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GBB1IA1[IA« LIFFÖRSÄKRINGS AKTIE BOLAGISTETTIN. Ferd Stampr
Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan ?■. WLaill^l«

<£rQgram~%ffilaået
A. W. EKLUND & C:o

Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billigapriser.

N:o 57

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 12 Januari 1898

Kl. 7,30 e. ni.

SoétßöpsförQställnin^
För sjunde (19:de) gången

Aiel octi Wjllori.
Sorgespel i5 akter at Oehlenschläger. Öfversättning,

Eegie: Ang. Arppe.

Personerna

Hakon Härdabred,Norgeskonung Hr Lindroth,
Sigurd af Reine, hans stallare Hr Franek,

Axel Thordson, hans frände Hr Hansson.
Walborg, Axels brud Frk. Holmlund,

Wilhelm, hans vän Hr Castegren,
Erland, erkebiskop Hr Malmström
Knut, Svartebroder Hr Lindh
Björn gamle Hr Öberg

Enrid den unge Hr Fröberg
Kolbein Hr Kahlson,

Drottning Thora Frk. Gerasimowitsch
Gottfrid, Wilhelms sven Hr Precht.
En fientlig kämpe. Fruar och tärnor. Munkar. Chor-

gossar. Soldater
Tiden år 1102,

Händelsen föregåriChristkyrkan iNidaros
Börjas kl. 7so och slutas omkr. kl. iO,i. e. m

SKÅNE", BraHd-

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 12 Januari

SUOW. TEAATTERI.
Keskiviikkona Tammikuun 12 p. 1898

Kansannäytäntönä alennetuilla hinnoilla
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5-näytöksinen huvinäytelmä.

KreiviAlmaviva,Andalusianmaa-
herra Axel Ahlbera

KreivitärRosine,hanenpuolisonsaKatrißautiej
Figaro,kreivinkamaripalvelija!;l^^^^^^^^H

linnan ylivartija ....H
Suzanne, kreivittären ensinnniii-H

nen kamarineitsyt jaFiiyironH
morsian

Antonio, linnanpuutarhuri,Suzan-
nen eno ja Franchetten isa . Aleksis Eautio

Franchette, Antonion tytär. . . Olg^^Lcino^M
Chérubin, kreivin ciiäiimnäinrn^^^^^^^^Hhovipoika
Burtholo. lääkäri Sevillasta .
Basile. kreivittilren musiikki-opcJS:ra Virginia Colombati taja
Marceline, taloudenhoitajatarlin-

Vi återgifva i dag de älskliga dragen af ita-
lienska operansprimadonna signora Colombati, hvars
klookrena toner, sympatiska apparition och eleganta
spel gjort signoran till publikens förklaradefavorit,
som den ständigt med samma intresse åhör och

nassa
Don Gusman Brid'oison, sovinto-

oikeuden tuomari Taavi Pesonen.
Doublemain, oikeuden sihteeri . Oskari Salo.
Pedrillo, kreivin ratsupalvelija .Knut Weckman,
Oikeudenpalvelija

beundrar Linnan palvelusväkeä. Kylan tyttösiä ja talon-
poikaiskansaa.

TapahtumapaikkaAguas-Frescas-linnassa
Sevillan luona.

Ovet avataank:lo 7. Näytäntö alkaa klo \.2 8 ja

O-m» f Fotograf SUNDSTRÖMS annons
-■* W»« å andra och tredje sidorna.

& Lifförsäkringsaktiebolag:

.nas

näytellään

(Lf> Mariage de Figaro)

C. de Beaumarchais
Henki1öt

Adolf Lindfors,

OlgaPoppius

Olga Salo.
Emil Falck,

Kaarle Halme,

Naemi Kahilaiiien.

Eino Salmela.

loppuu k:lo II

C. F. CARLANOER.

;ena.

Kirjoittanut
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Skrädderi-£t ablissement
Östra Henriksg. N:o 1.

Argos hus.
iteHiUh ;e ma' 1=

Eleffant snitt.
Prisen beräknas billiga.

1898.
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Kontor Mikaelsgatan N:o 3.
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Albion Lampmagasinet
innehafvare

Viktor Rtjdman.
Största specialaffär

för Lampor,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

underkläder.
Ensamförsäljn. af Jouvins &

C:o's i Grenoble världsberömda
handskar.

