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

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter,
Specialité: CRAVATTER.

c_S,_827
t FörstaRyska Brandfömäkringtibolaget

Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen
BLontor _NT. Magaslussatan__*_":<_> 1.Telefon 231

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

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

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

Telefon 231______
Oskar Fröberg. _===_■ A. W. EKLUND & C:o Generalagent Jör pnlancl

Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager afSpeclccla,

-
--:är för

PORTMONNÄER Claes & FlentjesViner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT. <3>oéa oeR Billiga

Fil-velocipederJuho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer Mikaelsgatan 2. Telefon 1332.

0. Henriksgatan N:o 3.
Störstaiager af inhemska skodon.Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

TJnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren- (TA. JYeovius.

C. P. dtb: lAHIa Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
Porträtter ivisitkortsformat a 6 mk.pr duss. (Oatanis hus.)I

Kaserngatan -^S.

billigapriser.
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DANIEL NYBLIN, FOTO GRAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 28 Februari 1897,

kl. 5 e. in

Cffermiååacjsföresfällning
med halfva biljettpriser.

För 4:de gången

CentrallåDeanstalten.
Lustspel i4 akter af Carl Laufs och Wilh. Jakoby.

Fri öfversättning.

Personerna

Hr Riégo.
Frk Tschernichin
Frk Bonnevie.

Habermehl
Pauline, hans hustru . , . .
Clara, deras dotter ....
Georg Häuser,chefförCentral-

iåneanstalten . . . .Hr Lindh.
Lerche, bokhållare "j , IHr Enström.
Engel, kontor_vakt- VH

°
\mästare J aauser (Hr Swedberg.

Caroline, Hävsers fästmö . .Erk Spennert.
Scholz,pensioneradtjenstemanHr "Wetzer.
Baronessan Dorinoff ....Frk Grönberg.
Hildegard,hennes dotter . .Frk Liljander.
Grefve Stieglitz-Steglitz...Hr Lindroth.
Muller, möbelfabrikant . . .Hr Malmström.
Adolf, hans son, arkitekt . .Hr Hansson.
Fru Minke .Ejri^Gerashn^witscb
ltertha, tjensteflicka hos Tla-M

.Frk Paldanibermehl

Börjas kl. 5 och slutas omkr. kl. 7 e. m.

-iP?

Karl August Tavaststjerna
Af Finlands unge författarepå svenskt tungo-

mål är Karl Avg. Tavaststjerna otvifvelaktigt den,
som lämnat de värdefullaste bidrag till vår litera-
tur. För detta sitt arbete belönades skalden vid
svenska literatursällskapets senaste årsmöte med
ständernas pris.

O"R<Ä ▼ Fotograf SUNDSTRÖMS annons
Mm ~9 " å andra å tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Helmik. 28 p. 1897.

Ida Aalberg-Uexkull-Giillenbaiidln
vierailunäytäntönä

näytellään

Erotaan pois.
Divorcpons).

3-näytöksinenkomedia. Kirjoittanut VictorienSardou
ja Emil de Najac. Suomentanut Niilo Sala.

Henkilöt

AdolfLindfors
Des Prunclles, rikas aatells^mies, Mj
Ådhémarde Oratignon, valtionj

metsäintarkastaja,25— 30^
vuotias Knut "We_r__mä__M

De Clavignac, 40—45 vuotias.Kaarle Halme.I
Bafourdin . . Emil Falck. ■
Jamarot, poliskomisarius . .Eino Salmela.
Kaslicn, palvelija Aleksis Rautio.l
Joseph,ravintolanvahtimestariTaavi Pesonen.I
Cyprienne, Des Prunellesin M\

vaimo, 25 vuotias. . . *) — — — — H
Bouva de Brionne,nuori leski Katri Rautio. H
Eoava de Valfontaine . . .Mimmy Leino.I
Neiti de Lusignan Olga Salo. M\
Josépha, kamarineitsyt . . .Mimmi Lähteenoja
Viinuri . HemmoKallio.
Talonvartija IsakkiLattu.

