
C.FHIT A IVT å« LIFFORSÄKRINGS AKTIEBOLAG I STETTIN Ferd Staflier.M-- MM> ITJL M JM __l. _____ Generalagentur förFinland, .Richardsgatan 2. A C X IX. VJ l<X XXX ._; X.

<
o

10 penni.

ogram~<3slaået^
Tidning för Helsingfors t»

(0__
o"—Teatrar och Konserter. 1

/_tad\
■ /€EHTRAI\
/ __-■_.__. \
/ Varmlufts- o \/ Basängbad Rekommenderas. \ Q)Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 72. Onsdagen den 17 Februari.

DANIEL NYBLIN, FOTOGE AF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 17 Februari 1897

kl. 7,30 e. m
För 4:de gången

Förkronan.
Skådespel på vers i5 akter af Francois Coppée

Öfversättning af grefve Carl Snoilsky.

(Kostymer från Verch & ElothowiBerlin, dekorationer
från GråbowiStockholmoch A.BiuttalaiHelsingfors.)

Personerna
Stefan, biskop och konung öfver

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

Urshemlige agent,förklädd
till zigenaren Benko Hr Lindroth

Hr Lindh.
Hr Hansson.
Hr Wetzer.

Ourosch, veteran
Lazar, soldat .
En vaktpost. .
En getherde. . ,
En turkisk fånge
En officer . . . ,

Hr Enström.
Hr Wetzer.
Hr Beckman.
Frk Holmlund,
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Basilea, furst Mikaels gemål
Militza Fru Riégo.

Frk Paldani.
Frk Grönberg.
Frk Gerasimowitsch,

Anna, dotter till Ourosch
Sofia, sångerska....
Alexis, page

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

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. IO,3o e. m

„bkäne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontorff^«ME^° B

MiddÄsert H«t e 1 IJmp
från ki. 3 e. m. Mtcmr åchwalben.

-4~»

Kl? Q4_.l_lk M __/_. FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -jr\r\nnr\f^ T_> ATT!. JCi. OtaillDerÉr Andra Ateliern4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). Jb UTUCxKAJb.Q Helsingfors, Alexandersg-atan17. w__-wv_.-i.w __._____..
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Frans Schubert,
(Se texten å 2:dra sidan.)

SUOftl. TEAATTERI.
Keskiviikkona Helmik. 17 p. 1897.

Rouva Lilli Kajanus'en, herra Robert Ka-
janusen ja soitannon-ystävien sekä
Filharmoonillisen seuran orkesterin

suosiolliseila avulla
näytellään

Kyypron prin_ses_4a.
(Prinsessan af Cypern.)

4-näytöksinensatunäytelmä. Kirjoittanut Z. Topelius
Säveltänyt F. Pacius.

Henkilöt;
Emil Ealck,Chrysandros, Kyypron kuningas^

Chryseis, hanen tyttärensä,Suomn-Jlaisten Kyllikki Katri ifautii^^^BAnemotis (Tuulikki)1 f»)
Lydia \ Chryseiin JSirkka Hertzberg
Dafne j neitsyjä jHilma Tähtinen.
Naidion J (.Lyydi Kängas.
Medon, kuninkaan sotapäällikkö .Axel Ahlberg.
Megapontos, kuninkaan yli-juoman-

laskija TaaviPesonen.
Lemminkäinen Kaarle Halme.
Tiera, hanen asekumppaninsa . .Hemmo Kallio..
Helka, hanen äitinsä Olga Salo
Ainikki, hanen sisarensa.....Maria Rangman.
Tuoni EmilFalck.
Panu Oskari Salo.
Aallotar Olga Leino.
Ilmatar MimmiLähteenoja
Irnen 1 (Sirkka Hertzberg.
2:nen VWellamontytär <^Hilma Tähtinen.
3:mas J (Helmi Talas.
Ulappalan sokea paimen Otto Närhi.
Lappalainen orja lisakki Lattu.
Kyyprolaisiasotamiehiä. Tyttöjen ja nuorokaisten

kuoro.
Paikka:ensinKyypro, sittenKaukoniemiSuomessa,

viimeinäärimmäinen Pohjola.
Aik a:määräämätön
) Anemotis LilliKajanus.