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatari 17.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

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

Alton Lamppumakasimi
Omistaja

Victor Radman.
Suurin erityis liike

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

stenvaunuja,Petroleumia &
IJenziiiiä.

Halvalla tukuttain ja vähittäin.
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Alla dagar
Middagskonsert

från kl, 3 e. m

Kp r^l O111 Första Ateiiern i tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis,) FH i O
H >\t £1 hIhOT5fV Andra Ateiiern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss Hf\T f\ CTY*5\ 1. IL. OUdillUUig «".«.

—
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J.H,Wickelß
YIIHÅIBH.

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

Hotel Kamp
Wiener Damorkestern J. C Schwarz

Jacob Eiunawms fotografiska Jltelier
flkxandmg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

AXA LINDHOLMHilda Lönngrens

Alexandersgatan 7. T. 638
Kaserngatan N:o 26

förfärdigar af resp. kundersegna tygersåväl enkla
som elegantasfe-=Damklädnlngar.=—

Modernt och omsorgsfullt arbete garanteras, OBS.! Enda specialaffär.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

Lager af fina äkta
Viner, Cognac, L/körer & Rom,

Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat. 43

Speoialité: CRAVATTER.

MA.GA.SXN I>U NORJD.

{ T> TIVTJWWTI A\ T¥T Fotografisk Atelier.
(. A. MX IVIIÅI JLFÄJJLLi p^åWer ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss.

N. Esplanadg. 31
(Catanis hus.)
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4.
BODEGA ESPANOIAFilharmoniska Sällskapet

Helsingfors.
Försäljningiparti och minut afendast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.populära konserten Julutställning.

Torsdagen den 13 Januari kl,1/z 8 e. m. Klädningar, gosskostymer, blusar, matroskragar
m. m. m. m.

Barngarderoben,
Högbergsgat.45.

Obs.! Stort urval af förklädenSocietetshuset

Program
Ouverture till „La Gazza ladra" Rossini
Dorfschwalben", vals IKAUTSCHUKSTÄMPELFABRIt Ti

Cortége de BacchtH

CARL BERGROTH
Ouvertura till op. „Rienzi" Fabiansgatan N:o 29,

Faust fantasie, för violin .
(hr Willy Neumann)

Telefon N:c 750.

SPIRITUÖSA och VINER

Brudslöjor.
kransar, band, spetsar, sidentyger
och plyscher i största urval hos

Firma H. Ellmin.
9 Alexandersgatan9.

Helsingfors Charkuteri
2. 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.
Uleåborgs iskällar Lax å Via kärl.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade föremål för glöd-
ritning- och träskärning. Färger för trä och läder.
Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt.

00 f^ C<3

g |T|gjb!!J
PCÖ <U *ti —. i { p
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Största och bäst sorterade
lager af

Skidor,
'iSkidstafvar, Skidremmar, Skid-
|| bindningar, Gummi- och Renskinns-
<m plattor till skidornas fotställen,

Skidpolityr, Läder- och Renskinns-
pjäksor, Sparkstöttingar in. fl. vin-

-3 tersportartiklar.

3 &^~ 4Lf4:OO par skidor sål-
des senaste vinter

Brandt & Blomberg.
Helsingfors, Mikaelsgatan 19

Telefon 20 17.
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Eols harpa
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såvälpå flaskor som litervis från fat.

HADINUATTIVINO *«
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

Aufforderung zum Tanz J. W. Engberg
Harpa och speldosa

Obs.! Undar solistens föredrag ingen servering

Den enda värkligt praktiska SKRIVMASKIN Ledig annonsplats.
HA MMOND,

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
Ledig annonsplats

Hagelstams bokhandel
Tidskrifter för 1898.

& Aftonkonsert. Table cThote & å la carte.OPERÄKÄLLAREN. Middags-

Sommarminnen, smtcM
Introduktion (mo^3tammng)^^^^H
Scherzino (våglek).
Berceuse (den värnlösas vaggvisa)
Tinale (landtlig dans).

Paus

som finnes är

Strauss
Berlioz,

Delibes

Wagner
Sarasate,

Kajanu3

Weber
Braun
Glinka.
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Puritanerna
Opera i 3 akter. Text enligt Wal-

ter Scott's Grefve Pepoli. Musik af
V. Bellini.

