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.*€J EMMA ISBfIA66 lifförsäkringsaktie bolagistettin. Ferd. Stamer."7 GeneralagenturförFinland, Hagasundsgatan A

<£rogram~d!}faåef
Tidning för Helsingfors

A. W. EKLUND & C:o Beor^ Wifisfrom
Skrädderi-EtablissementSkilnadsgatan 19. Telefon 310 Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af Östra Henriksg. N:o 1.

Argos hus.— = Håller fin finaste material.=—Viner & Spirituösa
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredagbilligapriser. JEleffant snitt.

Prisen beräknas billiga.

Fredagen den 21 Januari. 1898.N:o 61

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

SVENSKA TEATERN. ALEXANDERS TEATERN.
Fredagen den 21 Januari 1898

Kl. 6,30 e. m. dfaliensßa (Bperan
iv.r^ Viit.ra.de af Filharmoniska sällskapets orkestej

under anförandeaf Hr F. Neisser Regie: A. Lukowitsch

%Ramföreställning Fredagen den 21 Januari kl V28 e.m
För femte (9:de) gången gifves

Prinsessan Törnrosa. DIABLE.ROBERT LESagospeli4 afdelningar jämte Prolog af Z. Topelius,

Prolo" 1. Faddergåfvorna. 2. Törnrosa. 3. Prins
Florestan. 4, Slottet. Opera i 5 akter, musiken af Meyerbeer.

Eegie: Mauritz Swedberg Personerna

3 s 3

Personerna
Kungen . . ,
Drottningen
Prinsessan Törnrosa ....
Riksrådinnan Kunigunda . .
Hofmarskalken von Cirkel . "■

Prins Florestan
Kungliga Barnsköterskan . .
öfversteMunskänken....
Mästerkocken
Mästerkockspojken Sam . . .
Narcissaj prinsessans hoffröknarLofkoja )
Lilla Susanna

°

Ljusöga
Hulda
21?* \ Goda Feer ....Sola
Måna
Stjerna J
Mörköga,Dödensdotter . . .
Barbra, bondkvinna. ....
Gamla Susanna
Dorina, bondflicka

Hofdamer. Hofherrar. Vise män,

Tiden obestämd,

Frk. Holmlund,
Frk. Liljander.
Frk:Bonnevie
iFru Stavenow.
JFrk. Backman.

Frk. Bock.
Frk. Backman.
FruBränder.
Frk. Bonnevie.

Soldater. Folk.
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Albion Lampmagasinet

innehafvare

Viktor Radman.
Största specialaffär

iörLampor,Glas, Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-

leum & Benzin.
Billigt iparti & minut

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

N. Esplanadg. 37. Telef. 1727,

Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af Dr Lahmanns

iderkläder.
Mrisamförsäljn. af Jouvins &
■§■, <ii.li■ -I-I- " \ :i:|.|s!"-l.',t ||.|:lIB

handskar

.Hr Malmström.
Frk. Gerasimowitsch..Frk. Bergroth.. Frk. Tschernichin..Hr Precht..Hr Fröberg.

Hr Lindh.
Hr Biégo.
Frk. Spennert.
/Fru Stavenow
\Fru Eiégo,

Börjas kl. 6,30 och slutas omkr. kl. 9, e. m

S:r Signoretti
Beltramo
Lamarea.

Eobert, Hertig af Normandie
Bertram, hans vän
Albert riddare . . .
Eaimbaut, bonde ....
Isabella, prinsessa....
Alice, bondkvinna....

„ Petruccio.
B:ra Colombati,

Baccei
Bondfolk, pager, kavaljerer, herolder,

soldater och tjenare

Handlingen försiggår på Sicilien
Mellan 2:dra och 3:dje akten 20 minuters paus,

I3:dje aktea balett.