Kaksi poliisia.
Nykyaikana Eeimisissä.
. . Ida Aalberg-Uexkull-Giillenband*) Cyprienne

Ovet avataank:lo 7. Näytöntöaikaak:lo Va8
ja loppuu k:lo V2H-

„Skåne", Brand- & Li-försäkringsaktiebolag: Kon%Mrf.^^e^0 3

__- ../lla Tar
. Hotel Kamp Aft

ALa,<laßar +Middagskonsert __»_„„- js__w/?__ Aftonkonsert
fråiTki. » „m. Minner åottwalben. m, m. 8.. m.

K -_-. «-_ _t_
°

1 il FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -r-i /-V fT- /-v /*<< -r__ A TT.. E. StanlDerff Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser 6mk pr duss). Jtf fJIUVXHAJb." ____"" i-_-v«^v_--b__rvr-_-_- 0 Helsingfors, Alexandersgatan17.

c/. //. MOEL*
wi»»ii_.

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

Magasin du Nord. §
Största specialaffär ilandet för:— s>-.e Sidenvaror. Sammets- & Garneringsartiklar."*<

—
Q

Ylletyger af alla arter förBal-,Visit- och Promenaddräk-5C
ter, Damkappor,PellerinerJaquettes m.m. V/

j\lädnings <§ j\appskräddeh g
l under framstående ledning.

0000000000000000000000000

AXEL PALMROOS
~7"___aL__a.r_



HARALD WASASTJERNiS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackraste
illustrerade tidskrift. — Tilskueren. —

Hagelstams bokhandels
FILIAL

Unionsgatan 41. Invid Långa bron.
Fullständig bok- och Pappershandel,

N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)
Taflor, antika möbel,all slags konstindustri

o kMiareii ftlidd on

E__E_il___B__H!B__!Hfi_HE!___lß!_^

Mikaelsgatan 4, Centrals /_t_*___i__HH

Ylle^ och Mhofvaruaffär.I
Välsorteradt lager. Billiga priser |

_o__isax[x___i]_rEi__a.3 k

!_f********* *****S_******--**-.-.-.-.-.-i?
Restaurant CAT A N I

s@j*si rekommenderar \^^

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

Ostende ostron inkomma hvarje vecka!

Barngarderoben
Telefon 1968.Unionsgatan 28. 2 tr.

Beställningar emottagas

I:sta Klass \
m ~

IBadinrättnir
Wladimirsgatan 32. /

Engbera/

Brandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor

Åbo— HeEsingfors— Uleåbi.»g
Mikaelsgatan 19

Rover— Cleveland— Styria
(England) (Amerika) (Österrike)

utmärkta och berömda
velocipeder.

Magnilika Haapavesi, Torneå och Eajana
skidor

Den kände skidlöparen J. Aitamurto
är f. n. bunden vid affären iHelsing-
fors såsom montör m. m. Hans stora
erfarenhet ipaahtandet af skidor är en
garanti för att den, som inlämnar sina
skidor hos oss, Mikaelsgatan 19, föratt
få dem i ordningstälda äfven återfår
dem idet skick en skida lämplig för
sitt ändamål nödvändigtvis bör ha.

Filharmoniska Sällskapets

Förspel till Loreley
Ballet-suite (ny)

a) Aria ur op. Die Verkaufte

b) Die böse Farbe 1 Sånger med JSchubert.
c) Till en fugel" / pianoackomp. \Kajanus.

Ouverture till Ossian"
Konsert (Fiss-moll), för violin . .Ernst.

Abendlied
Marsch ur F aust'

■^iwy' Generalagent för

Hagelstams bokhandel.

(Frk.

Ouverture till op. „d'Arteveld" . . Guiraud.

