
C_l_lllVf Alf 4(( LIFFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAG I STETTIN Ferd StameT.;«.** J!i ■■_-. IYJ-L im _l_H -B. ■_____ Generalagentur förFinland, ftichardsgatan 2. JT C 1U. VJ tCt J-li. -_> i..
10 penni.

■z mTrogram~&taåef^ 5
►»Tidning för Helsingforscs IKaisaniemi

■g Värdshus, f=
„___ sTeatrar och Konserter./Bad\

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

r-l-
CD—

*.
SMIKaisaniemen

■__& Ravintola 7=
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. å^^k^WwmtrEim

_ *
o 2

C(_'*H

op
O .
„ Onsdagen den 3 Mars. 1897.N:o 78.
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Grundadt "■}.ZL" ■*■
år 1827

* WfÄl Hyska Brandförsäkrjngsbolaget
liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen.Billigaste premier. Snabb och

Telefon 231.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 3 Mars 1897

kl. 7,30 e. m

Abonnement N:o 18.
För l:sta gången

Älskog.
Skådespeli8 akterafArthur Schnitzler. Öfversättning.

Personerna

Hans Weiring, musiker Hr Eiégo.

Christine, hans dotter Frk Holmlund

Mizi Schlager, modist Frk Paldani

Frk GerasimowitschKatharina Binder

Lina, hennes dotter
Fritz Lobheimer Hr Berlin

Theodor Kaiser Hr Wetzer,

En herre Hr Lindroth

Handlingen. försiggåriWien

Tiden den närvarande

Börjas kl. 7,3. och slutas omkr. kl. 10 e. m

Peder Nansen
Så här ser han ut, den unge danske skalden,

hvars arbeten „Julies dagbok" och „Maria" på sin
tid väckte så stort uppseende både på grund af
författarens briljanta stil som kanske än mera ge-
nom ämnets bohémartade beskaffenhet.

Han förefaller ju som en rätt hygglig UDg man
och als icke farlig, icke sant?— < agg», i

HH^!f Fotograf SUNDSTRÖMS annons-IF -Bl» .5 " å andra a tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Maalisk. 3 p. 1897.

Ha Aalberg-Uexkull-Giillenbandln
vierailunäytäntönä

näytellään

Erotasaii pois.
(Divonpons)

3-näytöksinenkomedia. KirjoittanutVictorienSardou
ja Emil de Najac. Suomentanut Niilo Sala.

Henkilöt

Adolf Lindfors
Des l'i iiiiilli 1 ni i, i 11 1 1 1 i

mies, H
Ådhémarde Oratignon, valtionj

metsäintarkastaja,25— 30H
vuotias Knut WeckmanH

De Clavignac, 40—45 vuotias.Kaarle Halme.I
Bafourdin Emil Falck. ■
Jamarot, poliskomisarius . .Eino Salmela.
fiasti.ii, palvelija Aleksis Bautio.M\
Joseph, ravintolanvahtimestari TaaviPesonen.I
Cyprienne, Des Prunellesin H

vaimo, 25 vuotias . . . *) — — — — H
Kouva de Brionne, nuori leski .KatriRautio. H
Kouva de Valfontaine . . .Mimmy Leino.I
Ncili de Lusignan Olga Salo. |
Joscpha, kamarineitsyt . . .Mimmi Lähteenoja
Viinuri. . HemmoKallio.
Talonvartija IsakkiLattu.

Kaksi poliisia,
Nykyaikana Eeimisissä.

*) Cyprienne Ida Aalberg-Uexkull-Gullenband

Ovet avataan k:lo 7. Näytöntöaikaak:lo V2B
ja loppuu k:lo 1f211.

„Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontor,y^ffiSE£ :-0 B

M-^
Allad

i
agar + Hotel Kamp A^

AUft
1

dag,lr iMiddagskonsert c*. « e ir
K Aftonkonsert

från ki. 3 e. m. Wiener Gchwalben. från kl. 8 e. m.
K -171 «_-.___ °

I__ "l I__ FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParts.) t?./"\ m_f% _P1Ti A T__. JU.. Ot.aillDSrS' Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). J_< \J ±U VTJtt -Å. -T.n-»w«^xxah_.v/x £, Helsingfors, Alexandersgatan17. .". w ___ w >__.__. v __.__.
___ .

J. H. WICKELS
WlEk______.

AMAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplömed'honneur) vidutställ-
ningeniBordeaux 1895.

Magasin du Nord. g
Största specialaffär ilandet för:— >"" Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar."><—

Q
Ylletyger af alla arter förBal-f Visit- och Promenaddrälc-3C

ter, Damkappor,Pelleriner Jaquettes m.m. v/

Xfädnings <% Xpppskrädderi X
I under framstående ledning;. f\
»0000000000000000000000000

AXEL PÅLMROOS

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

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

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

Specialaffär för

PORTMONNÄER

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

C. P. BYIIIBAH

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

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

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

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

VI-rxetffäx.
Lager af fina äkta Vinerj

Cognac, Likörer& Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis _ vis Föjceningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter.
Specialité: CR.AVATTER.

Telefon 231

Generalagent Jör pnlancl

Claes & Flentjes
Sioéa ooR Billiga

Fil-velocipeder
Mikaelsgatan 2. Telefon 1332

Ch. Jfeovius.
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Kontor _NT. Magasinsgatan_C_T:o 1.
Oskar Fröberg. -_-__-

Kaserngatan

OCH
BLOMSTERKORT.

TJnionsgatan N:o 17.
Hjelt & Lindgren-

Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
Porträtterivisitkortsformat å- 6 mk.pr duss. (TJatanis hus.)
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

Filharmoniska Sällskapetsl____E__E__l--_iEl^E____ _!____E______lBaß_iE_____iEl-.__ __K.. I.

JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

Ylle^ och frikofvaruaffär.|
1 Välsorteradt lager. Billiga priser
_______:«BzmM_fl__ai_a^ i
__»j-:____:*j_:*j_r**__:***__^

Restaurant CAT A NI
■Bfössxi rekommenderar

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

Helsingfors' Rullgardinsfabriks
tillvärkning-ar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmagasin,N. Esplanadg.

H:fors Nya TapetafFÄr, Unionsgatan 32.
Josef Viberg, N. Esplanadg.37, 1tr.

T. Wintcr, Skildnadsg. 19.
H. Ekbom, Alexandersgatan17.

John Paischeff, Brunnsgatan12.
A. Hellman, Alexander-gatan 48

Andante, för stråkorkester
Marche slave (ny)

„Romeo och Julia", fantasi
Serenade melancolique

Capriccio italien

m\

Barcarole
Vals ur op. ,.Eugen Onegin'

mméh4>4>*mm&é>m+*hih4h* Ah

Brandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

Helsingfors— Åbo— Uleåborg.
Generalagent tor

Mikaelsgatan 11)

Rover
(England)

Hagelstams bokhandel.Cieveland
(Amerika)

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

(Österrike)
Hagelstams bokhandels

FILIALutmärkta och berömda
velocipeder. Unionsgatan 41. Invid Långa bron.

Fullständig bok- och Pappershandel,Magnifika Haapavesi, Torneå och Kajana
skidor.
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N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)
Taflor, antika möbel, all slags konstindustri,

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

55:te Populära Konsert
i _BX*»____L«__Ll___å__*__B_t_L T-_LS©t,

Torsdagen den 4 Mars 1897

Tschaikowsky-afton.

Program
Mazeppa"

PAUS.

(Herr Max Lewinger.)

PAUS

Konserten börjar kl. Vä 8 e. in.

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

Humbers «*_ Progress
förstklassiga

VELOCIPEDER.

