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Värdshus.|Teatrar och Konserter. * K aniemen
/Bad\

/xenträl\
/ Varmlufts- o. \/ Basängbad Rekommenderas. \

ais

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 30 December.N:o 51 B.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 30 December 1896.

kl. 7,30 e. m

För andra (67:de) gången

Vermländingarna.
Folk-komedimed sång och dans i4 akter indelade

6 tablåer, af F. A. Dahlgren.

Personerna
Hr Arppe.
Hr Wetzer

Brukspatronen .
"Wilhelm, hans son
Lotta, hans dotter Fru Riégo
Prosten MlIi I in Ii il

Sr^i^Erssoi^niult^i^maemai^Hr Malmström
Fru BränderLisa, hans hustru

Erik, deras son , Hr Hansson
Olai(Jyllby, förmögenbonde Hr Eiégo.
Brita, hans dotter. . . . .Frk. Gerasimowitsch,
Jan Hansson Tid sjön,torpare Hr Berlin.
Annika, hane hustru ....Frk Tschernichin.
Anna, deras dotter ....Fru Castegren.
Anders, deras dräng ... . Hr Castegren.
Per, Sven Erssons dräng . .Hr Swedberg.
Stina, Sven Erssons piga . . Frk Grönberg.
Bengt på Åsen Hr Lindh.
En betjent hos brukspatronen Hr Enström.

Bondfolk

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. IO,15 e. m

1
Herr Adolf Lindfors

Adolf Lindfors är icke blott finska tea-
terns förnämsta skådespelare, utan äger äfven
skandinavisk ryktbarhet såsom Moliére-tolkare
af första rang. Vi påminna om hans makalöse
George Dandin.

AUli^ Fotograf SUNDSTRÖMS annons-*" "
ii andra å tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Jouluk. 30 p. 1896.

Kansannäytäntö alennetuilla hinnoilla

Kulcksha teaatteriseura,
(Ett resande teatersällskap.)

2-näytöksinen ilveily, lauluineen. Kirjoittanut August Blanche,
tfuomentanut B. Leino.

Henkilöt
Adolf Lindfors.

fEino Salmela.
Lattu.

(.Otto Närhi.
Emil Palck.

Sjbvall, maaseututeaatterin johtaja....
Öländer |
Grip > näyttelijöitä
Gråström,rikas nahkuri Westervikistä .
Theodor, hanen poikansa, näyttelijä Sjövallin

Evert Suonio.
Hilma Tähtinen.
Taavi Pesonen.
Kaarlo Keihäs.

teaatterissa
Josefina, Sjövallin tytär
Ravintolas isäntä Wimmerby'ssä
Masinlsti, Sjuvalfin teaatterissa

Nayttelijöitä,näyttelijättäriä, teaatteriyleisöä,
Tapaus: wimmerby'ssä.

Saimaan rannalla.
l-näytöksinen laulunäytelmä. Suomalainen alkuteon.

Henkilöt:
lisakki Lattu.
Mimmy Leino,
Evert Suonio.

Tahvo, talonisäntä . ,,,( ,. ,
Helena, hanen vaimonsa . . . .
Wilho, hanen poikansa
Inkeri, orpo tyttö, heidän kasvat-

tensa ,
Paavo, renki
Psa \ piikojaLeena / f J

.Aili Törnqvist..Taavi Pesonen.
/ Hlima Tähtinen,
\ Lyydi Kängas.

Niilo \ iKnutWeckman
Risto > muonamiehiä < Hemmo Kallio.
Kalle ) { Eino Salmela.
Puls,korpraalikaartilainenvärvääjä Otto Närhi.

Talkooväkeä.
(Tapaus Saimaan rannalla.)

Ovet arataan i:lo 7. Näytöntä alkaa k:lo 8
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J. H. WICKELS
wmamL.

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

du Nord. §
örsta specialaffär i/ande^ö^M
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y fer, Damkappor,Pelleriner tJTaquettes m.m. %S^\
g ){lädnings <^ ){appskrädderi g

under framstående ledning. 30

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
■TOaafSu.

Lager af fina äkta VillB!*,
Gognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(via å vis Föreniugsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter.
Speoialité: CRSAVATTER.
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Grundadt ~K$ £L -ta* <.
år 1827 *«TÄ fe «r

Billigaste premier. Snabb och
Telefon 231.

