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Generalagent för pnlanclKaserngatan 46.

Ylle- & Tricotvaruaffär Spec3.£tls*.*t_far för

PORTMONNÄER Claes & FlentjesOCH
BLOMSTERKORT.

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

A. W. EKLUND & C:o
Skilnadsgatan 19. Telefon 310.

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser.

Juho Wlrtanens"
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalageraf inhemskaskodon.Prim

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

éåoåa oeR Billiga
_Pil-velocipederFörsäljning af

Cognac, Rom o. Likörer Mikaelsgatan 2. Telefon1332
underkläder.

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

Unlonsg-atanN:o 17.
Hjelt & Lindgren. Ch. JVeovius.
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 10 Mars 1897

kl. 7,30 e. m.
Abonnement N:o 19.

För lrsta gången

FRITZ.
Skådespel i1akt afHermannSudermann. Öfversätt-

ning af Aug. Arppe.
Personerna:

Herr v.Drosse, f. d.major, godsägareHr Malmström,
H. lene, hans fru Fru Eiégo.
Fritz, deras son, löjtnant Hr Hansson.
Agnes, fru v. Drosses niéce ....Frk Liljander.
v. Hallerpfort, löjtnant Hr Wetzer,
Stephau, inspektor Hr Enström.
Wilhelm, betjänt Hr Lindh.
Händelsen försiggårpåhr v.Drossesegendom. Nutid,

OBS! Emellan pjeserna en längre paus.
För lrsta (7:de) gången

Duvals skilsmessa.
Komedi i 3 akter af Alexandre Bisson och Antony

Mars. Öfversättning.
Personerna

Henri Duval Hr Swedberg
Bourganeuf Hr Biégo,
Champeaux Hr Berlin
Corbulon. .
En bonde. .
Fru Bonivard

Hr Malmström.
Hr Enström.
Frk Tschernichin

Diane .
(Jabrielle

Fru Riégo.
Prk Paldani

Yictoire Frk Spennert.
Mariette Frk Gerasimowitsch.
Handlingen tilldrager sig i våra dagar, lrsta akten
iVésinet; 2:dra och 3:dje iVilleneuve Srt Georges.
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. Io,i,e. m

Torsdagen den iiMars 1897,

samma program.

l§ "##

Gustaf af Geijerstam

Gustaf af Geijerstam är bekant för vår
publik icke allenast som utmärkt prosaförfat-
tare och dramaturg utan äfven genom sina li-
terära föreläsningar, hvilka alltid samlat en
talrik och intresserad åhörareskara.

Of*<^▼ Fotograf SUKD_.TR.J_S annonsMm~9 "
a andra a tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Maalisk. 10 p:nä 1897.

lila Aalbcrg-Uexkiill-Giillenband'iii
vierailunäytäntönä

näytellään

ELINAN SURMA,
5-näytöksinen näytelmä (7 kuvaelmaa). Kirjoitanut G. v. Numers

Kot.imainen alkuteos.
Henkilöt

Axel Ahlberg.Mv lun i I ml 'i 111 '________________________________! ______M^BB^M
Kirsti Flemming,Vääksyn cniänta. Klaun ensH

mäisen puolison, Kaarina Fleminginsisar*]^H
Juhani Fineke, Suomelan isäntä . Otto NärhJM
Ebba, hanen vaimonsa MimmyLeinoM
Uoti "\ , -j. , /Oskari Salo. ■
Elina , lleldän laPsensa \KatriEautio.l
Uolevi Frilie, Lavkon talouden hoitaja . . Knut Weckman
Vesilahden provasti Adolf Lindfors.
Vesilahden kanttori lisakki Lattu.