(Hotel Kamp.)

För årg. 15 mark

Hagelstams konsthandel.

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti och minutafendast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

«bH BPs^HhiH '-"""dl:;-" Sk^'

Godt material,
omsoi'!>sl'iillt arbete.

R. Paltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

Endast god kvalitet!
Qotumßiai

<3£arlsoré i
Sfoevers

Wj^MmcPciIlas!
Sliaffiri

|Arthur Bergström.
Helsingfors,
Central-Passagen

i
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Från Stockholms teatrar

„Kärlek måste vi ha —
om än al-

drig så litet" sjunga de små beslöjade
flickorna i„Sköna Helena" — och jag
är den första att medge att de ha rätt.
Men lagom är bäst. Om man får så
mycket till lifs däraf, som iDramati-
ska teaterns senaste nyhet
så är det fara värdt att ens lilla hjärta
blir alldeles öfverlastadt. Ty iden är
det bara kärlek från början till slut,
tårfall, lidande kärlek, hopplöskärlek
hela tre akter igenom.

Kärleken är sålunda innehålletipje-
sen. Och något annat innehåll finnes
icke. Af s. k. handling synes ej ett
spår — under tre timmars tid släpar
man sig fram medändlösaresonneman-
ger, fulla af sorg och tandagnisslan.

Jag antager, att det varit författa-
rens mening att värkställa själsanalys.
Detta är ju en ganska god föresats, ty
analyser äro bra, när de leda till nå-
got resultat. Men idetta fall arbetar
och släpar han utan alt resultat. Vis-
serligen är det ju möjligtatt stycket
det oaktadt skulle kunna göra sig gäl-
lande, men dä skall det spelas annor-
lunda. Utförandet var på de flesta

händer under medelnivå. Under pre-
miären midt uppe itragiken gick en
stol på parkett sönder med ett rysligt
brak. Törst förstod jag inte orsaken,
ty det var en eterisk herre, som satt
på den, men så erinrade jagmig ett be-
vingadt ordaf enkvick karl och tänkte:
„Han d..dog utaf p.. p.. jesen".

Bättre tur har Wasa teatern haft
med sin nyhet „Midnattssol",skådespel
i tre akter med prolog af Ernst Di-
dring. Pjesen, tillhvilken enbrännande
fråga för dagen, lapparnas, nomadfol-
kets hopplösa strid mot inkräktaren,
nybyggaren, fått gifva uppslag, väckte
stort intresse hos den fulltaliga premiär-
publiken genom den naturtrohet och
det dramatiska lif,som den debuterande
författaren förstått gifva åt det lyck-
ligt valda ämnet.

'
Prologen, som dock måhända kunnat

undvaras, visar oss en turist vägledd af
en gammal lapp p& fjällets höjd, där
under formen af en uråldrig sägen det
vemodsfulla idet dödsdömdalappfolkets
öde allegoriskt framställes.

Själfva skådespelet exemplifierarien
synnerligen väl komponeradhistoria med
karakteristiska typer denna strid.

Fjällappen Nila har, enligt gammal
sedvänja inom hans stam, bortlofvat sin
dotter till maka åt fjällappen Villax,
redan då hon var blott.ett barn. Upp-
växt till ungmö har dottern — Sargit
är hennes namn — emellertid skänkt
sitt hjärta åt sonen till en nybyggare,
Ola Amundsson, hvilken äfven, sniken
som han är, understöder sin sons blif-
vande parti med lappflickan på grund
af hennes faders stora förmögenhet.
Sonen Lars kommer hem som nyblif-
ven student dagen innan hans hjärtas
brud på hennes obeveklige faders be-
fallning skall vigas med Villax.