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.

C. P. DYB

% Ryska Rrandföfi'säkringr&bols*get
liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen.

Kontor 3ST. 3VEa-®r£^siaas®i3,ta,ia. 3SJ":o X. Telefon 231.
Oskar Fröberg. A. W. EKLUND & C:o

Kaserngatan 46. Perssons Svenska Stickmaskiner,

ULLGARN irikt urvalSkilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager afSpeclsxl=>.£Eä.r för

PORTMONNÄER Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT.

Zeflr- & Kastorgarn, Hacramé, Virkgarn,
Fiskgarn, Milrkteåd, Rulltråd, Nålar till alla
slags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjor,
Strumpor, Damasker, Vantar etc.

Beställningar på all slags maskinstick-

billigapriser.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

ning emottages

Mikaelsgatan 2. Telefon 1332.
Försäljning af

Cognac, Rom o. Liköre
UnionsgatanN:o 17.

Hjelt & Lindgren. Th. Neovius.0. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager afinhemska skodon.Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

otografisk Atelier N. Esplanadg. 31,OfBÅHL Portiter i visitkortsformat å, 6 mk. pr duss. (Catanis hus.)

Alla dagar
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HARALD W ASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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BODEGA ESPANOLA
Filharmoniska Sällskapet Helsigfors.

Försäljningipartioch minutafendast äktautländska

Torsdagen den 3I December 1896

Uil. ,11Nl/lltllll I. t ,;,//",l/s hll.\*^^^^M
Ylle- och frihofvaruaffär.i

Välsorteradt lager. Billiga priser
VINER &

SPIRITUÖSA.

Helsingfors Charkuteri!S!****£*********!s***££*£**££**£!!?
Restaurant CAT A N I

-mm rekommenderar i^s^-

2 Michaelsgatan 2. Telefon 491.
Rekommenderar färska varor alla dagar,

Kaffefrukost å 65 p. portion
Engelsk thefrukost å 65 p. portion.

Varma portioner å 75 p.sina supéer till olika pris. portioner a la carté och
eleganta smårum.

CARL BERGROTHOstende ostron inkomma hvarje vecka!******
FabiansgatanU:o 29,

Tlefon N:o 750.

SPIRITUÖSA och VINERIngenBarngarderoben
såväl på originalflaskor som litervis från fat.

Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968,

Beställningar emottagas CD .j C

KONSERT.I:sta Klass \

( Badinrättnir
"Wladimirsg-atan 32. /

W. Engberg^/
igS? (Jlogatan 3.

T. 71

R Faltins pianomagasiu
R. E. WesterlundSpeeialiief:

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla
"*#£> Flyglar och Pianinos

r^s fy-
i stort urval

*S&)

Hagelstams bokhandel.
MÖDERNE KUNST

m. „ ;"" '"mmsmx"' * fA
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Qolumßia!
@) t&Carfforå! w
ft Sfoevers Sreifl É
H fallas! . qk

/->S // Velocipeder
ochandravackra illustreradetidningar och tidskrifter.

Ett stort antal utländska tidskrifter börjany
årgång ioktober.

Skidor. Hagelstams bokhandels
FILIAL

"
Sfiaffir!

Arthur Bergström.
Helsingfors,Velocipeder mottagas till förvaring

Unionsgatan 14. Midtemot Kaisaniemi.
Fullständig bok- och Pappershandel.

Kromolitografi af Berndtsons tafla Vid toa-
letten". Pris 1mark.

under vintern
Telefon 2205,

61, Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
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Ruy Bias
Opera i fyra akter. Text af C. d'Or-
meville. Musik af Filippo Marchetti.