1
a\

Kaisaniemi
Värdshus.M
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6. A. Wiekstråm!
1897.

J. H. WICKELS
tiraårm.

ARRAKS PUNSCH,
Prishelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid utställ-
ningen iBordeaux 1895.

§ Magasin du Nord.
Största specialaffär ilandet för:

Q
—

>"■& Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar.";«
—

3C Ylletyger af alla arter förBal-, Visit- och Promenaddräk-
v/ ter, Damkappor,Pelleriner Jaquettes m.m.

8 j\lädnings c§ Kappskrädderi
få% under framstående ledning.

ÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
TT______S_x.

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

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis„vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter
Specialité: CRAVATTER.
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tffe~ll_^_ V Fotograf STJNBSTB9MS annons"-K» S5_J " a andraa tredje sidorna.
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°l^i^ FörstaKyska Rrandförsäkringsbolaget G^|f
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen.

_E__L<_>___.tc_»x* __i_r_ Magasinsgatan__»_"_ o1.

G. Tahfs === Oskar Fröberg. __==■ A. W. EKLUND & C:o
Telefon 231 Telefon 231

Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager af& Tricotva^uaffär Specialaffär för

PORTMONNÄER Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT.

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

SKOAFFÄR.
Försäljning af

Cognac, Rom o. Likörer
underkläder.

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

XJnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren-

0. Henriksgatan N:o 3.
Störstaiager af inhemskaskodon.Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

C. P. BY8118AHI P 11Portrat
'otografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
ter ivisitkortsformat a 6 mk. pr duss. .Catanis bus.)

Ylle-
Kaserngatan 46.

billigapriser.

Perssons Svenska Stickmaskiner,

ULLGARN irikt urval
Zeflr- & Kastorgarn, Macramé, Virkgarn,

Fiskgarn, Märktråd, Rulltråd, Nålar till alla
slags stickmaskiner, Barnkostymei, tröjor,
Strumpor,Damasker,Vantar etc.

Beställningar på all slags maskinstick
ning emottages

Mikaelsgatan 2. Telefon 1332

Th. Neovius.



HARALD WASASTJERNAS Biomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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I JULIUS SJÖGREN i

Mikaelsgatan4, Centrals hus.

Ylle^ och Mkofvaruaffär.l
VäJsorteradt lager. Billiga prjse]^_̂_

VESBavs__aßaHaHSß_P__._3__l_j_.M__K^l_HKi_l

S_********Ä ***£*_____.****_._.**££*_._. SJ
Restaurant CATANI

imm rekommenderar i****

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

Ostende ostron inkomma hvarje vecka!

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968.

Beställningar emottagas

I:sta Klass \

(Badinrättning
Wladimtrsg-atan 32. /

J. IV. Engberg,

Brandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor

Äbo— Helsingfors Uleåbi /g

Mikaelsgatan 11)

Rover— Cieveland— Styria
(England) (Amerika) (Österrike)
utmärkta och berömda

velocipeder.
Magnifika Haapavesi, Torneå och Kajana

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 Jdem idet skick en skida lämplig förI
sitt ändamål nödvändigtvis bör ha.

Filharmoniska Sällskapet.

Torsdagen den 18 Februari 1897

SINFONI-ROffIfSERT.
-«-""+-

Carl Jacobsen & C:o.
F, Maury),

Humbers ooh Progress
förstklassiga

VELOCIPEDER

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

In- och utländska tidningar och tidskrifter.
Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackraste

illustrerade tidskrift. — Tilskueren. —
Finsk Tidskrift,

Hagelstams bokhandels
FILIAL

Unionsgatan 41. Invid Långa'lbron.
Fullständig bok- och Pappershandel,

Hagelstams konsthandel.
N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)

Taflor, antika möbel,all slags konstindustri

Iperakållaren. itiidda

R. Faltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Mcderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

0\ (feMÉ^s)I f^r^7ff**^f rSjk

I Endast god kvalitet!
QotumGia!

m> i&Cartjoråi
StoeversWSreiJ!

