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Tidning för Helsingfors i Kaisaniemi| Värdshus. =
Teatrar och Konserter./CEIITRAI\

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

Qiajsanlemen
Ravintola. §

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag & 6. A. Wicketrom.
1896.N:o 48. Fredagen den 18 December.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 18 December 1896.

kl. 7,30 e. m
JJbonnement N:o 11.

För första (73:dje) gången

Jlilla Bclgoncf"
(Mamzelle' Nitouche")

Comédie-opérett i3 akter (3:dje akten afdeladi2 ta-
blåer) af Heinri Meilac och Albert Millaud. Öf-

versättning. Musiken af Hervé.

Personerna

Grefve de Chateau-Gibus, Ma-
jor vid 27:de dragonre-
gementet Hr Malmström,

FemandedeChain-^j lojtnanter f
platreux, ( vid sam- IHr Hansson.

Onstave, Ima rege- IHr Lindh.
Robert, J mente' iHr Enström.
Loriot, korpral Hr Riégo.
En dragon ■ Hr Beckman.
Celestin, orgelnist iSvalornas

kloster Hr Oastegren.
Direktörn för teaterniPont-

arcy Hr Arppe.
Hr Swedberg.
Fru Castegren.

Regissören. . "

Denise de Fiavigny
Priorinnan iSvalornas klo-

ster"
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G^ndadt y© PSta Hy§ka »randförsäkringsbalaget
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen

Telefon 231. Kontor350". 3VE«i^£*,!3±:rissg;«vt;£&.xx 3ST:o 1. Telefon 231.

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

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

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

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

ULLGARN § rikt urval
Zefir- &Kastorgarn, Macramé, Virkgarn,

Fiskgarn, Mftrktråd, Rulltråd, Nålar till alla
slagg stickmaskiner, Barnkostymei, tröjor,
Strumpor, Damasker, Vantar etc.

Beställningar på all slags maskinstick-
ning emottages

Mikaelsgataii 2. Telefon 1332

Th. IWeovius.

Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager afSpecialaffäi för

Viner & SpirituösaPORTMONNEÄR
OCH

BLOMSTERKORT.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Försäljningaf

ognac, Rom o. Likörer
UnionsgatanN:o 17.

HJolt & Lindgren.
Ö. Henriksgatan N:o 3.

Störstalager afinhemska skodon.Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

p TIV T?WWTI ÅlfT Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
.. \ K m MJ1 JL Ä> JJÄMJ -Ä JULMÅ Porträtterivisitkortsformat a 6 mk.pr duss. fCatanis hus.)

Kaserngatan 46.

billiga priser

JO penni.

Ghnbletu^H
Lydie,
Sylvia,
Kloster-Pensionärer

■Frnßranier.
Frk Tsoliex-nioliin.y aktriser vid tea- \j?A Gerasimowitsoh.

j tern iPontarcy JFrk Bonnevie.
Lilljänder.

raeoiiofficeraTena. fiAktriser
Händelsen inärheten af Pontarcy.

* «...

r *
■

Signor Giovanni Cokinis
Vi meddela idag porträttet af italienska ope-

rans lyriska tenor, som tyvärr Helsingfors musikäl-
skande publik snart torde komma att mista. Sig:r
Cokinis lär nämligen af familjeskäl vara tvungen att
resa hem till Odessa. Denna stora förlust för ope-
ran blir naturligtvis snart sagdt omöjligatt ersätta.

Äfe "K» &!7 Fotograf SUNDSTRÖMS annons
JEwk^e ;l atidra a tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERi.
Perjantaina Joulukuun 19 p:nä 1896.

Benjamin J&einon Rtjväßsi
näytellään

ULTIMO
5-näytöksinenhuvinäytelmä (6 kuvaelmaa). Kirjoit-

tanut G. von Moser.