Héléne Prima ballerinanF:rk. B. Gusikewitsch,

Kostymerna från Fru Bergers etablisseiaont,

Med benäget biträde af Filharmoniska sällskapets or-

kester iHelsingfors,

Börjas kl. J/2 8 e. m

O-n f Fotograf SUNDSTRÖMS annons
MM f9»» å andra och tredje sidorna.

& Lifförsäkringsaktiebolag:
Hotel Kamp

SUOIW. TEAATTERI.
Perjantaina Tammikuun 21 p:nä 1898.

x&afer dfaulus.
(Ilmasta temmattu ivailu 1näytöksesssä.

Kirj. Tijö Weijola).
Henkilöt

Markiisi .
Hovimestari

Axel Ahlberg.
Taavi Pesonen.

Colombina, hanen tyttärensä . . KirstiSuonio
Aleksis Rautio.
Adolf Lindfors

Lake;ja ....
Pater Paulus, narri

Häävieraita,

(Pitkä väli-aika)

dfiannale.
(2-osainen unelmaruno. Kirj. Gerhart Hanptmann)

Henkilöt
Hannele , Olga Leino.
Gottwald, opettaja......Oskari Salo.
Martha sisar, laupeudensisar . .Olga Salo.
Tulpe, 1 fNaemi Kahilainen.
Hedviar .i.. ■ n i" " IMimmi Lähteenoia.
Pleschke, [ Whamhuonelaisia jTaayi Pesonen
Hanke, ) lAleksis Eautio,
Seidel, työmies Hemmo Kallio.
Berger, ylitarkastaja . .
Schmidt, virastonpalvelija
Tohtori Wachler . . . .

Emil Falck.'
Kaarlo Keihäs
Evert Suonio.

Hannelen kuumeenhoureissa ilmestyy:
Muurari Mattern, hanen isänsä .OttoNärhi.
Naisolento, hanen äitivainajansa .Maria Bängman.
Musta enkeli Kaarle Halme.
l:nen "I
2:nen > valkoinen enkeli
3mas JSairaanhoitajatar. . .
Wieras ......

■(Jtielmi Talas.■LilliHögdahl.
H|,Sirlcka Hertsberg.
IOlga Salo.

Oskari Salo.
Surevia naisia, nuorukaisia, enkeleitä, köyhäinhuo-

nelaisia ja koululapsia.
(Näytösten välillä ihan lyhyt väli-aika).

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo %8 ja
loppuu k:lo 10.

SKÅNE", Brand-
Alla dagar

TJlll Kl. O ©" 111» __^^ m̂t^^l^^^mm^^^^^^^^^^m^^^

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.

KT-! i^ joT T 1
"rsta AtBliern

' tp> upp
-

(Vanligapriser Prisb6lönt* Paris) Ur\4- r^ nflV>oPL W^ C\ h nP]°(T Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk Pr duss rOuOcircll. J-J. OUCIIIIUOI Helsingfors, Alexandersgatan17. O "_

J.H.Wickels
TIIHAIBII.

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

Jacob Ciungdtösts TotoarafisKa fltclier
jflcxandcrsg- 19 (ing. fr. fiagasun<Js9. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb till billida priser allt fotoarafisßt arbete såwl
inom som utom atcliercn. Cdeion 24$3.

C. F.CARLANOER.
Alla aftnar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m.

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

Lager af fina äkta
Viner, Cognac, Likören & Rom,

Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat. 43

Specialité: CRAVATTER.
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MA.GA.SIN I>U NORJD.

Hilda Lönngrens

KaserngatanN:o 26
förfärdigaraf resp.kunders egna tygersåvälenkla

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

. P. BYRIIBAHL PJ^°n

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

Äkta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

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

grafisk Atelier.
Isitkortsformat å 6 mk, pr duss,

Alhion Lamppumakasimi
Omistaja

Victor Rijdman.
Suurin erityis liike

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

stenvaunuja, Petroleumia &
Itcnziiiiii,

Halvalla tukuttain ja vähittåin,

a 3
S-is
Q 00

AXA LINDHOLM

N. Esplanadg.
(Catanis hus.)

31

5

■
- ■

3

CO
CO



fe

■

O

CM
ITS

CO
O

X
O3

*£&>

(11
H

o

■a

Brudslöjor.
kransar, band, spetsar, sidentyger

och ptyscher i största urval hos
Firma H. EUmin.