Uppförd första gången den 25 januari
1835 iParis.

Första akten: Borggård. Kör af
puritanske krigare och pokulerandebön-
der. Samtidigt höres inne i slottet
puritansk bönesång.

Richard berättar för sin vän Bruno,
att lord Walton vid Richards afresa
till kriget lofvat honom sin dotters, El-
viras hand, men att sakerna nu stå
annorlunda i det Elvira till Richards
stora smärta älskar en lord Talbot och
af sin fader falt tillåtelse att följasitt
hjärtas val. Aria. Bruno söker få
honom att glömma sin kärlek ocb upp-
manar honom till tapperhet i det fält-
tåg, han såsom befälhafvare står ibe-
råd att anträda. Emellertid inträder
sir Georg med Elvira och görsin bror-
dotter ötverlycklig, då han i en duett
meddelar henne, att hon,ienlighet med
sin faders vilja, själf får bestämmaöf-

ver sitt hjärta och ännu i dag skali
sammanvigas med lord Arthur Talbot.
Brudgummen hälsar sin brud och hyllas
af folket för sina hjältedater. Alla be-
gifva sig därpå till kyrkan, förutom
lord Walton, som härtill är förhindrad
genom att han har sig anförtrodd en
hop politiska fångar, hvilka skola föras
till parlamentet. Bland de fängslade
befinner sig äfven drottning Henriette.
Carl I:s enka. Hon hariArthurs ögon
upptäckt en skymt af medlidande och
vänder sig nu tillhonom yppande hvem
hon är. Lord Arthur besluter att rädda
henne, hvilket äfven lyckas. Elviras
brudslöja får tjäna som förklädnad för
drottningen och obemärkt lämnar hon
under Arthurs skydd fästningen. Ak-
ten slutar med att Elvira blir vansin-
nig, emedan hon misstänker sin älskade
för otrohet.

Andra akten: Dekoration som iför-
sta akten. Sir Georg skildrar för fol-
ket ien romans Elviras vansinne samt
berättar att Arthur af parlamentetblif-
vit dömd till döden för förräderi och
nu efterspanas öfver alt ilandet. Stor
terzett mellan den vansinniga Elvira,
Richard och Georg.

Tredje akten: Trädgård framför
Waltous landtgods. Här har Arthur

funnit en tillflyktsort. Bakom scenen
hör han Elvira sjunga hans egen sista
sång och svarar henne med samma
romans. Trumslagafbryta sången, för-
följarna nalkas men komma ej i träd-
gården. Med en andra romans lockar
Arthur nu Elvira till terrassen. Dä
hon får höra, att det var drottningen,
solq han räddat från döden, förlåter
hon sin älskade. Plötsligt höres trum-

morna, och Elviras vansinne bryter åter
ut. Från alla sidor intränga soldater.
Arthur häktas och skall föras till dö-
den, trots Elviras stora sorg, samt
Georgs och Richards förböner. Puri-
tanerna förblifva dock obevekliga. Då
kommer i sista ögonblicket ett bud med
underrättelsen om Stuarts nederlag
Englands frihet och alla fångars am-
nesti. Slutkör.

"^-4*-^»

Från Stockholm
XX

Dramatiska teatern har i dagarna
startat med ett nytt program „Under
förmyndare" af Bisson. Pjesen är icke
alldeles ny. Den har, om jag inte
misstar mig åtminstone ett decennium

på nacken. Man torde näppeligen ta
synnerligen mycket fel, om man antar
att dess sent omsider företagna inför-
lifvande med vår literatur beror af den
omständigheten, att det nu till dags
skrifves för få pjeser med tjusiga rol-
ler för fru Ellen Hartman.