Henkilöt

Lebrecht Schlegel, kauppaneuvos Benjamin beino.
Caroline, hanen vaimonsa....Mimmy Lemo.
Therese, heidän tyttärensä . . .Olga Poppius.
Reinhardt Schlegel, professori. .AdolfLindfors.
Paullne, hanen vaimonsa ....MimmiLähteenoja
Hedwig,heidän tyttärensä . . .Sirkka Hertzbergl
Lange, SchlegeFin eno TaaviPesonen.gi
Herra ron Haas Evert Suonio.
KruiH» Berndt, tohtori Oskari Salo. ■
YrjöRichter Knut Weckmai iJ
Bernhardi, kauppaneuvos Schle-^^^^^^^^^Hlisakki Lattu,
Scliiiiiéiuau, ]irotess"ri -"■ ''^^H^H^Ht..iiinitu.«iiii"'S TT^UF^VJ^^mAugust, palvelijatar Eino Salmelä^
Emma, palvelija Hilma Tähtinon
Rouva Balder, huoneiden vuo-

kraaja Olga Salo.

Aika: nykyinen.

Ovet avataauk:lo 7. Näjtöntä alkaa k:lo V2B
ja loppuuk:lo 10.

Börjas kl. 7,:0 och slutas omkr. kl

Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontor
cM^fBffl^:° B

*n t» AUa da^rmF Aftonkonsert
Alla dagar H6t 6 1 KTIBMiddagskonsert -

msmr &/BM/gl
frän ld. 3 e. m. från kl. 8 e. va.

10,30 e. m

K-*-. *-« j o-b -st FörstaAteliern 1 tr. upp, (Vanliga priser. PnsbelöntiParis.) xj^ /-v m/*\ /^."D ATP
Hi Stflh nPfÖ1 Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). JJ U1V \JT-TiJUL -T." J4_i» uuc*ij.iwwag^ Helsingfors, Alexandersgratan17.
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ARRAES PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid mänga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vidutställ-
ningen iBordeaux 1895.

§ Magasin du Nord. §
fS% Största specialaffär J_Jan^sLJäL^^^^^^^^^^^^K^^^^^^%\&

2f Ylleti/f/er af alla arter förBal-,Visit- och Promenaddrälc-35
w «er, Damkappor,Pelleriner Jaqaettes m.ni. V/
2 }{lädnings <% tfappskrädderi 0

AXEL PALMROOS
"Vliistffä.r.

Lager af fina äkta l/iIISP,
Cognac, Liköres* & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å vis Fö.reningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter.
Specialjté:CRfAVA TTER.
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
HEaiaE^:^äig3BßaiHae2EiSH2Ei^^

JULIUS SJÖGREN i
Mikaelsgatan4, Centrals hus.

IYlle- och frihofvaruaffär.1
iVälsorteradt lager. Billiga priserB
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Restaurant CAT A NI

-«*( rekommenderar \?®m-
«' g g

x:
sina supeér till olika pris.portioner a la carté och
eleganta smårum.

Ostende ostron inkomma hvarje veoka!
« O IS
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Barngarderoben
i Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968

Beställningar emottagas

I:sta Klass

IBadinrättnjj
Wladimirsg-atan 32. /

J. W. Engberg.
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under vinterng
källaren. Middags-PJLffL/JL 4uL

Argus Epistlar," "
Öfverlägsne Hr Redaktör
Ännu. en nyhet —
På k. dramatiska teatern!si Det vill säga nyhet med moderation—
»Fruntimmersskolan" af Moliére och

af August Blanche.
Jag vet ingentingsom så liknarKas-

perteatern på Djurgårdsslätten som att
vil en premiére se direktörFredrikson
isin avantscene. Det är Mose Kas-
per" själf — med de markerade dra-
gen, det permanent utmanande leendet,
när publiken är som värst ibegraf-
ningsstämningen, den djupt, uttrycks-
fulla blicken och den tygellösa plasti-
ken, som låter honom plötsligtskjuta
ut öfver barriéren ända till knäna och
draga sig tillbaka igenutan att förlora
balansen. Man väntar endast att få
se den politibetjänt"sticka upp bakom
honom och nappa honom bort eller
den schwarta satan" komma fram och
ge honom ett nyp med sin påk. Det
är bara nattmössan som fattas —

men
den kan man tänka sig.

