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Tidning för Helsingfors tö Kaisaniemi
Värdshus. "feTeatrar och Konserter./Bad\

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

Kaisaniemen
Ravintola.

Q. A. Wickstråm.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
B|

N:o 58 1897.Fredagen den 15 Januari

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg-. 31. !■■«*
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Billigaste premier. Snabb och
Telefon 231

G. Tahfs Perssons Svenska Stickmaskiner,

ULLGARN § rikt urvalYlle- & Tricotvaruaffär
Zetir

OCH
m^^^^KTKastoi-garn, Macrnnié, \ irkgarn
RskKan^iärktrail, Eulltråd, Nålar till alla
*lags stickmaskiner, Barnkostymei, tröjor
Strumpor.Damasker. Vantar etc.

N. Efp/anadg. 37. Te/e^1727
Välsorteradt lag< \rl
Hiifvuddepot af D^^^^^H

billiga priser.
Lahmanns

Mil,;tc!-.'-aliiiP" iclVm V.tH'2Ensamförsäljn.afJouvin&C:o's
i Grrönoble verldsberömda
handskar. Th. Neovius.
C P DY Tf?"RWT>; ÅTITi Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
%J» A, JL7 A, JLVJLA±\AS AllAi Porträtterivisitkortsformat å 6mk. pr duss. CCatanis hus.)
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Hr Lindli

Konungens härold
Regina von Emmeritz
Dorthe, hennes amma . . .
Kätchen, hennes kammartärna

.Hr Wetzer..Fru Riégo.
Frk G^rasimowitscll
.Frk Bonnevie.

Svenska officerare ocli soldater. Tyska officerare och
soldater. Furstens pager. Munkar. Nunnor.

Kvinnor och barn.
Stycket spelar islottet Emmeritz iFranken, början

af Oktober 1631. Mellan första och sista akten
förflyter vidpass ett ocli ett hälft dygn.

Börjaskl. 7, och slutas omkr. kl. 10,45 e. m

Fröken Walborg Holmlund
Senaste måndags återvändefröken Holmlund från

sin långvariga studieresa i Paris. Vi hälsa fr.
Holmluud välkommen åter och äro bfveTtygade om
att alla vänner af vår svenska scen instämma i
våra välkomstönskiiiimiu

"^sgpr*-

O"R^i^ Folograf SUNDSTRÖMS annons-*"^" a aiidra a trcfljf .sidorna.

SUOffl. TEAATTERI.

Perjantaina Tammik. 15 p. 1897
nävtellään

John Gabriel Borkman.
4-näytöksinen näytelmä Kirjoittanut Henrik Ibsen

Suomennos.

Henkilöt

John Gabriel Borkman, entinen pan-
kinjohtaja Benjamin Leino

Gunhild Borkman, hanen vaimonsaOlga Salo
Erhart Borkman, ylioppilas,heidän

poikansa Knut Veckman
NeitiElla Rentheim,rouvaBorman'in

kaksoissisar Olga Poppius.
Katri EautioRouva Fanny Wilton,

Wilhelm Foldal,ylim.kirjuri eräässä
hallituskonttoorissa Adolf Lindfors,

Frida Foldal, hanen tyttärensä . Helmi Talas
Rouva Borkman'in palvelustyttö . Hilma Tähtinen

Tapahtuu: talvi-iltana Rentheimin perhetilalla pää-
kaupungin lähellä

Ovct avataan k:Io 7. Näytöntö alkaa k:lo
ja loppan k:lo

P*

J. H. WICKELS
■»laans..

ARRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplömedhonneur) vidutställ-
ningen i Bordeaux 1895.

00000000000000000000000000
§ Magasin du Nord. §
fVj Största specialaffär ilandet för fal

PJ ~><e Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar. "■<"
—

Q/■C Ylletyger af alla arter förBal-, Visit- och Promenaddräk- X
\J ter, J)am'hap))or, Fellerlner fTaqirette^m m.

y^ 05 framstående lcdninj^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

VSaafSir.
Lager af fina äkta VinOP,

Gognrsc, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis ii vis Föreniiigsbanken),

Hvarje månad inkomma nylioter
Specialité: CRAVATTER.