Sultanens teater
Som bekant hvilar sultan AbdulHa-

mid icke.på rosor. För att beredasig
någon omväxlingunder sina på bekym-
mer så rika dagar, har han skaffat sig
en privat teatertrupp, som fått sig fö-
relagdt att, vanligen strax på eftermid-
dagen, uppföra något skämt eller a. d.
för sultanen. Direktör för truppen är
en Sign. Stravolo frånNeapel och med-
lemmarna utgöras af Sign. Stravolo
samt sönerna och döttrarna till detta
konstnärspar. DeniMilano utkommande
„Gazetta Teatrale Italiana" lämnar, en-
ligt delgifvanden från Sign. Stravolo,
några uppgifter om sagda teater. Fö-
reställningarna äga rumiYildizkiosken,
där en af salarna inredts för ändamå-
let. Någon förut bestämd repertoar
existerar icke, utan utgörasprogrammen
egentligen af improvisationer,till hvilka
sultanen vanligen själf gifvit ämnet.
Det händer t. ex. att Sultanen vidmid-
dagsbordet får något roligt infall och
önskar att se det förkroppsligadt. Detta
delgifves då omedelbart Sign. Stravolo
ocb skådespelarna, skola vara be-
redda att så snart sultanen reser sig
från bordet, för honom uppföra farsen.

För att gifva ett begrepp om dessa
stycken omtalar Sign. Stravolo utförligt
tvänne sådana. Idet ena med titel:

förpalatsvakten"är in-
nehållet följande: — Kommendanten
har, liknöjd för sin post, somnat in un-
der vakten och det lyckas tjufvar att
intränga ipalatset. På grund häraf
blir han dömd till döden, menbenådas
af sultanen, som förvandlar dödsdomen
till inneslutning ien bur. Under denna
burvistelse får den sömnaktige kom
mendanten genomlefva de allra löjliga-
ste äfventyr, tils ändtligen sultanen lå-
ter nåd gå för rätt och återmsätter den
hårdt pröf.ade ämbetsmannen i sina
lörra rättigheter och uppdrag. Det an-
dra stycket „Den förälskadekocken" —
vann en alldeles utomordentlig fram-
gång. Sultanens lifkock, denne hög-
stäilde tjänsteman, är öfver öronenför-
älskad i storvesirens dotter. Helt olör-
modadt erhåller han befallning att an-
ordna en festmåltid för femtiosex ku-
vert. Han råkar istörsta förvirring,
bryter ut mot sina underordnade, slår
sönder glas och porsliner, förafskedar
hofbetjänte, med ett ord, ställer till
den allra värsta oreda, tils sist och
slutligen det oerhörda händer, att dä
sultanen medsina gäster inträderimat-

salen, finnes ingenting iordning: sul-
tanen nödgas vända om — hungrig.
Den förälskade kocken skall bota för
sin förbrytelse genom att dränkas i
Bosporus. Då domen afkunnas, faller
storvesirens dotter — hvars skönhet är
egentliga orsaken till olyckan — idjup
vanmakt. Härvid tilldrog sig en syn-
nerligen betecknande episod. Sultanen
steg upp och gick fram till podium
samt öppnade med egen hög hand en
tillhandsvarande sodasyphon ochriktade
vattenstrålen på den afsvimnade skön-
heten. Denna kom sig naturligtvis
ögonblickligen. Den förälskadekocken
erhöll sedan sultanens förlåtelseoch fö-
reställningen slutades med en förlofning.
Icke så sällan äro de uppgifter som
sultanen förelägger sina skådespelare af
politisk natur, men Sign. Stravolo an-
ser sig icke böra för utomstående be-
röra sädana,

■M^\W

Damkapellet

„Pesther Schwalben"

Operakällaren

Midt under snöstormar, is och vin-
terkyla hade en flock svalor förirratsig
hit upp från Ungerns sköna land, från
det soliga Pesth. Huru det hade gått
med desäa värnlösa vårens budbärarin-
nor, är lätt att gissa, om ej herr Pet-
tersson på Opris, som alltid visat sig
vara en stor vän af småfåglar, tagit
hand om de späda lifven och bjudit
dem häckplats under sitt trefna tak.
Och se! svalorna från Pesth och Buda
hafva trifvats bra och skänkt fröjdoch
glädje icke endast åt sin herre och värd,
utan åt alla dem, som ihundratal dag-
ligen samlas för att lyssna till deras
glada kvitter.