9 Alexandersgatan 9

Helsingfors Charkuteri
a. Michaelsgatan 2. Telefon, 491.

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

Sallader, Lök,Svamp, Gurka, Äppel.
Kraftkött,Saltade Riskor å 5 och 10 kg. kärl
TJleåborgs iskällar Lax å !/16 kärl:

Finsk Konstslöjd Dtstälining
Mikaelsgatan I,

Största läger odekoferade föremål för glöd-
ritning- och träskärning. Färger för trä pch läder.
Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt,

g «*|-.ca-|
GÖ <U -^ _ . 1

~

cå

JCLEVELAND.«|_ böljande tre omständigheter ställa C1e-
.41 veland-Velocipederna betydligt framför
3 alla andra velocipeder, nämligen:

i. BurvelMagren, hviika äro gjorda
at det finaste värkrygsstål samt svarf-

-13 vade och härdade med den utomordeut-
ligaste precision. De äro oslitbara, ab-

Filharmoniska Sällskapet

42:dra
populära konserten

gifves

Lördagen den 22 Januari kl, y2 8 e. m

Societetshuset

Program:
ur op. Kung Oarlsöuverturef

PaciusBallad jakt"

Wasa marsch Collan
a) Melanoolie "|„ , } lör stråkork,
b) Scherzo j

Merikanto,

jßach.a) Air |
i_% -i^- at i " i,} f°r violin.b) Die NachtigallJ

(Hr Charles Grigorowitsch),

Paus

KajanusHM
Mo-stämniiig. VaglekM
Den värnlösas vaggvisor. Landtlie dans

Romans Flodin

Sibelius
a) Ballad )
b) ItermezzoJ
30 åriga krigets marsch

Obs.! Undar solistens föredrag ingen servering

Den enda värkligt praktiska SKBIFMASKIN
som finnes är

// A M3i OND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift,

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

Hagelstams konsthandel.
(Privatbankens hus)

N. Esplanadgatan 19

Briljant exposition

Parisiska Affischer
för rumdekoration

Nytt vackert lager! Ytterst billiga priser

Hagelstams bokhandel
Tidskrifter för 1898

■■H
(I)
(B
B)
(6

(B

O
■■

Rumänische National-
Capelie"

Opera-källaren.

Wienerschwalben synes helt och hål-
let kommit ur modet i vår musikaliskastad, att döma af att det numera en-
dast finnes ett svalnäste — Hotel Kamp

mot att Helsingfors tidigare varit
ett Egypti land för svalor från värl-dens alla kanter och utmärker. Menallt är underkastadt modets lag. Bästgå nu för tiden italienare —

falskaoch äkta
—

och rumänier — falska
och äkta.

Om de ' ' MI I II,gäng, nu hålla vi oss till Dir. Tudor
Georgesco och hans damer och herrar.Till först kan jag ej underlåta attpåpeka ett säreget faktum. Herr Tudorkallade sig de första dagarna af siahärvara Tuder, men plötsligt förändradehan sitt namn till Tudor eller TeodorlHvarför det? Kanske osade det brändIMan --i--rj^^^^^^HMlnnars att nonoina suntodiosa

Direktör Georgeseos orkester, femdamer och sju herrar, är ratt egendom-

ligt sammansatt: tre första violer, två
andradito,en cello, en contrabas, piano,
harmonium, cymbal och — Paa-flöjf,
samt spelar äfven —

■ först aom sist
sagdt — bra, oftast med en lyftning
och schwung, som man sällan får höra.