'

NboisTget 0i^827lOi^827l

Telefon 231
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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 15 Januari 1897.

lil. 7 e. m

För andra (48:de) gången

Regina von Emmeritz.
Skådespel i5 akter af Z. Topelius,

Musiken af J. A. Söderman

Personerna

Hr SwedbergKonung Gustaf II Adolf
Axel Lilje, öfverste för Österbott

ningarne Hr Castegren.
Larsson, svensk officer vid finski^^^^^^^Hrytteriet H
Bertel, finsk officer vid samma ;vH^^^

gemente Jdr Hansson
v. Alten, tysk öfversteisvensk tienstHr Eiégo.

Hr Malmström

Hr Lindroth

Fursten af Lmmcritz^^^^^^^^^HAttilio Sforza, ka. i» iTTTTTI oTTi priTiii^^B
legat H

Pater Hicronymus, superior för J''H^^|^^^|
sniterna iFranken . . . .HrTrpp^J

Anselm, ordens skattmästare . . . Hr.Enströn:
Helmbold,prioraf fransiskanerordenHr Riégo.

Hr LindrothKonungens läkare

bkåne u
? Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontor

c
M
rSander:-0 3

Alla dagar TT Äf p 1 T^ Ä TOl Alla dagar
tvä-* i i i j JkJL 1/ t/' il J.IL oj. 111 O; i o, i ,
Middagskonsert w. <?/?//? Aftonkonsert

flria w. 3 e. m. Wiener &cfi®alö3n. från H< 8 e. m.
Kin «^« A.

°
1 il FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -|-if\m/"\ J~i T"» A T-». E. Stahlberg &** A^IS^^iSiÄ^ /dlis): FOTOGRAF.

Grundadt W* 2L«Ä 4 «
år 1827

**** » * *% Ryska Brandförsäkrin
liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vidDirektionen

Kontor 3XT. 3VEas:e sivsgatanKTsa X.

Oskar Fröberg.==— A. W. EKLUND & C:o
Special^iffä:

Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager af

PORTMONNÄER Viner Se Spirituösa
BLOMSTERKORT billiga priser

Juho WirtanensFörsäljning af
Cognac, Rom o. Likörer SKOAFFÄR.

Unionsgatan N:o 17. 0. Henriksgatan N:o 3.
Största lageraf inhemskaskodon.Prim

gtimmigftloécher, äkta Collanolia m. m.Hjelf & Lindgren.

AXEL PALMROOS



HARALD WASASTJERNUS Blomsterhandel; Skilnaden N:o 4.
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I JULIUS SJÖGREN i
Mikaelst/atan d, Centrals hus.

Ylle^ och Irikoivaruaffär.|
I Välsorteradt lager. Billiga priser |

SJ******«*ä*****!s!***£*£**£££**£!§!!
Restaurant CAT A N I

rekommenderar w®&
sina supeér till olika pris, portioner a la oarté och
eleganta smårum.

Ostende ostron inkommahvarje vecka!

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968,

Beställningar emottagas

I:sta Klass \

(Badinrättning
Wladimlrsg-atan 32. /

J. W. Engberg.

Spccialiici:
"s#*»

I*^^T 0/

$1
""->S jtf VclocipcdcD

Skidor.*Sff
Velocipeder mottagas till förvaring

under vintern

Filharmoniska Sällskapets
39;de Populära Konsert
iDS2ra,xxca.ls.å,i*slx"U.s©'t»

Lördagen den 16 Januari 1897

Program
FlotowOuverture till op. „Martha

Chatilly-vals Waldteufel
Gillet,La Toupie, för stråkork

Boccaccio-fantasi Strauss

PAUS

Ouverture till op. ..Oberon' Webei
Konsert, för violohcell Saint-Saens.

(Hr G-eorg Schneevoigt.)

Tasso' Lamento & Trionfo,

sinf. dikt Liszt

PAUS
MoszkowsMMalaguina

Sseterjentenssöndag,förstråkork. Svendsen
Ulfåsa-marsch Söderman

Konserten börjar kl. V28 e. m.

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Käinp.)

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

illustrerade tidskrift. — Tilskueren. —
Finsk Tidskrift.