Naemi Kahilainen,Rouva Kirves
Rouva Linnunpää Olga Salo.
Vappu, Kirstin imettäjä Mimmi Lähteenoja.
Ensimäinen ritari (Stjernkors) ....Em 1 Falck.
Toinen ritari (Bit_) Kaarlo Keihäs.
Kolmas ritari (Tavast) Eino Salmela.
Neljäs ritari (Horn) Evert Suonio.
Kuleksiva laulaja Aleksis Rautio.
Lyyli, Elinan kamarineiti Mimmi Lähteenoja.
Mestari Balthasar, Kurjen saksalainen kokki. Taavi Pesonen.
Saksalainen soittoniekka lisakki Lattu.
Matti Niilonpoika, Kurjenhuovien päämies . Hemmo Kallio.
Kirstin palvelija Kaarlo Keihäs.
Kurjen palvelija Hemmo Kallio.
Talonpoika Aleksis Rautio.
Kerjäläinen Kaarle Halme.
Häävieraita,Lavkon,Suomelan ja Vääksyn palveltjoita. Talonpoika.

Kuoripoikia.
Ensimäinen kuvaelma: Suomelassa — Toinen kuvaelma; Vesi-

lahden kirkon sakaristossa.
—

Kolmas kuvaelma; Lavkossa. —
Neljäs kuvaelma: Suomelassa. — Viides kuvaelma Vääksyssä. —
Kuudes ja seitsemäs kuvaelma: Lavkossa.

(Aika: 15:nen vuosisadan keskellä.)
Pisimmät välinäytökset övat toisen ja kolmanen sekä viiden-

nen ja kuudennen kuvaelman välillä. Ihan lyhyt välinäytös on
kuudennen ja seitsemännen kuvaelman välillä.
*) Kirsti ■Ida Aalberg-Uexkull-Gullenband

r^enTvÉifaa^kno 7. Näytäntö aikaa k:lo 1/3 8
ja loppu k:lo 11.

„Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Konto%MrTi._fLaAN^:^ 3

Alla dagar
m

Alla Tgar + lote! limpMiddagskonsert <**. <? e w K
från ki. 3 e. m. Wiener åcßvaWen. Aftonkonsert

från kl. 8 e. m.

KT_l «n __.
° 1 11 FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -■-.y-v m _rv /-N T". A "l-l. ____«. öta_LllberS_, Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). FOTOGRAF." -

1""1 wuauiwvig Helsingfors, Alexandersgatan17.
"*" >^ ■■■>_#'VA __.!* ____*._■_ .

J. H. WICKELS
.t__ia_Bs_.

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

% Magasin du Nord. 5
f!% Största specialaffär ilandet för: f!%7s —

>-.9 Sidenvaror, Sammets- & Garneringsartiklar.®<- — 7s
5C Ylletyger af alla arter förBal-,Visit- och Promenaddräk-5C
v/ ter, Damkappor,Pelleriner Jaquettes m.m. v/

g j\lädnings <_< j\appskrädderi 8
f\ under framstående ledning.

00000000000000000000000000

AXEL PÅLMROOS
"V___s______

Lager af fina äkta Viner,
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis _ vis Föiceningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter,
Specialité: CRAUATTER.

<gS_g?t FörstaJtyska JBrandiörsä^riiigsfoolaget °S^m t

[liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen.
■KLontor IKT. __v_C£»,@.^__si_t__ss«*t__.i__L _XT:c_> 1. Telefon 231.
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Billigaste premier. Snabb och
Telefon 231.

G. Tahfs



HARALD WASAST JER iiAS Blomsterhandel, Skilnaden IM:o 4.
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Filharmoniska Sällskapets
57:de Populära Konsert[SH__K__lB_raS____H_l----B_.____B3___._3 ______-_-"**

JULIUS SJÖGREN |
Mikaelsgatan ___> Centrals hus.

Ylle- och Mhoivaruaffär.IiVälsorteradt lager. Billiga priser |
aKBEa yix__i_iw^H-iHai_aKa__--K -_a_j__a__-__a- re

iBrancUtårsliuset.
Torsdagen den 11 Mars 1897

_rS?********Ä*****!i-***************
ProgramRestaurant CAT A NI

-össjäi rekommenderar i^®s- Ouverture tillop. „La GazzaLadra Rossini
StraussKejsar-valssina supeér till olika pris. portioner a la carté och

eleganta smårum. Glinka„Waisenlied" (oboe-solo) . .
„Im Tatragebirge," sinf. dikt

Ostende ostron inkomma hvarje vecka!
Zelenski,

PAUSBarngarderoben
Ouverture till op. "Girondisterna1' Litolff

Telefon 1968.Unionsgatan 28. 2 tr. Godard.Suite, för flöjt

Beställningar emottagas Allegretto. Idylle. Vals
(Hr A. vanLeeuwen.)