Fru Ellen hade att spela en char-
mant, men alt för slösaktig ung fru,
som sättes under förmyndare. Hon
föresätter sig att förvrida hufvudet pä
förmyndaren och göra■ honom till en
slösaktig narr samt lyckas naturligtvis.
Ho kan motstå fru Hartmann, när hon
anlägger sådana sockermineroch så för-
tjusande toaletter, som denna kväll?
Hon höll oss alla rikligt skadeslösa för
att stycket för öfrigt spelades långt
ifrån bra. Herr Bseckström varnatur-
ligtvis rolig som förmyndaren, men
ycktes icke riktigt a son aise. Hela

den första akten, aom är en lustig sa-
tir öfver franskt rättsfurfarande, skulle
spelats ilångt raskare tempo och med
mycket starkare framhållande af de
groteska öfverdrifterna. Öfriga roller
voro mindre betydande, men spslades
icke heller på något frappant sätt. För
fru Hartmans skull skall nog emeller-
tid mycket folk gå och se pjesen.
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Mazurka

Paus

Eric Sundströms Fabiausgatan 27, hörnet af Norra Esplanadgatan,isamma hus som Nordiska Bosättningsnia)

tillfälle att i ännu högre srrad än hittils tillmötesgå ärade kunder i deras fordringar på ett första W asSFotografiatelier.
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AXEL PiHLGREN T<>rr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i jeans lö^ö.
Herrar Akademici ALEXANDERS TEATERN.Obs.!
IStudenthusets Restauration äter man

bäst och billigast. . <3falionsßa (Bperan
Regie: A. LukowitschFrukost, Middag och Kvällsvard

för 50 mark per månad.
Onsdagen den 12 Januari kl. 1/z 8 e.m

gifvesBBSTACRAMTIAfKaserngatan
'

SS B^fek
Fullständig restauration!

Öl på seidlar- Varmaportionerm. m JLJil
jÉ7. Ivanoff'.

Puritanerna:
Opera i4 akter, musiken af Bellini,

Personerna
Lord Valton, General-Guvernör . S:r Lamarea,EU )l ANJ. N. Signor Georg, öfverste „ Beltramo,
Lord Arthur Talbo, kavaljer Signoretti.oAng-Korffabrik. Signor Richard Forth, öfverste,pu-

ritan „ Pimazzoni
Humleberg 5. Tölö. Tel. 13 34, Henriette, Karl I:s enka S:ra Dolori

Försäljningslokaler Signor Bruno Roberton. officier,
puritan S:r Petrucio,Trekanten 3 (Spennerts hus), tel. 933. SödraEspla-

nadgatan 2. tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125. Elvira, Lord Valtons dotter S:ra Colombatti,

Finska Hofdameroch herrar, krigsfolk,puritanersoldaterm.m

@s
u
N
u

©
N

Ledig annonsplats Alexandersgatan 19
— Hagasundsgatan 2.

Subbassementvåningen. Hufvudiiigång från Hagasundsg-.
Hai' alla, sla.ffs. matvaror, frukter, konserver mFörsäljning

rata priser.
7 f. mSaluhanarna öppna: Helgfria

och 6— lo e. m,

Samßrini sfäesiaurani I-k SpilnosataM '»SSL1!1
x telefon 1803.

Största urval

Glasvaror
Till billiga priser

iLedig annonsplats.
<3tiya

3.
glasmagasinet
Mikaelsgatan 3, iOBS:,; vid Sidornwska affären

SJLA» AJk&Ä,D;kZi,
N. Esplanadgatan 27,

1trappa upp.
Telefon 83.

Vicehäradshöfding Kaarlo Conradis Advokat-Byrå KÄ^ri taaao

H

Det modernast iStockholm f. n. är
emellertid cirkus.

Mellan 2- och 3,000 Stockholmare
rusa hvarje kväll till direktör Jacob-
sens „Olympia". Hr Stockholm, som
i forna dagar föraktfullt rynkade på
näsan, när han uttalade ordet „häst-
operaI',1', har blifvit grundligt förändrad
under de senaste tre eller tyra åren.

Sportmajoren har omvändt honom.
Idrottsparkens herrar ha bistått därvid
tillika med anordnarena af de ärliga
hästutställningarna, kapplöpningsherrar-
na, sportmagasinsföreständarna, veloci-
pedagenterna.

Herr Stockholm, som förr endast
svärmade för teater och musik, har fått
sinne för hästar och akrobatik. Och
nutidens stockholmare roa sig uppen-
bart på cirkus. De applådera, sä det
brakar efter det. Också är det ju ett
omväxlande och lifligt skådespel på are-
nan, och prestationer sådana som signor
Corradinis äro firat class inom hela den
stora circusvärlden.