Lars ilar upp till fjällen för att träffa
Nila och söka öfvertala honom att in-
ställa vigseln och gifva sitt bifall till
hans och dotterns förening. Han miss-
lyckas dock. Fadern till Lars, tecknad
såsom en genomdrifven samvetslösbof,
har samtidigt anstalt mordbrand på en
del af Nilas skog för att genom den
förlust af renbete och renar, som här-
igenom drabbar lappen, bringa denne
till medgörlighet. Beräkningen slår
dock till den grad fel, att Nila, när
han upptäcker skogsbranden, skjuter ef-
ter nybyggarens son, som just aflägs-
nar sig efter sin misslyckade underhand-
ling. Den hederlige Lars upptäcker

_-■
till slut sin faders brottslighet; lappfa-
dern Nila å sin sida vill förskjuta sin,
enligt hans mening ovärdiga dotter,
som fortfarande oförbehållsamt lägger
sin kärlek i dagen för sonen till en
nybyggare och mordbrännare. Men i
sista stund, vid faderns kärfva, men
gripande klagan öfver sin stams tragi-
ska öde, lämnar hon sin älskade och
följer med fadern upp till fjällen.

Det ihöggradoriginella stycket fick
ett utförande, soda pä de flesta händer
var mönstergilt och förträffligtoch för-
fattaren inropades flere gånger. Deko-
rationerna voro såsom numera vanligt
på Wasa teatern vackra och stämnings-
fulla

" ««► *

Notiser.
— Från Wien meddelas: Den ori-

ginella enaktaren. „Das Wetterhäus-
chen" slog mycket an på vår publik
vid premiären å Theater an der Wien.
Fröken Dirkens äfvensom hr Josephi
sjöngo mycket vackert och utförde sina
roller med vederbörligparodierande ton.
Den andra nyheten,enWieneriars „Die

l_£ric Sandströms
Fotografiatelier.

Hopak ur op

®

#

f

Fabiansgatan 27, hörnetaf Norra Esplanadgatan,isamma hus som Nordiska BoSW
tillfälleatt i ännu högre grad än hittils tillmötesgå ärade kunder ideras fordringar på ett först»
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AXEL rIfILGKEiy Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

____^i

Annonsera

Fransk Lifförsäkrinbsgolaget
Velocipet-UPepét» „c%rogram-<&laöev'1 LU RB Al NE,

Ständigt ett .älsorteradt lager af prima
engelska, amerikanska & tyska

Annosernan ytterst billiga, särskildt om de ta

m- Velocipeder, -m gas för längre tid,

Velocipedtillbehör af alla slag. Största
reparationsverkstad ilandet. HtiQ t HvarJe annonsör får sig fiLQ fl/_/_>_. tidningen hemsand «/t/ö..

John Tourunen & C:o.
Helsingfors, Norra Esplanadgatan N:o 41.

"— —
§- G-rs/tis.-_-

—
Annonser och prenumeration emottagas å tidFinska

ningens kontor Mikaelsgatan1, 1tr. upp.Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinland för
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligtbilligareän de utländska.

Illustrerade katalogerpå begäran.

9 .
Försumma ej att annonsera så länge

några lediga platser ännu
äterstå.50 Alexand.rsgatan 50.

EMIL REHNBERG
OBS.! Fullständiggaranti

Lösnummer i Laurents urbulik
h Tvålfabrisingfors KS och genom kolportörer,

byktvålprima

finnes hos alla välförsedda handlande

.É? __.___■.__» _§f

i_>_*_'___i

-=-s^^^^Ttie__£ip_tal!l^niljc^
f§) Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
|§J. Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- (jfép
g)J ringar af alla slag. Genom samarbetemed (få,§sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- ;?e

baiue et la Seine beviljas de försäkradevid
&ftj sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, (få
JK hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- 2g<§Jj) säkrade och hans familj, som ock de per-
0h söner, med hvilka han står iaffärsförbin- (fåSs delse för den oundvikliga förlust, som en

sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- .{P
0h ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- (få
S< skänker nämligen, såsom allmänt bekant, ;§k