Herr Pettersson på Opris är att gra-
tulera till sin nya orkester, som värk-
ligt gör skäl för epitetet damkapell, ty
undantagsvis består den uteslutande af
'weibliche,'medlemmar så när som påen
„otäcking" — den sköna Frau Direc-
tricens man. Undantag från damor-
kestrar iallmänhet görkapellet äfven
däri, att det spelar med tillbörlig

Kric SundMLröins
Fotografiatelier.

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti och minut af endastäktautländska
54:de Populära Konsert VINER &

SPIRITUÖSA.
i_e__-_a____ <_i.____å-_*__s__x TJLset.

Tisdagen den 2 Mars 1897 0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.Program

Bruch
Gluck _t^_JAtleternas dans

Menuett.
Passacaglia,

■Braut' Smetana

r
L.Milada Hrimalv.l rjPAUS.

Gade.

Godt material,(Hr Max Lewinger.)
Schumann
Berlioz omsorgsfullt arbete.

Konserten börjar kl. 1k 8 e. m. R. Paltins pianomagasin
R. E. WesterlundCarl Jacobsen & C:o. N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

Humbers <>c_ Progress
IIförstklassiga

VELOCIPEDER.
'-^^M\ MMMM^mM.&ojiMm

$liMm\
t_?_}_'______

■■S'iii!R!~mtttåSiD^—mHmMmlQlm^£i in'"i"-*

Endast god kvalitet!
(BolumßiaI

(Hotel Kamp.)
In- och utländska tidningar och tidskrifter.

cfflarlforé iFinsk Tidskrift,

Stoevers ®reij!
fallas!

m SRafjiri
Arthur Bergström.

Helsingfors,Hagelstams konsthandel. &h, Centrai-PaSsaggg#######lä___ll©@©!@®@©®

& Aft onsert. Table cThote & åla carte.ags-

m

Fabiansgatan27, hörnetaf Norra Esplanadgatan,isamma hus som Nordiska Bosätt)
tillfälle att iännu högregrad än hittils tillmötesgåärade kunder i deras fordringar på ett första &



j± xEL 1»IH-L €_ ItI,]\ Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

_i
■o
% Velociped-Pepét.

Ständigt ett välsorteradt lager af prima
engelska, amerikanska & tyska

m- Velocipeder. -»"
Velocipedtillbehör af alla slag. Största

reparationsverkstadilandet.
John Tourunen & Co.

Helsingfors, Norra Esplanadgatan N:o 41.

Finska
<'f> I Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland for
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligtbilligareände utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 AlexandrT-sgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti

Två faHelsingfors Ml
byktvålprima

finnes hos alla välförsedda handlande

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 28 Febrauri 1897

kl. Va 8 e. in.

tredje /olk/öreställningen
med halfva priser och därunder

För örte gången

lörkronan.
Skådespel på vers i5 akter af Francois Coppée,

Öfversättning af grefve Carl Snoilsky.

(Kostymer från Verch &FlothowiBerlin, dekorationer
från GråbowiStockholmoch A.EiuttalaiHelsingfors.)

Personerna
Stefan, biskop och konung öfver

Balkanlandet Hr Swedberg.
Furst Mikael Brancomir....Hr Malmström.
Constantin Brancomir, hans son Hr Berlin.Ibraliim-Effendi,sultanMuhamed

Ilrshemligeagent,förklädd
till zigenaren Benko. . .Hr Lindroth.Ourosch, veteran .......Hr Lindh.

