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.»GEBMÅEfIA" LIFFÖRSÄKRINGS AKTIE BOLAGISTETTIN. T?~Vt\ <s+om^r7 Generalagentur förFinland, Hagasandsgatan % XCX U* *^LdlllCl.

Programbladet
A. W. EKLUND & C:o

Skilnadsgatan 19. Telefon 310.
Välsorterad! lager af

Viner & Spirituösa
billigapriser.

N:o 55

DANIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 7 Januari 1898

Kl. 7,30 e. m.
Med biträde af Filharmoniska sällskapets orkester

De tolf månaderna.
Nyårstablå, arrangerad af A.Edelfelt.

Emellan tablån och pjesenen längre paus.Obs.!
För s:te gången

Fortuna
eller

Tvekampennyårsnatten1898.
Dramatiskt nyårsdivertissement i2 akter Musiken

af Harald Hedman.
Eegie Mauritz Svedberg-,

Personerna
Tiden, konung Hr Lindroth.

Fru Stavenow.Il'' 11 1 Ii iii I iiIi i i 11 I
Nittisju, gift medPortuna, vc£crandéfl||^o^H

furste Hr Kicgo^^H
Nya året, tronpretendent Hr HanssonMPuck, hans page Frk. Bonnevie]
Hofmästaren,anstäldvidFortunashofHr Castegren.l
Piff ) f.Hr Precht.
K tidnings^n gLind^ |
Peff J (Hr MalmströmAnette, Fortunas kammarjnngfru. .Frk. Spennert.

Eiddersmän och fruar, tärnor och svenner,
tidningspojkar.

Handlingen tilldrager sig utanför Fortunas palats
Börjas kl. 7so och slutas omkr. kl. 10, e. m.

II
CO'

.ii

SKÅNE", Brand-
Alla dagar

Middagskonsert
från kl. 3 e. m

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.

KTH ni q 1 11 första AteliernItr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) JH J O
H |Q r|InOT^QT flndra Ateliern4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss. Hr\Tr\QPT^Q1

Helsingfors, Alexandersgatan17. (3

J.H.Wiekele
YIIHAIBEL

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

Tidning för Helsingfors
éåsoiQ Wißsirom

Skrädderi-EtablissementTeatrar och Konserter. Östra Henriksg. N:o 1.
Argos hus.—

5 Håller fin finaste material, ir—
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag JEleffant snitt.

Prisen beräknas billiga.

1898.Fredagen den 7 Januari.

ALEXANDERS TEATERN. SUOIH. TEAATTERi.
*3ialiQnsßa (Bporan Perjantaina Tammikuun 7 p.1898

Eegie: A. Lukowitsch
Lördagen den 8 Januari kl. 1/z 8 e. m

gifves

Puritanerna:
Opera i4 akter, musiken af Helliiii

Personerna
Lord Valton, General-Guvernör . S:r Lamarea.
Signor Georg, öfverste „ Beltramo, Ei ole naytantoa.Lord Arthur Talbo, kavaljer „ Signoretti.
SignorRichard Forth,öfVerste,pu-

ritan „ Pimazzoni,
Henriette, Karl I:s enka S:ra Coletti,

Signor Bruno Roberton. offlcier
S:r Petruoio,puritan

Elvira,Lord Valtons dotter S:ra Colombatti,

Hofdameroch herrar,krigsfolk,puritanersoldaterm. ra.
Handlingen försiggår iEngland.

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

kester iHelsingfors,

Börjas kl. 1/2 8 e. m

O"» t Fotograf SUNDSTRÖMS annons-*■ å andra och tredje sidorna.

& Lifiörsäkringsaktiebolag:
ötel Ka

Wiener Damorkestern J. C Schwarz,

Jacob Cjungquists TotografisKa Htelier
flicxanaersa. 19 (ing. fr. l)<igasunasd. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb tillbilliga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. Celefon 2453.