Hagelstams bokhandels
FILIAL

Unionsgatan 41. Invid Långa"Mbron.
Fullständig bok- och Pappershandel,

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

Taflor, antika möbel, all slags konstindustri,

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningipartioch minut af endastäkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

L^

JfiJcf

Godt material,
omsorgsfullt arbete.
Paltins pianomagasin

R. E. Westerlunc!
N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

L Endast god kvalitet!ii
fS^artjoré! ®

Stoevers®m
Streifl
ballast

®
®
®

SRaffir!
Arthur Bergström.m

®
®

Helsingfors,
Central-Passagen
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Operakällaren. Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.
Alfred Reisenauer.

Den frejdade artisten och pianovir-
tuosen Alfred Reisenauer är född i
Köningsberg den l:anov. 1860. Hans
moder, en framstående musikälskarinna,
bibringade honom den första musikun-
dervisningen då han ännu var helt li-
ten. Senare tog professor Köhlerho-
nom om hand. Pä dennes förordkom
han, blott elfva år gammal, till Liszt,
som alldeles hänrycktes at den lille8,,
och sedan under de följandeåren ledde
hans studier.

Alfred Reisenauers första offentliga
uppträdande ägde rum iRom, på en
konsert som Liszt gaf till förmån för
de öfversvämmade i Muicia, och där
han utom några solosaker spelade flere
sonater å quatre mains med maéstron.
Hans framgång var stor. Liszt om-
famnade honom ihela auditoriets när-
varo. Kritiken lofordade honom. När
de vandrade genom Roms gator, stan-
nade folk oclj sade: Där gå den
gamle och den unge Liszt."

Korteligen, Reisenauer stod redan då
ibegrepp att blifVa något utomordent-
ligt, då han plötsligt af okända skäl
gjorde halt vid början af en lysande

karriär, afstod från utsigten af en
glänsande framtid, letnnade Rom, reste
till Leipzig och ägnade sig åt studier
ijuridik.

Först efter halftannat år vände han
tillbaka till sin egentligakallelse, till
pianot,

Han var därför tämmeligen obekant
för musikvärlden då han begynte sin
artistbana såsom följeslagare till Vogl,
men det dröjde icke länge innan hans
framgångar i Ryssland och Tyskland
spredo sig kring världen, och man form-
ligen täflade om den framstående vir-
tuosen.

Och i själfva värket är Reisenauer
idealet af en pianospelare. Han har
en kraft ianslaget, som stundom stiger
till en tonstyrka som från en hel orke-
ster. Hans teknik och frasering äro af
oöfverträfflig klarhet och hans pedal-
bruk mönstergilltdiskret. Därtill kom-
mer att hans föredragofta alldeleshän-
rycker och alltid är beundransvärdt.
Han är en konstnär, som imånga hän-
seenden ötvergår de flesta af de fram-
stående virtuoser, som nu låta höra sig
offentligt.

Hr Reisenauer kan lugnt fortsätta
att spela, så länge han kan hålla ut,
ty han skall alltid hafva beundrande

åhörare. Han har drifvit sin teknik
till en fenomenal höjdpunkt. En mera
fullkomlig färdighet, mera öfverlägsen
behandling af de svåraste saker, en
mera graciöä lek med pianot,som synes
vara ett för svagt redskap ihans mäk-
tiga hand, kan man ej tänka sig. Och
hvad som är mera än detta, herr Rei-
senauer spelar med fulländadt musika-
liskt föredrag, han har temperament,
han tolkar de stora kompositionerna
med omsorg och kärlek, han bedårar
icke blott förståndet med otroliga tek-
niska konster, utan han vinner också
sina åhörares hjärtan.

Vi äro öfvertygade om att Helsing-
fors publik icke akall försumma det
tillfälle som iafton erbjudes, att än en
gång få höra herr Reisenauer biträdd
af vår utmärkta orkester.

-++-++-
Entr'-acte

Svenska Teatern har, förutom de
sedvanliga, omvexlande hälgdagspro-
grammen af lättare art, under senaste
tid bjudit på tvänne värkligt utmärkta
nyheter.

