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cTrogram-QJ3ladet
Tidning för Helsingfors i Kaisaniemi

-g Värdshus.|Teatrar och Konserter./fiadX
/CENTRÄIX

/ Varmlufts- o. \/ Basängbad Rekommenderas. \

|M(jusaniemen
Ravintola. p

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag tr ©. A. Wickstråm.
1896.N:o 44 Onsdagen den 9 December

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 9 December 1896.

<9odtßöpsförasfällning.
7,30 e

För 4d:e gången

Kampen för tillvaron.
Skådespel i5 akter, (4:de akten afdeladi2 tablåer),

af Alphonse Daudet.
Personerna

Hr Enström.
Hr Beckman,

Vaillant, kamrer iposten, 60 år Hr Malmström^^J
Paul Astier, deputerad, 32 år .Hr Hansson.
Cheminean, skrifvare hos en

advokat, 30 år Hr Castegren^^^M
Grefve Adriani, italiensk ädling,

officer vid påfliga gardet Hr Wetzer.I
Antonin Caussade, direktörför

ett laboratorium, 25 år .Hr Lindrot^^^^^|
Lortigue, sekreterare hos Paul

Astier, 23 år H^Lmdli^^^^MHeurtebize, fogdepå slottetMous-H
seaux I

En auktionskommissarin....I
Hertig' de Bretigny, medlem af|^H|H^^|^^|

franska akademien, 70 år Hr WillTelmssoii^HSteiino, groom hos Paul Astier Frk. Spennert.
VM stadsbud — — — — — -H
Maria Antonia, f. d. hertiginna

'Padovani, nu fru Paul
Astier, 50 år Fru Bränder.

Marskalkinnan, 40 år Prk. Grönberg.I
Ester de Sélény, 20 år Fru Castegren.I
Lydia, Vaillants dotter, 20 år .Fru Eiégo.
Markissinnan de Rocanére, 25 år Frk. Gerasimovitsoh
Grevinnan de Foder . .Frk. Tschernichin.

Betjänter, trädgårdsdrängar, m. fl.
Senen försiggår dels iParis, dels på^slottet

Mousseaux.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10,45 e. m

I

Fru Ida Bränder.

De, hvilka ännu ej varit itillfälle att beun-
dra fru Bränder iMaria Antonias roll „Kampen
för tillvaron", böra ej försumma dagens represen-
tation. Det är fullödig konst Ida Bränder åter
presterar.

Hufvudstadens finaste & billigaste fotografiatelier. Fabiansgatan 27,

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Joulukuun 9 p:nä 1896.
Neiti Ida Flodinin, herra Robert Kajanusen

ja Filharmoonillisen seuran orkesterin
suosiollisella avulla

näytellään

RYHHE^TIN TYTAII.
(La fllle du regiment.)

Opera 3:ssa näytöksessä. Sanat kirjoittaneetBayard
ja S:t Georges. Musiikin säveltänyt

Gaétano Donizetti.

Henkilöt

Marie, erään ranskalaisen ryk-
mentin otto-tytär. .

Markiisitar von Streckenfels
Herttuatar von Krakentorp
Sulpice, kersantti . . . .
Tonio, nuori tyroolilainen.
Hortenssius
Notario

NaemiKahilainen
Mimmy Leino.
Otto Närhi.
Aleksis Eautio.

Franskalaisia sotamiehiä. Tyroolilaistamaakansaa,

(.Tapahtuu: Tyroolissa. Aika: 1809.)

Ovet avataan k:lo 7. Säjtöntä alkaa k:lo V?8
ja loppuu k:lo 10.

Marie

Ylhäisiä naisia

Ida Flodin.
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Lager af fina äkta ViII81*»
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis k vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter
Specialité: CRAVATTER.

FörstsÄ Ryska aSrandförisäkrliigsteolsiget
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvidDirektionen.

Telefon 231 ISLontor INT. Ht/Lst.^SkS^xx&^iXtSija. IKTso X.