Ärtnur Bergström.
m #Helsingfors

Central-Passagen "
s- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti och minut afendast äktautländska
VIN fiR &

SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.
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Godt material,
omsoi'_t,sfiilll arbete.
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Frans Schubert

1797-1897

För hundra år sedan, den sista ja-
nuari, föddes till världen, sångens ma-
stare, den snillrike tondiktaren Fr_nö
Schubert. Med anledning af detta hun-
draärsminne har ihela musikvärlden
fester öch konserter gifvits där Schu-
berts härliga tonskapelser utförts. Äf-
ven hos oss gaf, som kändt, såväl fil-
harmoniska sällskapets orkester, som
ock musikföreningen hvar sin konsert
för att hylla minnet af den sinnrike
tonsättaren.

Särskildt i vår tid är framkallandet
af Schuberts minne berätugadt och läro-
rikt. Isamma män som den närva-
rande värksamheten itonkonstens tjänst
visar en rådande brist på snillets in-
spiration, och detta ej minstpå sångens
område, är det glädjande för ett sant

musikaliskt sinne att få vända blicken
frän nutidens nebulosor af kaotisk dim-
massa till en klart strålande stjärna af
första ordningen på konstens himmel,
sådan som „sångens konung" Fran~

Schubert. Men icke blott på den vo-
kala, äfven på den instrumentala mu-
sikens område var Schubert en härskare
med Guds nåde, såsom han visat allt
ifrån sin storslagna C-dur-symfoni och
andra kammarmusikvärk ända till de
'örtjusande „Moments musicales" och
„lu_promptus", som äro eller borde ut-
_;.ra en af de bästa skatterna ihvarje
pianists musikbibliotek.
,Robert Schumahn, dén store beun-

draren af Frans Schubert, hans genia-
liske konstbroder, och som tio år efter
dennes död genom framförandet af hans
C-dur- symfoniriktade uppmärksamheten
på värdet af Schuberts instrumental-
musik,yttrar också medafseende härpå:
,Om älven Schubert isina sånger kan-
ske visar sig ännu originellare än i
sina instrumentalkompositioner, skatta
vi dessa såsom rent musikaliska och i
sig sjålfständiga lika högt. Han har
toner lör de finaste känslostämningar
och tankar, ja för lefnadsförhållanden
och tilldragelser. Så tusenfaldig som
mänsklig diktan och traktan gestaltar
sig, sä mångskiftande är Schuberts
musik. Ban var den främste efter
Beethoven, den som, dödsfiende till allt
filisteri, skapade musik i detta ords
högsta mening."

Det är ofta stora snillens lottatt få
vandra törnbeströddavägar, icke eller
föga förstådda af sin samtid. Frans
Schubert fick också erfara detta. Sä
länge hans korta jordiska bana varade,
kom honom en knapp lön till del. In-
tet af det goda, som ödet kastar sina
utvalda i skötet,hvarken guld eller ära
eller lefnad.lycka, beskärdes honom.
Mängdens bifall och de stores gunst
gåfvos ej till gengäld för hans suilles
_;åfvor. Fattig som han kom till värl-
den lämnade han den. Hvad som för
honom låg mellan vaggan och grafven
var en hård kamp med en ständig nöd,
om också hans lyckliga naturelsom ett
barn af det glada, sorglösa Wien, och
gudagnistan inom honom lättade hans
väg och spred ljus öfver den. Obe-
märkt af världen gick han genom lif-
vet; endast för sin egen lust sjöng
han som fågeln iluften, emedan han
ej kunde annat, till dess döden bjöd
honom tystnad och världen miste ho-
nom, innan den ännu viste, hvad den
i honom ägt
Iett följande nummer skola vi med-

dela en redogörelse af Frans Schuberts
korta men minnesrika lefnad.

-«^»+-

Notiser
Massenets omarbetade opera

„Don Cezar de Bazano", hvars par-
titur på sin tid gick förloradtvid Opera
Oomiques iParis brand, har mottagits
med bifall å Monnaie teatern iBrii.sel.