Emellertid skulle man kunna drömma
sig ett och annat ännu mera fullkor-n Man skulle kunna tillönska frö-
ken Marianne mera spänstighet och ele-
gans, miss Hodginilitet fylligarekropps-
former, clownesserna" nägra uns gra-

tier och kvickbet, och man skulle ti
ännu gladare om clownen Tanti hade
någon jämnbördigkamrat.

Till gengäld skulle man kunna af-
stå åtminstone från den ena af panto-
mimerna. Stockholmarna skilja sig i
sin smak högst betydligt från hr Sö-
rensen. När hr Sörensen ser femtio
mamseller i strama byxor hoppa om
kring på golfvet, så fäster han sig inte
vid, om mamsellerna äro vackra eller
hur de hoppa. Alla hans sensualitets
strängar blifva likafullt bragta idall-
ring. Vi stockholmare däremot —om
vi icke fiana mamsellerna sköna eller
deras hoppande gratiöst, så gripas vi
lätt af äckel. Emellertid är cirkus som
sagdt nu mycket gouterad.

Operan har under julen enligt gam-
mal god sed gifvit Värmlänningarne".
Roligt att se att i vår tid ännu finnes
människor, som hålla traditionenihelgd.
Öfveralt julfirande familjer med barn
och blomma, frän hvilka ett gladtkvit-
ter ljuder under mellanakterna. De ha
icke fördummat julgröten, julfisken och
julottan — hur skulle de då kunna
försumma „Värmländingarna"? Och så

landets fader så högtidsblidmidt bland
de stora och små barnen, fosterländsk
stämning, som kommer publikenatt resa
sig upp, när JuunJsan sjunger Du gamla
du friska". Gansande operadebut af
unga hr Helge Kihlberg, som med ett
djärlt kast slungat sig upp på landets
främsta scan från varietétribunens låga
nivå"

På Wasateatern gafs Lars Anders
och Jan Anders" också den för fulla
hus och Södra teatern har med oför-
minskad framgång uppfört Herr von
Putz testamente

" och En syndabock".
H. N++-

Notiser.— Signora Virgina Colombati är
föddiPergola 1872 och begyute redan
vid sju års ålder idka musikaliska stu-
dier för sin fader, en framstående mu-
siker. År 1889 debuterade hon iGe-
nua som Oskar ioperan „Maskerad-
balen", hvarefter hon varit engagerad
i Rom och uppträdt i en stor del at
Italiens städer. ILondonharhon sjuu
git på Covent Garden teatern, iAme-
rika i New-York, Chigago, Filadelfia.

Boston m. fl. städer. Signorans reper-
toar omfattar ett trettiotalde mest olika
partier, af hvilka må nämnas „Lucia",
Sömngängerskan", Rigoletto", Dinor-ah",„Puritanerna",Barberareu" o.s.v.

— Sardous senaste skådespel
heter Pamela" och upplästes här om
dagen af författaren för Vaudevilletea-
tercs iParis artister.

Pamela, broderihandlerskan" är en
dramatisk komedi i samma stil som
rMadame Sans-Géne". Eg mängd hi-
storiska personligheter,såsom den olyck-
lige dauphin Ludvig XVII, Barras,
Josephine de Beauharnais, fru Tallien
m. fl., uppträda i stycket, hvars hand-
ling tilldrager sig från slutet af maj
till början af juni 1795.

— Edward och Nina Grieg voro
inbjudna til] att spela och sjunga för
drottning Viktoria pä Windsors slott
den 5 januari.

-«""►—-

Oozr
(f)
TT
O:

3
(fl

03

12 *"
Q)" O

(fl CD
TT"»
O

°£
Q.
O
-5

(/>"
3

(O
0)
i

Oo

Järnsängsfabriken,
EndaSpecialfabrikiFinland for

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständiggaranti.

dagar

ihvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremål ocli apparater, är därförei
etc- Pris för visitkortsfotografi,./Fmk 6 pr. dussin

Handlingen'^försiggåriEngland

Kostymerna frän Fru Bergers etablissement,
Med benäget biträde af Filharmoniska sällskapets or-

kesteriHelsingfors,

Börjas kl. 2/2 8 e. m

Besöls.!