"^Jf) premierna för hela sjukdomstiden och utbe- (^
@2h talar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- (få
s< lig och resten vid dödsfall'. >x

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro _ft|
@2h därför särskildt att rekommendera för lier- (ife
JST rar affärsmän, dä det gäller att säkerställa ;j*f

större affärsföretag genom lifförsäkring,(f@
@h\ emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- (få]§£ samma störingar svårare sjukdomsfall all- ;=*?

tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- (^&h ges- och förlagsmanstora förluster. (»Igfji För dessaväsentliga fördelarerfordras 2g?
icke några extra premier utan endast att _2f

t den försäkrade afstår från den årliga vinst- (»i
andelen.
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. .{0
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Ti t ft II E fa kSIff 1 _ffI låta uPPsiltta dörrslutaren „Eclipse", som levereras afMM"BW " ■■■-1 lIWUIUUI U■IU HelsingforsRullgardinsfabrik.

Telefon1581.
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fesche Pepi-' af Krenn och Lindan,be-
handlar med god lokalfärg lifvet i
Wien. Ett och annat väckte stormande
munterhet.

—
Handels stora oratorium „He-

rakles" uppfördes nyligen för törsta
gången i d:r F. Chrysanders förträff-
liga bearbetning i Alberthalle iLeip-
zig genom Riedelföreningenunder prof.
H. Kretschmars utmärkta ledning. Ora-
toriet gafs på en extrakonsertaf Liszt-
föreningen och framkallade genom de
framstående solisterna,körens och orke-
sterns vackra prestationer den största
hänförelse, skrifver en recensent.

—
Odéon-teatern iParis har utan

större framgång framfört på scenen ett
nytt genrestycke „Allez messieurs" af
Tristan Bernard, hvari Pariserjournali-
sternas duellsjuka förlöjligas.

—
Braccos nya drama „I1Tri-

omfo" upplefde sin första föreställning
« Manzoni-teatern iMilano, men gjorde
ingen lycka.

— Från Breslau skrifves tillBer-
liner Tageblatt: Giordanos musikaliska
drama „André Chenier" rönte vid sitt
första uppförande på tyska språket å
Stadttheater ett lysandemottagandeoch
uppnådde en afgjord framgång. Direk-
tör Löwe hade förliden sommar förvärf
vat värket i Italien och sörjt för en
förträfflig uppsättning. Den karaktäri-
stiska iscensättningen af det svårastyk-
ket genom öfverregissörHabelmann, or-
kesterns glänsande prestation under
Weintraub och solisternas, frökenKram-
mern äfvensom hrr Schwarz' och Brie-
semeistersframstående prestationerrönte
allmänt erkännande.

— Utmärkelse. Eugen d'Albert,
den framstående pianisen hvars kon-
serter här ännu äro ifriskt minne,har
enligt utländska blad af konungen af
Wurtemberg dekorerats med guldme-
daljen för konst och vetenskap vid
Friedrich-ordens band.

#t#

Ett och annat.
Från Paristeatrarna. Björnsons„Öf-

ver förmågan",;hvilket skådespel för
några år sedangafs å Bouffes du Nord,
har åter upptagits af I'Oeuvres teater.
Stycket synes mycket hafva tilltalat pa-
risarne, trots det klena utförandet. Sär-
skildt andra akten förklaras allmänt som
ett mastervärk. Björnson har, som be-kant, skrifvit en fortsättning af detta
stycke,hvilken islutet af månaden skall
uppföras af samma teater.

„Lille hertigen" af Lecocq har med
stor framgång upptagits å Bouffes-Pa-
risiens, en teater, som under senaste
tiden lidit af stor otur, därför att de
moderna operetterna icke kunna täfla
med de gamla idragningskraft. Så-
lunda måste den som libretto mycket
kvicka „Monsieur Lohengrin", hvilken
teaternnu senast gaf, altför snart lämnaaffischen, därför att musiken var dålig.Samma öde har drabbat André Worm-
sers militäroperett „Eivoli" hvilken å
en annan teater icke lyckades släpa sig
fram till hundrade föreställningen, trots
att här musiken lofordades såsom päsina ställen mycket fin, ehuru den sy-

nes vara föga dramatisk och gå för
mycket utom den vanliga operettstilen.