Sällan har han dock förefallit så
hjärtans liflig och förnöjd som vid

Eric Sandströms
Kotograflaffär

nämnda premiére imåndags. Ty det
var en bemärkelsedag iteaterinstitutio-
nens historia. Det var den aktuella
regimens manifestation af ettnyttkonst-
program. Det var epok. Ty det var
den aftonen k. Dram. Teatern gaf den
klassisktnationelt-litterärapremiére, där
hr Ossian Hamrin speladeArnolphe och
hr Fredrik Deland icke spelade Kon-
jander.

När hr Hamrin på ett mindreange-
nämt sätt för ett år sedan såg sekre-
terareplatsen vid teatern, som lian in-nehaft, plötsligt besatt af annan per-
son, vände han sig till sin protektor,
hr Fredrikson, och begärde revanche.
Hr Fredrikson måste svara ja, och det
beslöts att hr Hamrin skulle såsom
konstnär reparera hvadhan förvanskat
såsom sekretarivs. Han fick således
Nathan den vises roll! Men den togs
åter ifrån honom. Man ville undvika
att låtarevanchen ske genomenskandal.Då fick han — Arnolphe! Chh den
spelade han imåndags.

Han var i sitt esse. Han gnodde
ut och in som en röd hund och dekla-merade, så att svetten lackade af ho-
nom. Han hade tagit Arnolphe på ett
nytt sätt, rubb och stubb nytt, och helt-
och hållet klassiskt. Han lät sidor af

karaktären komma till heders, som in-gen förut ens hade tänkt på. Hanlämnade den gamle spekulative kärleks-token åt sitt värde, maskerade sig somen yngre underhuggare och lät den stor-skräflande korporalstonen hos Arnolphe
komina till sin rätt. Hanpetade ej utnågon miniaturbild, han målade medbreda kvastar och spacklade raskt öf-ver sprickornaiMoliéres teckning. Hanvägde ej fraserna med guldvikt ochminuterade ej ut kvickheterna som visstfolk, han lade för med soppslef, gafåskådaren, hvad han skulle ha för treoch femtio och åt själf upp restenOch dock gaf han sin framställning ensäregen individualitet. Den guppande
gången förrådde kärlekssjukans oro, påsamma gång det outtröttliga springan-
det från avautscen till avantscen bevi-
sade karaktärens energi. Det låg enfin tanke i uttrycket för hans hjärt-
ängslan, då han nalkas Agnes' port ochtungan snafvar så att han säger: Jag
skall knappa på!" Och det fans" nå-
got af öfvergifvenhetens nakenhet ihans förtvifians åtbörd, då han medkorslagda armar sveper upp sin lillaaxelkappa omkring sig, så att den lik-nar en alt för liten badhandduk. Menmed alt detta glömde han ej att då

prestationer
■oclidiWitergifvaen doft från tidigare
|^|^^^^^B>'cprcsi'i>tativa för hans
Ikonstnärskap —

man hörde då och då
liksom ett eko af den myndige borg-
mästaren i nVid Breitenfeld" och af
den liflige barberarelärlingen i„Advo-
katen Knifving" . . . man väntade i
vissa ögonblick nästan, att Arnolphe
skulle börja bryta på tyska.

Fru Hartman spelade ej —"hon var
Agnes. Hon kallades nämligen Agnes
både af sig själf och af andra, och var
således helt enkelt Agnes. Men spe-
lade gjorde hon ej.

De öfriga medspelande bidrogo hvar
och en isin stad att — så att säga
öka intrycket af det hela. Ex Johans-xon uppträdde ibalettkostym — hvar-
för vet ingen och kommer kanske in-
gen någonsin att få veta. Det bör
kännas uppmuntrande att, sedan man
på operan spelat en så utmärkt konst-närlig Don Basil som hr Johansson,
komma under hägnet af en förestående
regime, som ser hvaråt anlagen peka
och ger en Horace!

Uppsättningen var stilfull, särskildt
idekorativt hänseende. Enligt Moliéreföregår handlingen ien trädgårdstäppa
med ett litet landthus vid utkanten afstaden, där Arnolphe gömt Agnes. Så
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Filharmoniska Sällskapefs
29:de Populära Konsert
iBrandltårsliuset,

Lördagen den 19 December 1896

Program
Ouverture till op, Zampa Herold,

Ina Centrum" ', vals S/rauss

Saeterjentens Söndag, för stråk-
orkester Svendsen

Finale ur op Lucia Donizetti

PAUS
Ouverture till op. Euryante" Webet

Rapsodie Hongroise, för violin Haiuer
(Herr Willy Neumaiin.)