Romantik, komedi pä vers af Ed-
mond Rostand är en läckerbit af första
ordningen. Den lilla idyllen värkar
precis liksom solfjädrar a la Watteau,
antika möbler och gammalt porslin — .
De utgöra ett non plus ultra för ama-
törer af den raffinerade Louis-Quinze
smaken

Romantik kunde sålunda ej blifva
någon egentlig kassapjes. Des3värde
och charms står vida öfver det, hvil-
ket i regeln plär locka massorna. Men
pjesen bör dock då och då kunna ta-
gas fram ånyo, som en delikat anrätt-
ning om också just dess utsökt deli-
ciösa egenskap gör att den på den stora
publiken värkar som — att bjuda
kaviar åt bönder."

Senasteprogrammet,Henrik lösensgri-
pande John Gabriel Borhnan, är af så
öfverväldigande storslagenhet, att man
blott mci den djupaste vördnad vågar
nämna detta värk af vår samtids dra-
matiske heros.

Att Ibsen ännu isitt sjuttionde ål-
ders år förmår skänka världen John
Gabriel Borkman", är sannerligen, ett
stort slag och att gifva ntänniskorna,
nutid och eftervärld, ett vitnesbörd om

Eric Sundströms
FotograHafEär

är flyttad tillFabiansgatan 27, hörnetaf Norra
tillfälle attiännu högre grad än hittils tillmötes^
fotografier till 6 mk per dussin, och erhållar liva:
förstoringar,utfördaiolja eller pastell, samt kolc

Ssplanadgatan,isamma hus som Nordiska Bosättin11?5

gå ärade kunder ideras fordringar på ett förstaklaS|
tr och en, so to. beställer minst ett dussin sådana, gr**
.orerade fotografier till olika pris.

H"



% XEli PIMLCIBmM Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889,
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Helsingfors London Wiborg

Stort lager Velocipeder, Engelska
ska och Amerikanska

Ett ständigt välförsedtlager Veloci-

pedtillbehör till moderata pris
detReparationer af alla slag från

minsta till det störstaarbete utförespå
det noggrannaste samt till möjligast
billigt pris. Velocipeder emottagas i
vinterkvarter mot billig Iryra och be-
\aras sorgfälligt hos

Förnicklingsarbeten emottagas till bil-
ligt pris,

John Tourunen & C:o
HELSINGFORS,

Norra Esplanadgatan N:o 41

Annonsera

programcfålaåef"
Annosernan ytterst billiga, siirskildt om do ta

gas för längre tid,

/?Ao / Hvarje annonsör får sig /7Å« IUUS.. tidningen hemsand Ul/a..

—
-§~ Oratls.-H-

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

njaFörsumroi ej att amimsara så lä
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer

■g^p^^S^T^"^

Glasvaror
1 tillmycket billiga priser =

Mikaelsgatan N:o 17,
midt emot Jernvägsstationen

T^ekorerade & odekor
hehör för glödritnii— Beställningar emott

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland for

Järnsängar o. madrasser
9

Betydligtbilligare än de
utländska.

Illustreradekataloger på
begärau.

50 Alexand<rsgatan. 50.

EMIL REHNBERG
OBS.! Fullständig garanti

Jacob J^cinhes
Hemgj. Papijrosser

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

Ledig annonsplats

F0T B E IIANI)L 1 \ G
meddelas af Agnes Johann-
sen utex. från Kongl.Hof
Fältskär Ch. Berggren.

Mikaelsgatan 1. ing. från porten
(Entresol.) Telef. S3.
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G. W. RELANDER.
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgå'
ende prisen städse

billigast.
■WTxaj3.elxa.sir. £T=c <as.

Telefon 1803.

Gambrini Restaurant.
Ledig £txi.]a.oxxs£>X£tt@.

Man beställer alltid
fördelaktigast

Kautschuk- & Mctellstämplar, Lacksigill,
atämpeltillbeliSr samt all slags Stal- & Me-
tallgrrayjr från
Helsingfors Nya Gravyrinrättning

& KauTschukstämpelfabrik,
IMikaelsgatanI

Telef. 2089.