Massenet.Scénes pittoresquesHelsingfors' Rullgardinsfabriks Marcht Air de ballet.

tillvärkningar rekommenderas! PAUS.
Schubert,Säljas af nedanstående firmor Erlkönig

Songe d'amour apres le hal," lör
stråkork Czibulka

Sandudd Tapetmagasln,N. Esplanadg.
H:for_ ]Vya Tapetaffiir, Unionsgatan 32.

Josef Vincrg, N". Esplanadg. 37, 1tr.
T. .Vinter, Skildnadsg. 19.

H.Ekbom, Alexandersgatan 17.
John Paischcff, Brunnsgatan12.

A. Hellniaiij Alexandersgatan 48
Spansk dans Schmeling.

Konserten börjar^kl. Va 8 e. ni.
iwiw_|PiW»w ■_p»"s* *^^*5" **_^'9^___«__>. -_«n__^-*»._>£.
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Brault & Blomberg Carl Jacobsen & C:o.
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

Helsingfors— Åbo— Uleåborg.
m^^^mfi Generalagent förMikaelsgatan 19

L{förstklassig,aRover
(England) VELOCIPEDER.

Cleveland
(Amerika)

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackraste
illustrerade tidskrift. —Styria

(Österrike) För årg. 15 mark.

utmärkta och berömda Hagelstams bokhandels
FILIALvelocipeder. Unionsgatan 41. Invid Långa bron.

Fullständig bok- och Pappershandel,Magnifika Haapavesi, Torneå och Kajana
skidor. Hagelstams konsthandel.
################# N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)

Taflor, antika möbel, all slags konstindustri,

Operakällaren. Middags-

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningipartioch minut af endastäkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

fem
Godt material,

omsorgsfullt arbete.
R. Paltins pianomagasin

R. E. Westerlund
N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

m^&m(&B^^&&mwmw

m
t Endast god kvalitet!

(Botumßia!
<&Cartjorå!

Stoevers Ssreiji
ballasté

1 Sfiaffir!
Arthur Bergström.

Helsingfors,

I
r ■■ (Sjö

Ett komiskt minne från fin-
ska sångkörenM M:s pari-

serfärd.
Under ofvanstående rubrik serverar

„Svensk musiktidning" i sitt senaste
nummer efter „Hemmets tidning" föl-
jande historia, som. vi dock taga oss
friheten betvifla utgått ur nägon delta-
gares i nämnda färd penna. Därpå
tyda åtskilliga tecken, icke minst de
för alla körmedlemmarabsolut obekanta
kamratnamnen

På boulevarden. Imidnattsstund
Efter slutad konsert på Trocaderon.
Idetta laget sofva alla de andra —

åtminstone officielt. Endast Parisarn,
Crassus, Pojken och undertecknad ha
vågat bryta allherskarn Kössis stränga
lagbud: hvila och sömn.

Vi vilja se världen, lifvet, Paris
Ännu ha vi på oss paraddräktenoch

bära stolt den kära hvita mössan, yra
af medgången, berusade af verldssta-
dens mättade luft.
Ibrokigt virrvarr röra sig nattens

barn: blomsterflickor,kolportörer,boule-
vardierer, hemlösa uslingar om hvart

annat på gatornas cementeradeparkett-
golf

En smäktande dämpad valsmusik
tränger sig fram till våra öron,hälft
döfvad af sorlet från gatan.

Halfskymning. Ljus från marchal-
ler och kulörta lyktor.

En äkta venetian.sk natt.
Vi slå oss ned vid ett bordidunk-

let af några lagerträd utanför ett af
boulevardens många nattkaféer.

Vi väcka uppmärksamhet, ty nat-
tens sirener vädra ioss rof och dess-
utom ha de hvita mössornahunnit blifva
kända.„Champagne!" skriker Crassus tvär-
säkert till svar på garconens stumma
fråga (det är det enda franska ord han
kan). Och „champagne" instämma vi
andra, ty vi dela reelt vår mäcenats
språkkunskap.