Scener ur Die Walktire" Wagner

PAUS

Drömbilderfantasi Lunibye.

Solvejgs sång Grieg.

Mazurka Glinka

Konserten börjar kl. 1/z 8 e. m.

r^f^"
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bokhandel.agelstams
MÖDERNE KUNST

ar och tidskrifteroch andravackra illustrerade tidnfj
Ett stort ajitaJuijiirH^^Bårgång ioktobeß

ska tidskrifter "börjany

Hagelstams bokhandels
FILIAL

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

Kromolitografi af Berndtsons taflaVid toa-letten". Pris 1 mark.
Telefon 2205,

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningipartioch minutaf endastäkta utländska
VINJER &

SPIRITUÖSA.

Helsingfors Charkuteri
2 Michaelsgatan 2. Telefon 491.

Eekommenderar färska varor alla dagar,
Kaffefrukost å 65 p. portion

Engelsk thefrukost å 65 p. portion.
Varma portioner å 75 p.

CARL BERGROTH
Fabiansgatan E&o 29,

Tlcfon N:o 750.

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på originalflaskor som litervis från fat

i« M iji^./| B flit

A.0. Seeck,
Korffabrik,

Alberts?. 36, T. 47.
Butiker:

Albertsg'. 36, T. 47.Skilnaden 4, T. 70.Glogatan 3.
T. 71

R. Paltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

Endast god kvalitet! É
(Botumßia! <få

f) éCarijorå!
@d ShQvars Sreifl
|g?) „ ballast få

Ghaffir! w'p Arthur Bergström. §
Helsingfors, (^

Central-Passägen. /*Ä

ii'9
&H Ha v m

111il
O>Q O J

& Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.

är llvTta(l till Falnaussyatan
tillfälle att iännu högre gradän hittils tillmötes!fotografier till 6 mk per dussin, ock erhållarhva]förstoringar,utfördai olja ellerpastell,samt koll

-Isplanadgatan,isamma hus som Nordiska BosättW"

Ii ärade kunder ideras fordringar på ett förstak'B
och en, som beställer minst ett dussin sådana, Bra8ra

rerade fotografier till olika pris.

— —.i—
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Helsingfors London Wiborg.

1 MPtVL

Stort lager Velocipeder,Engelska, Ty

Dam- och herr Velocipeder af årets
modell realiseras med 10— 15 % rabatt

Ett ständigt välförsedt lager Veloci-
pedtillbehör till moderata pris

Reparationer af alla slag från det
minsta till det största arbete utförespå
det till möjligastnoggrannaste samt
billigt pris. Velocipeder emottagas i
vinterkvarter mot billig lryra och be-
varas sorgfälligt hos

John Tourunen & C:o
HELSINGFORS,

Norra Esplanadgatan N:o 41

oo
R5

o

o

G. W. RELANDER,
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgä
ende prisen städse

billigast.

-TO-llla.elm.se:.KT:c -i.
Telefon 1803.

Gambrini Restauraot
I Broderi^Stsfällning
■j hos p

Axa Lindholm
JLle^andersg^atan

jps»®«)»»*,)*©«c«»^S^«^««e*®^)»«*:i*o*:iÄ
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liar man det också anordnadt i Mol-
iéres hus", på Téåtre Frangais, där ar-
kivet till ocli med förvarar Moliéres
utkast och

—
mise-en-scéne-traditioner.

Hos oss är man emellertidsjälfständig.
Hr Christiernson låter stycket försiggå
midt inuti en spansk stad, bakom en
grön häck som han ställt midt öfver
samma gata, där Don César de Bazano
förr i världen gick omkring och var
ädel. Och huset, hvariAgnes är gömd,
har blifvit upprepareradt till ett slags
moriskt palats med en portik, under
hvilken ingen kunde stå rak.

