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CL A. Wiekström.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

1896.N:o 46 Söndagen den 13 December.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
den 13 December 1896.Söndagen
kl. 7,30 e. ni

För 43:dje gången

Ciggarstudenten.
Komisk operett i3 akter afF. Zelloch RichardGenée

Musiken af €. Millöcker. Ofversättning af
Ernst Wallmark.
Personerna

Ivan Jauitzki 111 111, I■^■^■^■^■j"lagal^nska 1111I 111 <astegren.
Simon Rymanovicz )"'"Krakaa!" l\" Grönborg.
Palmatica, grefvinna Nowalska Frk GorasimowHsch
Laura I , .,,, (Fru OastegrenMMH
Bronislawa} henn6S dotttrar ■ »Frk BomJvie^lÖfverste Ollendorf, guvernör i |^^H

Krakau Hr Riégo.
von Wangenheiin,major \ ;saci!. ("Hr Berlin.
von Henrici, ryttmästarel .. )Hr Hansson.
von Schweinitz, löjtnant( SISJa iHr Wetzer.
von Ricbhoffen, kornett J armén - II'rk Speunert^^B
Boguinil Malakowski,l'a]nuni(M;-^^^^^^l^^H

kusin . ' H
Eva, hans fru B
Onuplirie,Falmaticas lifegne. .H
Pistol, sergeant vid svenska iI

dragonerna H
Enterich, .sachsisk invalid, fång-B^H^BJB^Hj

väktare på citadellet. . .Hr

Hr Swedberg.
Krk Tschernichin
Hr Beckman

Hr Lindroth

Alexei, en värd .
Waclaw, en fånge
En qvinua....

Hr Lindh.
Hr Enström.
Frk Liljänder' Adligt folk af bägge könen. Borgmästare och råd,

borgare och deras kvinnor. Köpmän. Marknadsbe-
sökande. Polska judar. En musikcorps. Sachsiska

soldater. Fanbärare. Pager. Bönder. Lifegne.
Barn. Fångvaktare. Fångar.

Handlingen försiggår iKrakau. Tid: 1704, under ko-
nungens af Polen och Kurturstens af Sachsen,Fredr.

August II:Sj benämd den starke" regering.
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. lO.io e. m

FrökenGerda Grönberg,

För de flesta teatervänner torde så angenäma

minnen vara förknippade vid Gerde Grönbergs Si.
mon Bymanovicz, att dagens representationhelt sä-

kert kommer att draga, fullt lins.

åfa "MS ® ▼ Fotograf SUNDSTRÖMS annons""-**1 " si andra a tredje sidorna.
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Lager af fina äkta Vi3lßl*j
Cognjac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis a vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter
Specialité: CRAVATTER.
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dt FörstsaIiyska «raiidfor«äkrin^sl>ol»get G^|f

Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen
Telefon 231 %S.ox±toi? IN".Ma^asixissataii JSVso ZL. Telefon 231
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SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Joulukuun 13 p:nä 1896.
Neiti Ida Flodin in,herra Robert Kajatiusen

ja Filharmoonillisen seuran orkesterin
suosiollisella avulla

näytellään

RYKME3TIN TYTAII.
(La fllle du regiment.)

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

Gaetano Donizetti.

Henkilöt

Marie, erään ranskalaisen ryk-

NaemiKahilainen,
Mimmy Leino.
Otto Närhi.
Aleksis Kautio.
Taavi Pesonen.
Eino Salmela.

Franskalaisia sotamieliiä. Tyroolilaista maakansaa,

(Tapahtuu: Tyroolissa. Aika: 1809.)

Ovet avataan k:lo 7. Näjtöntä alkaa k:lo VsB
ja loppuu k:lo 10.

Bkåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Konto%M^a
cSw

aDE^:-0 3

Alla dagarAlla dagar ]f Åi p I |f S m n
Middagskonsert w. *'V w

från ki. 3 e. m. Wiener acnzDalben. Aftonkonsert
från kl. 8 e. ni.