A. W. EKLUND & C:o
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10 penni.

Taavi Pesonen
Eino Salmela.

bkåne", Brand- & Lifiorsäkringsaktiebolas: Kontor^^fflSE£ :"° 8

Alla dagar WAf Pj 1 fg m Alla dagar
Middagskonsert Aftonkonsert

från kl. 3 e. m. W#©»©r £cA®alben. från kl. 8 e. ro.
K-n t"^

°
i it FörstaAteliern1 tr. upp (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -r-^ j~\ mf* j~i -q * -r-till. OtßjlllUöyS' Andra Ateliern4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). J? %J J_ \J \JJ\>JTLJC.. ,*«■«. j-j Helsingfors, Alexandersgatan17.

J. H. WICKELS
fiMåim*

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

% >OOOOOOOOQ
Nord. g

p% Största specialaffär ilandet för:
X — >,- Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar.*<—

Q
a Ylletyger af alla arter förBal-,Visit- ochPromenaddräk- 50
w fer, Damkappor,Pelleriner Jaquettes m.m. Vj
8 Xfädnings <^ ){appskrädderi £j
jf% under framstående ledning.

AXEL PALMROOS
-srvna.fra,r.

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.

Oskar Fröberg.
Kaserngatan 46.

Perssons Svenska Stickmaskiner,
ULLGARN irikt urvalSkilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager afSpecialaffäi för

PORTMONNEÄR Zefir- & Kastorgarn, Jlacramé, Virkgarn,
Fiskgarn, Märktråd, Rulltråd,Nålar till allaViner & Spirituösa

BLOMSTERKORT slags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjorbilligapriser.
Strumpor, Damasker, V;mtar etc.

Beställningar på all slags maskinstickJuho WirtanensFörsäljning af
Cognac, Rom o. Likörer SKOAFFÄR. Mikaelsgatan 2. Telefon 1332

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalageraf inhemska skodon.Prim

äfummigaloscher, äkta Collanolia m. m. Th. Neovius.UnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren.

fl F BYTfcEWBATITi Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
VA A. AI A, Povträttorivisitkortsformat a 6 mk. pr duss. CCatanis hus.)

Telefon 231

ning emottages
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JUL US SJÖGREN
Mlltaelsgatan4, Centrals hus.

Ylle- och irikofvarimffär.I
Välsorteradt lager. Billiga priser

aEag!jEaKsHgaß^BaKaEHKaiggßaagaEaK>^a

55**************55***************1?
Restaurant CAT A N I

-amm\ rekommenderar iz&ss-
sina supeér till olika pris. portioner a la carté och
eleganta smårum.

Ostende ostron inkomma hvarje vecka!

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968,

Beställningar emottagas

f^ I:sta Klass \

(Badinrättning
Wladimirsg-atan 32. /

J. IV. Engberg.

Spccialiief:
"§#"§""

V**>~. * 'v
-

fl
och

/Sw St Velocipeder

Skidor.

Velocipeder mottagas till förvaring
under vintern

25;te Populära Konsert
i3Sa?a,ncaLli.å,x"slx-ULs©t.

Torsdagen den 10 December 1896

Program

Ouverture till op. ,,Svarta
Dominon" Avbet

Homonage aux Dames,'- vals . Waldteufel
Harpa och speldosa," inter-

mezzo Braun
Polonaise (A-dur) Chopin

PAUS.

Ouverture Im Herbst" Grieg.
Fantasie Hollandaise, för flöjt. Andersson.

(Hr. A. van Leeuwen.)
Capriccio Italien Tschaikowshi,

PAUS

Scener ur op. Le Eoi Fa dit" Delibes
Vidor,Serenade (">';■

Royal Tambour et Vivandiere .Rubinstein

Konserten börjar kl. V28 e. m.

w
\^^

Hagelstams bokhandel.
MÖDERNE KUNST

och andravackraillustrerade tidningar ochtidskrifter.
Ett stort antal utländska tidskrifter börjany

årgångi oktober.

Hagelstams bokhandels
FILIAL

Unionsgatan 14. Midtemot Kaisaniemi,

Fullständig bok- och Pappershandel
Kromoiitografi af Berndtsons taflaVid toa-

letten". Pris 1 mark.
Telefon 2205.