C. E.Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Bödbergsgatan9,

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

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

C. E. Lindgren

# ItI& Franska Lifförsäkrinbsgolaget (få

|LUR B AlNE, §
0J)) Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
Bolaget meddelar fördelaktiga försak- fä&

lingar af alla slag. Genom samarbetemed >Jfig
(j?2) .sjuk- och olycksfallförsäkringsbolaget L'Ur- (få

liainc et la Seine beviljas de försäkradevid /gs
«» sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, M@
0i) livilka fullkomligt säkerställa såväl den för- (g|

säkrade och hans familj, som ock de per-
söner, med hvilka han står iaffärsförbin- %&
(lelse för den oundvikliga förlust, en (gj|
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- /a

ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter-
skänker nämligen, såsom allmänt bekant, (j^

@L ]iremierna för hela sjukdomstiden och utbe- /^talar 3/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot-@jb) lig och resten vid dödsfall. (få0& Bolaget L'Urbaines försäkringar äro fck
%fp därför särskildt att rekommendera för her- w1
o}\ rar affärsmän, då det gäller att säkerställa må
imL större affärsföretag genom lifförsäkring,
*??x emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- WP
0h samma störingar svårare sjukdomsfall all- (fågnL tid medföraoch livilka ofta nog bringa bor- /s»

ges- och förlagsman stora förluster.
(■2O) För dessaväsentliga fördelarerfordras (fåSr* icke några extra premier utan endast att fir^riv den försäkrade afstår från den årliga vinst- y£

andelen. (j^
igjv* Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. /^ä
% &arlvon vlinorrinq. (0

O
m

C/5

Uti J. F. Sjöbergs
É Vin-

m Spirituosahandel
H Äkta Winer,

1H CognaCj
H? Kom &jra Likörer,
BV^ "'

Order till landsorten
IB per omgående.

ti|g Trekanten3.
f d. Spennertska huset.

Telefon 20(16.

"erade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till-
ng & anidning s. s. mönster, färger färnissor, vaxm. m.
tagas med tacksamhet och utföras till billigastepriser,

Finsk Konstslöjd Utställning.
Mikaelsgatan I. Telefon 893.

c<

®
@l

3®

lifskraft, snillestyrka och en aldrig ut-
sinad ideal åskådning, ett segt fast-
hållande vid det kraf på personlighe-
tens rätt och själfständighet, som alltid
utgjort ledtråden idenne skalds världs-
omdanande diktkonst.

Att Svenska Teatern ryckte fram
med detta storvärk på en söndag var
säkert hvarken iestetiskt eller ekono-
miskt hänseende välbetänkt.

Söndagspubliken torde iallmänhet ej
vara den, hvars omdöme bör eller kan
blifva det rätta kriterier för ett sådant
arbete.

Hälgdagspubliken vill nämligen på
teatern ha rekreation,rha roligt", slippa
tänka och grubbla, slippa att höra oss
alla berörande slagord. Och hvad Ib-
sen skrifver, passar sålunda ej ofta in
på den publikens fordringar.

Vid andra representationenafIbsens
pjeä å Sv. Teat. rådde en ganska re-
servad stämning, det var som om publi-
ken rönt intryck af ett tidigare sväf-
vande utlåtande och saknade tidningam-
es rättesnöre,då måndagsbladet (dagen
efter premieren)ej yttradesig ompjesen.

i'ör ölrigt är det en näranog absurd
fordran och sed, att en daglig tidning

skall, genast efter en första föreställ-
ning, inlåta sig på en uttömmande nog-
grann recension, hälst då det gäller
en teater, hvars bestånd erfordrar nytt
program hvar åttonde dag.

Egentligen borde det vara tidskrif-
terna förbehållet, att taga itu med det
detaljerade rescenserandet. — Af dessa,
som vanligtvis utkomma periodiskt ca
gång imånaden, kunde man fordra en
grundligt öfvervägd och sakrik rescen-
sion afsedd just för den publik som
står au niveau med konstkritikern.

Nu händer ej sällan, att den literärt
bildade och andligt förnäme recensen-
ten med sin uppdrifna smak so frar och
rensar för noga. — - Han tager konst-
produktionen på sin estetiska kasto-
skofvel och när han finner några ag-
nar (sådana finnas alltid) anser han
det vara sin pligt att däromuttala sig.

Profanum vulgus läser om agnarne
och — omdömeslöst — ratas alltihop.