Korkarna smälla och drufvan perlar
Stundens stämning föder sång. Poj-

ken höjer sin käpp och „Vi äro mun-
tra musikanter" ljuder pianissimo i
natten

Vi märka knappt själtva, att vårt
auditorium ökas i oroväckande grad,
förrän en ogenomtränglig ring sluter
sig om oss och smattrande applåder
belöna vår improviserade serenad.

„Jo nu ha vi råkat illa ut. Ni ska
få se det blir plikta för skrål natte-
tid".

Det är Crassus, som gör invänd-
ningen

ut"Bvi skola råka ännu mera „illa
y man villockså resonnera med

oss, men bara „inhemskt" — . från
fransk synpunkt.

Och så är det en dam, som särskildt
intresserar sig för oss. Gud! så vacker
hon är. Chic ända inifingerspetsarne.
Suddig. Elegant. Pörtju_ande.

Hvad hjälper det nu att vi alla le-
digt kunna säga: pardon och il-ni-a-pa-
dy-mal-madmoasell och å revoar. De
äro — tyvärr — inga stående fraser
nu längre

Att låtsas, som det regnade, går
icke när man har att göra med det
täcka könet, och efter en stunds „fun-
derare" afbröt Parisarn tystnaden med
att på ren svenska under ett förbind-
ligt leende yttra:

„Söt är du markatta, men gör oss
nöjet att försvinna. Du generar oss.
Sil-vo-plä."

Hvartill Crassus ropar: „Tror nihon
är sminkad?"

Vi sågo damen rycka till, taga en
äldre herre, som hållit sig några steg

dhote & å la carte.
bakom henne och hvilken vi icke lagt
märke till, under armen, samspråka
med honom några ögonblick och så
„terSända sig mot oss med några

i förfrågningar. Under tiden tog
aennes följeslagare fram ett kort och
<kref några rader hvarpå hon räckte
Parisarn det

Ett hjärtligt klingande au revoir.
Ett sista skälmskt leende från madame,
en artig lyftning pä hattame och pa-
ret var försvunnetimänniskohvimlet.

„Hvad tusan skref han?" skrika vi
alla på en gång i chorus och tre hän-
der sträcka sig girigt fram emot Pa-
risarn, som håller upp kortet för att
bättre kunna studera det.

Döm om vår fasa!

Madame X.

från Sverige

anhåller förbindligast,att herrarne —
om

tiden så medger — görahenne äran af
ett besök.

Markattan uppfyller nu en uttaladön-
skan och försvinner, men hoppas vid
dagsljus bevisa, att färgen alldeles icke
är oäkta.

Rue Faubourg 41

M^rie Sundströms
Fotografiatelier.

Humbers och Progress

& Aftonkonsert. Table

Fabiansaratan 27, hörnetaf Norra Esplanadgatan,isamma hus som Nordiska Bosätt)
tillfälleatt iännu högre gradän hittils tillmötesgåärade kunder ideras fordringar på ett första&1



A3__El_ PlflLftßElf Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

CO

% Velociped-Pepét.
Ständigt ett .älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

mr Velocipeder.
StörstaVelocipedtillbehör af alla slag,

reparationsverkstad ilandet.
John Tourunen & C:o.

Helsingfors, Norra Esplanadgatan N:o 41.

i_j

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland för
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligtbilligareän de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
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50 Alexand-rsg-atan 50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständiggaranti.

Två .riksfaHelsingfors
byktvålprima

finnes hos alla välförsedda handlande

Annonsera

program- tfölaået"
Annosernan ytterst billiga, särskildt om do ta

gas för längre tid.

fitlQIHvarJe annonsör får sig HL Iwuo.. tidningen hemsand vUS..

—
~f~ G-ratls. A~—

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

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

äterstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer,

®^ggpj_r®

gg*. Fransk Lifförsäkrinbsgolaget Ii

ILUR B AlNE,I
yg * ktiekapital: 12 miljoner Frcs. W

Garantifonden: 98 miljoner Frcs. <få
Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- (ff@

&fi\ ringar af alla slag. Genom samarbetemed (få]£? sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-sgjj) baine et la Seine beviljas de försäkradevid ■ffö
0h sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, (fåjäj! hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- W

säkrade och hans familj, som ock de per- ((jp
|§i) söner, med hvilka han står iaffärsförbin- (få]s£ delse för den oundvikliga förlust, som en ;jäf

sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- ({go
oj\ ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter- (fåISk' skänker nämligen, såsom allmänt bekant, ;~f
<^J) premierna för hela sjukdomstiden och utbe- (jflP
&h\ talar 3/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot- (få
S£ lig och resten vid dödsfall.