Uppförd första gången den 3 april 1869
iMailand

Första akten: Sal i kungliga palat-
set. Don Sallustio har iparkenhittat
en blombukett af tyska blommor och
sett att en man, klädd ihans eget li-
vrée, ditlagt den. Det är påtagligen
ett kärlekstecken åt den från ett tyskt
hus härstammande drottningenoch upp-
slaget till ett intressant äfventyr. Don
Sallustio stores i sina tankar af Don
Guritano, som meddelar drottningens
beslut, att Don Sallustio skall gifta sig
med den flicka, ät hvilken han svurit
sin kärlek eller ock landstörvisas. Sal-
lustio väljer det senare, ty han vill ej
fläcka sin ära med att gitta sig utom
sitt stånd. Dock vill han först söka
använda äfventyret med buketten som
medel till hämd mot drottningen. Hans
tjänare Huj Bias förråder sig som gif-
vare af blommorna och tvingas af sin
herre att skrifva tväpne biljetter. Den
ena till en dam med följande innehåll:
;,Jag är hotad af en. stor fara och min

räddning ligger i drottningens hand;
därför kom i natt genom en hemlig
dörr till mitt rum". Iden andra bil-
jetten måste Ruy Bias, såsom don Sal-
lustios betjänt, lofva att städse lydasin
herres befallningar. För hvilket ända-
mål allt detta sker blir för Evy Bias
en fullkomlighemlighet. Dock går han
gerna in pä allt, och kort därpå pre-
senterar don Sallustio honom som sin
broder don Gesar af Bazan för don
Fernando och don Pedro och slutligen
äfven för drottningen, hvilken åtföljd
af sina damer och kavaljerer går ge-
nom salen

-4«<2ra akten: Trägårdsterrass fram-
förkungliga slottet. Drottningensupp-
vaktande damer binda blomsterkransar,
företrädda af Casilda, den gamla her-
tiginnan, hvilken utöfvar ceremonimä-
star ämbetet med stor stränghet. Ca-
sildas ballad. Alla lämna nu scenen
utom drottningen, som med stor för-
tjusning tänker på gifvaren af blom-
morna. Hennes kärleks ång. Ett bud
anländer från konungen och alla samlas
åter kring drottningen. Budet är Kuy
Bias. Genom korsförhörerhåller drott-
ningen kunskap om att detär han, don
Cesar, som gifvit blommorna och hen-
nes kärlek till honom framträder syn-

barligen, hvarigenom han ådrager sig
de närvarandes afund och uppmanas af
don Guritano till tvekamp. Duellen
blir likväl ännu ej af, emedanutmana-
ren bortskickas iett uppdrag afdrott-
ningen

Tredje akten: Ministerrådets sam-
lingssal. Dod Fernando och donPedro
bek;impa häftigt hvarandra; båda vilja
hafva större delen af landets inkomster
försin egen del. Scenen afbrytes emel-
lertid af Kuy Bias, som stigit igunst
och makt. Han klandrar skarpt de
trätande och håller därpå ett eldigt tal
för tronen och fäderneslandet. Efter
det alla lämnat scenen, inträder drott-
ningen. Hon har hört allt och tackar
honom samt bekänner honom sin kär-
lek. Buy Bias kärleksrus får sitt slut
genom den inträdande don Sallustio,
som hånleendepåminner honom om hans
ställning som tjänare. Ruy Bias mär-
ker nu till sin förfäran, att don Sal-
lustio begagnat honom som hämdmedel
mot drottningen, men står likväl fort-
farande under don Sallustios dämoniska
makt genom de ödesdigra biljetterna.

Scenförändring: Tronsal. Don Fer-
nando och don Pedro halva besvärat
sig öfver sin förvisningoch bistås här-
uti af don Guritano, som återkommit.

Dock hafva de ringa utsikter, ty Eny
Bias har du blifvit utnämd till greivo
och hertig och står på höjdenaf gunst.
Han förefaller dock något besväraddå
han för drottningen måste presentera
don Salustio som gin broder.