Likvisst fins det mycket, mycket,
som kunde gifva näring och väckelse
åt vanligt godt folk, om än en este-
tiskt kräsmagad smak hittar på, något
fel i anrättningen.

Ett eklatant bevis härå gafs nyligen
då Sv. lab. Teat. — delvis för att

■het gä-betryyga en framtidsmöjli,
stade vår stad.

Första repr. gafs tor godt hus. Bi-
fallet var lifligt uppmuntrande och i
stigande, akt för akt. Dagen därpå
uttalade sig recensenterna efter sin
måttstock, och — följderna märktes
nogsamt på de följande föreställningarne.

Så har mångenkonstnärssträfvanblif-
vit strypt, mången konstadept nedsla-
gen af kritikens slägga. Den, om nå-
got, borde föras af en varsam hand,
ty — hvad som eogång står tryckt"
bar en förunderligtseg och väldig makt.

Tourbillon.

Ett och annat.
— Teatereldsvådor. Rizzi-teatern

i Cremona har totalt brunnit upp.
Från Rostow telegraferas: Stora tea-

tern härstäles har totalt nedbrunnit
jämte alla dekorationer och inventarier.
Intet människolif gick förloradt. An-
ledningen till eldens uppkomst är obe-
kant.

— Det nya musikkonservatoriet
iPetersburg öppnades nyligen inär-

varo af kejsaren och kejsarinnan, vid
hvillet tillfälle spelades en ouverture,
som den aflidne Anton Rubinstein kom-
ponerat särskildt afsedd förkonservato-
riets invigningsfest.

Samma dag öfvervar kejsarparet ett
100 årsjubileum i ett af kejsarinnan;
Katarina IIupprättadt institut förunga
flickor, där bland annat dansades en
menuett af 100 unga flickor iförda
hvita drägter och med pudradt hår.

— En ny treakts opera BDer
Lootse"' af Uhrich nådde endast en
succés cVestime å Stadttheater iAachen.

— Henrik Ibsen får i en del ameri-
kanska tidningar skulden iör att en
ung man i Newyork nyligen begick
själfmord. Han hade, pästäs det, för-
läst sig på Ibsens dramer och uppfat-
tat dem pä så sätt, att lifvet ej var
värdt att lefva. Och då sköt han sig
en kula för pannan.

-4~>-

Tiomart om dagen kunna lätt förtjänasge-
nom att sälja visitkort från John Fröberg,h'in-
s/Hinf/ Srerif/i' Bogar profver!
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, Affärer., hvilken är tillökadmedny^ocl^legS
itlskt arbete. Priset är detoaktadt^detsamma som
SaSdtkort däri inberäknadt. — Förstoringarialla]

nita dekorationsföremål° ch a; arater, är därföre
hittils, ellerFrk4:50per dussin. Dock göresäfven
format och till olika priser kunna erhållas; likaså

Högaktningsfullt

Eric Sundström.
/"'abians t/ a tan 'i /
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SOCIETETSTEATERN.

Italienska operan
Fredagen den 15 Januari 1897

Kl. 728 e 111

illilifli
Opera i3 akter och 4 tablåer. Musik af G. Verdi

Personerna

00000000000000000

IKongl. Karolinska Institutets|
O BaMeriokiska Laboratorium, g
f\ På begäran af Tandläkaren Herr A.
V? Lenhardtson har jagundersöktett af honom 3t

sammansatt munvatten, kalladt V/

Q Albin Lenhardtsons Q
O STOMATOL Qoch får häröfver afgifva följandeintyg:
/N 1. Lösningen är npalfärgadoch tillreak- Ä
Vf tionen svagt alkalisk. 2t

2. Den värkar nedförd i tarmkanalen t/
icfce ffiftif/t.Yr 3. Den förhindrarunder en tidafminst a£
Ä4 timmar syrebildningimjölk. v^4. den värkar upphörandeellerhöf/st