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro .fil
@Jh därför särskildt att rekommendera för her- (Jjfe
sx rar affärsmän, då det gäller att säkerställa

Sg_rV större affärsföretag genom lifförsäkring, ((@
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- (fåS?k samma störingar svårare sjukdomsfall all- Ss
tid med'öra och hvilka ofta nog bringabor- (_5O

ojtö> ges- och förlagsmanstora förluster. /ife
För dessa väsentliga fördelarerfordras sgf

t0) icke några extra premier utan endast att ((gp

§ den försäkradeafstår från den årliga vinst- (få
andelen.
Generalagenturen: Helsingfors,_'Mikaelsg 1. __P

% Qarlvon %3finorring. <%
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jA^a Idndholm
Tapisseriaffär.

____.le_3__ia,__ics_o__*__sg;. "7. T. 638.

OBS.! Enda specialaffär

Pakettbärare
stämplade med firma adress ibransch levereras af

Helsingfors tßullgaréinsfaßrili.
Telefon 1581

®

s©

fet arl

Jo
—

där sutto vi betydligt enkla,
hela kvartetten. Jag tror hvar och en
af os3

— Gud förlåte oss synden —
hällre önskat sig hafva begått ett mord.

Ånger, blygsel, ömsesidiga förebrå-
elser och — resignation.

„Ja' sa ju henne, att hon var söt i
alla fall" menade Parisarn „och så är
det hennes eget fel: hvarför kunde hon
inte vräka ur sig sitt modersmål?

-'
Huru som hälst — saken måste kla-
reras. Obrottslig tystnad.
Ivanlig visittid följande dag sökte

vi upp gatan och numret. Blefvo på
det hjärtligaste emottagna.

Parisarn fick absolutioa för „mar-
kattan,, och Crassus återtog med för-
tjusning sin insinuation om sminket.

Vi skulle naturligtvis „låta höra
oss" och sjöngo igenom ett helt kon-
sertprogram

Vår näpna värdinnas man, en solid
affärsman, var själfva gästvänligheten
och älskvärdheten. Och syperba ci-
garrer bjöd han på, utom en raritet,
af oss särdeles gouterad: Cederlunds
guldgula Sec.

Vi skildes åt som de bästa vänner
och fingo upprepade gånger afgifva ett
heligt löfte att, om våra bteg någon

gäng stäldes till Stockholm, icke glömma
bort dem.

De voro nyss gifta och på bröllops-
resa men skulle snart vända åter till
norden

Se'n dess har det gått år. Vi ha
skingrats åt olika håll och delat skilda
öden. Och numera återstår af „boule-
vardkvartetten" endast en trio: Jag
såg Pojkens dödsruna nedristad itid-
ningarne för någon vecka sedan.

Möjligen skola dessa rader, utan vi-
dare anspråk på att intressera mäng-
den, komma för dens ögon, om hvars
person handlingen hufvudsakligast rör
sig. Och hon skall då säkert ha lika
roligt däråt som

Pumpen.

—*""►—

Notiser.—
Centralteater iBerlin har be-

slutat sig för att realisera en redan
länge hyst plan, som består däri att i
form af ett dramatiskt quodlibet sam-
manfatta alla säsongens teatraliska till-
Iragelser och framföra dem i ett af-
slutadt helt som en slags revy. Pre
miéren af denna egendomligs, dramati-

ska produkt torde komma att ega rum
med det första, skrifver Berliner Ta
geblatt.

— Verdis komiska opera „Fal-
staff" har med god framgång uppfört-
å Lyceumteatern i London af elevervid Royal College of Music.

-— Grillparzersällskapet iWienfirade skaldens och teaterförfattarens
25:te dödsdag (den 21 jan.) därigenom
att det till 50 föreningar och folkbib-
liotek öfverlämnade 400 band afGrill-
parzers arbeten.