Lecocqs ofvannämda operett torde
dock ännu kunna hålla sig en lång tid
på repertoaren. Den kvicka libretton
och den melodiösa musiken verka fort-
farande på ett bedårande sätt. Fröken
Desclauzas innehade sin forna roll,pen-
sionsföreståndarinnan, i hvilken hon be-
skri!ves som oöfverträfflig. Största in-
tresset var fäst vid frökenMarcelle Dar-
toys debut ititelrollen. Fröken Dartoy
var för ett eller annat år sedan mycket
omtalad genom sin tvist med Bouffes-
Parisiens' direktör och Lecocq. Hon
hade erhållit löfteatt få debutera i„Ni-
netta" af Lecocq, men löftet återtogs
sedan. Nu har fröken Dartoy lyckats
omvända sina antagonister, och hon är
pä förhand bestämd till operettstjärna.
Som den lille hertigen af Parthenay
har hon delvis lyckats, ehuru hon ännu
förefaller för mycket allvarsam och ope-
ramässig för operetten

-4rC»K-

Tio 2____r__: om dagen kunnalätt förtjänasge

nom att sälja visitkort (rån John Fröberg, Fin-
apang Sverige. Begär profver!

c <
3 O

il
=_.T_J
3 __rcg to

m CDJ-J- -J
CD M
2. C
CM

*

(/) (I)
TT 7s
O O:

o_____i_

cd _-+.

-n "ö
O w

53"
er
c

CTT3
!
—

af
£=3

t
t~<

— — w_.
|— —___■_! .
________>
t=_n

a Ilindholm■J*
Tapisseriaffär*.

Aleacandersg. T. ■__.. 638.

OBS.! Enda specialaffär

Pakettbärare
stämplade med firma adress ibransch levereras af

Helsingfors tffiutlgaréinsfaßrifi.
Telefon 1581

Ledig annonsplats.

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9,

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Rekommenderar sina priabelönta
tillvärkningar iparti och 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
dro med slipade ränder 1:80

GLASHANDELr.
Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot Jernvägsstationen

ESPLÄNAD-KAPELLET.
Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska ocli Rhenska
vmer m. m.

å 75 p. per seidel (Schoppen).

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2,50

Kate du JVord
Sofleg-atan2

Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,helaoch halfva, som salta biten m. fl. Kalla och varmasexor till billiga priser.
Biljarden renoverad med nya vallar och nytt

kläde. Öl på seidlar. Högaktningsfullt
Gustaf Blomqvist.

Ansiktsmassage
med ånga och massage rengöres huden från finnarpormaskar,kylskador etc.

ManiCUrP (Handens och naglarnes vård och

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

8®

i^M-----bJ-----------_är tillökadmed nya och eleganta' dekoratioiisloromåloch apparater, är därförea 4 arbete. Pris för visitkortsfotografierFmk 4:50 tillhögre priser

Ledig annonsplats.

HÖISL

Jacob J^einhes
Hemgj. Papyrosser

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

Eric Sundström.
biansga tan 27



W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 1278, Helsin ffors.
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Kongl. Karolinska Institutets
Bakteriologiska Laboratorium.

si Is

C*)I

(*)I

s. Den dödar kolerabakterierpå V2Qminut samt tyfsidfebems, difterins och Sr
rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, Q6 Den dödar utspädd, med 2 delar <S
vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- arnut, rosfeberns och difterinsbakteriepå min- Qdre än2 minuter samt tyfsidfebemsbakterie
på 3 minuter. Vf