Fjärde akten: Ett rum iSallustios
våning, som bobos af Kuy Bias. En-
sam sitter han och resignerar,han kän-
ner sig som fallen från skyarna och
önskar endast döden. Då inträder Gu-
ritano och uppfordrar honom till tve-
kampen. Båda gå. Nu införesCasilda
af en page. Hon vill af hertigen er-
fara om han idag skrifvit ett bref till
drottningen, men öfverraskas af Sallu-
stio, hvilken dock, trots sin slughet, ej
får reda på hennes ärende. Efter det
Casilda gått, gömmer han sig. Kny
Bias återvänder. Han har dödligt sä-
rat sin motståndare och vill nu intaga
gift, men förhindras däri af drottnin-
gens inträdande. Hon har kommit
emedan hon emottagit de bref, som
Evy Bias undertecknade åt Sallustio.
Han bestrider detta, dock dä hon visar
honom brefven, rader han henne till
snabb flykt. Nu framträder Sallustio
och råder henne att afsäga sig kronan
och gilta sig med lluyBias ochlämna
landet i annat fall skall han förråda
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Klrie Sundströms
Woto x̂-aifi€*J3: sljc
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är flyttad till Fabiaiisgatan21, hörnetaf Norra Esplanadgatan,isamma hus som Nordiska Bosättning31
tillfälle att iännu högregrad äa hittils tillmötesgåärade kunder ideras fordringar på ett första KlaS«
fotografier till 6 mk per dussin, och erhållar livar och en, som beställer minst ett dussin sådana, g<'atlS
förstoringar,utfördai olja eller pastell,samt kolorerade fotografier till olika pris.



A XEL PIBLUMEM 1orr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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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 välförsedt lager Veloci-
pedtillbehör till moderata pris

detReparationer alla slag från
minsta till det största arbete utförespå

tilldet noggrannaste samt möjligast
billigt pris.
vinterkvarter

Velocipeder emottagas i
mot billig hyra och be-

Taras sorgfälligt hos

John Tourunen & Co
HELSINGFORS,

Norra Esplanadgatan N:o 41

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

Godt material
omsorgsfullt arbete.

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland för

g

Järnsängar o.madrasser
Betydligtbilligare än de

utländska.
Illustreradekataloger på

begäran.
50 Alexandfrsgatan 50.

EMIL R,EH'N|B|E RG
OBS.! Fullständig garanti.

. NEUfMANN's
välsorterade Korfmakeri

F AB RIK: Humleberg 5, tel. 1334
Försäljningslokaler:

Trekanten 8 (Spennerts Ims), tel. 933. SödraEspla-
nadgatan 2, tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125.

Julgransljusstakar!Lampskärmsstommar!Blom-
sterfatshandtag eller Asiettbärare!

Lampor af alla slag repareras samt förändrastill
tidsenliga samt gulbriiimas och bronseras. Förten-
ning af alla slags kokkärl samt reparationer utföras
fort och billigt hos A. A. JBarcJc.

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

per telefon 1071.

EXPOSITION
iKristall-Magasinet

Hushållsartiklar och
Rymprydnader.

Största urval! iMoéerafa pris!
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G. W. RELANDER,
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgå-
ende prisen städse

billigast.
■Wiltelmsg.2nT:c -S:.

Telefon 1803.

Gambrini Restaurant.
I Broderi^Qtsiällninq
i h" ■

Axa Lindholm.

m

henne. På drottningens smärtsamma
tvifvel gör Ruy Bias ett siat då han
förklarar sig vara livarken don Cesar
eller grefve. Hånleende tillägger Sal-
lustio: Ni hade bestämt en tjänarinna
till gemål åt mig, jag gifver Eder i
gengäld min tjänare till brudgum."
Då stänger Ruy Bias med våld Sal-
lustio in iett sidorum förklarar drott-
ningen räddad. Han tillkännagifver för
henne att blott gränslös kärlek förari-
ledc honom att åtaga sig rollen och ber
om hennes tillgift. Den djupt särade
drottningen vägrar honom förlåtelse.
Då tömmer han giftbägaren och faller
döende till hennes fötter. Nu framträ-
der drottningens kärlek och tröstlös
kastar hon sig öfver hans lik.

"##4h

Notiser.—
Berlins teatrar. Föga lycka

hade å Theater des Westens det nya
lustspelet Jung gefreit" af Wolfgäng
Kirchbach. — För att äfven för tea-
tern draga nytta af Nansens nordpols-
färd har Hans Norbort till Alexander-
platztheaterninlämnatettutstyrselstycke

Nansens Reise nach dem Nordpol".— Lessingteatern har uppfört ett nytt
stycke af A. L'Arronge Annas Traum"
med delvis rätt gynsam framgång. —
Ett nytt enakts lustspel Miinchhaus-
en" af M. Schnitzer och M. Fliess
har med framgång uppförts å Schdler-
teatern. På samma scen har Nestroys
återupptagna fars Der Zerrissene"
väckt glädtigt bifall. — F. Halms ro-
mantiska drama Der Sohn des Wild-
niss" har å Beriiner Theaier rönt god
framgång genomTeresinaGessners för-
träffliga återgifvande afPartheniasroll.