:) Marie

Tlhäisiä naisia

KTTi tr* a. °
iii FörstaAteliern1tr. upp (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) ■«■"* /"v mf\ f^i "Q A "ET*. Hl. OIDS-tHIDGFS' Andra Ateliern4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). J? UlUuÄiir.ö Helsingfors, Alexandersg-atan17.

J. H. WICKELS
mlaåiil^

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

Största specialaffär ilandet för: Q%
fS Sidenvaror, Sammets- & Garneringsartiklar.*«

— Q^X Ylleti/ffer af alla arter förBal-,Visit- och Promenaddräk-30
W ter, Damkappor,Pelleriner Jaquettes m. m. Vj

/^ under framstående ledning. £S

mentin otto-tytär . .
Markiisitar von Streckenfels
Herttuatar von Krakentorp
Sulpice, kersantti ....
Tonio, nuori tyroolilainen.
Hortenssius
Notario ........

AXEL PALMROOS
■Vin.a£fä,i-.

Ida Flodin.

G. Tahfs
Ylle- & Tricotva-uaffär

N. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af D:r Lahmanns

underkläder.
Ensamförsäljn.afJouvin&C:o's
i Grenoble verldsberömda
handskar.

Oskar Fraßierg. A. W. EKLUND & C:o Perssons Svenska Stickmaskiner,

ULLGARN é rikt urval
Zeflr- & Kastorgarn, Macramé, Virkgarn,

Fiakgarn, Mftrkteid, Rulltråd, Nålar till alla
Blags Blickmaskiner, Barnkostymer, tröjor,
Strumpor,Damasker, Vantar etc.

Beställningar på all slags maskinstick-
ninfj; emottages

Mikaelsgatau 2. Telefon 1332.

Th. Neovius.

Specialaffäi för
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af
PORTMONNBAR Viner & SpirituösaOCH

BLOMSTERKORT. billigapriser.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon.Prim

ijummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

UnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren.

n p TfcVTHSWTI-ATIT. Fotografisk Atelier N. Esplanadq. 31,
IU, A. XJ A MtÅåM] M<£*>JLL JJ Porträtterivisitkortstbrmat a 6 mk.pr duss. fCatanis hus.)

Kaserngatan 4S-

SS:



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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JUL US SJÖGREN
Mikaelst/atan 4, Centrals hus.

Ylle- och Mkolvaruaffär.1
i iVälsorteradt lager. Billiga priser S
!BaßaEa3sasaE!asaKiasaEiSKaKaKaiiaKHEfcL§

si!l*********is****^*********^Ä***!É
Restaurant CAT A NI

-S3BSRI rekommenderar i***s-
sina supeér till olika pris. portioner a la carté och
eleganta smårum.

Ostendo ostron inkomma hvarje vecka!

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968,

Beställningar emottagas

Jf I:sta Klass \

IBadinrättnir
X^ 32. /

W. Engberg.^/

Specialitet:
<*«+"

¥ "^s^p o /

*&■■#/
7

/*?br $/ Velocipeder

/ 4? ijM^H^HSkidor.

Velocipeder mottagas till förvaring
under vintern

Filharmoniska Sällskapet.

Tisdagen den 15 December

POPULÄR

KONSERT

Brandkårshuset.

■#«*-

Hagelstams bokhandel.
MÖDERNE KUNST

och andravackraillustreradetidningar och tidskrifter.
Ett stort antal utländska tidskrifter börjany

årgång ioktober.

Hagelstams bokhandels
FILIAL

Midtemot Kaisaniemi,Unionsgatan 14.
Fullständig bok- och Pappershandel

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

Telefon 2205.

Operakälla:

R Paltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

Endast god kvalitet! É
gg) Q>olum6ia!
P> dCartforå! %

SioQV&rs Siraijl
H „ cßallas! fä
m SEaffir! M
§| Arthur Bergström, j

Helsingfors, i^Central-Passagen. (j&i

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

v. m
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Josef Hofmann
Vår musikaliska säsong har iår va-

rit mer än vanligt hög: italienskaope-
ran och orkestern hafva bjudit oss till-
fällen till ädlaste njutning och de emi-
nenta pianister, hvilka nyss gästat vår
ort, hafva gifvit säsongen ytterligare
glans genom halten af sina prestatio-
ner. Och åter inställer sig en ny pia-
nist, hvars besök vi måste hälsa med
högsta tillfredställelse, trots att det-
samma synes oss rätt olämpligt valdt
med hänsyn till tiden. Josef Hofmann,
hvarom nu är fråga, är nämligen en
konstnär af klaraste vatten och på
samma gång som vikunna försäkrapu-
bliken, att han är en värdig efterträ-
dare till sina stora föregångarehärstä-
des, våga vi äfven förutspå, att han
inom kort skall komma att fröjda sig
åt lika varma och odelade sympatier
som dessa. Då han emellertid torde
vara obekant för större delen af publi-
ken vill Programbladet härmed gifva
några korta upplysningar om hans per-
son och konstnärskap.

Josef Hofman är föddiKrakau, hvar-
est hans fader är direktor för ett mv ■

sikkonservatorium. Han har sålunda

från första början vuxit upp ien sfär,
ihvilken hans oförtrytbara naturgåfva
och musikaliska intelligens kunnat ut-
veckla sig främst under sin faders led-
ning. Med sällspord energi och brin-
nande intresse har han från tidiga-
ste år arbetat på sin utveckling
och tillgodogjort sig undervisningen.
Därför blef han redan vid endast 8
års ålder ett underbarn par excel-
lence", som satte hela världeniförvå-
ning på turnéer både igamla och nya
världen. Men han var klok nog att
slita sig ifrån dessa triumfer, som kan-
hända dock i främsta rummet gällde
den söta gossen", och istället fort-
sätta med grundligare, allvarligarestu-
dier. Därunder hade han emellertid
haft lyckan att väcka ingen ringare
persons speciellauppmärksamhet än An-
ton Rubinsteins, och det var under den-
nes ledning han hade tillfälle att mogna
och fullkomna sig. När hans studierhos
denne voro slut ochhan på nytt begaf sig
utivärldenkunde hankänna sigmer än
stolt öfver sin lärares vitsord: du,
kära Josef, är den ende, som skall
kunna ersätta mig bland mina vänner;,,
Och han visade sig äfven förmå det
ty den kritik, som nu kom honom tilldel, låter ikorthet sammanfatta sig ii

„barnet är borta, menundret är kvar",
på samma gång som alla ovilkorligen
måste erkänna hvilka slående likheter
förefunnos mellan läraren och lärjun-
gen. Samma undersköna anslag, som
besjälar hvarje ton, samma djupa, in-
nerliga förstående af och uppgående i
konstverken gr för dem gemensamt och
som blott ib. afva de kunnat rycka
åhörarna med sig. Nu då Anton Ru-
binstein är död vet man att än mer
uppskatta denna hans genialiska elev,
som ej blott uppväcker minnena af sin
store mästare utan äfven förstår att
så glänsande upphälla dennes grund-
satser: ett flärdfritt spel, som endast
åsyftar att tolka skönheterna i sina
uppgifter utan att öfvergå i ex-
travaganser och musikaliskt bauernf-
ängerei.,, Ty hans spel är genom-
sundt, prägladt af en frisk och
ren uppfattning och tillika af en säll-
synt mognad, trots hans nitton vå-
rar. Intet under därför att han re-
dan räknas till de yppersta klaverkonst-
närer och öfver allt åtnjuter den stör-
sta popularitijt; bland publiken.

Vi kunna därför ej önska något an-
nat i vår musikälskande publiks eget
itltresse, än att man för en afton må
slita sig lös från julklappsbrådskanoch

söka sig rekreation och ny njutning
vid. morgondagens konsert, som äfven
bjuder på ett rikt, välvaldt och intres-
sant program. E. L.