SPIRITUÖSA.

Helsingfors Charkuteri
2 Michaelsgatan 2. Telefon 491.

Bekommenderar färska varor alla dagar,
Kaffefrukost å 65 p. portion

Engelsk thefrukost å 65 p. portion.
Varma portioner å 75 p.

CARL BERGROTH
FabiansgatanN:o 29,

Tlefon N:o 750.

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på originalflaskor som litervis från fat.

Co cd .■ fl 41

m
A.0.Seeck,

/y\\ Korffabrik,
Si )| Albertsg. 36, T. 47.
V-1/ Butiker:

1 _/Ä Albertsg. 36,T. 47.yCigP' Skihiaden4, T. 70.
T 71

R. Faltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

mJ Endast god kvalitet! J|§ (Bolumßial §
fs> *3CarijoréI %
M Sfoevers Sraijl |É
% „ fallas!
*yj Ghaffir

'
w

Arthur Bergström. §
(§SJ) Helsingfors, @

Central-Passagen. /Jjä
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HARALD WJISASTJERIiIS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

BODEGA ESPANOLA
Filharmomska Sällskapets H«lsiB'«'--' Försäljningiparti och minut afendastäktautländska

VIN JER &l

en, Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
Linda di Chamonix

Opera i 3 akter. Text af Gaétano
Rossi. Musik af Gaetano Donizetti.

(Uppfördförstagången den 19 maj 18*2
i Wien).

Första akten: Arrendegård i byn
Chamonix iSavoyeralperoa. Medan kö-
ren bakom s-cenen kallar folket till kyr-
kan, uppträder Martha, som oroligt af-
vaktar sin mans återkomst från slottet,
hvarest det afgöres huruvida han skall
få arrendet förnyadt eller ej. Anton
låter likväl ej länge vänta på sig, utan
kommer sin hustru till mötes med de
bästa förhoppningar. Strax därpå upp-
träder äfven den af folket med jubel
hälsade marquisen, som jämte sin sy-
ster grefvinaan af Sirval är ägare till
godset. Marquisen försäkrar ät alla sin
nåd, i all synnerhet åt arrendatorn,
hvars dotter han ihemlighetåtrår, och
åt hvilken han äfven lofvat en plats
på slottet. Glada och förnöjdalämna
alla scenen. Då kommer Linda. Hon
älskar den fattiga målarenArthur, som
helt visst en gäng skall blitva berömd

och bereda henne en god framtid. Hon
stores emellertid af en kör unga savo-
yarder, hvilka skola lämna hembygg-
den. Till demsällar sig äfven Pierotto,
som vid affärden sjunger sin sorgsna
ballad. Därpå aflägsna sig alla, utom
Linda, för att förbereda sig till resan.
Till Linda kommer Arthur, den före-
gifna målaren och båda äro lyckliga
samt lämna, sjungande en kärleksduett,
scenen, på hvilken nu prästen och An-
ton uppträda. Prästen har fått reda
på marquisem afsikter, hvilka han del-
gifver arrendatorn och råder honom
att aflägsna Linda så fort som möjligt
och låta henne borttaga med savoyar-
derna. Anton, Martha och Linda inse
själfva nödvändigheten häraf och lyda
prästens råd. Afsked och bön.

Andra akten: Ett elegant rum iPa-
ris. Linda befinner sig här iensam-
het, men hör plötsligt en positivspela-
res sång ljuda vid sitt fönster. Hon
igenkänner Pierotto, och gifver sig till-
känna för honom. Länge har han sökt
den förlorade, hvilkea han nu återfin-
ner i glans och rikedom. Pierotto får
nu upplysningar om att detär den för-
menta fattiga infilaren hon har att tacka
for denna pr- r. och att målaren är
ingen annan än grefvinnan af Sirvals

son, hvilken häriallära omgifvit henne
med denna lyx såsom bevis på sin upp-
riktiga kärlek.