3C väsentligt hämmande af förruttnelse- 3t

/S 5. Den dödar kolerabakterierpå 1/2
3C minut samt tyfsidfeberns, difterins och 3^rosfeberns bakterie på omkring i minut, \£J
/S 6 Den dödar utspädd med 2 delar
3C vatten kolerabakterierpå mindre än 1rai- 3C
%& nut,rosfeberns och difterinsbakteriepå min-

dre än 2 minuter samt tyfsidfebernsbakterie
3T på 3 minuter. f£%$ Då det af Tandläkare Lenhardtson ansjfna medlet W

sålundaeger förmågaatt upphäfva syrebildning och för- (^
ruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk- V/
domsbildande bakterier,som därstädes kunna förekomma, f"*måste Jag på det högsta hos allmänheten förorda Vrr

iQ Att det samma älvensom yttremedel imånga hän- V#
aeende börägaen vidsträckt användningframgår osökt #^\^ nf dess ofvan anförda starkt bakteriedödande V/

Q Stockholm, den 6 April 1895. Q
Med. Dr.,Docent ibakteriologividKarolinska Institutet

S:r G. CokinisHertigen af Mantua
S:r G. PimazzoniRigOlettO, hofnarr

Gilda, hans dotter S:ra V. Colombati
S:r E. TibilettiGrefve Ceprano

Grefvinnan, lians hustru S:ra V. Vittorini
Grefven af Monterone S:r L. Feraiolli

S:r LizziniBorsa
Marullo S:r Grazzini

S:r E. Gandolfi,Sparafucil
Maddalena, zigenerska S:ra V. Paganelli

Giovanna Sig:r P. Gallina,

S:r N. LambertiEn page
Hofdamer, kavaljerer och soldater

Aktiebolaget Helsingfors ApotekaresJ. C. M.EXMONTAN
Innehafvare:E. Nyberg.

Helsingfors
Alexandersg-atan N:o 11.Diner & Spirituösa.

Brefpapper Avg. Lnih. Hartwa:
Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och Helsingfors, Aloxandersg. 26,

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52.
Helsingfors.

Telefon 169olinierade.
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

Kirmatryck utförts billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDBL

Alexandersgat 15.
;M

HOTEL TZ^l^L^.

SOCIETETSTEATERN.
Italienska operan

Lördagen den 16 Januari 1897.

kl. V* 8 e. ni.

Carmen.
Opera i 4 akter. Musiken af Georg Bizet

Personerna

Carmen Sig:ra Bruno
Don José, sergeant Sig:r O. Delle-Fornaci
Zuniga, kapten Sig:r Gandolfi
Morales, sergeant Sig:r Ferraioli

Sig:r Muller,Escamillo, toreador
Michaela, bondflicka Sig:ra Colombati
Frascita | . .
Mercedes ) enerskor (Sig:ra Paganelli,

[Sig:ra Nicolini.
Dancairo
Remendato [ smugglare (Sig:r Dumani

[Sig:r Lizzini.

Stadsbor, landsfolk, piccadorer, toreadorer,soldater.
cigarrarbeterskor in. m

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
atan14 Tel. 9214 Briksg-i

Kontorsboksfabrik,Linj
tonage & Askfabrik, A

eringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
.telier för plansch-& kartupp-

fodring, Reklamskyltar m. m.

Nu inkommet: K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,Modernakragar,spetsar,

Skilnaden 15—17.band, sidentyg, crepe Filial :Glogatan 4,

m. m
ytterst billigt

hos Firma

Hufvndnederlag för Fin];md af
Pepsin. Conc. Langebok.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

H. ELLMIN
9 Alexandersgatan 9,

o

PC

PQ

X

Fredagen den 15 Januari Lördagen den 16 Januari

program program:
1. Schulter an Schulter, Marsch a. dEiffel-Marsch Ph. Fahrbach,

Deutsche Märchen, Walzei A.. Czibulka. Operette Edehveiss'
Introduktion & Duett a. d. Oper 2. Piippeufee-Walzer

Traviata" Yerdi, !. Stefunie-Gavotte
los. Strauss, i. Pizzicato a. d. Ballete ..Sylvia"Angelica, Polka franc

Ouvertwre z. Operette ,Orpheus in ""). Ouverture zav. Oper. Alexandro
Stradella"Offenbaclider Unterwelt"