Ålbion Lampmagasinet
innehafvare

Viktor Rydman.
Största specialaffär

för Lampor,Glas, Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-

leuin & Benzin
Billigt iparti & minut

Hilda Lönngrens AXA LINDHOLM
i.aii^iåiii;ii

Alexandersgatan 7. T. 638
Kaserngatan N:o 26

förfärdigar af resp. kunders egna tyger såväl enkla
som elegantasfe

-3Damklädningar.=—
Modernt och omsorgsfullt arbete garanteras.

0B$.! Gnaa specialaffär.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffår

Äkta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17.
N. Esplanadg. 37. Telef. 1727.

Juho Wirtanens
Välsorteradt lager, billiga priser.

Hufvuddepot af Dr Lanmanns
underkläder. SKOAFFÄR.Ensamförsäljn. af Jouvins &
C:o's i Grenoble världsberömda Ö. Henriksgatan N:o 3.

Största lageraf inhemska skodon. Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m.m.

handskar

Albn Lamppumakasimi
Omistaja

Victor Rtjdman.
Suurin erityis liike

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

stenvaunn ja, Petroleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain ja vähittäin.
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MJLGA.SIN IJU NORJD.

€*P DyYSEUDAHL Fotografisk Atelier._ " Jk "> M^ -å± MMf iÅJ Porträtter ivisitkortsformat å 6 mky /v duss.

C. F. CARLANOER.
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

Specialitet ORAVATTER.

N. Esplanadg. 31
(Catanis hus.)
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Puritanerna
Opera i 3 akter. Text enligt Wal-

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

Uppförd första gången den 25 januari
1835 iParis.

Förslå akten: Borggård. Kör af
puritanske krigare och pokulerande bön-
der. Samtidigt höres inne i slottet
puritansk bönesäng.

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 idet 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 och upp-
manar honom till tapperhet i det fält-
tåg, han såsom beiälhafvare står ibe-
råd att anträda. Emellertid inträder
sir Georg med Elvira och görsin bror-
dotter öfverlycklig, då han i en duett
meddelar henne, att hon,ienlighetmed
sin faders vilja, själf får bestämma öf-

ver sitt hjärta och ännu idag skall
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 har iArthurs 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 dea vansinniga Elvira,
Richard och Georg.

Tredje akten: Trädgård framför
Waltous landtgods. Här har Arthur

funnit en tillflyktsort. Bakom scenen
bör han Elvira sjunga hans egen sista
sång och svarar henne med samma
romans. Trumslagafbryta sången, för-
följarne nalkas men komma ej i träd-
gården. Med en andra romans lockar
Arthur nu Elvira till terrassen. Då
bon får höra, att det var drottningen,
som han räddat fråa döden, förlåter
bon 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-
tanerni förblifva dock obevekliga. Då
kommer isistaögonblicketett bud med
underrättelsen om Stuarts nederlag
Englands frihet och alla fångars am-
nesti. Slutkör.

« ■«► "
Cavalleria rusticana

Påskdagsmorgonen ien siciliansk by.
Under sånger, som äro fulla af glädje
öfver vårens ankomst, strömmar folket
till kyrkan. Blott Santuzza går ej dit,
hon frågar den gamla Lucia efter hen-

nes son Toriddo, som man sett ibyn
förliden natt. Lucia säger sig ej veta,
livar han är. Santuzza afslår hennes
inbjudning att gå in under hennes tak,
ty hon vet med sig att hon är förban-
nad af Gud. Alfio kommer öfver sce-
nen på väg hem till sin väntande trogna
maka, han säger sig ha sett Toriddo i
närheten af sin stuga; detta öfverra-
skar Lucia Alfio går. Och så förtäl-
jer Santuzza hurusom Toriddo, innan
han blef soldat, varit förlofvad med
Lola, men vid sin återkomst frånkrigs-
tjänsten funnit henne såsom en annans
hustru, och hur han då sökt och vun-
nit Santuzzas kärlek. Så möttes åter
Toriddo och Lola. han älskade henne
ännu, och hon glömde make och heder
och blef hans älskarinna. Santuzza öf-
vergafs af Toriddo, som kränkt hennes
ära. Lolaa make Alfio vet intet om
detta. — Lucia går in i kyrkan, och
strax därefter kommer Toriddo. Han
har ingen tröst för den arma Santuzza,
och då Lola kommer på väg till kyr-
kan, följer han efter henne, som hån-
fullt förhäfver sig öfver Santuzza.
Denna besluter nu att hämnas och ro-
parj efter Toriddo: »för dig vare på-
sken förbannadI-4 Hon berättar för
Alfio om Lolas otrohet.