Därpå uppfördes „Hittebarnet",hvari
hr Oscar BackströmöfvertagitKonjan-
ders roll. Hans försök att efterhärma
hr Deland förtjänar erkännande, hans
oförmåga att kunna det skall måhända
en gång tillgifvas af Vår Herre, som
ju har rykte om sig att till och med
hos aktörer se mera till den goda vil-
jan än till talangen.

Öfriga medspelande voro gräsliga.
Jag vet ej hvad jag hade velat gifva
för ett försonande slut på denna tra-
gedi. Jag hade önskat se målaren få
sin modell och jag hade ännu hällre
önskat få se hr Rydgren iå fru Litt-
mark. De voro så istil.

Publiken skrattade och applåderade.
Aftonen var glad och DirektörFrippe-
lin gladast af alla — ty det var en
bemärkelsedag — han gjorde epok.

En sådan afton till — sade den
satiriske och konkurrerande hr Molan-
der, som satt isalongen — och äfven
k. D im. Teatern får hedersnamnet
nMöliéies hus" eller åtminstoneBlanc-
hes malmgård!"

Stockholm den 13 dcc. 189G.

Argus.

Notsier
— Berlins teatrar. Deutsches

Theater har med första utförandet af
GerhartHauptmanns stämningsfulla dra-
matiska dikt Hanneles Himmelsfahrt"'
vunnit en stor och varaktig framgång.
Som en munter efterpjes till skådespe-
let mottogs med bifall ett litet lustspel
nOhue Liebe" af Marie Ebner-Echen-
bach. ■

— Å Lessingteatern har Haupt-
manns „College Crampton" gifvits med
Georg Engels i titelrollen och röntväl-

! villigt bifall. — Med det nya sensa-
tionsstycket Juana" af Alessandro

Lanza har Neues TheatéMvnnnix, bifall!
af publiken, medan kritiken varit oföM
delaktig. För de skrattlystna erbjöd!
den lilla nya farsenEine Raisebekant-
schaft" af C. Berté och M. Willner
någon munterhet.

—
Den nyligen öpp-

nade Thaliateatern (f. d. Adolph-Erns-
tteatern) hade föga lycka mjd första
uppförandet af den nya franska våde-
villen Cousin-Cousine" af Ordonneau
och Keroul, musiken af Serpette.

— Förbjuden operett. Uppföran-
det af den redan mångenstädes iTysk-
land med bifall gifna franska operetten
Les petits prebis" (Die kleinen Läm-
mer) har blifvit förbjuden af polismyn-
digheten iMiinchen.

— Från Wiens teatrar. Zauber-
er am Nil", operettaf Smith, musiken
åf Victor Herbert, uppfördes nyligen
a Carlteatern. Nyheten är en
burlesk iOffenbaehs genre. Det bril-
janta återgifvandet, en fabelaktigpräk-
tig utstyrsel och den goda ovedérsäg-
ligen berömvärda musiken, förskaffade
den nya operetten stor succéä. Hela
uppförandet bar omisskänligen prägeln
af Jauners iscensättningskonst. —

Wol-

zogons lustspel Em undbeschriebenes
Blått

"
rönte å Volkstheater en

vacker framgång. Första akten slog
mycket an, författaren framkallades flera
gånger, andra och tredje akten tilltalade
mindre. Bland rollinnehafVarne erbjöd
fru Schmittein en synnerligen framstå-
ende prestation.

Richard Wagners bref. Wag
ner har ännu ej fått något minnesmärke
rest öfver sig, ej ens isin musikaliska
födelsestad Leipzig. Istället hedras
]u han-s minne på så mångfaldiga an-
dra sätt, genom Bayreuth, Wagnermu-
seet och en aldrig sivande flod af alla
slags publikationer. Wagner var t. ex.
en utomordentligt flitig brefskrifvare,
och det har hittills tiyckts omkring
1,800 af hans bref, nästan alla mycket
intressanta. En musikhistoriker iWien
ämnar nu utgifva en katalog öfver alla
Wagners bref 1830— 83, med hvarje
brefs datum, namnet på adressaten och
hänvisning till den skrift, där det finnes
offentliggjorda
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AXEI PlfflidÅBEf iorr Genuine

JillTillk C:i
rraks Punsch. Guldmedalj i Paris (889.