Laxar, soldat Hr Hansson.
En vaktpost Hr Wetzer.
En getherde. Hr Enström.
En turkisk fånge . . . . . . .Hr Wetzer.
En officer Hr Beckman.Basilea, furst Mikaels gemål. .Frk Holmlund.
Militza Fru Riégo.
Anna, dotter till Ourosch ...Frk Paldani.Söfla, sångerska Frk Grönberg.Alexis,page Frk Gerasimowitsch

Bojarer. Soldater. Folk.
Scenen: Balkanlandet. Tiden: slutet af 1400 talet,

Börjas kl. Va8 och slutas omkr. kl. 10,30 e. m

gd Fransk Lifförsäkrinbsgolaget

ILUR B AlNE, 1
.a. 'ktiekapital: 12 miljoner Frcs. W
f|§) Garantifonden: 98 miljoner Frcs. <få
62}) Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- (f@
jgJV ringar af alla slag. Genom samarbete med (få.
IS? sjuk- ooh olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- ?S
sgSf) baiue et la Seine beviljas de försäkradevid ffj@

t sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, (få,
hvilka fullkomligt säkerställa såväl denför- ;*£
säkrade och hans familj, som ock de per- ((§7

@fo, söner, med hvilka han står iaffärsförbin- (jfå
ss delse för den oundvikliga förlust, som en 3j~?
f_s. sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- (^
(jjJJJ) ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter- (jijg|

skänker nämligen, såsom allmänt bekant, ;|Bjf
premierna förhela sjukdomstiden och utbe-

&h) talar 3/4 af kapitalet, om sjukdomenär obot- (få±

t lig och resten vid dödsfall. S|
Bolaget LTrbaines försäkringar äro .{_.

därför särskildt att rekommendera för her- (jfp&
rar affärsmän, då det gäller att säkerställaS-Sjj) större affärsföretag genom lifförsäkring, ((_?

femedan sjukförsäkringen motvärkar de led- (isj|
samma störingar svårare sjukdomsfall all- ;j=jf
tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- (fijg)
ges- och förlagsmanstora förluster. (Jjfe

För dessa väsentliga fördelarerfordras<s_s. icke några extra premier utan endast att (^

§ den försäkrade afstår från den årliga vinst- (ffå
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. .fg)

§ (få
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G. W. RELANDER
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgå-
ende prisen städse

billigast.
■""'____el___sg_ __T:c "_;.

Telefon 1803.

Gambrini Restaurant.
jA.xa Itindholm

Tapisseriaffär.
Alexandersg,. "7. T. 638.

OBS.! Enda specialaffär

E. Löfberg.—
a*___| Sfiräååeriaffär !____

—
Tyghandel.

11Brunsgatan 11
stort tygsortiment, billiga priser!

Välgjort »__* lo©t©l

C. E.Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta

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

C. E. Lindgren

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

GLASHANDELN
Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot Jernvägsstationen

Palett öarare
ämplade med firma ad-

ress i bransch levere-
ras af

Helsingfors
Rullgardinsfa' rik

Telefon 15 81

__FLöl___

Jacob J^cinkes
Hemgj. Papyrosser

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

BSPLÄNAD-KAPBLLET.
Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

ocli RhenskaUngerska
viner m. m.

å 75 p. per seidel (Schoppen).

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2,50

Kafé du Nord
Sofleg-atan 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.

Anslktsmassage
med ånga och massage rengöres huden från finnar
pormaskar,kylskador etc.

M.nirnfQ (Handens och naglarnes vård ochIYIcUIILUrt-, försköning.)

Agnes Johannsen,
Mikaelsg. 1. Entresol ing. tr. porten Telef. 83,
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T___n anm ofolrVT* smällande dörrar eller förargas åt att dörrarej
JL. t/11 uvill UiloxVjr 1 hallas stängda, kan återvinna sinnesro genomatt
låta uppsätta dörrslutaren „Eclipse", som levereras af

HelsingforsRullgardinsfat>ri__.
Telefon1581.
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schwung, utan att dock blifva indiskretbullrande, och rred synnerlig riklig re-
pertoire:Mozart, Wagner,Potow, Wald-teufel, Eilenberg, Krål och Schrammel.