—
Folket kom-
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4.
BODEGA ESPANOUFilharmoniska Sällska pet.Brudslöjor.

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

Helsingfors.
Försäljningiparti och minut af endast äkta utländska

36:te VINER &
SPIRITUÖSA.

Firma H. Eilmin.
9 Alexandersgatan 9.

populära konserten Julutställning.Helsingfors Charkuteri gifves Klädningar, gosskostymer, blusar, matroskragar
m. m. m. m.2. Michaelsgatan 2. Telefon 491.

Lördagen den 8 Januari kl, 1/a 8 e. m. Barngarderoben,
Högbergsgat. 45.

Obs.! Stort urval af förkläden

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 1/10 kärl. Societetshuset

as
CTS

35Finsk Konstslöjd Utställning Program fKAimBsTAMPÉLHBRIKiraG<2

Mikaelsgatan I Ouverture till op „Graziella" Lecocq,
<ZJ^

Träume auf dem Ocean" vals Gungl
a) Alt under hinimelens fäste

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

Beställningar emottagas tacksamt.
CARL BERGROTH3. Svendsen

o
b) nDu gamla, du friska, du

fjällhöga Nord" Fabiansgatan N:o 29,
Telefon N:o 750Scener ur op. „Tannhäuser" Wagner,

SPIRITUÖSA och VINERPaus
såväl på flaskor som litervis från fat

Ouverture till op. Iphigeniea Gluck
i:sta KlassZigeunerweiäen, för violin Sarasate,

|I Ii
<t 3 4) -^ _ -c: i

—
i 3

eu ,J3« o gI (Herr W. Neumann), BADINRÄTTNING *^
Carmen-Suite N:o 1 Bizet

Paus Wladimirsgatan 32. Telefon 197
J. W. EngbergQ=j Drömbilder-fantasi Lumbye,

v. Bion,Blumengefliister
nusarenritt Spindler,

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN Ledig annonsplats.
som finnes ärJCLEVELAND.Följande tre omständigheter ställa Cle-veland-Velocipederna betydligt framför

alla andra velocipeder, nämligen:
4 1. BurveM-lagreti, hvilka äro gjorda

af det finaste värktygsstål samt svarf-
vade och härdademedden utomordent-

HA MMO JS D,
som skrifver såvälrysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors, ■ *i&

T3ligaste precision. De äro oslitbara, ab- Generalagenter för Finland & Skandinavien.
CLO" *^^^

Hagelstams konsthandel.
(Privatbankens hus) c$ q»N. Esplanadgatan19

I

Briljant exposition
CD

CO

solut damtäta och kunna aldrig justeras
för hårdt.

3 2. Clevelands Clincher-ringar,
■3 hvilka äro fastade vid kombinerade trä

och alluaainium skenor. Hjulen blifva
3 sålunda utomordentligt starka och. rin-

garna de mest elastiska.
J| 3. Cleveland kedeil är den endaked,

i hvilken stiftet och blocket äro abso-
lut härdade och den är därför under-
kastad slitning och sträckning ilångt
mindre grad än någon annan ked.

IBrandt & Blomberg,
■»g Helsingfors, Mikaelsg. 19.

p
—

1

\c-Parisiska Affischer
för rumdekoration

Nytt vackert lager! Ytterst billiga priser
Ledig annonsplats

Hagelstams bokhandel
-WIWW Tidskrifter för 1898.

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

ST*
_> _4 p

Eric Sundströms Fabiansgatan 27, hörnetaf Norra Esplanadgatan,isamma hus som Nordiska Bosättningsmagi

Fotografiatelter. tillfälle att i ännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder i deras fordringar på ett första klassens
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Ledig annonsplats,

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

—
lo e. m,

14Siirjlisaiii '»A!»Siam6rini tftesfaurant

AXEL PIHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj iFans lbab.