— Det italienska
— „Schi!lerpri-

set". Berliner Tageblatts korrespon-
dent iRom skrifver under denna ru-
brik: Äfven vi hafva, om ock blott
en miniatyr, en prisaffär af dramatisk
karaktär. Undervisningsministeriet hade
nämligen äfveniår liksom hittils hvarje
år utfäst ett pris om 3,000 francs,
hvilket skulle tilldelas de bästa iRom,
Florens och en annan italiensk stad
uppförda moderna skådespel. Nu kon-
kurrerade, som enda stycke, endastRo-
bert Braccos „{nfedele",hvilket (såsom
det säges, „såsom varande omoraliskt")
förkastades af juryn. Det dramatiska
priset kom i följd däraf öfverhufvud
icke till utdelning. .Däremot var detta
fallet med det af Baccelli stiftade tra-
gedipriset pä 1,000 francs, hvars ena

Eric MuiidströiFis
Fotografiatelier,

Fabiansgatan27, hörnet af Norra Esplanadgatan,isamma hus som Nordiska B<
tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder ideras fordringar på ett f»1
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AXEL _P InJL€IR _E _¥ Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1888.

i! #Fransk Lifförsäkrinbsgolaget
Velociped-Pepét. LUR B Al NE,Ständigt ett .älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

mr Velocipeder. ~m
Velocipedtillbehör af alla slag. Största

reparationsverkstad ilandet.
John Tourunen & C:o.

Helsingfors, Norra Esplanadgatan N:o 41

Finska

Wj^^mM /s~

0* Frcs. (g»g| Garantifonden: 98 miljoner Frcs. JI
äj* Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- f^-s*» ringar af alla slag. Genom samarbetemed -ÖS'
|5)) sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- wjg
j»»v baiiie et la Seine beviljas de försäkrade vid «a
*§?? sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
|28) hvilka fullkomligt säkerställa såväldeu för- (gg

säkrade och hans familj, som ock de per- få&söner, med hvilka han stär iaifärsförbin-
öj)) delse för den oundvikliga förlust, som en (ra|
>Ry sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- /jgjyff' leren olyckshändelsemedföra. Bolagetefter-
S>ö) skänker nämligen, såsom allmänt bekant, (gg
05j, premierna för hela sjukdomstiden och utbe- /a«^ talar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-
»8) lig och resten vid dödsfall. (gg
gjv Bolaget L'Urbaines försäkringar äro /f^'§*' därför särskildt att rekommendera för her-
|§)) rar affärsmän, dä det gäller att säkerställa (gg
gsv större affärsföretag genom lifförsäkring, ,g»

emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- jm^
(sö) samma störingar svårare sjukdomsfall all- (Kg
flfty tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- rf>&

ges- och förlagsmanstora förluster. -v®
|g§) För dessaväsentliga fördelarerfordras (fé|
gwv icke några extra premier utan endast att
]gr^ den försäkrade afstår från den årliga vinst-

gjjv Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1 /*»

# oar/ 00/1 fffinorring. S
-=»y -__!

Järnsängsfabriken,
EndaSpecialfabrik iFinland for
Järnsängar Madrasser.
Betydligtbilligareän de utländska,

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexand-rsgatan 50.

EMIL REHNBERG
OBS.! Fallständiggaranti.

n <He fasiigfors va )F1 _s
prima byktvål

finnes hos alla välförsedda handlande
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jA^a Ilindholm
Tapisseriaffär.

Alexandersg.T. ■__.. 838.

OBS.! Enda specialaffär

JE. Löfber^.
Tyghandel.

11Brunsgatan 11
stort tygsortiment, billiga priser!

Välgjorta,__*TD©t©l

§®

hälft tillföllAlbinis „Vindicidie Varo",
den andra Galletis „Savonarola". En
mention bonorableerhöllodessutom fyra
sorgespel: Manginis „Bonifacius VIII",
Janfrauts „Julia", Ondlis „Ezzelino"
och Soldanos „Canossa". Inalles täf-
lade 64 sorgespel, af hvilka dock en-
dast 10 kommo fram. till den slutliga
täflingen. Båda prisen komma för öf-
rigt enligt förljudande att afskaffas.

