverture zur Oper „Wilhelm Tell" Eossinimg wäre

Mever Hellmu11'16. Souvenir de Cfleichenberg, Idylle Horny 6. Sercnade Roccoco

Faus. I"si.iJL S

7. Hochzeitsmarsch a. d. Sommer t. Erinnerunga.E.Wagners Tannhiiu
serfantastie" Hfimmnachtstraum" Mendelssohn

8. Meiu LieblingsblttmcheD,Polka maz.Ed.Strauss 8, Die schöne Polin, Polkn maz. a
Bettelstudent" Millöcker9. Intermezzo a. d. OperDer Bajazzo"Leoncavallo

9. Cavatine, Violin Solo I.Eaff10. Musikalisclie Funken & Splitter,
Gisser 10. AllerleiPotpourri C. FischerPotpourri

11. Friililingskinder, Walzer Waldteufel 11. Wiener Biirger, Walzer C.M. Ziehrer

12. Brrrrrr! Galopp Richter 12. Sturm-ttalopp Komzak

Parakan Salak Tee
ifrån Parakan Salak Tee Onderneming,

Parakan Salak Tee

SOCIETETSTEATERN.
Ifalicnsha operan

Söndagen den 10 Januari 1897.
Kl. 8 e m

Lim jliaiiioiiiiixa t
(MODERNS VÄLSIGNELSE.)

Opera i3 akter. Musiken af G. Doni/etti

Personerna
Markis »le Serval Sig:r Duinani.
Vicomte de Serval Sig:r G, Cokinis
Prefecto Sig:r E. Gandolfi
Antonio, bonde Sig:r G. Pimazzoni
Madelaine, hans hustru Sig:ra N. Nicolhii
Liiidit, deras dotter Sig:ra V. Colombati
Peerotto, savoyard PaganelliSigTa V,
Intendenten Sig:r Lizzini

Savoyarder, män och kvinnor, bundfolk

Handlingen försiggår: l:sta.och 3:dje akteniCha-
mounix, 2:dra akten iParis.

Entreé biljetter fr. 4 mk till 1mk Parterr, 21)

mk hel loge (8 personer) 2 mk enskild stol iloge
erhållas iSocietethuset från kil

.gemål
Alviy Badoero, furste mqvisitoi

istaden
Den blinda, Giocondas moder . .
EnZO (Miualdo, Prins af (ienua
ISarnaba, gatsångare
/vana, kapproddare
Isepo, gatsekveterare
Eirskeppare
lin munk

Sig:ra Schiiw
Sig:r Gandolfi.
Sig:ra Paganelli,
Sig:r Cokinis.
Sig:v Pimazzoni.
Sig:r Serra.
Sig:r Lizzini.
Sig:r Tibiletti.
Sig:r Ferraioli,

Absolut kemiskt rent, fritt från alla förhälsan skadligabeståndsdelar, aro-
matiskt och välsmakande har försin utmärkta kvalité och fina arom till-
vunnit sig allmänt erkännande, och har å senaste hygieniska och världsut-
ställningar erhållit de liögsta utmärkelser.
Största garanti för ren oförfalskad vara, säljes ioriginal förpackningpr
V». Vio. V«. %kil°-

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

KARL

3) Äkta Varalian Salak Tee erhålles endast genom undertecknads parti'
och minutförsäljning vid Norra Esplanadgatan 37 och hos nedanståendeåterförsäljare:

N. Kochtomoff.
K.M. Brondin
~N. A. Turdcn.
A. Johansson.
A. Holmström.
G. A. Isaksson.-
K. G. Jalonen.

Fr. Nyman. J. F. Lund.K. G. Ohman. Verner Hedberg.E. V. Etholen. Hjelt & Lindgren
A. Fred. j_ Hyvärinen.
A. V. Henriksson. F. É. Sundeli.C. Antson. A. Silvo.H:fors Allm. Konsumtionsför. butiker.

Kongl. Karolinska liisiitiiMs
Bakteriologiska Laboratorium,
På begäran af Tandläkaren Herr A.