En stor omväxling erbjuder program-
men dessutom genom att den sköna
Frau Directricen uppträder tvänne gån-
ger under aftonens lopp med solosång.
Den vackra frun äger en mycket nätt
röst och föredrager sin „Achem Kuss1'
och „Sei nicht bös" med känsla och
sentiment under allmän begeistring.

Publiken, som för närvarande får fa-
sta på alt hvad lättare nöjenheter, sy-
nes funnit ett sorts surrogat för dessa
iaftonkonserterna på Opris, hvarigenom
ock stämningen oftast är mycket ge-
muthlich och man glömmeratc manbe-
finner sig i det konventipnela, stela
Helsingfors.

Men grannen Thalia sitterborta ien
vrå och gråter bittra tårar, icke öfver
svalorna från Pesth och Buda, men
öfver broder Bachii öfvertag.

Passepartout
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Notiser.
—

■ KonstförståndetmellanBerlin
och Paris blir allt lifligare. Vår fil-
harmoniska orkester, skrifver Berliner
Tageblatt, kommer inom kort att begifva
sig till Paris för att därstädes under
Arthur Nikischs ledning gifva en serie
konserter.

— Från Wien meddelas: Den ori-
ginella enaktaren „Das Wetterhäuschen"
slog mycket an på vår publik vid pre-
mieren å Theatre an der Wien. Frö-
kenDirkens äivensom hr Josephi sjöngo
mycket vackert och utförde sina roller
med vederbörligparodierande ton. Den
andra nyheten,en Wienfard „Die fesche
Pepi" af Krenn och Lindau, behandlar
med god lokalfärg lifvet iWien. Ett
och annat väckte stormande munterhet.

—
Från Hamburg meddelas: Å

Carl Schultze-teatern gafs nyligen för
första gången „Kleopatra", en utstyr-
seloperett från Newyork af Philipp och
Neumann, arrangerad af Findeisen.
Utstyrseln är sevärd, återgifvandet ge-

nom hrr Monti, Sondermannoch Schultz
äfvensom damerna Verdier och Linhardt
v.r förträffligt och gjorde de burle-
ska upptågen njutbara. Föreställningen
väckte lifligt bifall.

— En ny tenor. Hr Edvard Gö-
bel, medlem af Lessingteatem,har upp-
täckt hos sig en tenorstämma, skrifver
Berliner Tageblatt. Han har låtit ut-
bilda sig hos fru Corelli och redanbe-
trädt scenen som sångare och det med
sådan framgång att direktionen för
Stadttheater iBreslau, där han gasterat
som Lohengrin och Tannhäuser, enga-
gerat honom på tre år.

— Teresina Tua har, skrifver Ber-
liner Tageblatts Romkorrespondent,med
sin man, grefve Franchi Verney de la
Valette lämnat Italien för att företaga
enkonsertresa tillEngland ochÖsterrike.

—Ny operett.Från WienskrifverBer-
liner Tageblatts korrespondent: Man
motser med intresse ett litet evenemang
på det teatraliska området, som före-
står härstädes under den närmaste ti-

den. Held och West, librettoförfattame
till de äfven iBerlin och talrika andra
tyska städer med stor framgång gifna
operetterna „Der Vogelhändler" och„Der Obersteiger", hafva efter ungefär
tre år åter associerat sig till ett ge-
mensamt opus och skrifvit en ny ope-
rett, betitlad „Die Schwalben", som
skall uppföras a Theater an der Wien.
Intresset därför stegras ytterligare ge-
nom den omständigheten att komposi-
tören är endast en yngling om 2*2 år,
som visserligen en längre tid värkat
som kapellmästare vidKarl-teatern, men
nu för första gången uppträder med
ett själfständigt opus. Han heter Leo
Held och är son till färutnätnde libret-
toförfattare. Det är värkligen önsvärdt,
att för operetten, hvilken som bekant
i vår endast med svårighet ännu hål-
ler sig uppe, nya och lifgifvande kraf-
ter uppstå.