Herrar Akademici
Obs.!

Istudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
for 50 mark per månad.

RESTACRAiVTIfIP»Kaserngatan M g^Ä
Fullständig restauration! "I

Öl på seidlar. Varma portionerm.m j^Jj
/?. Mvanoff.

NEI H A \J.
Ång-Korffabrik.

Humleberg 5. Tölö. Tel. 13 34.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus), tel. 933. SödraEspla-
nadgatan 2. tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125.

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland för

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständiggaranti.

ALEXANDERS TEATERN.
oftaliensMa ®peran.

Lördage^e^^Januari.kl. Va 8 e. m
HLukowitsch,Regie: A

Pajazzon.
Opera i2 akter; musiken af Leoncavallo

Personer:
Canio, direktör för en marknads-

teater S:r L Signoretti.
Nedda, hans hustru"| S:ra V. Colombati
Tonio, narr >komedianter S:r C. Pimazzoni.
Beppo, J „ Petrucio.
Silvio, förmögenbonde . . . . M. Cleco.
o / bönder

„ Tibeletti,
Boscieri.

Allmoge.
Handlingen försiggår iCalabrien nära Montaldo

Uppträdande personer ikomedien:

Colombinas förräderi"
Pajazzo S:r L. Signoretti,
Colombina S:ra V. Colombati.

S:r G. Pimazzoni.Taddeo,tjänare
Harlekin Petrucio

Cavaleria rustieana.
Melodram i1akt. Musiken af Pietro Masoagni,

Personer
S:ra E'. D'onori.„ Coletti.
S:r A. Fatiganti.

Santucca
Lola
Turiddu
Alfio .
Lucia . M. Cleco

S:ra M. Nicolini
Allmoge.

Med benäget biträdeaf Filharmoniska sällskapets or-
kester iHelsingfors.

Börjas kl. Va 8 e. m

i JULIUS SJÖGREN g
*i Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

IYlle- och trikotvaruaffär. »
5< Välsorteradt lager. BJ liga priser. $

ULLGARN
i flere nyanser och schatteringar till priser irån
Fmk 5: 50 pr kilo till högre pris äfvensotn lager
af Stickade arbeten såsom strumpor, damasker,
tröjor, kostymer, vantar etc. Beställningar på
all slags maskinstickning emottagas. FIOSSa-appa-
rater å Fmk 8: — jämte tillbehör hos

TH. NEOVIUS,
Mikaelsgatan N:o 2

Ständigt lager af färdiga
BABYKLÄDER.

Beställningar emottages,
Nya Barngarderoben

2 Mikaelsgatan 2
K. F. Larsson,

C. E. LINDGREN's
Borst- cfc? I*©a3.s©lfalor±li.

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan46.
Centrals hus.

lönta.tillvärkningariparti och mi-
irsäljare erhålla högrabatt. Order
ipt.

ga
pr

3
|«fla

Rekommenderar sina prisbel
nut till billigaste priser. Återft
från landsorten expedieras pron

C- E. L NDGREN.

Besölx.! Hulda LindforsBesök.!

MT" HERMES' SALUHALLAR *B|
Alexandersgatan 19

— Hagasundsgatan 2.

Kassementvåningen. Hufvudingång från. Hagasundsg-.

f alla sIa«TS: matvaror^ frukter, konserver m. m. till mode- Itu V)■(A

Helsingfors, Berggatan 10

Försäljning
rata priser

ca"

IN!

k

Nli

mer åter ut från kyrkan, man hämtar
fram vin, och då Alfio inkommer, bju-
der Toriddo, som sjunger en dryckes-
sång, honomett glas. Alfio afböjer det;
han vill ej dricka Toriddos vin, som
skulle förgifta honom; hanutmanar ho-
nom till tvekamp.

Toriddo kallar ut sin mor och säger,
att han måste begifva sig borr. Han
ber om hennes välsignelse och att hon
må beskydda den arma Santuzza, hvar-
efter han störtar ut. Santuzza och an-
dra kvinnor inkomma, oro och viller-
valla råda på scenen, slutligen höres
en kvinnoröst ropa: MBroder Toriddo
har blifvit mördad!"—

«""►—
Pajazzon.