Fru Eva Nansen
Ur Dagens Nyheter för den 4 dcc

meddela vi följande:
Det kan altvattnasimunnenpå en

reklamhungrigkonsertarrangör, närhan
hör namnet Nansen. Denvärldsberömde
Fridtjofs fru behöfver naturligtvis blott
bestämma dag och timme, när hon vill
möta sin publik, och den skall fullta-
lig iniinna sig. Så hade den äfven i
går gjort i Musikaliska akademiens
stora sal, där den till och med intog
ett hundratal platser på estraden. Men
det var ej fru Fridtjof Nansen man
kommit att se, utan konstnärinnan Eva
Nansen man villehöra. Vihade henne
ifriskt och troget minne från de präk-
tiga konserterna islutet af förra och
början af detta år; vi lärde då känna
henne, och öm hon än igår ej visade
några nya, obekanta sidor af sittkonst-
närskap, är detta dock af så gedigen
art, att man hur ofta som helst med
utbyte och nöje åter kan träda iberö-
ring därmed.

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti och minut afendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA. w
o1

So
ob

P125
H

CARL BERGROTH
FabiansgatanH:o 29,

Tlefon N:o 750.

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på originalflaskor som litervis från fat.

"ac i fiU^H W § 5
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Helsingfors Charkuteri
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.

A.0.Seeck,
/#v^ Korffabrik,IiJ! Albertsg. 36, T. 47.Ml/ Butiker:

1 _xife Albertsg. 36, T. 47.
\^^|r Skilnaden 4, T. 70.

Gflogatan 3.
T 71.

O
73
■

M»

■IiH*flC* kf^B fltfl dl' flyttad till Fabiansgatan 27, hörnetaf Norra Esplanadgatan,isamma hus som Nordiska Bosättnin__ m^-J >^-?mmm.m.^M.i^mJm. \WMMM.^9 tillfälle att iännu högregrad än hittils tillmötesgåärade kunder ideras fordringar på ett förstakla
till 6 rak per dussin, och erhållar livar och en, som beställer minst ett dussin sådana, Sra

Hiorstoringar., utfördaiolja eller pastell, samt kolorerade fotografier till olika pris.
]F"otog:x-^fi^£Cétr



4^ XEL PiaLfe}l£Ei¥ 1orr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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JÉ Tiibik C:i
Helsingfors London Wiborg.
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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
Separationer af alla slag från det

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

John Tourunen & Co
HELSINGFORS,

Norra Esplanadgatan N:o 41

SOCIETETSTEATERN.

Ifalienska operan
Söndagen den 13 Decemb. kl. 5 e. m

)\ndra folkrepreseaiationen
2:dra och 3:dje akten ur op

Haiteraren från Sevi1
Operai3 akter. Musiken af Q. itossini

Personerna

Grefve Almaviva Sig:r Dj. Cocinis
Vartolo, läkare „ Dj Dumani.
Rosiua, hans fosterdotter....Sig:ra V. Colombati,
Fi^aro, barberaro Sig:r N. Miåller.
Basilio,musiklärare „ E. Gandolfi.
Fiorello, Almavivas betjent ... „ L. Lazzavini
Uertha 1-r. t i Ti.- ■ fSig:ra V.Paganelliimbrodschio JBartoloS betJemnB|Si|:r O. Serfa.
En officer „ L- Lazzarini.
Notarien „ A. Bearoldi.

Soldater: Musikanter etc,

Handlingen försiggår i Sevilla,

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland forHéet Järnsängar o. madrasser
Betydligtbilligareän de

utländska.
Illustreradekataloger på

begäran.
50 Alexamlersg-atan 50

EMIL REH.NBERG
OBS! Fullständig garanti/,

. NEUMANN's
välsorterade Korfmakeri

FABRIK: Humleberg 5, tel. 1334.
Försäljningslokaler:

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

Julgransljusstakar!Lampskärmsstommar!Blom-
sterfatshandtag elier Asiettbärare!

Lampor af alla slag reparerassamt förändrastill
tidsenliga samt gulbriinnas och bronseras. Förten-
ning' af alla slags kokkärl samt reparationerutföras
fort och billigt hos A. A. SarcJc.

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

per telefon IOJJ.

EXPOSITION
iKristall-Magasinet

Hushållsartiklar och
Rumprydnader.