— Oratorieföreningen i Tilsethar till firande af sitt 25-årsjubilempå
ett lyckadt sätt framfört Eobert Schu-
mans scener ur Goethes Faust underk. musikdiriktör Wolffs ledning.

— A 7:de Giirzenich-konserten iKöln uppfördes nyligen med lycklig
framgång under d:r Wtillners ledning
Franz Schuberts ofullbordade H-moll-

symfoni och stora mässa iEss-dur till
högtidlighållande i förväg af komposi-
törens lOOrde födelsedag.

— Mozarts komiska opera „Cosi-
fan Tutte" har iny instudering gif-
vits å Stadttheater iKölnmed Edvard
Devrientsbearbetning af libretton. Ope-
ran mottogs med utomordentligt bifall.

— Vid _3:de Gewandhauskonser-
ten iLeipzig uppfördesför förstagån-
gen en sats (menuett) ur Gustav Mal-
ners nya symfoni (N:o 3 F-dur). Det
stämningsfulla, graciösa och med fin-
känslig instrumentering utsmyckade ton-
stycket, som skildrar en sommarmor-
gondröm, väckte lifligt bifall.

— IAntwerpen har „Phryne" af
Saint-Saéns icke slagit synnerligen an.
Däremot väckte den nya operan „Her-
bergsprinsessin" af Jan Block lifligt
bifall.

Tio maik om dagen kunna lätt förtjänasge-
nom att sälja visitkort frän John Fröberg,Ftn-
s/kin// Sverige. Begär profver!
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Ledig annonsplats.

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Ködbergsgatan9.

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

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

C. E. Lindgren

DRICKSGLAS
släta till 1:50 per duss
d:o med slipade ränder 1: 80

GLASHANDEL..
Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot Jernvägsstationen

ESPLANAD-KAPELLEr.
Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska oåRhenska
viner m. m.

a 75 p. per seidel (Schoppen).

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2,50

Kale du Nord
Soflegatan 2

Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,hela
och halfva, som salta biten m. fl. Kalla och varma
sexor till billiga priser.

Biljarden renoverad med nya vallar och nytt
kläde. Öl på seidlar. Högaktningsfullt

Gustaf Blomqvist.

Ansiktsmassage
med ånga och massage rengöreshuden från finnar
pormaskar, kylskador etc.

Monionit. (Handens och naglarnes vård ochmdlllLUlb, försköning.)
Agnes Johannsen,

Mikaelsg. 1. Entresol ing.Ir.porten Telef. 83,

Ledig annonsplats.

__FL<_>lsL

Jacob J^einhes
Hemgj. Papyrosser

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.
■ ■ g m TllPTl SfITTI flMfVr smällanc^e dörrar eller förargas åt att dörrarej

■Q ITIhnni HOD^lir^O.f BVUL ai_.l_.Jl hållas stängda; kan återvinna sinnesro genomattRj f\ !K I_rf få 11 låta uPPsätta dörrslutaren „Eclipse", som levereras af<__*H __* B 1 ■9*I1118 lIVV.IUUI Ullt* Helsingfors Rullgardinsfabrik.
Telefon ISBI.

åren, hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremåloch apparater,är därföre
iete. Pris för visitkortsfotografier Fmk 4:50 till högre priser Eric Sundström.

«bia, ns gatan 2 7-



Wjm EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 1278. Helsingfors.

Perssons
Svenska Stickmaskiner

med mönsterkort säljas såväl pr kontant som på
månatliga afbetalningar. Med dessamaskiner kunna
förfärdigas hundradetal nyttiga beklädnadsartiklar,
hvilka behöfvasihvarje hem. Maskinköpare erhålla
kostnadsfri undervisning imaskinstickning. Hög-
bergsgatan Nro 30, Telefon 1298. GeneralagentiFin-
land för A. B. Per Perssons Väf- & Stickmaskin,
Stockholm

Th. Neooius.