Efter det Pierotto aflägsnat sig in-
träder marquisen, hvilken upptäckt den
skönas vistelseort och nu vägar närma
sig henne. Stor duett. Med harm
tillbakavisad, lämnar han hånanderum-
met, ty han tror ej på flickans oskuld.
Afven Linda skyndar ut. Under tiden
hon är borta, inkommer Arthur för att
ännu en gång se sin älskade. Hans
stolta mor har nämligen upptäckt so-
nens liaison och vill nu tvinga honom
att gifta sig efter sitt stånd. Detta
vågar likväl Arthur icke delgifvaLinda,
utan antyder blott något härom ien
kärleksduett. Häröfver grubblade ob-
serverar Landa ej att en tiggare in-
trädt. Det är hennes far, hvilken, dä
hoa tillkännagifver sig för honom, ko-
star det guld han nyss af henne er-
hållit för hennes fötter, 1y han häller
henne för ärelös och skall aldrig för-
låta henne. Då instormar Pierotto och
berättar att i ett närliggande palats
firas Arthur af Sirvals bröllop. Lin-
das förfäran vid denna underrättelse
ökar än mera fadrens vrede och för-
bannande henne störtar han ut. Linda
åter blir af den häftiga sinnesrörelsen

vansinnig och endast med stor möda
kan Pierotto bortföra henne.

Tredje akten: Piats ihembyn. Fol-
ket mottager med stor glädje de hem-
vändande savoyarderna. Strax därpå
upptrader äfven den hemvändaude mar-
quisen och berättar att Arthur, samma
kväll som Linda spårlöst försvann, ne-
kade vid altaret att mottaga den ho-
nom påtvingade bruden. Vidare be-
rättar han,att Arthurs syster, grefvin-
nan at Sirval, numera gifvit sin tillå-
telse åt sonen att gifta sig enligt egen
böjelse. Folket omringar marquisen,
som förkunnat denna glada uuderrät-
telse. Efter det alla lämnat scenen,
inför Pierotto den vansinniga Linda
prästen inträder äfven kort därpå och
förskräcker, då han ser den armas till-
stånd samt skyndar for att förbereda
föräldrarne på olyckan. Nu uppträder
Arthur med ett dokument, hvarigenom
Lindas far återfår arrendet och ser till
sin förfäran Lindas olycka. Äfven
folket ibyn har fått höra härom och
alla samla sig pä platsen. Linda igen-
känner af alla blott sin mor, men in-
gen annan, ej ens Arthur, som med-
veten om sin skuld förgäfves söker
göra sig igenkänd. Detta lyckas ho-
nom först då han sjunger de första
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Eric Sundströms
J^otogi-eiflaÄä,!-

är flyttad till Fabiansgatan27, hörnet af Norra 1
tillfälle atti ännu högre grad än hittils tillmötes:fotografier till 6 mk per dussin, ocli erhållar hvaförstoringar, utfördai olja eller pastell, samt kol

Esplanadgatan,i samma hus som Nordiska Bosättning3l

igå ärade kunder ideras fordringar på ett första klasse
ax och en, som beställer minst ett dussin sådana, gratis
lorerade fotografier till olika pris.
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Jil Trona & ti
Helsingfors London Wiborg.

Stort lager Velocipeder, Engelska, Ty
ska och Amerikanska

Dam- och herr Velocipeder af årets
modell realiseras med 10- 15 °/o rabatt

Ett ständigt välförsedtlager Veloci-
pedtillbehör till moderata pris

alla slag från detReparationer af
minsta till det störstaarbete utförespå
det noggrannaste samt till möjligast
billigt pris. Velocipeder emottagas i
vinterkvarter mot billig Ityra och be-
varas sorgfälligt hos

John Tourunen & C:o
HELSINGFORS,

Norra Esplanadgatan N:o 41

Annonsera

c&rogram~éslaåef"
>nnosernan ytterst billiga, särskildt om de ta

gas för längre tid.

f)Lo IHvarje annonsör får sig /)LQ /UUb.. tidningen hemsand «/l/0..