Själf sköter hr Tuder, Tudor eller
Teodor sitt klassiska instrument på ett
sätt som ställer gamle P<m helt och
hålletidilettanternas rad. Det är minst
sagdt öfverdådigt. Än framlockar han
ur sin syrinx de mest smältande toner,
längtande som kärlekshviskningar, än
framtvingar han ur den låt, gälla som
kosack-hvissangar på steppen. Han är
onekligen en virtous och de tvanne
medaljer — stora som vore de vunna
på finska hushållningssällskapets landt-
bruksmöten — vare honom gärna un-
nade,särskildtsom herr Georgesco dess-
utom är eu mycket prydlig karl. En
sannskyldig Rigo-typ. Hans prinsessa
Chimay är sällskapets blyga cellist.

Kapellets konsertmästare är päragli-
gen broder till direktören, ty han lik-
nar kr Tudor som ett bir. Hav är
lika svartmuskig, smidig och elegant.

Dessa båda nämnda herrsr äro myk-
ket typiska sydostlänningar, men de
öfriga musikerna se något bor-tkomna
ut isina rumäniska nationalkostymer,

hvilka tydligen ej äro på modet iden
idoga staden Hamburg. Men den sa-
ken är ju för öfrigt af mycket ringa
betydenhet, lika sä att kapellets damer
knappast vunne iörsta priset på någon
internationell skönhetstäflan. Hufvud-
saken är att prestationerna äro oi igi-
nella och som sagdt bra. Synnerligast
då repertoiren oinfattar wHulai Dusza",„Oanta Mireassa", Dnamroug-polka",
nValurik Dunari", Rakoczy-marsch"
och dylika saker, hvilka utföras med
ett lif och en lidelse, som gör en på
godt humör. Och detta är ju dock
sist och slutligen allt, hvad man begär
af en calé-orkester.

Passepartout,

" ■«► "
Notiser.

— Kristiania nya teaterbyggnad
har redan skridit så långt, att frågan
nu gäller anbringandet af de till tea-
terns prydande bestämda konstvärk.

En medarbetareiett Kristianiablad
meddelar härom:

nJag var iör en stund sedan nere
vid byggnaden och såg bland annat

bildhuggar Utnes stora Othellofigur
Med venstra handenkrampaktigt slu-

ten kring bältet, står Othello iöfver-
naturlig storlek med ett svartsjukt och
uppretadt vi tryck i anletsdragen och
högra handen gömd på ryggen, antag-
ligen döljande en dolk.

Så fans där vidare en faun med
vinlöf kring magen och en säfpipa i
högra handen.

Som motstycke till Othellofiguren är
också redan färdig en tragisk kvinno-
figur med blottad barm iförd för öfrigt
en lätt dräkt som uppbäres af ett bälte
i gammalnorsk stil. Ihögra handen
håller hon en Meda-samask.

Såväl Othellofiguren som den tra-
giska kvinnofiguren komma att ställas
upp både ifoajern och isalongen.

Det förevisades oss äfven utkastet
till en nLeda och svanen", hvilken skall
anbringas i salongen i öfvernaturlig
storlek och låg relief.

Likaså en ung kvinnofigur i basre-
lief, som ookså är afsedd försalongen.

Och så fans där ytterligare tvänne
mycket stora rokokokvinnohufvuden,som
skola få plats ifoajern.

Uppe under taket skall utföras flera
barnfigurer ikroppsstorlek. Utkastet
till dessa var redan färdigt.

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel. -siilvabkw i.

2

3

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 keden s* den enda ked,
i hvilken stiftet och blocket äro abso-
lut härdade och den är därför under-
kastad slitning och sträckning ilångt
mindre grad än någon aonau ked.

Brandt & Blomberg,
Helsingfors, Mikaelsg. 19.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endastäkta utländska
VINER &

SPIRITUO S A.

Julutställning.
Klädningar, gosskostymer, blusar, matroskragarm. m. m, m. ' ■ s

Barngarderoben,
Högbergsgat.45.