Tio ___a.r__ om dagen kunna lätt förtjänasge

nom att sälja visitkort från John Fröberg,Fin-
spång Sverige. Begär profver!
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åren, hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremåloch app: rato '. är därföre
iete. Pris för visitkortsfotografierFmk 4:50 till högre priser Eric Sundström.
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexanders . 52. Telef. 1278. Helsingfors.
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J. C. M_EXMONTAN
Innehafvare:E.Nyberg.

diner & Spirituösa.

IKongl. Karolinska Institutets §
© Bakteriologiska Laboratorium. O

På begäran af Tandläkaren Herr A.
Vf Lenhardtson har jagundersöktett afhonom Yr
tj sammansatt munvatten, kalladt QJ
O Albin Lenhardtsons Q
G STOMATOL Oq\ och får häröfver afgifva följande intyg:

1. Lösningen äropalfärgad och till reak-
Yr tionen svagt alkalisk. Jr
Q/ 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen QÄ ic/ce giftigt. Ä
3C 3. Den förhindrarunder entidafminst affcj %£ timmar syrebildning imjölk. \34. den värkar upphörandeellerhögst
3t väsentligt hämmande af förruttnelse- 3cO prosesser. Q
/S 5. Den dödar kolerabahterierpå 1/2
3C minut samt tyfsldfeberns,difterins och Sr
fe/ rosfeberns bakterie på omkring 1 minut,

6 Den dödar utspädd med 2 delar
3C vatten kolerabakterierpå mindre änlml- Vf
V/ nut,rosfeberns och difterinsbakteriepåmin-

dre än 2 minuter samt tyfsidfeberns bakterie j?H
3t på 3 minuter. 3C
V/ Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet v/sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildning octi för- f\w ruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk- v/domsbildande bakterier,somdärstädes kunna förekomma, f\\J måste jag på det högsta hos allmänheten förorda wdess bruk.

Att det samma äfvensom yttremedel imånga hän- t/seende börägaen vidsträckt användning framgår osökt >"\W/ af dess ofvan anfördastarkt bakteriedödandevärkan. U
Stockholm, den 6 April 1895. (.%

O IBMW* ilAail^i Qt«j Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet f&

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

0>

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 JEriksg-atan 14 Tel. 92

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

Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

ofinierade.
Firmatryck utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat 15.

Avg. Ludv. EartwalL
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alosindorsg. 26.
Telefon 169.

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

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

Modernaryscher,spetsar,
band, sidentyg, crépe

m. m.

ytterst billigt
hos Firma

H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan9,

K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial:Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebek.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tv&l.
Huste nicbt.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

HOTEL ZE_C JL _L_E ___=-
Söndagen den 28 Februari Måndagen den 1 Mars Tisdagen den 2 Mars

programprogram program 1. Barataria-Mar.ch Sullivan.
1. Carmen-Marsch Bizet. 2. Faschingskinder, Walzer ZiehrerUnter dem Doppeladler,Marsch. .F. Wagner.2. Tres Jolies, Walzer Waldteufel.