THERMES' SALUHATJLARTfci
Besök.!

m. till mode-

10 e. m. Söndagar 7— 9 f. m

Wu/d^Lindfors

lv C/)

Berggatan 10Helsingfors

Eric Sundström.

I JULIUS SJÖGREN* Mikaelsgatan 4, Centrals hus.
*

IYlle- och trikotvaruaffär.I
« Välsorteradt lager. B;iiga priser. |J

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 påall slags maskinstickning emottagas. FIOSSa-appa-
rater å Fmk 8: — järnte tillbehör hos

TH. NEOVIUS,
Mikaelsgatan N:o 2

Ständigt lager af färdiga
BABIKLADER.

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2

K. F. Larsson.

C E. LINDGREIVTs
ZQorst- cfc I*o3Q.s©lfa,l3i*il3L

Rödbergsgatan9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkningar iparti och mi-
nut tillbilligaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Orderfrän landsorten expedieras prompt.

C E. L MDGREM.

CD
3■■■■

Ledig annonsplats,

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

Fabiansgatan 27.

X
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W.m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Åiexandersg

SJ****.*££:*£***:**^**Jt*<£a******:ftlS!

Annonsera

c%rogram~ <55laåei"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om do ta-

gas för längre tid.

fiflQIHvarJe annonsör får sig f)L fUUH.. tidningen hemsand «/C/Ä..

@

Franska^.Lifförsäkringsbolaget g|
S LUR B Al NE,|
■H Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. §§)
(ÖJ| Garantifonden: 98 miljoner Frcs. |g)
(($& Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- gJY)

ringar af alla slag. Genom samarbete med gJ
v§äp sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
(ÖJ§ baine et la Seine beviljas de försäkradevid g55)

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, ]5?
Ijs» hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-
<fg§ säkrade och hans familj, som ock de per- äfit*
;g| söner, med hvilka han slår iaffärsförbin- Jj^*$§? delse för den oundvikliga förlust, som en «£!)
(ig| sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0h

ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- Jk»'\§§? skänker nämligen, såsom allmänt bekant. §JjJ
(ÖS premierna för hela sjukdomstiden och utbe- |8})

laiar % af kapitalet, om sjukdomen är obot- S£
lig och resten vid dödsfall.

Äö Bolaget LTrbaines försäkringar äro 0h
därför särskildt att rekommendera för her- JKrar affärsmän, då det gäller att säkerställa

(ÄÉ större affärsföretag genom lifförsäkring, 0h
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- Js:
san>ma störingar svårare sjukdomsfall all-

<flfö tid medföra och hvilka ofta nog bringa bor- @h
;§f ges- och förlagsman stora förluster. JgJ'!^p För dessaväsentliga fördelarerfordras
(ÖS c'le n*?ra extra premier utan endast att &}h

den försäkradeafstar från den årliga vinst- J*£
andelen.

'^S Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. ®fy
® (Bart von
(ÖS

■
—

-4- Gratis, i" ■

Annonser och prenumeration emottagas å tid-
ningens kontor Mikaelsgatan1, 1tr. upp.

Försumma ej att nnonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå

Lösnummer iLaurents urbutlk
och genom kolportörer,

jp****'*********'*2p#*>**-***>*#*#*^

J. C. M^XMONTAN
33@ EOL/6

Innehaivaro: E.Nyberg.

Biner <£ Spirituösa. för munnens, näsans o. hudens vård

Brefpapper Avg. Ludv. Bartwa!
Mineralvattenfabrik

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

rikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska

sorter, linierade och
Helsingfors, Aleiandersg. 26,

Telefon 169olinierade,

Firmatnck utförcs billigt; 52 Alexandersgatan 52
Tillverkningen står

under kontroll af filo
sofie doktor Hj. Modeen.DAHLBERGS PAPPERSILUDEL

Alexandersgat15,

■ ■

HOTEL KAMP.
Onsdagen den 12 Januari 1898

O g>

Helsingfors

52. Telef. 2178. Helsingfors.

IKongl. Karolinska Institutetsi
O Bakteriologiska Laboratorium. Q
f\ På begäran af Tandläkaren Herr A.
2f Lenhardtson har jagundersöktettaf honom \f{y sammansatt munvatten, kalladt
Q Albin Lenhardtsons Q
Q STOMATOL O
\m% och får häröfver afgifva följandeintyg; j^\
Q 1. Lösningen är opalfärgad och till reak- /S
3C tionen svagt alkalisk. 3C(*/ 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen Q
Q icfce giftigt.
3T 3. Den förhindrarunder en tid afminst Vf