—
Till firande af 25-åriga jubi-

leet af tyska sceniska artisternas för-
bund i Weimar egde å därvarandehof-
teater en festföreställning rum af By-
rons „Manfred" med musik af Robeit
Schumann. Stort bifall väckte titelrol-
len, innehafvare drr Wtilluer. Äfven
hofkapellets utmärkta prestasion under
B. Stavenhagens ledning höjde feststäm-
ningen ofantligt. Förbundets äldste he-
dersledamot Friedrich Haase, öfverläm-
nade till detsamma en gäfva af 5,000
mark.

— A StadttheateriHallebar Clara
elegier skördatstora framgångar iGrill-
parzers „Medea" och Schillers „Braut

von Messina". Den afhenne författade
farsen „Furcht vor der Schwiegermut-
ter" slog utomordentligt anpå publiken.

— Enny fars „DerweisseHirsch"
af Karl Pander rönte ett välvilligt mot-
tagande å Residenztheater iWiesbaden.

— A Teatro lirico internazionale
iMilano har tvåakts operan „Phryne''
af Saint-Saéns, libretton af Aragé de
Lassus, endastuppnått ensuccés d'estime.

— A Stadttheater iElberfeld har
uppförts ett nytt fyraakts skådespel
„Scherben" af Eluard Lucas och rönt
liflig anklang.

—
Å Deutsches Volkstheater i

Prag har det nya dramat af O. F.
G.nsichen „Das Gewissen'1,bearbetning
efter O.Ludwigs novell „ZwiscEenHim-
mel und Erde" gifvits för första gån-
gen utan att röna synnerlig framgång

—
A Stadttheater iBreslau ha

uppfört, operorna „Euoch Arden" af
R. Reimann och Bizets „Djamileh".
Endast den sistnämnda rönte lifligare
bifall.

—
IJassy har nyligen öppnats den

nyuppfördaNationaltheateru.

-«-K

Ett och annat.
Mademoiselle Rachel hade endag år^ 1846 inbjudit Alfred deMusset till middag hos sig. De andra

gästerna tillhörde den finaste societete-
ten och alla voro rika. Under midda-
gens lopp gjorde värdinnans granne till
vänster en anmärkning öfver en myk-ket vacker ring, som hon bar på fing-
ret. Man beundrade den allmänt ochhvar och en höll ett loftal öfver den-
samma

Nåväl, mina herrar, sade mademoi-selle Rachel, efter som ni tycker sånycket om ringen skall jag auktionera
bort honom. Huru mycket bjuda ni?

En af gästerna bjuder 500 francs,
en annan 1,000, en tredje 1,500. Inom
ett par ögonblick ha anbuden stigit till
3,000 francs.

Och ni, min käre skald, frågade Ra-
chel, hvad bjuder ni?

Mitt hjärta, svarade Alfred de Mus-

Välan, ringen tillhör er
Rachel tog värkligen af sig ringen

och kastade den i skaldens glas. Då
de stego upp frän bordet ville Musset,
som ansåg att skämtet räckt tillräck-
ligt länge, ätergifva densamma. Men
Rachel var obeveklig.

Det är icke något skämt, sade hon.
Ni har gifvit mig ert hjärta, och det
säljer jag icke för hundratusen francs.
Köpet är afslutadt och kan ej gå till-
baka.

-+"■-"*-

Tio 2_r_.a,rl_z om dagea kunna lätt förtjänasge

nom att sälja visitkort från John Fröberg, fiti-
spång Sverige. Begär profver!
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G. W. RELANDER,
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order.till landsorten omgå-
ende prisen städse

billigast.,W____el___sg'. 3_T:o 4.
Telefon 1803.

Pomkrini Doo.iiir.-I Den som afskyr Z^SLSt^UdlllUiUll ncoiaUidOi. "* °ppsä"s *rr"'° tsr,n ""EcXeiBI_=för-
Tele:— — —

■

H.öl__.