Tonio kommer framför ridån och
förtäljer i form af prolog att det är
den gamla mask-komedien wCommedia
dell'arte", som lånat formen åt styckets
sorgliga, sanna handling.

Första akten. En commedia dell'arte-
trupp håller sitt intåg ien by iCala-
brien. Truppens diiektör, som själf
plägar utförapajazzons roll,heter Canio,
hans hustru Nedda är Oolombina, den
puckelryggige Tonio spelar Taddeo och

Beppe Arlekin. Idag tycks Pajazzo
ej vara vid sitt vanliga lustiga lynne,
han dankar väldeliga på sin stora bas-
trumma, men har inga muntra svar på
hälsningarna och gifver Tonio en örfil,
då denne vill hjälpa den vackra Nedda
ner från vagnen. Då en bonde låter
undfalla sig ett groft skämt om att
Nedda bedrager honom, säger han dy-
stert, att teatern är ej lifvet, på sce-
nen är det oftast hans uppgift att spela
den bedragne mannen, mea ilifvet vill
han ej göra det, han älskar sin hustru
och skall veta att värja sin ära. Detta
dystra tal väcker Neddas oro. Canio
och några bekanta gå till osterian att
dricka ett glas vin. Nedda blir ensam
kvar. Tonio kommer smygande och
förklarar henne sin kärlek. Hon hå-
nar honom, den puckelryggige narren,

och då han vill närma sig henne, slår
hon honom medpiskan iansiktet. Han
svär att hämnas. Silvio, enung bond-
gosse, Neddas älskare, kommer och vill
öfvertala henne att lämna teaterbandet
och sin make och fly medhonom. Hon
lofvar det. Tonio öfverraskar democh
skyndar ut att hämta Canio. De åter-
komma just då Silvio står färdig att
smyga sig bort, Nedda hinner tillropa
honom att fly, Canio störtar efter ho-

nom för att hämnas men lyckas ej upp-
hinna honom, han återkommer iraseri.
Han fordrar, att Nedda skall säga sin
älskares namn, men hon vägrar, han
störtar emot henne med lyft dolk, men
hålles tillbaka af Beppe.

Andra akten. Publiken samlas under
stoj och trängsel. Bland åskådarne är
äfven Silvio. Nedda går omkring med
en tallrik och samlar upp afgiften.
Commedian, som nu afspelas, innehåller
att Colombina under Pajazzos, hennes
man3, frånvaro, väntar sin älskare
Arlekino. Slafven Taddeo förklarar
henne sin kärlek, men hon afspisar ho-
nom med grofkornigt hån, och då Arle-
kin kommer, blir han utkörd. Arlekino
och Colombina supera. Pajazzo åter-
kommer, Arlekin flyr genom fönstret.
Pdjazzo fordrar att få veta namnet pä
den, som superat medhenne, men Canio
tänker endast på hennes värkliga tro-
löshet och fordrar ett annat namn än
Arlekins. Nedda söker förmå honom
att hålla sig till rollen, men havs ra-
seri stegras, det uppstår oro bland pu-
bliken, och då Nedda fortfarande nekar
att säga namnet, stöter Canio dolken i
hennes bröst. Nedda ropar då: Till
hjälp, Silvio!" och denne störtar fram
men mötes af Canio, som medutropet:

Ha, det är du! Väl bekomme!" stö-
ter dolken i honom också. Stor upp-
ståndelse. Ton.io utbrister med bittert
hån: „Nu kan Ni gå, spektaklet är
slut"

«— "+-

Notiser.— Hofteatern iKarlsruhe rönte
god framgång med den nya komiska
operan Unmöglichste von Allem"
af Anton Urspruch vid första uppfö-
randet under Mottls ledning. Musiken
skall delvis vara hållen iMozarts stil.

— Humperdincks sagoopera
Hans och Greta" väckte mycket
bifall vid första uppförandet å hofope-
ran iPetersburg.