34 timmar syreMldning imjölk.
4. den värkar upphörandeellerhögstJgf väsentligt hämmande af förruttnelse- 2T

5. Den dödar kolerabakterierpå 1/!>

3JC minut samt ti/foidfeberns,difterins och Yr
rosfeberns bakterie på omkring 1 minut,

Ä 6 Den dödar utspädd med 2 delar Qaf vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- Yr
Q nut,rosfeberns och difterinsbakteriepåmin- Q
/JJ dre än 2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie /!>
Sk på 3 minuter. 3f
v/ Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet %Jf^ sålundaeger förmågaatt upphäfvasyrebildningoch för-

ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- vJPdomsbildande bakterier,som därstädeskunna förekomma,
It^f måste jag på det högsta hos allmänheten förorda

dess bruk. -
Att det samma äfvensom yttremedel imånga hän- V*Jseende bör äga en vidsträckt användning framgår osökt%£J af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan. wl

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

00000000000000000
Oskar Erikson & C:o

Optisk & Kirurgisk affär
Södra Esplanadgatan 14

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17,
Glogatan 4.

Fönstervadd.
Fönsterkitt

Lohses parfymer.
Heleolin (Råttgift).
Viol trål m. in. Jacob Remeke

Torsdagen den 13 Januari 18S8

XIÖIJL

Sadu å 20 p:i,

Elvira a 15 p.i.
Reine de Hol-
lande a 15 p.i.
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1. Castaldo-Marsch
2. Chinesische Gavotte
3. Ouverture zu Piqu« Dame

4. Bruyéres des alpes, Walzer
5. Avs meiner Vaterstadt, Tänze

6. Marche sacre, avs Prophet

T. Fantasie avs »Rigoletto"
8. Phonographen-Walzer
9. Intermezzo avs nPajazzo"

10. Em Tag in Wien, Tongemälde
11. Boshaft, Polka
12. Kärnthnerlieder, Marsch

"program.
Nowacek,

Strobl.
Suppé
Ålder

Wagner
Meyerbeer

Verdi,

Ziehrer
Leoncavallo
Schwarz
Ziehrer
Seifert.

"*m<^

. _j

_jÉJÉ_k_

ener Damorkestern J. C. Schw

€. GOHLF,
Lamp-, Galanteri- & Kortvaruaffär

en gross; en detalj.
OBS.! Saison JVoveauté^inkomna.cfiorås-, *£all~, ocR <3ieåasfaltamporM

Kupor, Brännare,
allasXass lamptillboliör

fÄSsT Största,sortiment. ~~St%
Brons och Kristall Ljuskronor,Kronor för gas & elektriskt
ljus, Lampetter, Väggarmar, Lampslöjor, Skärmar: siden,
crépe, satin.

Största urval Amplar
extrafinaoch Toilligra

(ifrån Fmk 6. 8'" rundbrännare.)

lamp«laM 9 veke.
WL>&S' r (-Återförsäljarn *T-håna

möjligarabatt).
Bordslampor, Wniulerlampor, Alalia-

kltil<aiipol.^^^^^,Sui)erbalanipan" (största ljuskraft),
Lyktor, Lanternor, JPrismer, Ljusmanschetter.)

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

tak,

Kral
Offenbach,

Keler-Béla.
Strauss,

Goublier
Sullivan

Bizet.

Vollstedt.
Asch,

Komzak
Zeller
Dvorschak, =1

vagg

program:
Hoch Habsburg, Marsch
Quadrille avs Blaubart"
Lustspiel-Ouverture
Mein Lebenslauf, Walzer
Madrigal a la Marquise

6. Fragmente avs BMicado"

7. Fantasie avs „Carmen"
8. Lustige Bröder, Walzer
9. Englische Patroulle

10. Wiener Volksmusik Potpourri
11. Grilass Euch Gott, Polka
12. Schwarz-Marsch

igffiim"

OBS.!
OBS.! Partilampor,

& bords,

Extra billiga
Nytt!
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