Obs.! Stort urval af förkläden,

Ledig annonsplats.

CARL BERGROTH
FabiansgatanN:o 29,

Telefon No 750

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på flaskor som litervis från fat.

i:sta Klass
S_2E_£_lL BADINUÄTTMM

Wladimirsgatan 32. Telefon 197
J. W. Engberg

Ledig annonsplats.

S5

SL
Mm»3©"-^

omm

g

m

9
B

*T3
"

H3

OJ
\C-
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OPERÄKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table clhote & å la carte.

Eric Sundströms
Fotografiatelier.

Fabiansgatan 27, hörnet afNorra Esplanadgatan,i samma hu-i som Nordiska Bosäti

tillfälle att i ännu högre grad än hittils tillmötesgå ärade kunder i deras fordringar på ett för
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AXEL PIHLGREN Torr &enuine A^ks Punsch. Guldmedalj i Fans lwa.
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Herrar Akademici
Ob».!

IStudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

RESTAUKA\T!f%P*Kaserngatan
"

fl m^j
Fullständig restauration! 5|

Öl på seidlar. Varma portionerm.m ff^J^ fLJP
E. Ivanoff.

NED A N.J.
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

6dl

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinland för

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

i i
-

50 Alexandersgatan 50,

EMIL REHNBERG
OBS.! Fullständiggaranti.

Ledig annonsplats

räta prise:
Helgfria

Sam6rini <ffiestaurant

Ledig annonsplats.

N
%
NM^
M
"Hl

4 Bland öfnga takdekorationer kan ar-
ven nämnas sväfvande barnfigurer med
luttiga dräkter.

Till figurerna öfver prosceniumlo-
gerna föreligga likaledes utkast färdiga,
bl. a. en kvinna med fladdrande kjor-
tel. Figuren iöfvernaturlig storlek.OD

P Alt om alt kommer det att inom
teatern finnas cirka 30 större skulptu-
rer. Däribland lyra ka;yatider ifoa-
jern och fyra isalongen.

«)NI
Som bekant är det bildhuggarUtne

som är den nya teaterns skulptör.ig —
Richard Wagners opera„Mä-

stersängarne från Niirnberg" rönte
stormande bifall vid förstauppförandet
a Stora operaniParis. Solisterna och
äfven kören hyllades med inropningar.
Utomordentlig anklang väckte bland
annat Berkmessers serenad iandra ak-
ten och koralen Vak upp!" itredje
akten.

i==s

r^i

£
—

Gaston Borens iakts operatfSilvio", som för någon tid sedan in-
lämnades till Eldorado teatern iKri-
stiania, är numera kollationera 1 och re-
petiooerna hafya vidtagit. Operan an-
ses kunna blifva färdig till uppförande
omkring medlet af Februari. Hr. Borch
arbetar nu för tiden på en 4 akts opera»Fridtjof och Ingeborg", som skall in-

:a^n,hvilken är tillökadmed nya och eleganta (1

t arbst6' Pris för visitkortsfotografu.* Fmk. 6 p

lämnas till kungl. operan iStockholm

— Fröken Gerda Grönbergupp-
trädde den 12 dennes som gäst å El-
dorado teaterniKristiania ioperetten„Tiggarstudenten."

— Gustav Esmann, den genom
komedin „Den kära släkten" äfven hos
oss bekante danske dramaturgen, har
under fjoråret skrifvit ett nytt skåde-
spel i 4 akter som han kallat „Tea-
tret." Stycket blef iköpenhamneniot-
taget med synnerligt bifall.

Att smaken kan vara olikahos olika
publik, framgår af det mottagande skå-
despelet rönt iKristiania där detsam-
ma nu äfven uppförts och inöfvatsun-
der färfattarens personliga tillsyn.