Största urval! cffloåerafa pris!
Uti J. F. Sjöbergs
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Gambrini Resfaurant.
»vw/fVi' 1'w^S"w W^vWw^S/»WTVT V^WWlSfWwvin\f-i3L
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Axa Lindholm.
-A-lepca.n.d.ersgfa.t£!,2} 7%
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En viktig orsak därtill är den, att11
ru Nansen förstår den svåra konsten
att uppställa ett konsertprogram. De
olika numren inkräkta ej på hvaran-
dras stämningar, de följa hvarandra
otvunget och villigt och förhöjalrvar-
andras värkan genom en kanske mera
anad och känd än beräknad kontrast.
Men denna sångerska visar äfvenisjälfva
valet af sånger, icke blottideras sam-
manställning, en fin och för hennes
:ramgång lyckobringande smak. När
hon väljer ett mindre kändt namn, en
ny eller sällan sjungen romans, förfe-
lar hon aldrig denpointiföredragetsom
förklarar valet, detta för tonidkten in-
dividuella, som hon upptäckt och som
åhöraren äfven vid hennes tolkning
genast upptäcker ochiregel finner för-
tjusande. Och när hon upptager gamla
välkända saker, är det på samma sätt;
utförandet ger genast ennästan oafvis-
lig uppenbarelse af orsaken, hvarför
hon sjunger just denna sång och ej
någon annan. Detta är utan tvif-
vel det högsta mål som den re-
producerande konsten kan nå irigt-
ning åt det personliga; dess mål i
rigtning åt det ideala och allmänmensk-
liga ligger naturligtvis ioändligheten,
ehuru en konstnär kan sägas ha kom

rrinrättning 5 "''-%/'
elfabrik,
m 1 .OTTOmimi

- „„.

mit så långt, som det för honom varit
möjligt när han nått den punkt, der
låda rigtningarna sammanfalla. Hur

nära fru Nansen är den punkten, kan
endast hon sjelf känna, men oss alla
är det tydligt att hon sträfvar dit,
medvetet eller omedvetet, och detta är
den äkta konstnärens säkraste, kanske
hans enda kännemärka.

Ty man lär sig ej att sjunga så,
som denna konstnärinnautan att sträfva
qch sträfva bögt. Man måste vara
medveten om tidens högsta konstideal
och försöka att nå det, eller ännu
hellre, åtminstone iiall det är fråga
om producerande konst, nå framomdet
samma. Det är sålunda som skönhets-
lifvets insats idet evigt framböljande
verldsloppet fullbordas . . .

Så filosofiska funderingar med anled-
ning af en romanskonsert? Ja — fru
Nansens konst gör det ej oberättigadt;
den försättter oss till områden, der
hvarje blick omkring oss är en blick
ut idet idealasvida verldar. Den som
hört huru hon föredrager den igår
sjungna arian ur Handels Xerxes"
(mest känd såsom hans ryktbara
Largo"), han vet det. Och äfven i
Sindings djupa och tungsinta Det bö-
des", i Griegs Til Norge■' eller

Agathe Backer-Gröndahls nästan sen-
sationella, af öfverjordisk och spökak-
tig mystik fylda „Madonnas svaner''
ger hon prof på sin förmåga att lyfta
åhörarens fantasi. Men hon kan äf-
ven sänka den idrömmar, ivemodigt
veka, med den skotska folkvisan A
fond kiss" och den norska Ola, Ola",

varma och dämpadt lidelsefulla med
Bohms „Still wie die Nacht", idun-
celt färgmättade med Sindings I Se-
raillets Have", ijublande erotiska med
Sigurd Lies Jeg gemmer en under-
söd Dröm". Och hon leker med vår
antasi iden skälmska sången af Bach
,Willst du dem Herz mir schenken".
som i. går kanske var den allra mest
yckade, i Griegs Ragnhild" och i
Selmers något för reflekterade Jeg
vselger mie April".