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpeciaifabrik iFinland föro

Järnsängar o. madrasser
Betydligt billigareän do

utländska.
Illustreradekataloger pä

begäran

50 Alexandersgatan 50,
EMIL R.EHNBERG

OBS! Fullständig garanti.

. NEUMANN's
välsorterade BCorfmakeri

FABttIK: Humleberg 5, tel. 1334.
Försäljningslokaler:

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

Juigransljusstakar!Lampskärmsstommar! Blom-
sterfatsHiandtag eller Asiettbärare!

Lampor af alla slag repareras samt forändras till
tidsenliga samt gnlbräinias och bronseras. Förten-
ning af alla slags kokkärl samt reparationerutföras
fort och billigt hos A. jL. liavclc;

OBS! Arbetet efterskickas och hemsändes om anmälan göres
per telefon 1071.

EXPOSITION
Kristall-Magasinet

Hushållsartiklar och
Rumprydnader.

Störsia urval! tffloåeraia pris!

O
m

CO
3*ska och Amerikanska

y

Man beställer alltid
fördelaktigast

Kautschuk- & Metallstämplar, Lacksigill,Stämpeltillliehör samt all slags Stal- & Me*tallgravyr från
Helsingfors Nya Gravyrinrättning

& Kau-schukstämpelfabrik,
IMikaelsgatanI

Telef. 2089.

iiiiiiiiiiiiiipip \ t
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g Franska Lifförsäkringsbolaget ||
L' U R B A IN E,

fgi Garaatifonden: 98 miljoner Frcs. ((få
@h) Bolaget meddelar fördelaktiga försak- (|j|
g£ lingar af alla slag. Genom samarbete med

ajuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
g% Viaiue et la Seine beviljas de försäkrade vid (jgg
]mC sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, a^livilka fullkomligt säkerställa såväl don för- y@
08) säkrade och hans familj, som ock (le per- (jg|
ffit söner, med livilka han står iaffärsförbin- **&

(leise för den oundvikliga torlust, som en \W
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- (^gni ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter-

»^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant, W? |
&fa premierna för hela sjukdomstiden och utbe- ((0 t

talar 3/4 af kapitalet,' om sjukdomen är obot- I
lig och resten vid dödsfall. w"

&I) Bolaget L'Urbaines försäkringar äro (gg|
därför särskildt att rekommendera för her-
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa W?

0h större affärsföretag genom lifförsäkring, <^p
g%i emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-

samma störingar svårare sjukdomsfall all- %&
&)) tid med<öraoch hvilka ofta nog bringa bor- (ra
Jfil ges- och förlagsman stora förluster. apk"

För dessa väsentliga fördelarerfordras SW
@fo icke niigTa extra premier utan endast att ((0

den försäkradeafstår från den årliga vinst-
andelen. .
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaélsg 1 (^

® Qarlvon fXnorrlna. p
x x

Glasvaror
tillmycket billiga priser

Mikaelsgatan N:o 17,
midt emot Järnvägsstationen

T^ekorerade & odeko:
hehör för glödritni
Beställningar emot

Äldsta symaskin-

r

t

Uti J Sjöbergs
Vin- Jacob jßcinhes3 Spirituosahanclel

Äkta Winer, Hemgj. Papijrosser
Cog-nac, ocli

Kom &
Likörer,..' :

Order till landsorten Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havannaper omgåendt

m[rrckanten St.
pennertska huset.
Tclufon 2066. Cigarrer.

srade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till-
lg & snidning s. s. mönster, färger färnissor, vaxm. m.
ägas med tacksamhet och utföras till billigastepriser,

Finsk KonstslöjdUtställning.
Mikaelsgatan I. Telefon 893.

-m* GEVÄR! *m~
Patroner, förladdningar, hagel, patronbälten,

jagthorn, bössreinmar, orrbulvaner, knifvaretc. etc.i
Fritz Schrödsrs
Norra Esplauadgatan 37

F O T B EHåNOLIMtT
r meddelas af Agnes Johann-

sen utex. från Kongl.Hof
Fältskär Ch. Berggren.