Efter premiären, den 10:de skrifver
nämligsn en norsk tidning:„Teatret" är en folkkomedi, — hvar
ken mer eller mindie, skrifvet pä 90
talets spräk och iör 90 talets smak.

Likt de gamla folkkomedierna berät-
tar oss „Teatret"- den publiken alltid
lika tilltalande historien om dygd och
själsadel, som nödgas föra en hård
kamp mot illfyndigheten för att
omsider — efter fyra långa ak-
ter

— sta där triumlerar.de som si-
tuationens herre. Sagan är den gamla,
endast dräkten är ny. Den listige or-

fattaren, som ätven denna gång skrif-
vit med främst köpenhamnpublikenför
ögonen, har valt sin milieu iskådespe-
larenes krets, hvilken alltid varit töre-
mål förköpenhamnarenessynnerliga in-
tresse, och såsom ormen idetta para-
dis har han placerat dit en journalist
af den typ vi lyckligtvis ännu ej be
höft göra bekantskap med, men som
Köpenhamn redan länge nödgats dras
med, — den eleganta pennan med det
starkt reducerade moral- och ärebe-
greppet.

Den kvickt arrangeradekomedinhar
med dessa lockbeten slagit väl an i
Köpenhamn. Huruvida den skall lyk-
kas hålla sig uppe här hos oss — är
en fråga framtiden får utvisa.

Vid prämiären i går växlade stäm-
ningen mellan matthet och förtjusning.
Att författaren framkallades tvä, tre
gånger efter sista akten är föga att
bygga på. Nu för tiden framropas ju
törfattarene alltid."

— Humperdincks sago-opera
„Hans och Greta" hade god tram
gäng å teatern iBordeaux.

—
Wildenbruchs tragediKaiser

Heinrich IV" rönte ett mycket varmt
mottagande å Residenztheater iDres

den. Isynnerhet hyllades Adalbert
Matkowski med starka bifallsyttringar.

— Hof- och nationalteatern i
Mannheim rönte framgång med ope-
ran Lakmé" af O. Delibes.

— MiilöckersoperettnDasNord-
licht", libretton af H. Wittmann och
Bayer, väckte bifall å Stadttheater i
Graz.

— Sudermanns Ära" förvärfvade
sig slående framgång å Trinidadteatern
i Lissabon.

— Det nya skådespelet „Vår-
dröm" af AnnuDzio kunde icke rätt
värma publiken i Venedig, ehuru Eleo-
nore Diise spelade hufvudrollen.

— Den nya farsen nHans Huk-
kebein" af Blumenthal och Kadelburg
hur uppförts å Gärtnerplatztkeater i
Mtinchen, Thaliateatern iHamburg och
Deutsches Vo.lkstheater iWien och öf-
veralt skördat lifligt bifall.
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Försumma ej
att annonsera i

Jfosrilifif
så länge några lediga

annonsplatser

återstå.

(pupnwwp?

Besölx.! Besöli!

MTHERMES' SALUHALLAR

ännu

Alexandersgatan 19
— Hagasundsgatan 2.

ibbassenientvåning-en. Hufvudingång' från Hagasundsg.

Hif alla, slags matvaror, frukter, konserver m. m. till mode-

Hulda Lindfors

H^P^ (K

lv V)

Berggatan 10Helsingfors

XJ

*— 3

«=(
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Försäljning

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

Ledig annonsplats

Största urval

Gla§varor Ledig annonsplats

Till billiga priser
i

glasmagasinet
Mikaelsgatan 3. [TV

{ jOBS: vid Sidornwska affären
S3?OiHW M, T> ATWWQITWbiLAM, AhhAmlM.

3.

Eric Susidsfröm.lekorationsföremål och apparater,är därförei

Fabiansgatan 27.ir. dussin

JULIUS SJÖGREN jt
♥)' Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

8 Ylle- och trikotvaruaffär. £
2/ ■ . )^

«< Välsorteradt lager. Billiga priser. £
»¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥?»*¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥;£

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. Flossa-appa-
rater å Fmk 8: — jämte tillbehör hos

TH. NE.OVIUS,
Mikaelsgatan N:o 2

Ständigt lager af färdiga
BABIKLÅBER.