Hvad den vokala tekniken vidkom-
mer är den så öfverlägset invuxen i
det rent ideella i föredraget, att man
knappt finner någon anledningatt tala
därom. Vi rekommendera den emeller-
tid till våra egna romanssångerskors
benägna beaktande, framför alt det yp-
perliga legatot och vokalisationen, som
är mönstergill, emedan den grundar sig
på de enkla, men oupphörligt förbi-
sedda sanningarna: utan vokal ingen

sångton, utan vacker vokal ingen vak-
ker ton, utan uttrycksfull vokal ingen
lefvande och själfull ton. Endast ge-
nom dem blir sången hvad den måste
och vill vara: ett idealiseradt och ide-
aliserande språk. Och endast genom
dem blir sångaren itillfälle att värka
fullt konstnärligt, ja, så att m; ni
förbise med tillfälliga svagheterijuire-

draget. Fru Nansen bevisade det i
går med sången C'est mon ami" (me-
lodi af Marie Antoinette, arrangerad af
Werkelin), i hvilken hon bland annat
intonerade slutdrillen för lågt,utan att
intrycket inämnvärd mån stördes. Af-
ven på ett par andra ställen märkbar
lindrig sänkning af tonen förmådde ej
störa njutningen af föredragetspoesi.

Stämman klang för öfrigt frisk ocli
klar. De, som finna fru Nansens stäm-
material obetydligt, mäta antagligen
med gammal instrumental måttstock.
Deras ideal är tenorbasunen eller kla-
rinetten, icke den oändligt nyansrika,
mjuka, lefvaiide menniskorösten, det
högsta och idealaste af alla uttrycks-
medel iljudets värld."
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G. W. RELANDER,
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgå-
ende prisen städse

billigast.
■Wllllelm.sg'-£T:c -4.

Telefon 1803.

Man beställer alltid
fördelaktigast

Kautschuk- & MetallstSmplar, Lacksigill,
stämpeltilllieliursamt all slags Stål- & -Mc-
tallgriiTyr från

C. E.Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Eödbergsgatan9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

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

C. E. Lindgren

Glasvaror
j! tillmycket billiga priser §

Mikaelsgatan N:o 17,
midt emot Jernvägsstationen

iEHE3i

-L::?:..--1'-
"

1 ¥

rerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till-
ag & snidning s. s. mönster, färger färnissor,vax m. m.
,tagas med tacksamhet och utföras till billigastepriser,

Finsk KonstslöjdUtställning.
Mikaelsgatan I. Telefon 893. „

Affären, hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföreuuiloch apparater,är dilrförei
"kt arbete. Priset är det oaktadt detsammasomhittils, eller Fmk 4: 50perdussin. Dock göresafven
*gdt kort däri inberäknadt. — Förstoringar ialla format och till olika priser kunna erhållas;likaså

T^ekorerade & odeko:
hehör för glödritn;
Beställningar emo

Original
, Singers
Isymaskiner

hos

V. Grashoff
39 Norra^Esplanad-

gatan 39

Äldsta symaskin-
affär i Finland.

»*^**^*****^»*»****************f*^

-m* GEVÄR! 4»-
Patroner, förladdningar, hagfil, patronbälten,

jagthorn, bössremmar,orrbulvaner, knifvar etc. etc. i
Fritz Schröders
Norra Esplanadgatan 37.

¥*«ss»?*¥«^*«s¥s«**«*¥#***«##*;#s#*

FOTBEHANDLING
meddelas af Agnes Johannssenutex. från Kong.Hof
Fältskär

Ch. Berggren
Mikaelsg. 1. Entresol. Telef.38.

Vin-
=2=

Ä^Spirituösähände!
SJ Åkta AVincr,

BP Rom &

Order till landsorteiMM per omgående.
KaM» Trekanten 3.
f. d. Spennertska huset.

Telefon 2086.

H.ÖI3L

BJ^einkesPapurosserHemgj.
och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

Högaktningsfullt

Eric Sundström.
Fabians y atan 27,

C<



W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Jelef^ 2178. Helsingfors.
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SOCIETETSTEATERN.
Ifalienska operan

Söndagen den 13 December 1896

P A J A Z Z O.
Opera i 2 akter. Musiken af P. Leoncavallo.

Personerna:
Canio direktörer för en ambulato-

risk teatertrupp].... Sig:rO.Delle-Fornaci
Nedda, hans hustrut TSig:ra M. Bruno.
Tonio, vansinnig [ komedianter< Sig:r JSf. Muller.

2
> bonden E. Tibiletti,

O. Serra.

tredje akten af

ERNANI.
af t*. Verdl.