BeimMondenscliein,Intermezzoför

éLhéUL

7. Fragmente a. d. Operette »Mikado" Sullivan
Violine u. Cello, Solo Pechoc

Paus

fi. Zlgeunerchor a. d. Oper.Trovatore" Verdi
Monstre-Quadrille Joh. Strauss

8. Sereuade fftr Flöte n. Cello Solo .E. Titl
A.. Czibulka.a) Fliegen-Menuett

b) MuudJiarmonika, Polka huEäori- 9. Avs der Ferne, Polka mazur
10. Kund nden Steplianstlnirm, Pot-stisch fur Streichquartett Bazek

pourrie
J. N. Kral9. Edelweiss, Polka mazur

10. Fotpourri nach Motiven der Oper 11. Wintergartensterne, Chanzonotten
WalzerOriginal Wiener SchwalbenFr. v. Flotow

11. Liellt er niich ? "Walzer D. Ertl 12. Kiiesjsabendleuer, Polka schnell
neich Motiven der. Öp. Der Zi-

12 Spanisclier Marsch Erviti, geunerbaron"

C Qo Inl IL/ l^o
G alao t or

j\Jartha"

I* &, IX S=»

Bords-, Tak-, Vägg-, PiedeStallanipor,Kupor,Brännare
alla slags lamptillbehör, största urval.

OIIS.! Partilampor, Lampglas, extra billiga
Bordslampor, Alabaster, Vanderlampor.— =Pompadours Pariser Nouveau'tes =—

Tre (3) delade Toilette speglar (NYTT) stort urval.
Halarafglas,fayans,metall,Störstasortiment,

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

Zink m. m
Kristall, Brons, Ljuskronor, Kyrkkronor, Kronor för
gas- elektriskt ljus. Lanrpetter för ljus.
Lampslöjor, Skärmar, siden, crépe japon. satin, pap-
per störstaurval.

Amplar från 5: 40, stort ui-val, "W1ener, Pariser
galanterivaror af alla slag, Bronser, Hyllor, Figurer,
Pendyler, Skriftyg, Armstakar, Ljusstakar

Skrif^g ifrån 75 penni till 125 mark, sorti-
H.Rriuis. nickel iärn, triid, marmor,ment

Ljusstakar, papparsprässar,läskare,pennhållare,penn-
fat, penntorkare m. m.
Pariser-, Rococo-. Bambus möbel,Konsoler,Piedesta-
ler, Hyllor, Byråer, Etagerer,
Skulpteradeträdarbeten,Consoler, Hyllor,Bord,Blom-
ställningar, E-ökbordm.m.
Terracotta-,Plåt-, väggprydnader,medaljongeriBrons
och Oompositioi), stort urval.
NickelarbetenI,11. qual.Kannor, Gräddsnäckor.Soc-
kerskålar, Plåt, de ]\[enage, Brickor, Fruktskålar, Sa-
ladierer, Kaffekök. Tekök,m. m.
Terracotta-, Porslin-, Majolika prvdnadspjeser
Engelska, Böhmiska,Sachsiska, Porsliner, Payanser
Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar,Dejenneer,Kannor,
Skålar. Fat, Bordsuppsatser,Blomburkar, m. ni.

affä !*"
OBS.! Extrabilligakoppar,(Nya mönster)stort

urval ifrån 3: 7b dussinet.
Lädervaror. Portföljer,Börser, Plånböcker,Resene-
cessäires, med och utan inredning, mindre Kapp-
säckar, .Resväskor m. m.1
Fotografi-album, flere hundra mönster störstaurval
billigastepris,
Japan och China varor (direkt importerade") störst
sortiment, Säfmattor, Nytt, Nytt.
Förnicklade och broncerade järnvaror. Hyllor,Blom
bord, Etagerer, .Paraplyställningar extraiiniOMfM^stallampor, Stafflier, Kervn-Migslion^^^^^H^^M
Vesuv billigasteSpritkök. H^^^^^^^H(Uovia Petroleumkök, IVaktiskÄ
(utan buller).
Broscher ifrån 10 penni (illhögro pris siorf ui'v:iH

Lukt ocli Rökfritt

ist r ii

Koinszak,

I.Bayer

A. Czibulka.
Delibes

Flotow

los. Strauss

Wagner

Karsten

Joli. Strauss.
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