—En förträfflig föreställning
af Rheingold" å Stadttheater iLii-
beck förskaffade direktionen lifligt er-
kännande

— Gabrielle Réjane återkom den
6 dcc. till P»)ris efter att ha afslutat
sin stora europeiska turné
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Största urval

Glasvaror
Till billiga priser

Ledig annonsplats.
*9£ya glasmagasinet

3. Mikaelsgatan 3.
OBSif vidSidornwska affären

Vicehäradshöfding Kaarlo Conradis Advokat-Byrå "—^rs£*" 3S

vilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremål och apparater, är därförei

"e. Pris för visitkortsfotografu,*Fmk 6 pr. dussin

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.

Ledig annons plats,

Fotbehandling-

Ll meddelas af Agnes Johann-
V^^ sen. utex. från Kongl. Hof
, Fältskär Ch. Berggren.

J N- Esplanadgatan 27,
V____j_-~^ *"

"O 1trappa upp.
Telefon. 63.
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Franska Lifförsäkringsbolagetm

® mLUR B Al NE, I=B'II Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. |§§
(^ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. |j|
(Äfö Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- ggjj)
J^ ringar af alla slag. Genom samarbete med *J~

sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- sgsj)
Äö| baiue et la Seine beviljas de försäkrade vid gfc.

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, ]3?
<!S» hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- %jj)
(BR| säkrade och hans familj, som ock de per- gtoj

söner, med hvilka han står i affärsförbin- J^!§§) delse för den oundvikliga förlust, som en <gg)
($S sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- |Sjfe

ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- ss?
(ji§s skänker nämligen, såsom allmänt bekant, figj)
(äfö premierna för hela sjukdomstiden och utbe- {äfe
3K taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- Js?tjg? lig och resten vid dödsfall.
Ä§ Bolaget L'Urbaines försäkringar äro &fh;§| därför särskildt att rekommendera för her- *S?
<$S 7 rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
((ÖjS större affärsföretag genom lifförsäkring,

emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- S?
(SS§) samma störingar svårare sjukdomsfall all-
<$& tid medföraoch hvilka ofta nogbringabor- 0h

ges- och förlagsman stora förluster.
För dessa väsentliga fördelarerfordras

(i(jK| icke några extra premier utan endast att oJjj
den försäkradeafstår från den årliga vinst- Jg:(jiip andelen.

(^ Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. @fy
@ Qarlvon tJfinorring. %

W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg.52. Telef. 2178. Helsingfors.

J. C. M^XMONTAN
Innehafvaro:E.Nyberg.

diner & Spirituösa.

SJj>£g££££:g£*££»j>^l?*:£££<££***£*££%^

Annonsera

eårogram'éittaå2i"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid.

/7/>c / HvarJe annonsör får sig f)L fvl/0.. tidningen hemsand »/c/0..

■ -4- C3rl*a,tiS. -4-

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

Försumma ej att nnonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

riv

99© 1© IL/6

för munnens, näsans o. hudens vård.

OOOOOOOOOOOÖÖOOOoIKongl. Karolinsk Institutets|
O Bakteriologiska Laboratorium, g
(!% På begäran af Tandläkaren Herr A]ä
3t Lenhardtson har jagundersöktettafhonom O\J sammansatt munvatten, kalladt fS
O Albin Lenhardtsons a
G STOMATOL g

och får häröfver afgifva följandeintyg: fC
Q 1. Lösningen är opalfärgadoch till reak- af£ tionen svagt alkalisk. QO 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen Qicke giftigt. j*
3C 3. Den förhindrarunder en tidafminst O
V/ 24 timmar syrebildning imjölk. QQ 4. den värkar upphörandeeller Äö««« X
2t väsentligt hämmande af förruttnelse- ötJ prosesser. #%
Q 5. Den dödar kolerabahterier på V a
3t minut samt tyfoidfeberns,difterins och OUrosfeberns bakterie på omkring Iminut QQ 6 Den dödar utspädd med 2 delar Ä2t vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- öXJ nut, rosfeberns ochdifterinsbakterie påmin- QQ dre än 2 minuter samt tyfoidfebernsbakterie X2C på 3 minuter. \y
S Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet QÄ sålunda eger »rmaga attupphäfvasyrebildning och för- 5f\J ruttnelse i munhålan samt ytterst snabt föratörsiuk- Qf*k domsbi)dandebakterier,som därstädss kunna förekomma X.\f måste jag på det högsta hos allmänheten förorda Qj#JV dess bruk. Jj\J> Att det samma äfvensomyttre medel imånga hän- Cj
f^ seende böräga en vidsträckt användning framgår osökt 2CV^ af dess ofvan anförda starkt bakteriedödandevärkan. |jj
Q Stockholm, den 6 April 1895. /S
O li^ ii^åffillli OQ Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet f\OQGQQQQQQQQQQQg^n