■ -4- C3rX*«lt;ls3. -J- ■

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

Försumma ej att annonsera så länga
några lediga platser ännu

äterstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer

■W^^^^pS)

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda SpecialfabrikiFinland for

Järnsängar o.madrasser
Betydligt billigare än de

utländska.
Illustrerade kataloger på

begäran.
50 Alexandersgatan 50

EMIL REH^NBERG
OBS! Fullständig garanti.*,

J. NEUMANN's
välsorterade Korfmakeri

FABRIK: Humleberg 5, tel. 1333
Försäljningslokal(j

Trekanten B (Spennerts hus), tel. '':<:^|
na.flp-a.bm 2. tel i):>K. Saluhallen TO^^^B

Julgransljusstakar!Lampskärmsstommar!Blom-
sterfatshandtag eller Asiettbärare!

Lampor af alla slag reparerassamt förändrastill
tidsonliga samt gulbrännas och bronseras. Förten-
ning af alla slags kokkärl samt reparationerutföras
fort och billigt hos A. A. liarck.

Regeringsgatann:o 10.
OBS! Arbetet efterskickas och hemsändes om anmälan göres

per telefon 1071;

EXPOSITION
Kristall-Magasinet

Hushållsartiklar och
Rumprydnader.

Största urval! cffloéerata pris!
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Brodcri-Qtsiällning
m\ hos å\Axa Lindholm. §i

Alexanaersgatan V, 9'<

Man beställer alltid
fördelaktigast

Kautschuk- & Metallstämplar, Lacksigill,stämpeltillbehor samt all slags Stal- & Me-
tallgmvyr från

Bjf
Helsingfors Nya Gravyrinrättning

& Kautschukstämpelfabrik,
I likaeisgatanI

Telef. 2089.

>■ ■ IM)«:(imiiiiinniauiniiii)

|offi| 39 Norra^Esplanad-

affär i Finland.
rä^---"-"""i!

nök.

Jacob J^einhes
Hemgj. Papposs.er

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

**^***************^******»*****-"*^

GEVÄR! *m-
Patroner, föiiaddningar, hagel, patronbälten,

jagthorn, bössremmar, orrbulvaner, knifvaretc. etc.i
Fritz Schröders

a>E=oia.ir^.neii.ia
Norra Esplanadgatan 37.

***************'**>***$*^»**ä>*s3>'¥#*

FOTBEH A N» L 1.\ G
meddelas af Agnes Johannssenutex. från Kong.Hof
Fältskär

Ch. Berg-gren
Mikaelsg.i. Entresol. Telef. 38.

n

m
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stroferna ur kärleksduetten i andra
akten, och hon sjunker afsvimmad ned.
Gemensam bön. Äudtligen vaknar
Linda, igenkänner nu alla och är lyck-
lig med sin älskade då intet hinder
mera möter för deras förening,

'cs'f£ src
£ 3

'

Notiser
— Jean Sibelius opera Jungfrun

itornet" omnämnes ikortare notiser i
Dresdner Zeitung" och An-
zeiger". Specielt framhälles, att ämnet
väl egnar sig för musikalisk behand-
ling, hämtadt som det är ur den stora
folksången Kanteletar", samt att ope-
ran utfördes af uteslutande inhemska
förmågor. Dresdner Zeitung" slutar
sin notis sålunda: den, som känner
de finska folkvisorna, skall icke betvifla
att den finska musiken ännu kommer
att uppnå en stor ejalfständighet och
uppvisa många hittils okända egendom-
ligbeter och skönheter."

—
Mozarts manuskript tillDon

Juan" har nyligen bliivit af fru Viar-

dot Garcia skänkt till Paris konserva-
torium. Mozarts' enka hade år 1799
sålt detsamma för 100 dukater till en
rådman André, hvars doter sedermera
förgäfves bjöd det till salu iLondon,
Berlin och Wien. Herr Viardot fick
kännedom härom, inköpte slutligen den
dyrbara handskriften för 7000 francs
och skänkte densamma åt sin maka.
Ötver 40 år har det, sålunda befunnit
sig ihenne.s ego, tila fru V. nu öfver-
lämnat manuskriptet till konservatoriet,
emedan hon ansåg dcc dock ■vararikti-
gare, att en slik musikalisk relik icke
utsattes för vådan att förkomma hos
en privat persou. — Kungl. biblioteket
i Berlin är ägare af mästarens manu-
skript till „Trollflöjten."