qKongl. Karolinska Institutets §
Q Bakteriologiska Laboratorium, g
fC På begäran af Tandläkaren Herr A. Q_JC Lenhardtson har jagundersöktett af honom 3c

sammansatt munvatten, kalladt U
Q Alb in Lenhardtsons Q
Q STOMATOL 0
Q och får häröfver afgifva följandeintyg: Q
f\ 1. Lösningen är »palfärgad och tillreak- QVe tionen svagrt alkalisk. Jjc
QL 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen ö

_________________________!__________[ ________r_^

(_______________________________________________________________ l

inse vijmr—mm^^^^^^^^^^^^m
3. Den förhindrarunder en tidafminst

24 timmar syrebildning imjölk.
4. den värkar upphörandeellerhögst

väsentligt hämmande af förruttnelse-
prosesser.

5. Den dödar kolerabakterierpå 1/2 ft\minut samt tyfsidfebems,difterins och JjJT
rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, .3

6 Den dödar utspädd, med 2 delar
vatten kolerabakterier på mindre än 1mi- Vf
nut, rosfeberns ochdifterinsbakteriepåmin- .3
dre än2 minuter samt tyfsidfebemsbakterie
på 3 minuter. Vt

Då, det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet t^/sålunda eger förmågaatt upphärvasyrebildningoch för-
ruUnelso imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk- \J
domsbildande bakterier, som därstädes kunna förekomma, sf^måste jag på det högsta hos allmänheten förorda
dess bruk. M}^\

Att det samma äfvensom yttremedel imångahän- Varseende börägaen vidsträckt användningframgår osökt
\& af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan.

Stockholm, den 6 April 1895.
5 isw. iitaiisi 5

Med. Dr.,Docent ibakteriologividKarolinska Institutet f^\

TJ3| _J

ÉIÉ
Claes & Flenljes

starka och pålitliga

Pil-Velocipeder
säljas till billiga pris på grund af de låga omkostna-
derna för försäljningen

Enkel landsvägsmaskin ■2ÖU Fmk
_negant^^T^^^^2^^4o „
Kapplöpningsvelocipeder 360-370 „
Damvelocipeder 330-350 „

Obs.! Billiga priser.
Mikaelsgatan N:o 2. Telefon 1332

Th. Neouius.
X-iodis' annonsplats.

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

m. m.

ytterst billigt

Skilnaden 15—17.
Filial:Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebek.
Kothes Sahnwasser.
Heleoltn.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nioht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan 9.

Aktiebolaget Helsingfors ApotekaresJ. C. M^XMONTAN
Innehafvare:E. Nyberg.

Helsingfors
Alexandersg-atanN:o 11.Giner & Spirituösa.

Moderna ryscher,spetsar,Brefpapper Avg. Ludv. Hartwall. Fredr. Edv. Ekberg.
band, sidentyg, crépe

Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager a( ut-
ländska och inhemska
sorter, linierade och

Helsingfors, Alosaaäorsj. 26, Bageri&Konditori.Telefon 169olinierade
hos Firma

52 Alexandersgatan 52
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15. Helsingfors
-.____!! IHSS

HOTEL __r_C __£_. 2v£ ~E>.
Onsdagen den 10 Mars

program
Rudolf-Stefame-Marsch
Die Abenteurer, Walzer der Ope-

rette „Der Glucksritter*. . .
3. Cäcilien-Hymne
4. Ouverture zur Operette .Flotte

Bursche"
5. Attention, Polka franc,
6. Finale a. d. Oper. „Sonambula" . Bellini.

7. Ouverture zur Oper. Don Juan". W. A. Mozart
8. La Czarina. Polka mazur

9. Mexicanisches Ständchen
10. Melodien-Album

11. Echt Wienerisch, Original Liederu
Tänze

12. Tick-Tack, Polka schnell

_E* _a. t_x s

I. N. Kral,

A. Czibulka,

Gounod.

j*UbL äÉmm wl
''

Fr. v. Suppe.
Jos. Dubez

Ganne
Langay
O. Fischer

Direktion Marie Pollak.
C. M. Ziehrer.
Strauss

ONSERV KAFFE.
Frihavns Kaffebrsenderiet Kjöbenhamn (S. Bonnevie Lorentzen).

Härmed få vi tillkännagifva, att vi åt Herr Karl GöhleHelsingfors öf-
verlämnat vår generalagentur förFinland.