Jacob «_^cinhcs
Hemgj. Papgrosser

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.
ler förargas åt att dörrarej
återvinna sinnesro genomatt
s af
rfullgrardinsfabrik.
!fo__ 1581.

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan 9.
Butik Älexandersgatan 46

Centrals hus
Rekommenderar sina priabelönta

tillvärkningar iparti och miunt till
billigaste priser. ÅterförsLljare er-
hålla högrabatt. Order frän lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

Annonsera

„^rogram-^laéeV l
_>nnosernan ytterst billiga, särskildt om do'ta

gas för längre tid.

/Mc / HvarJe annonsör får sig flLQ fUC/d.. tidningen hemsand wt/0"

4- Orätts. -4^—

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

Försumma ej att annonsera så länga
några lediga platser ännu

äterstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

s^

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

GLASfIANDELN
Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot Jernvägsstationen

BSPLANAD-KAPELLEr.
Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska oclißhenska
viner m. m.

a 75 p. per seidel (Schoppen).

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2,50

Malé du JVtftrd
Sofieg-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.

Ansiktsmassage
med ånga och massage rengöres^hudenfrån finnar
pormaskar, kylskador etc.

MflninirP (Handens och naglarnes vård och

Agnes Johannsen,
Mikaelsg. 1.Entresol ing. tr.porten Telef. 83,

il_M_i_é-S-jJ-----_J__-_ill ;'k^d i 1 n\a ».Ii rl.n_i.ta <I.K«.lalion ....nmal... h a|.|>a.al.t. , I ,|...

Ils*kt arbete. Pris för visitkortsfotografier Fmk 4-r 50 till högre priser.

dtPa larar.
stämplade med firma ad-
ress i bransch levere-

ras af

Helsingfors
Rullgardinsfa rik

Telefon 15 81

Eric Sundström.
Fmbiansgatan 27-

m

c/3
3*.

C <
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"»-*

iKongl. Karolinsk Institutetsi
© Bakteriologiska^Laboratorium. O

På begäran af Tandläkaren Herr A.
af Lenhardtson har jagundersöktett af honom Jjjf

sammansatt munvatten, kalladt G/
ra Albin Lenhardtsons Q5 STOMATOL G

och får häröfver afgifva följande intyg:
1. Lösningen är opalfärgad och till reak-

af tionen svagt alkalisk. Yr
2. Den värkar nedförd i tarmkanalen QJÄ ic/ce giftigt. Ä

3Jf 3. Den förhindrar under entidafminst jf
24 timmar syrebildning imjölk.

(?) 4. den värkar upphörande ellerhögst
af väsentligt hämmande af förruttueise- ar

5. Den dödar kolerabakterierpä 1/2 /R
3t minut samt tyfsidfeberns,difterins och 3Törosfeberns bakterie på omkring iminut,
{!} 6 Den dödar utspädd med '2 delar
2C vatten kolerabakterierpå mindre änlml- af
_/ nut, rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin-
f\ dre än 2minuter samt tyfsidfeberns bakterie jfa
af på 3 minuter. 3C
\j/ _ Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medhrt V^sålunda eger förmågaatt upphäfva syrebildning och för-
\J ruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk- %&domsbildande bakterier, somdärstädes kunna förekomma,
\J måste jag på det högsta hos allmänheten förorda \^dess bruk. f\\J Att det samma äfvensom yttremedel imångahän- w/#^ seende börägaen vidsträckt användningframgår osökt
V# af dess ofvan anfördastarkt bakteriedödande värkan. W

Stockholm, den 6 April 1895.o iiisi^aii^i o
g»l Med. Dr.,Docentibakteriologi vid Karolinska Institutet fi\

CD

crq
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J. C. MiEXMONTAN
Innehar,are:E. Nyberg.

diner é Spirituösa.
Aktiebolaget Helsingfors Apotekares Ångbokbinderi Fabriken FENIX

ii§ibigi gmila(i 14 Briks âtan14 Tel 92
J U.*.._i_i__<!_SW_! Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt, Bokbinderi,Kar-Helsingfors tonage & Askfabrik, Atelier för plansch-& kartupp

AlexandersgatanN:0 11. fodring, Reklamskyltar m. m,

Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade,

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat15.