— En munter soldatpjes v,Nach
dem Manöver" af frih. v. Ompteda
har med lycklig framgång uppförts för
första gången å k. teaterniHannover.
Isynnerhet har det friska och natur-
liga språket istycket slagit an; min-
dre den allt för mycket inovellstil
hållna handlingen.

Die Höllenbriicke" är titeln på
ett; nytt lustspel af E. Jaffé osh W.
Wolf, hvilket väckte mycken munter-
het å Stadttheater iFrankfurt.

— Köningstädter Theater iKas-
Sél har uppfört det nya skådespelet
Wehe den Besiegten" afEichard Voss,
hvilket väckte liflig anklang.

— W. Kienzls opera Der Evan-
har mottagits med lifligt

oifall å hof- och nationalteatern iMün-
chen. Operan har likaledes haft god
framgång vid förstauppförandetå Hof-
teatern iStuttgart.

— Folkpjesen Die Else vonEr-
lenhof" af C. F. Staack har rönt ett
välvilligt mottagande vid första uppfö-
rande å Stadttheater iGöttingen.

— För 200:de gången gafs den
14 nov. å k. operan iBerlin Mascag-
ms Cavalleria rusticana". Värkets
första uppförande egde rum den 21
okt. 1891; för 100:de gången gals
det det den 3 nov. 1893. Föreställ-
ningen inleddes med Humperdincks
Hans och Greta".

—
Från Mainz skrifves: Efter be-

römdamönsterharnuäfvenkompositören
af operanFranenlob", lirEeinholdBec-
ker, försöktsigmed en enaktsopera. Det
lilla verket, somigår uppfördesiöröfv-
erhufvud." förstagången åStadttheater
iMainz, heter RatboH" och ärskrifvet
afFelixDalin. Man måstemedge,att för-
fattaren genom en värkligt dramatisk
täxt stått mycket hjälprikt vid kompo-
sitörens sida; stegringen af handlingen,
som liestår i skepparen Eatbolds kär-
lek till sin broders trolofvade, är myk-
ket skicklig. Om musiken måste om-
dömet låta något mera reserveradt,
men i alla händelser slog den an på
åhörarne, som icke underläto att hylla
kompositören med starka bifallstecken.

— Gerhart Hauptmanns Väfv-
arne" uppfördes den 1 nov. för för-
sta gången på DagmarteaterniKöpen-
hamn. Pjesen värkade starkt" med
sina många upprörandeuppträden,skrif-
ver Politiken, som förespår, att den
därför, trots brister i iscensättningen
och det ej tillfredsställande utförandet
af hufvudrollen, skall draga många
goda hus.
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Man beställer alltid
fördelaktigast

Kautschuk- * Metallstämplar, Lacksistillstampeltlllbetaörsamt all slagsStål. & ffle-tallgrayyr från
Helsingfors Nya Gravyrinrättning

& KauTschukstämpelfabrik,
IMikaeisgatan f

Telef. SOS9.

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Hödbergsgatan 9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta

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

C. E. Lindgren
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Glasvaror
1 tillmycket billigapriser §

Mikaelsgatan N:o 17,
W] midt emot JernvägsstatTönei^^^^g

Qekorerade & odeko:
hehör för glödritn:— Beställningar emot

Ji affär i Finland.

**.»*^***««**#***^****s***^****» « **
-^m GEVÄR!

Patroner, förladdningar, hagel, patronbälten,
jagthorn, bössremmar,orrbulvaner, knifvar etc. etc. i

Fritz SchrSders
SPOET JLIS

Norra Esplanadgatan 37.
*■*******¥********>***♥■****♥♥**'****

F Ö TB E H A N 1)L1N G
meddelas af Agnes Johann-
sen utex. från Kongl. Hof
Fältskär Ch. Berggren.

Mikaelsgatan 1. ing. från porten
(Entresol.) Telef.SS.