Vi tillåta oss göraden ärade allmänhetenuppmärksam på vårtKonserv
Kaffe (se nedan) hvilket genom sin fina arom och friska smak inom kort tid
vunnit allmänt erkännande på världsmarknaden. Genom direkta förbindelser
å produktionsorterna och rikligt kapital äro vi itillfälle att mötahvarje kon-
kurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare 13 kvalitéer) säljas ipati en-
dast genom Herr Karl GöhleHelsingfors och iminut inedanståendeKoloni-
alvaruaffärer. Våra kaffesorter serveras å Operakällaren,Societetshuset,Bron-
dins kafé m. fl.

Konserv Kaffe.
Det är enallmänt bekant sak att brändt kaffe till följdaf sin hygrosco-

pie redan efter några dagar förlorarikvalité, d. v. s. mister sin aroma och
styrka. För att afhjälpa detta hafva under de sista femtio åren åtskilligaupp-
finningar blifvit gjorda och Professor Liebig var den förste som genom till-
sats af en karamellösningvid bränningsprocessenlyckades förbättradenna olä-
genhet. Genom bristfälliga apparater erhölldock det brända kaffet en fadd
bismak.

EARL
<3-eaa.eralag*em.'

Det har lyckats oss efter flere års arbete och genom nyuppfunna rote-
rande ugnar med luftafkylningsapparateruppnå ett lyckligt resultat. Genom
tillsats af en renad rörsockerrblandning som öfvergjuter bönornavid en be-
stämd värmegrad inneslutas kaffebönornai en microscopiskt tunn karamell-
hinna som förhindrar fuktens och luftens inträngande och tillika kvarhåller
den aromatiska oljan ibönan.

Genom denna procedur håller sig vårt Konserv Kaffe åratal likafriskt,
aromatiskt och starkt som nyssbrändt ooh har en absolut ren fin smak.

En vidare fördel är 20 procent kapitalbesparing vid inköp af rostadtkaffe. Råkaffe innehåller en stormängd vatten och andrabeståndsdelar,hvilka
alla försvinna vidbränningen och förminska vigten.

Karl Göhle. K.M. Brondin. Bob. Holmqvist. K. G. Öhman.
Parakan Salak Tee but. Passagen. Annee: 20 Skilnaden 2.

N. Esplanadg. 37. 8

Axel Pihlgren. E. V. Etholen. N. Pletschikoff. Alex. Johansson. Th. Holmström,
Fabiansg. 14. Kyrkog. 10. S. Esplanadg. 4. V. Henriksg12. Alexandersg.11.
Verner Hedberg. C. Antson. A. Silvo. A. E. Isaksson. F.Nyman.Wladimirsg. 13. Sjömansg. 24. Båtsmansg. 22. Skilnaden 6. Eriksg. 17.
A. V. Henriksson. J. Hyvärinen. A. Fred. Hfors Almänna Konsumtions-Konstantmsg. 19. Badhusg. 10. Elisabetsg. 0. fören. butiker.

förPinland.

Torsdagen den 11 Mars

program
1. Gruss avs Nizza, Marsch G. Richter.

Lanner2. Abendsterne, Walzer
3. Melodie-original, Nocturne Carl Janda,
4. Militärisch. Polka franc. 0. M Ziehrer

5. Ouverture zur Operette „DieKor-
sikanerin" Richter,

6. Potpourri nach Motiven der Ope-
rette „Der Zigeunerbaron". . Strauss

Paus

7. Ouverture zur Oper. „Wenn ich
Königwäre" Adam.

Fischeriii iii iiiiiiiin i ii m
9. a) Polonaise1 _. ".^^^^^^Éamm^B;liir violin-Solo . .: ***"

b) Mazurka J
10. Wiener Volksmusik. PotpourriM Komzak.
11. Juanita-Walzer Ed. Strauss.
12. Paragraph 11, Polka schnell. . .Dubez

Advokat JOHN SYANUOIG, „_äeää'» ?rS^-S5. 3̂^3r"j neising.ors Miexanaeisgdtan IN.o 52 rimr af varumärken Fiul-jid sch de flesta andra land.