Mikaelsgatan 1. ing. från porten
-\ (Entresol.) 1?e!

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9,

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus

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

C. E. Lindgren

" Affären, hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsförcinåloch apparater,är därförei's*t arbete. Priset är det oaktadt"detsamma som hittils, ellerFmk 4:50 perdussin Dock göresäfven
aBdt kort däri inberäknadt. — Förstoringar ialla format och till olika priser kunna erhållas;likaså

J mmmimi itiinii innu

Eric Sundström.
Högaktningsfullt

Fa bifin8 Atan 2 7,

c<



W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- nnh VinhanfifilAlexandersq. 52. Telef. 2178^ jelsingfors.
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SOCIETETSTEATERN.

Ifalicnsha operan
Fredagen den 18 December 1896

Barberaren från Sevi
Opera i3 akter. Musiken af G. Rossiui,

I tredje akten utföres af Sig:ra V. Colombatiimu-
siklektionen: Tema och variationer Carneval de

Venezia af G, Betiediet.

Personerna

Grefve Almaviva Sig:r Dj. Coeinis
Bartolo,läkare Dj Dumani.
Rosina, hans fosterdotter....Sig:raV. Colombati
Figaro, barberare Sig:r N. Muller.
liasilio, musiklärare „ E. Gandolfl.
Fiorello, Almavivas betjent ... „ Turini.
IJertha 1-d i. i i, i- " fSic;:ra V. Paganelli,
Ambrodschio jßartolos s;|.r Qg^
En officer
Notarien

Turini.
A. Bearoldi,

Soldater: Musikanter etc.

Handlingen försiggår iSevilla

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

Börjansker kl. 7V2 effc. m

§ Kongl". Karolinska Institutets §
g Bakteriologiska Laboratorium. O
f\ På begäran af Tandläkaren Herr A. QS£ Lenhardtson har jagundersöktett af honom 3?

sammansatt munvatten, kalladt Vj/
Q Albin Lenhardtsons Q
0 BTOMATOL 0
Q och får häröfver afgifva följandeintyg: Q
£\ 1. Lösningen äropalfärgadoch tillreak-^BBjg tinnen svagt alkalisk.Gj 2. Den värkar nedförd i larnikanaiiMß

£*1

iicli-e giftigt.
3. Den förhindrar under entidviminst

24 timmar syrebildning- imjölk.
4. den värkar upphörande eller högst

väsentligt hämmande af förruttnelse-
prosesser.

5. Den dödar kolerahalzterierpå Va
minut samt tyfsidfeberns,difterins och
rosfeberns bakterie pil oiukriDg iminut,

(> Den dödar utspädd med 2 delar
vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi-
nut, rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin-
dre än 2minuter samt tyfsidfebernsbakterie
på 3 minuter.

Då det af Tandläkare Lentiardtson augifna medlet
sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildning och för-
ruttnelsu imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk- Vj
domsbildande bakterier,somdärstädes kunna förekomma, fö
måste jag på det högsta hos allmänheten förorda
dess bruk.

Att det samma äfvensom yttremedel imånga hän- w
seende bör ägaen vidsträckt användningframgår osökt fö
af dess ofvan anlördastarkt bakteriedödande värkar^^^^Stockholm, den 6 April 1895.

Med. Dr.,Docent ibakteriologividKarolinska Institutet
i

SOCIETETSTEATERN.
Italienska operan

Lördagen den 19 December 1896

trubaduren.
Opera i4 akter. Musiken af G. Verdi

Personerna
Grefve Luna Sig:r G. Pimazzoni,

vSig:ra 51. BrunoEleonora, hofdam
Manrico, trubadur Sig:r O. Delle-

Fornaci

Azzusena, zigenerska Sig:ra V. Paganelli
Sig:r L. Ferraioli,Fernando

Ruiz, budbärare Sig:r Serra
Sig:ra GuglianiInez, hennes väninna

Soldater, Zigenare, Zigenerskor, och Nunnor
Kapellmästare: Sig:r G. Spatjeck

Eegissör:Sig.T D. Dllltta.