©

§©

Affär"en, hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföreuiål«ch apparater,är därförei
arbete. Priset är det oaktadt"detsamma som liittils, ellerFmk 4: -sO per dussin. DookgöresäTven

S^t kort däri inberäknadt.
— Förstoringarialla format och. tillolika priser kunna erhållas; likaså

Uti J. F. Sjöbergs

A Spirituosahandel
Hi Åkta Winer,
ifll Cog-iiac,|l|ä Rom &

Order till landsortenfj=Pj| per omgående.
wSmm Trekanten 3.
f. d. Spennertska huset.

Telefon 20««.

Jacob J^einhes
IPapiirosserHemgj.

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.
rerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till-
ing & snidning s. s. mönster, färger färnissor, vaxm. m.
;tagas med tacksamhet och utföras till billigastepriser,

Finsk Konstslöjd.Utställning.
Mikaelsgatan !. Telefon 893.

Högaktningsfullt

Eric Sundström.
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SOCIETETSTEATERN.

Ifaliensha operan.
Onsdagen den 30 December 1896.

RUY BLÅS.
OPera i4 akter. Musik af F. Marche^t

Personerna
Donna Maria de Neubourg,B,egen-

tinna af Spanien .
Don Sallustio de Bazan, Markis

S:ra Bruno

och rikets första minister S:r Pimazzoni,
Don Pedro de Guevarra, Presi-

dent iCastilien . . . S:r i^erraioli
Don Pernando de Cordova,GeneralSa- Serra.I
Don Guritano, Grefve d'Onato . S^rGrandolfil
Donna Giavonna de la Guevaß

lioidam I
Don Manuel Arias, gesandt . .1
Ruy Bias, Don Sallustios vid-H
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knekt
Casilda, första hofdam
En betjänt . . . .
Hofdamer, kavaljerer,ministrar,pager,soldaterni.m

Obs,! Nya dekorationer.

Början sker kl. 7 '/g eft.m

J. C. M^EXMONTAN
Innehafvare:E. Hyberg.

Biner & Spirituösa.
Brefpapper

Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska

sorter, linieradeoch
Helsingfors, Alexanders;. £6,

Telefon 169
oiinierade Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj.Modeen.

Firmatrjck uttörcs billigt,
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.
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GENERALAGENTEB:
STOLTZiEKTBERG cfc? ZQÖOIEEJErE*.,

17. Telef.SOSS.

Ang. Indi lartwall.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Helsingfors
AlexanderagatanN:o 11.

Fredr. Edv. FÅfoerg.

Bageri&Konditori.
52 Alexandersgatan52

Helsingfors

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
MEriksgatan14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Ijnjeriagsansljalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & iSskfabrik, Åtelier för plansch-& kartupp-
fodring, Reklamskyltar m. m,

S ra Paganelli
S:r Tibiletti.

S:r Delle Fornaci
S:ra Schan.
S:r Tibiletti.

oooooooooooooooc

O Bakteriologiska Laboratorium.
fS På begäran af Tandläkaren Herr A.
■Jjr Lenhardtson har jagundersöktett af honom

sammansatt munvatten, kalladt
Q Albin Lenhardtsons
0 STOMATOL
Q och får häröfver afgifva följandeintyg:
Ä 1. Lösningen ar »palfärgad och till reak-
2j? tionen svagt alkalisk.
£j 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen
Ä icke giftigt.
Jjf 3. Den förhindrarunder entidafminst

2é timmar syrebildniug imjölk.
Ä 4. den värkar upphörandeellerhögst
Jr väsentligt hämmande af förruttnelse-

prosesser.
|Ä 5. Den dödar kolerabaliterierpå 1/2
2K minut samt tyfsiäfeherns, flifterins och

rosfeberns bakterie på omkring iminut,
7% 6 Den dödar utspädd med 2 delar
Yr vatten kolerabakterier ])å mindre än 1mi-
O nut,rosfeberns och difterins bakteriepåmin-
Ä dre än 2 minutersamt tyfsidfebernsbakterie
3T på 3 minuter.
U Då det af Tandläkaire Lenliardtson ansifna medlet
f\ sålunda eger förmågaatt npphäfva syrebiMning och för-

ruttnelso imunhålan sam* ytterst snabbt förstörsjuk-
f\ domabildande bakterier,som därstädes kunna förekomma,
\£? måste jag på det högsta- hos allmänheten förorda
j^\ dess fcmjk.

w/ AMdet samma ä:ven sot» yttre medel imångahän-
f\ seende böräga en vidsträckt ;>j£Vändiiing framgår osökt
Vji af dess ofvan aniörda starkt liakteriedftdande markan.