— Operan iMonte Carlo, som
står under fursteparets af Monao pro-
tektorat, skall efter vanligheten äfven
ivinter sammankalla hela kontinentens
sånggudinnor och

—
gudar till sin

scen. Patti, den evigt unga, outtrött-
liga och äresjuka, skall ila dit från
sitt slott iWales, för att såsom Vio-
lettaila Traviata" återuppväckasköna
minnen i sina gamla beundrares hjär-
tan. Wiens Lohengrin, Van Dyck, in-

finner sig jämte sin sköna Elsa, fr.
Lola Beth, till riviefan, Karl Schei-
demantel från Dresden kommeratt upp-
träda iGoldmarks .,Drottningen af Sa-
ba", som hittills varit fullkomligt obe-
kant ihela Frankrike och nu för för-
sta gången uppföres på franska. En
andra novitet är en romantisk opera
Monina'; af Isidore de Lära. den be-
gåfvade tonsättaren tillAmy Robsart''.
Engagement äro vidare slutna med Bel-
lincione, Van Zandt, Tamagno —

an-
dra storheter att förtiga!

— Svensk kvartettsång iSach-
sen. Ds svenska kvartetsängarne hrr
A. Jahnke, J. Hjelm, G. Ryberg och
C. Jakobsen från Stockholm hade den
27 sept. tillfälle att uppträda inför de
sachsiska majestaterna iden kungliga
villan iStrehlen vid Dresden efter föl-
jande program:

Polka des Wasserkönigs" af O.
Lindblad; ,;Mädchen mit dem rothen
Mundchen" af O. E. Nessler; Fredm-
ans Ep. n:r 9"; Harmonie" af E.
du Puy; Suomis Lied" af Pacius;
Fredmans Ep. n:r 5"; ,.Spinn, spimr',
Schwedisches Volkslied, arr. af Ja :
Die stille Wasaerrose", af Abc.

Efter konsertenundsrhöllosig konung
Albert och drottning Carola pä det vän-
ligaste med sångarne, talade om de an-
genäma minnen da hemfört från sitt
besök i Sverige af landets folk och
natur och tackadeupprepadt,uttryckande
en förhoppning att an en gång få höra
kvartetten, för den njutning dess säng
beredt majestäterua ocb deras furstliga
gäster. Bland dessa märktes konungens
broder prins Georg, hans barn, prins
Fredrik August (tronföljaren) och prins
Albert samt prinsessan Mathilda, dess-
utom storhertiginnan af Mecklenburg-
Strelitz samt ryske storfurstame Miohael
Nikolajewitsch och Michael Michailo-
witscb. Isviten märktes: drottningens
öfVerhofmästare generalmajor von Ma-
lortie, grefvinnoma Einsiedel och Reutt-
ner v. Wayl samt flygeladjutanten major
von Larisch, skrifves till St. Dagblad.

— För polska teaterns i Posen
framgång har man lätit ]äsa en —
mässa. Därvarande tidningar beteckna
detta med rätta som opassande, skrif-
ver Borliner Tagelblatt.
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G. W. RELANDER,
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgå
ende prisen städse

billigast.
"Willi.elm.Bg'.KT:o -4.

Telefon 1803.

Gambrini Restaurant.

Affären, hvilken är tillökadmed nya och elegi
W arbete. Priset är det oaktadtZdetsamm^oiiJ£dt kort däri iiilini-akiKiätM

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Ködbergsgatan9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

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

C. E. Lindgren

anta dekorationsföreniäloch apparater,är därförei
Dock göresäfven

Förstoringarialla format och till olika priser kunna erhållas; likaså

Glasvaror
|tillmycket billiga priser

Mikaelsgatan N:o 17.
midt emot Jernväjrsstationen. 3

Uti J. F. Sjöbergs

Ä Spirituosahandel
*■ Äkta Wintr,
Jflß Cognac,
H Rom &JpJ Likörer,
iLwJi Ovdcv till landsortenipßplfi per omgående.
<*H» Trekanten 3.
f. d. Spennertska huset.