Avg. MiHartwa:
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alezudersg. 26.
Telefon 169.

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

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52.
Helsingfors.

Moderna rucher,spetsar,
band, sidentyg, crépe

m. m.

ytterst billigt

hos Firma

H. EILMIN.
9 Alexandersgatan 9.

K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebck.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Brjörkhalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller,
Fellows Syrup.

HOTEL _EC JL _L/£ _P_
Onsdagen den 17 Februari

program
1. Habt acht!rechtsg'schaut!Marsch Muller
2. Faschlngskinder, Walzer C, M. Ziehrer.
3. Zigeunerchor a. d. Oper „Trovatore"Verdi,
4. Liebesbrief, Polka franc C. M, Ziehrer
5. Ouverture zur Operette „Flotte

Bursche" Pr. v. Suppé
6. a) Volksliedchen1;Streichquartette Komszak

b) Märchen J

__P Sk, IX s

i. Kinzugsmaisch a. d. Oper „Tann-
häiiser" Wagner

8. An der Wolga, Polka mazur Joh. Strauss

9. Mexikanisches Ständchen Langay
Fischer10. Melodien-Album, Potpourri
Czibulka.11. Dentsche Märchen, Walzer

12. Per Schnellzug, Galopp Sechtei

KONSERV KAFFE.
Härmed få vi tillkännagifva,att vi åt Herr Karl Göhle Helsingfors öf-

verlämnat vår generalagentur förFinland.
Vi tillåta oss göraden ärade allmänheten uppmärksam påvårtKonserv

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 (tillsvidare13 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 följd af sin hygrosco-

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

K AJEtJL
G-enera.lpj g-eaa.

-

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

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

En vidare fördel är 20 procent kapitalbesparing vid inköp af rostadt
kaffe. Råkaffe innehåller en stormängdvattenoch andra,beståndsdelar,hvilka
alla försvinna vid bränningen och förminskavigten.

Karl Göhle. K.M. Brondin. Rob. Holmqvist, K. G. Öhman.
Parakan Salak Tee but. Passagen. Annes-. 20. Skilnaden 2.

N. Esplanadg. 37.
Axel Pihlgren. E. V. Etholen. N. Pletschikoff. Alex. Johansson. Th. Holmström,
Fabiansg.14. Kyrkog. 10. S. Esplanadg. 4. V. Henriksg.l2. 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. 6. fören. butiker.
ÖHJLE.

för __Ti:_il__,_r_._r__

4. Unter 4 Augen, Polka mazur

y k

10. Potpourri, nach Motiven der Ope
rette „Boccaccio"

Direktion Marie Pollak Kl. G'sichten a. d. Wiener Walde,
Walzer

12. Circns-Galopp

Frihavns Kaffebraenderiet Kjöbenhamn (S. Bonnevie Lorentzen)

Echl

Bolzagni
Hlelmesberger,

Verdi.

I.Bäver

Czibulka.
Gillet.
C. M. Ziehrer

Suppé

Joh. Strauss
Richter.

Torsdagen den 18 Februari

program
1. Pepi-Marsch
2. Freut euch des Lebens, Walzer . Joh. Strauss
3. Gavotte

5. Introduktion u Duett a. d. Oper
„Traviata"

6. Potpourri. nach Motiven des Bal-

lettes „Die Puppenfee"

7. Ouverture, zur Oper „Wilhelm Tell" Rossini.
8. a) Llebestraum nach dem Balle,

Intermezzo
b) Loin du bal, Intermezzo

9. Schneldig, Polka franc

__=»€_%__£_«

Advokat JOHN SMLJOM „,ylrhTTöff^„r<.Ät__s*__j3__s surAU T UMLI UUll11 U!UllJJUUIIU, Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 rtwr af varumärken PtoU__,Ch de flesta andra land.