Q Stockholm, den 6 .Äjjflrii 1895.

P% Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet
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Nu inkommet:
Moderna kragar,spsfear,

Jios Firma

'^ma

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

SldSnaden 15—17.
Filtatr GIogatan 4.

Iluiftradnederlag för Fin)andaf
Pepsin. Cone. Langebck.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.Bäorkbalsam, Benzoe tvål.
Haste nieht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.
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Bords-, Tak-,Vägg-,Piedestallampor,Kupor,Brännare
alla" slags"lamptillbehör,störstaurval.

OBS.! Partilampor, Lampglas, extra 'billiga.
Bordslampor, Alabaster, Vunderlampor.—

PompadoursPariser Nouveau'te6
—

Tre (3) delade Toilette speglar (NYTT) stort urval.
Bélar afglas,faycms,metall,Störstasortiment.

NYTT! NYTT!
Väggprydnader (för matsalar) Terracotta, Trämålningar,

Zink m. m
Kristall, 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

JULU
C. 0 MILR

ÄLLMIT rrS
Skriftyg ifrån 75 penni till 125 mark, 'största sorti-
ment. Brons, nickel, järn, träd, marmor,
Ljusstakar,pappersprässar,läskare,pennhållare,penn-
fat, penntorkarem. m.
Pariser-, Eococo-, Bambus möbel,Konsoler,Piedesta-
ler, Hyllor, Byråer, Etagerer,
Skulpteradeträdarbeten,Consoler,Hyllor,Bord,Blom-
ställningar, Rökbordm. m.
Terracotta-, Plåt-, väggprydnader,medaljongeriBrons
och Composition, stort urval,
NickelarbetenI,11. qual,Kannor, Gräddsnäckor,Soc-
kerskålar, Plåt, de Menage, Brickor, Fruktskålar, Sa-
ladierer, Kaffekök. Tekök,m. m.
Terracotta- Porslin-, Majolika prydnadspjeser.
Engelska,Böhmiska,Sachsiska, Porsliner, Fayanser,
Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar,Dejeuneer,Kannor,
Skålar,Fat, Bordsuppsatser, Blonaburkar, m. m.

OBS.!Extra billigakoppar,(Nya mönster)stort
urval ifrån 3: 75 dussinet.
Lädervaror, Portföljer,Börser, Plånböcker,Eesene-
cessäires, med och utan inredning, mindre Kapp-
säckar, Resväskor m. m.
Fotografi-album, flere hundra mönster störstaurval,
billigaste pris,
Japan och China varor (direkt importerade) största
sortiment, Säfmattor, Nytt, Nytt.
Förnicklade och broncerade järnvaror,Hyllor,Blom-
bord, Etagerer, Paraplyställningarextr^na^ied^stallampor, Stafflier, Serveringsbord^^^^^^^^^^M
Vesuv billigaste Spritkök^!
HörTf^Pétroleumkök, Praktiskt, Lukt och Köktritt
(utan buller).
Broscher ifrån 10 penni tillhögre pris stort urval.

SOCIETETSTEATERN.

Ifalicnska operan
Torsdagen den 31 December 1896
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band, sidentyg, csepe
m. m,

ytterst Billigt

H. ECLMIK.
9 Alexandersgatasi!9.

LIKÖR

IjJL dAULOISE.
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Generalagenter.
STOLTZENBERG & BÖCKER,

Alexandersgatan17. Telefon 2055.1
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föreställning.
Ingen
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Ariimiral iHHM Q V AMI ITIMfi ViCehäradShÖfding-, LlT^ärdepapperT lmbetorjerVrte.tansoknii.gar och registrp

nll1uLöl U Ull11 O IlllYLJUUIIU, Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 ring af varumärkeniFinland och de flesta avdra land.

M
GB

i!