Telefon 2068.

Qekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till-
behör för glödritning& snidning s. s. mönster,färger färnissor, vaxm. m.— Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigastepriser,

Finsk KonstslöjdUtställning.
Mikaelsgatan I. Telefon 893.

Högaktningsfullt

Eric Sundström.
Fab t a ii,s</a tan 27.
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J. C. M^XMONTAN
Innehafvare:B.Nyberg,

Biner <& Spirituösa.
Brefpapper Åug. lik Hartwa klHgMineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska
sorter, linierade ocli Helsingfors, Alosasäcrsj. 26,

Telefon 169olinierade,
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj.Modeen.

Pirmatrjck utförcs liilligt.
DAHLBERGS PAPPERSHAIEL.

Alexandersgat 15.
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GENERALAGENTER:
sa?oxjT2s:E3ixno:E::R.c3r kSo :böo:esl:e::e*.,

jUle^andeisgatanSJ7- Telef. 2OSS.

Parakan Salak Tee
ifrån Parakan Salak

Parakan Salak Tee

Rllngeu avnpaltargad och till reak-
iwt alkalisk.
p varkar mMllonl i tarmkamtlcn

Pörhindrar under entid afminst
r syrebildning imjölk,
ärkar upphörandeellerhögst

5 hämmande af förruttnelse-

O Bakteriologiska L<iijyj^^tf|o
cjj ° ---—^^^^fl fl©
/JV På licji-iivj^^^^^B Bf^
Q/ ,i'n ■ .:■ B Byr
Q lO
t*5 (*)
£) och får 'H 1^)
ö '** ''"■■ Bo3C linnen >\H Bj»
Q ■-'. llrfl IQ/S /r/.r .'/'/■ B^\X :i- !)(iB B^
"jK rasen'""''■ HJcliroscssei^W H
3C minut -^M H

<; "''BBGt3^ vatten 'fl I3C
mit, rosftl H
dre än -*^H H

O Då det^| flO
rattnelse iiH I
måste jagHl
dess bruk.

W Att <!.'';■ ■ b||^\ seende '
M'*' rl

af dess of\"^B I

|V| Med. Dr.^H I-^)

kolerabakterierpä y2Emt tyfsidfeberns,Mfterins och
wns bakterie på omkring l minut,
Ik dödar utspädd med 2 delar
kolerabakterierpå mindre än 1mi-
Überns och difterins bakteriepåmm
Kninuter samt tyfsidfeberns bakterie

Isf Tandläkare Lenhardtson anKjfna medletf förmågaatt upphäfvasyrebildiiing; och för-
munhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk-
lebakterier,somdärstädes kunna förekomma,
Ipå det högsta hos allmänheten förorda

i samma älvensomyttre medel imånga han-
äga en vidsträcktanvändning framgårosökt
ran anlörda,starkt bakteriedödande värkan.
kholm, den 6 April 1895.
m» 81iaBlil;i
»ocent ibakteriologividKarolinska Institutet

SOCIETETSTEATERN.
Ifaliensha operan
under ledning af Direktör N. Muller.

Torsdagen den 10 December 1896.
Recett för S/g.ra V. Paganelll.

trubaduren.
Opera i4 akter och 8 tablåer. Musik af G. Verdi

Personerna
Grefve Luna Sig:r G. Pimazzoni,

Eleonora, hofdam Sig:ra M. Bruno
Sig:ra P. GalinaInez, hennes väninna

Manriko, trubadur Sig:r O. Delle-
Fornaci.

Fernando Sig:r L. Ferraioli
Azusena, zigenerska Sig:ra V. Paganelli

Ruiz, budbärare Sig:r L. Lassarini

En gammal zigenare Sig:r B. Tibiletti.