Rna:
Mj^^^O. Delle-Fornaci

B' Pimazzoni.
Ernani, bandit !
Karl V, Konung af Spanien
Don RuiGomez de Silva, grand

af Spanien . . . . , „ E. Gandolfi.
Sig:ra M. Bruno.„ V. Paganelli
Sig:r N. Curini.

Elvira, hans brorsdotter . .
Giovanna
Don Richardo, vapenbärare .
JagO, Eui Gomez de Silvas

E. Tibilettivapenbärare

Entré biljetter fr. 4 mlc till 1mle säl-
jas iSocietetshuset från kl. 4 e. m.

Kapellmästare: Sig:r G. Spatjeck,
Regissör:Sig:r D. Duma,

Början sker kl. 7V2 ci't. m.

s Må, Karolinska Institutets
O Ilakterioloojska ytrtjii^

Herr A.
JBf Lenhardtson har iaeundersöktett af honom

sammansatt munvatten, kalladt
Albin Lenhardtsons

STOMATOL
och får häröfver afgifVa följande intyg:

1. Lösningen äropalfärgadoch tillreak-
tionen svagt alkalisk.

2. Den värkar nedförd i tarmkanalen
icke giftigt.

3. Den förhindrarunder en tid afminst
24 timmar syrebildning- imjölk.

4. den värkar upphörande eller högst
väsentligt hämmande af förruttnelse-
prosesser.

ö. Den dödar kolerabalcterier på 1/2
minut samt ti/fsidfeberns,difterins och
rosfeberns bakterie på omkring 1 minut,

6 Den dödar utspädd med 2 delar
vatten kolerabakterierpä mindre än 1nii-
nul,rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin-
dre än 2minuter samt tyfsidfebernsbakterie
på 3 minuter.

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet

Ö sålundaeger förmågaatt upphäfva syrebildning ochför- ,
ruttnelau imunhålan samt ytterst snabbt förstör sjuk- <

f^ domsbildande bakterier,som därstädes kunna förekomma, ,
J& måste jag på det högsta hos allmänheten förorda '
f\ dess bruk. i

Att det samma älvensom yttremedel imånga hän-
'

seende böräga en vidsträckt användningframgår osökt ,
\J af dess ofvan anfördastarkt bakteriedödande värkan.

"

fi% Stockliolm, den 6 April 1895. I

/^ Med. Dr., Docentibakteriologi vidKarolinska Institutet j

J. C. MjEXMONTAN
Innehafvare:E.Nyberg,

Biner & Spirituösa.
Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

titiiiiimai
Helsingfors

Alexandersg-atanN:o 11.

SOCIETETSTEATERN.
Italienska operan

MlAiJgZiP^len /^December 1896
Benefice j/r Sig:r PAGANELLI.

Liiida di ChiiioiiiiLi
(MODERNS VÄLSIGNELSE.)

Operai 3.akter. Musiken af G. Donizetti,

Personerna

Vicomte de Serval . .
Markis de Serval . .
Prefecto
Antonio,bonde . . .
Madelaine, hans hustru
Linda, deras dotter
Peerotto, savoyard. .
Intendenten

Sigrr Dumani.
Sig:r G, Cokinis
Sig:r E. Gandolfi.
Sig:r G. Pimazzoni.
Sig:ra N. Nicolini.
Sig:ra V. Colombati.
Sig:ra V. Paganelli,
Sig:r N. Curini.

Savoyarder, män och kvinnor, bundfolk,

Handlingen försiggår: l:sta och 3:dje akten iCha>
mounix, 2:dra akten iParis,

Entré biljetter fr. 4 till 1mk erhållasiHerr
Reinckes cignrrhandel fr. kl. 9—4 e. m. samt iSocie-
tetshuset fr. kl. 4 e. m.

Kapellmästare: Sig:r Q. Spatjeck

Regissör:Sig.T 0. Duma "
Börjansker kl. M

Ii

I§
5" *
5 o
» (fl

a -*
S Al
C
7-JM

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartupp-
fodring, Reklamskyltar m. m,
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Brefpapper
rikhaltigaste lager ai ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade.