Börjansker kl. Vi 8 e. m

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier för plansch-& kartupp-
fodring, Reklamskyltar m. m,

SJ--5 s

(6 »*
S Q)

3

a

J. C. M^XMONTAN
Innehafvare: E.Nyberg,

Biner & Spirituösa.
Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Helsingfors
AlexandersgratanN:o H.

CD Brefpapper
rikhaltigaste lager ai ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade odh

olinierade.

Firmatryck utförcs Ulligt.
DAHLBERGS PAPPERSHAIIL.

Alexandersgat 15.

Aufl. Mt. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alexandsng. 26,

Telefon 169.

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

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

Ju
hos

titstä nmg
Firma I.ELIII

Alexandersg. 9

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

Hufvudneder]ag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebok.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

" r-H

X
■<

JILU
Bords-,Tak-,Vägg-,Piedestallampor;Kupor, ±srännare
alla slags lamptillbehör, störstaurval.

085..' Partilampor, Lampglas, extra billiga.
Bordslampor,Alabaster, Vunderlampor.

HPompadourS Pariser Nouveau'tes=
Tre (3) XladeToilettespeglar(NYTT)stortnrväl

Hälarafålas.fauans,metall,Störstasortiment
NYTT! NYTT!

Väggprydnader (för matsalar) Terracotta, Trämålningar,
Zink m. m

Kristall, Brons, Ljuskronor, Kyrkkronor, Kronor för
gas- elektriskt ljus. Lampetter för ljus.
Lampslöjor, Skärmar, siden, orépe japon, satin, pap-
per störstaurval

Amplar från 5: 40, stort urval, Wiener, Pariser
galanterivaroraf alla slag. Bronser, Hyllor, Figurer,
Pendyler, Skriftyg, Armstakur, Ljusstakar

Skriftyg ifrån 75 penni till 125 mark, 'största sorti- 085..' Extra billigakoppar,(Nya mönster)stort
ment. Brons, nickel, järn, träd, marmor, urval ifrån 3: 75 dussinet.
Ljusstakar, pappersprässar,läskare,pennhållare,penn- Lädervaror, Portföljer,Börser, Plånböcker,Eesene-
fat, penntorkarem. m. cessäires, med och utan inredning, mindre Kapp-
Pariser-, Rococo-, Bambusmöbel,Konsoler,Piedesta- säckar, Resväskor m. m.
ler. Hyllor, Byråer, Etagerer, Fotografi-album,nere hundra mönster störstaurval,
Skulpteradeträdarbeten, Consoler,Hyllor,Bord,Blom- billigastepris,
ställningar,Rökbordm. m. Japan och China varor (direkt importerade) största
Terracotta-,Plåt-, väggprydnader,medaljongeriBrons sortiment, Säfmattor, Nytt, Nytt.
och Composition,stort urval, Förnicklade och broncerade järnvaror,Hyllor,Blom-
NickelarbetenI,11. qual,Kannor, Gräddsnäckor,Soc- bord, Etagerer, Paraplyställningar extra fina, Pied<|
kerskålar, Plåt. dr Menage,Brickor, Fruktskålar, Sa- stallampor, Stafflier, Serveringsbord^^M^M^^É
ladierer. Kaffekök. Tekök,m. m. Vesuv billigasteSpritkök, 'HH
Terracotta-. Porslin-, Majolika prydnadspjeser. Gloria Petroleumkök, IVaMiskiH
Engelska,Böhmiska, Sachsiska, Porsliner, Fayanser, (utanbuller)
Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar,Dejeuneer, Kannor, Broscher ifrån 10 penni tillhögre pvis stort iirvä^[
Skålar. Fat, Bordsuppsatser Blomburkar, m. niH
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Generalagenter.
STOLTZENBEIIG & BÖCKER,

Alexandersgatan17. Telefoi. 2055.
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Lukt och Eökfritt

Arlvnlraf ,1(IHN .WEJIIE vieeharadshöfding, Zs^.qrs.ksi*snU1UHUI U Ull11 U f iillJJUUIIUj Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 ring af varumärkeniFinland och de Ilasta .indra land.
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