Soldater, Zigenare, Zigenerskor, och Nunnor
Kapellmästare:Sig:r 6. Spatjeck,

Regissör: Sig:r D, Duma.

Början sker kl. 7V2 eft. m

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52
Helsingfors

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier för plansch-<fe kartupp-
fodring, Reklamskyltar m. m,

1) Absolut kemiskt rent, fritt från alla förhälsan skadliga beståndsdelar,aro-
matiskt och välsmakande har för sin utmärkta kvalité och fina arom till-
vunnit sig- allmänt erkännande, och har å senaste hygieniska och världsut-
ställningar erhållit do högstautmärkelser.

2) Största garanti för ren oförfalskad vara, säljes ioriginal förpackningpr
V2O. ViO' V4

' Va kiI°-
Obs.! Netto vigt!!

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

HAIIL

Tee Onderneming,

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,Jnlntstä

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.hos

Firma I.ELLHIN
Hufvudnederlag för Finland af

Pepsin. Conc. Langebek.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nioht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

Alexandersg. 9
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Generalagenter:
STOLTZENBERG & BÖCKER,

Java,

§2

3) Äkta Parahan,Salak Tee erhålles endast genom undertecknads parti-
och minutförsäljning vid Norra Esplanadgatan 37 och hos nedanstående
återförsäljare:

N. Kochtomoff.
K. M. Brondin,
N. A. Turden.
A. Johansson.
A. Holmström.
G. A. Isaksson-
K. G. Jalonen.

Fr. Nyman. J. F. Lund.
K. G. Öhman. Verner Hedberg.
E. V. Mholen. Hjelt & Lindgren
A. Fred. J. HyvärinenljU
A. V. Henriksson. F. E. .SWwB
C. Antson. A. silrM
H:fors Allm. Koiisutmthnx/o^t

# *%ijpf
8 Franska Lifförsäkringsbolaget |g

VURBA IN E,m iH Aktiekapital: 12 miljoner Frcs^^^^B
Garantifonden: 98 miljoner Frcs. ||

@h Bolaget meddelar fördelaktiga försak- jgjfc
Ä .ingår af alla slag. Genom samarbete med Je
W jjuk- och olyoksfallförsäkringsbolaget L'Ur-
(fåt kaine et la Seine beviljas de försäkrade vid |»
J*? sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, Jgf
fö? hvilka fullkomligt säkerställa såväl denför- §$/
é») säkrade och hans familj, som ock de per- (Jjä
la söner, med hvilka han står iaffärsförbin- J*fWP delse för den oundvikliga förlust, som en
éjjj) sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- |Ä)I<\ ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter- aK
w' skänker nämligen, såsom allmänt bekant, fg})

premierna för hela sjukdomstiden och utbe- SS)
|<\ talar % af kapitalet,' om sjukdomen är obot- |gf'S5J' lig och resten vid dödsfall. <55f

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro SSi)
|sn därför särskildt att rekommendera för her- W

rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
|S§) större affärsföretag genom lifförsäkring,gSj

emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- ,gs
'Si*' samma störingar svårare sjukdomsfall all- <§)J'

tid med'öraoch hvilka ofta nog bringabor-
ans ges- och förlagsmanstora förluster. «\

För dessaväsentliga fördelarerfordras 'SÖJ'
(åji) icke några extra premier utan endast att |s^)

den försäkrade afstår från den årliga vinst- gSN
andelen.
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg. 1
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Alexandersgatan17. Telefoi; 2055

Assam.

ar:

[fli7"^^Bßi[iiyfg^'n'HffP I

butiker

J. H. Dahlgren.
A. E. Isaksson.
K. K Wassholm
P. Jääskcläincn.
E. Lönnberg.
a Johansson.
Fru Laurei ?,

<

cd"

OOHIE.
G-OM-oralsLgfeaa-t för <£z, K-^cslslixcL-

vieehäradshöfding, utför jaridiska och affärsuppdrag; köper och säljer aktier
och värdepapper; ombesörjer patentansohiiißgar « <li registr»
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