Eiraatrjck utförcs billigt.
DAHLBERGS PAPPIRSHANDfL

Alexandersgat 15.

Ang. Ludv. iartwall.
Mineralvattenfabrik

i Helsingfors, Aloso.".
Telefon 169

Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

**wm

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

Ju
hos

-^■1

utstå nmg
Firma B. ELLMIN

Alexandersg. 9

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial :Glogatan 4,

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Cono. Langebck.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nioht.
Karlsbader piller,
Fellows Syrup.
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Bords-, Tak-,Vägg-,PiedestallamporKupor,Brännare lnll ilim i'i | h|| |' 1 11 1 1 1
alla slags lamptillbehör, största urval. ment. Brons, nicke], järn, träd, manviöiM

OliS.! Partilampor, Lampglas, extra billiga. Ljusstakar, pappersprässar,läskare,pennliållare,penni
Bordslampor, Alabaster, Vunderlampor. fat, penntorkarem. m. I

Poitipadours Pariser Nouveau'tes Pariser-, Rococo-, Bambusmöbel,Konsoler,Piedesta^
Tre (3) delade Toilette speglar (NYTT) stort urval. ler.Hyllor, Byråer, Etagerer.

Bålaraf'glas,fai/ans,metall,Störstasortiment. Skulpterade trädarbeten,Consoler,Hyllor,Bord,Blom
NYTT! NYTT! ställningar,Kökbordm.m.

Väggprydnader (för matsalar) Terracotta, Trämålningar, ,Torracotta-, Plåt-, väggprydnader,medaljongeriBron
Zink m. m. i och Composition stort urval.

Kristall, Brons, Ljuskronor, Kyrkkronor, Kronor för j NiokelarbetenI, 11. qual,Kannor, Gräddsnäckor,Soo-
gas- elektriskt ljus. Lampetter för ljus. kerskålar, Plåt, de Menage, Brickor, Fruktskålar, Sa-
Lampslöjor,Skärmar, siden, crépe japon, satin, pap- ladierer, Kaffekök. Tekök,m. m.
per störstaurval. Terracotta-, Porslin-, Majolika prydnadspjes.er.

Amplar från 5: 40, stort urval, Wiener, Pariser Engelska, Böhmiska, Sachsiska, Porsliner, Tayanser,
galanterivaror af alla slag, Bronser, Hyllor,Figurer, i Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar,Déjeuneer, Kannor,
Pendyler, Skriftyg, Armstakar, Ljusstakar | Skålar. Fat, Bordsuppsatser,Blomburkar, m. m.

085..' Extra billiga koppar.(Nya mönster)stort
urval ifrån 3: 75 dussinet.
Lädervaror, Portföljer, Börser, Plånböcker, Eesene-
cessäires, med och utan inredning, mindre Kapp
säckar, Eesväskor m. m.
Fotografi-album, flere hundra mönster största urval,

billigaste pris,
Japan och China varor (direkt importerade") största
sortiment, Säfmattor, Nytt, Nytt.
Förnicklade och broncerade järnvaror,Hyllor, Blom-
bord, Etagerer, Paraplyställningar extra fina, Piede-
stallampor, Stafflier, Serveringsbord.
Vesuv billigaste Spritkök,

Praktiskt, Lukt och RökfrittGloria Petroleumkök,
(utan buller).
Broscher ifrån 10 penni tillhögre pris stort urval
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GENERALAGENT E R:
.A.le2EGi23.cl-ersgratsi,33. 'V7. Telef.20E5.
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Generalagenter:
STOLTZENBEBG & BÖCKER,

Alexandersgatan17. Telefon 2055,
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1rin-nlr/i* IflTT ftT fUTi ITT ITTÄT fl ," v,« -j i-""*_!" utf«r juridiska och afflSrsuppdrag; köper och säljer aktierAfIVfIKRT HW\ V A N NI VlCehäraClShOfding, och vLdepapper; ombesörjer patentansökningaroch registre
Ull!UJIUI U Ullll U » illiLJ LJ UllU. Helsingfors, AlexandersgatanN:o 52 ring af varamärken iFinland och de flesta andra land.