Beställningar emottages,
Nya Barngarderoben

2 Mikaelsgatan 2.
K. F. Larsson.

C. E. LINDGREN's
Borst- C&5 I"©3O.S©lf«l,lt>l-IISL.

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningariparti ochmi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
Eran landsorten expedieras prompt.

C E. LINOGREN.

Fotbehandling"
meddelas af Agnes Johann-
sen utex. från Kongl. Hof
Fältskär Oh. Berggren.

N. Esplanadgatan 27,
1 trappa upp.

Telefon 83.
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Innehafvarc:E.Nyberg.

diner & Spirituösa.

Brefpapper Ang. LudY. Hartwa:
Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

Helsingfors, Alexaadersg. K.
Telefon 169,

olinierade,
Tillverkningen står

under kontroll af nio
sofie doktor Hj. Modeen.

Kitmatrjtk utföres Ulligt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.

■ ■

HOTEL KAMP.
Fredagen den 21 Januari 1898
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Franska Lifförsäkringsbolaget

fe
AktiekapitalM^n^jone^rS^^^Bli;

(§§ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. "^g
|® Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- &ft

ringar af alla slag. Genom samarbetemed
**sp sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- sä^ö(fl§| baine et la Seine beviljas de försäkradevid &h
;jS sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, ]gvfjS» hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-
(^ säkrade och hans familj, som ock de per- 0f

söner, med hvilka han står iaffärsförbin- JkT
delse för den oundvikliga förlust, som en *af)

ijö| sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- |%

t leren olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- Jg»,
skänker nämligen, såsom allmänt bekant, ö*
premierna för hela sjukdomstiden_2£h utbe-

m^aiär 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obuL- SI
vS?' lig och resten vid dödsfall.
ÄJ| Bolaget LTrbaines försäkringar äro 0f

därför särskildt att rekommendera förher- S*;
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa

((§1 större affärsföretag genom lifförsäkring, &h
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- JS?

l!^ samma störingar svårare sjukdomsfall all- x£ä/
tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- 0}
ges- och förlagsman stora förluster.

»§§! För dessaväsentliga fördelarerfordras
-fIS» icke några extra premier utan endast att
*^? den försäkradeafstår från den årliga vinst- ]§£
(jijp andelen.
(gfe Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1

# 6arIvon dftnorring. H

SJ£****£*££***:**^**********;***;*ls?

Annonsera

ncftrogram-éslaå&t"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid.

HflQIHvar:Je annonsör får sig f)L i
l/t/ö" tidningen hemsand VOS.I

■
—

-4- Gratis.-5-
—

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

Försumma ej att nnonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

igl******»***'***»^*******»'»*****!^

,MM O IL/6

för munnens, näsans 0. hudens vård

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

"

O i-M^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^mM*~\

Hfllftprifllflffiskfl Isnörstnriwii
På begäran af Tandläkaren Herr A.

Lenhardtson har jagundersöktettafhonom
sammansatt munvatten, kalladt

Albin Lenhardtsons
STO3MATOL

och får häröfver afgifva följande intyg.
1. Lösningen är »palfårgad och tillreak-

tionen svagt alkalisk.
2. Den värkar nedförd i tarmkanalen

icke giftigt.
3. Den förhindrarunder entidafminst

24 timmar syrebildning imjölk.
4. den värkar upphörandeellerhögst

väsentligt hämmande af förruttnelse-
prosesser.