Valerie-Walzer 3. Ouverture zur Oper „Fra Diavolo" AuberC. Linke.3. Heimliche Liebe, Gavotte Besch, 4. Die Miihle im Schwarzwalde. Cha-Meditation Bach-Gounod,4. Introduktion u. Duett a. d. Oper. rakterstiickVioletta, Polka franc. Strauss, Eilenberg,
„Traviata" Verdi,

5. Traumbilder-Fantasie LumbyeOuverture zu dem Schauspiele5. Lebenslustig, Polka franc. PhilipFahrbach,
„Der Sonnwendhof" 6. Potpourri nach Motivendes Balet-Titl,

6. Potpourri nach Motiven der Ope-
Declaration damour, Chanson . .Messerschmidt, tes „Die Puppenfee" Bayer,

rette „Boccaccio" F. v. Suppé,
Paus_E* st xx _=>

j~* e. la st 7. Wiener Couplets, Quadrille Ed. W. StraussOuverture zu „Dichter & Bauer" .Fr. v. Suppé, 8. Die Schmiede im Walde, Charakter-Herold, Goldelse, Polka mazur. Richter7. Ouverture /ur Oper. ,Xampr^^^^^^H
8. Intermezzo a. d. Ballette „Naila" stuck MichaelisLoin du bal, Intermezzo Gillet.
9. Frauenherz, Polka mazur. Joh. Strauss, Wiener Volksmusik a) Nachts, b) Morgen, c) amBache, d)Morgengebet,

e) In der Schmiede.10. Potpourri nach Motiven der Oper. Puppenfee, Walzer J. Bayer. 9. Ehestandsfreuden, Scherzpolka JosefPollak,
„Faust" Gounod, Rasch wie der Blitz,Polka schnell. 10. Rundum denStefansthurm,Potpourri Gisser.11. An der schönen blauen Dona, Walzer Joh. Strauss a. d. Operette Der arme Jo- 11. Lustige Briider, Walzer Vollstedt.12. Klatsch, Polka schnell PhilipFahrbach, nathan C. Millöcker, 12. Em flotter Studio, Marsch. . . Philipp Fahrbach.

Absolut kemiskt rent, fritt från alla för hälsanskadligabeståndsdelar, aro-matiskt och välsmakande har för sin utmärkta kvalité och fina arom till-vunnit sig allmänt erkännande, och har å senaste hygieniska och världsut-ställningar erhållit de högstautmärkelser.
Största garanti för ren oförfalskad vara, säljes ioriginal förpackningpr
Va» 7io' V_> Va kil°-

Obs.! Netto vigt!!
ParakanSalak Tee lämnar den största garanti, ty hvarje köpare äffer
rätt att, kostnadsfritt låta undersöka dess äkthet å härvarande kemiska la-boratorium.

MARI,
Q-e__«ra___g-e__.t för __.!

Parakan Salak Tee
ifrån Parakan Salak Tee Onderneming, Java, Assam.

Parakan Salak Tee ar:
3) iXta

rr,
F?Z?h?? .Salak Tee erhålles endast genom undertecknads parti-återförsMjfre8 Jnmg "EsPlanadSata» 37 och hos nedanstående

N. Koehtomoff.
K. M. Brondin,
N. A. Turden.
A. Johansson.
A. Holmström.
Gr. A. Isaksson.
K. G. Jalonen.

_.*_?. Dahlgren.
A. E. Isaksson.
K. E. Wassholm.
P. Jääskeläinen.
E. Lönnberg.

Er. Nyman. J.F,LunLK. G-. Ohman. Verner Hedberg.E. V Efholen. Hjelt & Lindgren.
A t. t.

"^ Hyvärinen.
A. V Henriksson. F. E. Sundell.C Antson. A. Silvo.Hfors Allm. Konsumtionsför.butiker.

S. Johansson.
Fru Laurei. s

ohi^e.
'3-__la._i._L <_fe X_3rssla.2_.cL.

ÅflVfifat I(ITTIM \Wt VieeharadShÖfdinjST, I° r Juri(liska och aMrsuppdrag; köper och säljer aktierilUfUJ_UI UUllll U T illlJjUUllU, Helsingfors Alexander.»tan l?« *_> !. vard<>Papper; ombesörjer patentansökningar och registre._________ K Aiexande1Sgatan N.o 52 „„., af varumärkeu mnUai „ch £ *