Lenhardtson har jagundersöktett af honom
sammansatt munvatten, kalladt

Albin Lenhardtsons
HTOMATOL

och får häröfver afgifva föJjande intyg:
1. Lösningen är opalfärg-adoch tillreak-

tionen svagt alkalisk.
2. Den Tärkarnedfim^^tarmkanalenicke aifttf/J^^^^^^^^^^^^^^^^^MWS^ih-n förhindrar under entid afminst

V4timmar syrebildningimjölk.
4. den värkar upphörande ellerhöj/st

väsentligt hämmande af förruttnelse-
prosesser.

5. Den dödar kolerabaJiterier p« Vs
minut samt ti/fsidfeberns,difterins och
rosfeberns bakterie på omkring 1 minut,

C Den dödar utspädd med % delar
vatten kolerabakterierpa mindre än 1mi-
nut, rosfeberns och difterinsbakteriepamin-
dre än 2 minuter samt tyfsidfeberiisbakterie
»å :> minuter.

Då det af Tandläkare Lenbardtson ansjfna medlet
sålunda eger förmågaatt uppliäfvasyrebildning och för-
ruttnelse imunhålansamt ytterst snabbt förstörsjuk-
domsbildande bakterier,somdärstädes kunna förekomma,
måste jag på det högsta hos allmänheten förorda
dess bruk.

Att det samma älvensom yttremedel iinångahän-
seende bor ägaen vidsträckt användningframgår osökt
af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan.

Stockholm, den 6 April 1895.

Med. Dr.,Docentibakteriologi vidKarolinska Institutet

»0000000000000O 1

ÖHL£.
&en»ralagent £Sr Finland sSc IB3rssla.33.cL.

SOCIETETSTEATERN.
Ifalicnsha operan
Tisdagen den 12 Januari 1897

kl. Va 8 e. ni

Benefice för Sig:r Cokinis
för första gången iHelsingfors

GIOCONDA.
Opera i 4 akter. Musiken af A. Ponschielli,

Personerna
(jioconda, sångerskft^>Jt ■. -j.Sig.ra Eruno
Laura Adorno, ludflJKytlOGWbtia

Gatsangare, senatstjenare, senatorer, soldater, pager
matroser, hofkavaljerer, hofdamer m. ra.

Handlingen försiggår i Venedig i17:do århundradet,

OBS! Nya kostymer och delcokationer.

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan 14 Tel. 92

Kont.orsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier för plansch-& kartupp-
fodring, Reklamskyltar m. m,

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Nu inkommet:
Modernakragar, spetsar,

band, sidentyg, crépe
m. m

ytterst billigt

Skilnaden 15—17.
Filial:Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland a|
Pepsin. Conc. Langebek.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

hos Firma
H. ELLMIN.

9 Alexandersgatan 9.

X*.
Tisdagen den 12 Januari

r poqram:
Unter dem Doppeladler,Marsch . .I.F.Wagner
Telegraflsche Depeschen, Walzer. .H. Strulil
Frauenlist, Gavotte a. d. Operette

Glucksritter"
Miinclien- -Wien em Sinn,Polka frän9. Komzak
Ouverture zur Oper Don Juan" W. A.Mozart
Die Wactatparade komiut, Character-

stuck Bilenberg

({nadrillc nach Motiven a. d. Oper
»Medermaus" Strauss

a) Intermezzo a. d. Oper Cavalleria
rusticana" Mascagni

b) Entr' Act a. d. Oper Mignon" . Thomas
9. I>ie (Joldelse, Polka mazurka G Richter.

10. Em Strängs ans der Ferne,PotpourriP. N. Kral
11. An der schunen blauenDonau, Walz. Joh. Strauss
12. Jockey Galopp Benistein

Java, Assam.

ar:

Paus

Czibulka

J. H. Dahlgren.
A. E. Isaksson.
K. E. Wassholm
P. Jääskeläinen.
E. Lönnberg.
8. Johansson
Fru Laura j

Arimlrat TRTTN IVÄII IWfl vicehäradshöfding, »«" .j»"-'» ««>■ .b-"»,!,»,, vaper .ch »sijer »w.r