5. Den dödar kolerabakterierpå 1/2minut samt tyfoidfeberns,difterins och
rosfebern» bakterie på omkring 1 minut,

6 Den dödar utspädd med 2 delar
3C vatten kolerabakterierpa mindreän 1mi- jif
QJ nut, rosfeberns och difterins bakteriepåmin- Qé\ dre än2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie f*Sar på 3 minuter. Vj

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet Vj/
sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildningoch för- f\ruttnelse imunhålan samt ytterat snabt förstörsjuk--dfa. domsbildande bakterier,somdärstädes kunnaförekomma, f^måste jag på det högsta hos allmänheten förorda \3dess bruk. 2C

Att det samma äfvensomyttre medel imångahän- U
f^ seende bOr äga en vidsträckt användning framgår osökt f\af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan. \JStockholm, den 6 April 1895.
O li^ t^Aåiili O|?| Med. Dr.,Docentibakteriologivid Karolinska Institutet. Ä%
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg

LUR B Al NE,

J. C. MLffiXMONTAN

52. Telef. 2178. Helsingfors.

Ledig annonsplats,

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17,

GIogatan 4.
Fönstervadd.

Fönsterkitt
Lohses parfymer.

Heleolin (Råtfgift)
Viol tvål mm. Jae

Lördagen den 22 Januari 1898

H.ölac
Sadu a 20 p:i.

Elvira a 15 p:i.

Reine de Hol-
lande a 15 p:i.
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"program:
1. Es gibt nur em Wien, Mar.soh . . Ziehrer
2. La Sylphide Sohmeling

Schamann.3. Alpenzauber,Mazurka
4. Paraphrase iiber die »Loreley Neswadba,

5 Avs der Stadt der Lieder, Walzer .Fahrbach.
6. Fragmente avs Bayer.

7. Ouverture zu Leichte Cavallerie" . Suppé,
8. Venus steig' hernieder, Walzer Lineke,

9. Koschatlieder,Potpourri Seidenglanz
10. Intermezzo avs,,Naila" Delibes.

11. Fantasie avs Trubadour" Verdi,

12. Ulanen-Marsch Weinberger.

"\wtfsi^
en gross; en detalj.

OBS.! Salson Noveauté^inkomna.cßorés", cfafi-, *ffägg- ocR f^ieåesiallamporM
Kupor,Brännare,

£LlX£t slags XctxnjptilXToolaöx*
$G!§~ Största sortiment. "Hfcl

Brons och Kristall Ljuskronor,Kronor för gas &elektriskt
ljus, Lampetter, Väggarmar, Lampslöjor, Skärmar: siden,
crépe, satin. Extra

Största urval Amplar
O3c:tx*a, finas, oclaToillis^

(ifrån Fmk 6. 8'" rundbrännare.)

jr

■...

ener Damorkestern J. C. Schw

C- GOHLF,
Lamp-, Galanteri- & Kortvaruaffär

OBS.!

program.
1. Sild& Nord, Marsch
2. Couplet-Quadrille
3 Ouverture zu nMadonna des Juden" Delin.
4. Myrthenbluthen, Walzer
5. Zigeunerchor avs »Trubadour"
6. Fragmente avs »Boccaccio"

7. Ouverture zu uFigaros Hochzeit"
8. Espana-Walzer
9. Fantasie avs Hugenotten"

10. The british patrol
11. Nordisches Bouquet,Potpourri
12. Unter dem Doppeladler,Marsch

OBS.I
tak,Partilampor,

& bords,

Schwarz
Strauss,

Strauss.
Verdi
Suppé.

Mozart.

Waldteufel.
Meyerbeer,

Asch
Schwarz,
Wagner

vägg

5

1
O

lampglas, veke.
jpss.! (Återförsäljare erhålla

möjligarabatt).
Iton]slaiii|M.tr, WuiHlerlamjior. Alaba-

sterlampor. Nytt! Superbalampan" (största ljuskraft),
Lyktor, Lanternor, Prismer, Ljusmanschetter.)

Italienska Terracotta Vaser, Fat & Figurer,Franska
och Böhmiska Bisqvit & Porslins Figurer.

H:fors 1898, Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri
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