Oskar Erikson & C:o
Optisk & Kirurgisk affär

Södra Esplanadgatan 14.
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Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

oHnierade.

Firmatryck utföras billigt.
DAHLBERGS PAPPBRSHANDEL.

Alexandersgat15.

Fredagen den 7 Januari 1898

program:
1. Unter dem Doppeladler,Marsch . . Wagner
2. Im Dorfe, Gavotte
3. Unter 4 Augen, Mazurka
4. Neu-Wien, Walzer . .
5. Amorette, Intermezzo
6. Wiener Lieblinge, Potpourri

7. Ouverture zu Die Zigeunerin"
8. Duett avs -La Traviata"
9. Espana

10. Fantasie avs Paust"
11. Der Nazi, Wiener Couplet
12. Kupferschmied-Marsch

I^=--1,'i - _-JfejCjljKiija_M

Aufl. LMy. Bartwa!
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Aloxandersg. 26,

Telefon 169

Tillverkningen står
under kontroll af nio
sofie doktor /ty. Modeen.

"Wil ~**m\
■ ■

HOTEL KAMP.

Gillet,

Hellmesberger,
Strauss.
Schmeling.
Schwarz.

Balfa.
Verdi,

Waldteufel.
Gounod,

Kunsch,

Peter

~w&6€^

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52
Helsingfors

■ &.£% *ifmI-
■

ener Damorkestern J. C. Schw

C. GOHLF,
Lamp-, Galanteri- <& Kortvaruaffär #9^-

en gross; en detalj.
OBS./ Sai.sött Nov>ea^

<fåorås">, *£afi~, ocR \
Kupor, Brännare,

«fcll«t slags la-aaa^^-tillioelxöi*
jJMir Största,sortiment. ""IS§

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

Största urval Amplar
©^xitra, fixa.» och Toilllga,

(ifrån Fmk 6. 8'" rundbrännare.)

tés inkomna, OBS./
OBS.! tak, vaggPartilampor,

& bords,
lampglas, veke.

2**s't (Återförsäljare erhåll*
möilirrarabatt).

Extra■^^^■biliigaBordslampor, Wnnderlanipor, Alaba-sterJampor. Nytt! Superbalampan" (största ljuskraft),Lyktor, Lanternor, Prismer, Ljusmanschetter.)1Italienska Terracotta Vaser, Fat & Figurer, Franskaoch Bohmiska Bisqvit & Porslins Figurer

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Glogatan 4.

Fönstervadd.
Fönsterkitt.

Lohses parfymer.
Heleolin (Eåttgift)

Viol trål m. in. Jac
mm

Lördagen den 8 Januari 1898

1. Domer-Marsch
2. Ouverture zu Oberon" Weber.
3. Sehnsuchts-walzer Sebor
4. Abschied a. d. Heimath, Tonstiiok. Zistler.
5 Frauenherz, Mazurka Strauss
6. Fragmente avs Puppenfee Bayer.

6. LustigeLent, Walzer Fahrbach,

8. Fantasie avs Aida" Verdi,

9. Die Schmiede im Walde, Idyll . .Michaelis
10. Kussisches Liederpotpourri Cranz,

11. Mandolinen Serenade Förster.
12. Leben heisst geniessen, Galopp. . Ziehrer,rz.

program.
Ziehrer.

Höls.
Sadu å 20 p:i

Elvira a 15 p:i,

Reine de Hol-
lande a 15 p.i.

hos

b Reincke.

:fors 1898, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri