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet .£/sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildning och för- A\ruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk- %£}
domsbildande bakterier,som därstädeskunna förekomma, f\måste jag på det högsta hos allmänheten förorda VjTdess bruk. 2C

Att det samma äfvensom yttremedel imångahän- yjl
seende böräga en vidsträckt användning framgår osökt A\af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan. V/Stockholm, den 6 April 1895. Q
MeA^r^DocerrtUrakteriologividKaroto /*\

På begäran af Tandläkaren Herr A.
Lenhardtson har jagundersöktettaf honom
sammansatt munvatten, kalladt

Albin Lenhardtsons
STOMATOL

och får häröfverafgifva följande intyg:
1. Lösningen äropalfärgad och till reak-

tionen svagt alkalisk.
2. Den värkar nedförd i tarmkanalen

icke giftigt.
3. Den förhindrarunder entidafminst

24 timmar syrebildningimjölk.
4. den värkar upphörande ellerhögst

väsentligt hämmande af förruttneise-
prosesser.

CD
Q-

CG

J. C. IVLEXMONTAN Angbokbinderi Fabriken FENIX
atan14 Tel. 92Innehafvare:E. Nyberg,

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

Alexandersg-atanN.o 11.
Biner & Spirituösa.

14 Eriksg1;
Kontorsboksfabrik,Linj
tonage & Askfabrik, A
fodring, Eeklamskyltar

jeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
itelier för plansch-& kartupp-" m. m,

Brefpapper
rikhaltigaste lager a( ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade,

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.

Avg. LA. Hartwa
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alexandersg. 26,
Telefon 169,

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

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

Modernaryscher,spetsar,
band, sidentyg, crépe

m. m

ytterst billigt
hos Firma

H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan 9.

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Cono. Langebck.
Kothes Sahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nieht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

Onsdagen den 3 Mars

program
1. Finska rytteriets marsch
2. Liebt er mich? "Walzer Ertl,

3. Liebestraum nach dem Balle, Inter-
mezzo

4. Miinchen-Wien,em Sinn,Polkafranc.Komzak
Leichte5. Ouverture zur Operette

Cavallerie''....
6. Grosse Fantasie a. d. Öp. „Der Pa-

jazzo'

3P &i xx &

7. Ouverture zur Öp. „Fra Diavolo" Auber
8. Traumhilder-Fantasie
9. Reverie, Adagio f. Violin-Solo Henry Vieuxtemps

10. Potpourri ilber „Offenbachische
Operetten''

11. Le petit blev, Walzer Wenzel
12. Per Schnellzug, Polka schnell . .Sichter

Conradi,

Härmed få vi tillkännagifva. att vi åt Herr KarlGöhle Helsingfors öf-verlämnatvår generalagentur förFinland.
V* tillåta oss göraden ärade allmänheten uppmärksam på vårtKonservKaffe (se nedan) hvilket genom sin fina arom och friska smak inom kort tidvunnit allmänt erkännande på världsmarknaden. Genom direkta förbindelserå produktionsorterna och rikligt kapital äro vi itillfälle att mötahvarie kon-kurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare 13 kvalitéer) säljas ipati en-dast genom Herr Karl GöhleHelsingfors och iminut inedanstående Koloni-alvaruaffärer. Våra kaffesorterserveras å Operakällaren,Societetshuset,Bron-dins kafé m. fl.

'

Konserv Kaffe.
Det är enallmänt bekant sak att brändt kaffe till följdaf sinhygrosco-pie redan efter några dagar förlorar ikvalité, d. v. s. mister sin aroma ochstyrka. 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 karamellösningvidbränningsprocessenlyckades förbättradenna olä-genhet. Genom bristfälliga apparater erhölldock det brända kaffet en faddbismak.

K A It,L
<-3-e_E-__era.la_g"e__a.'

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 kaffebönornaien microscopiskt tunn karamell-
hinna som förhindrar fuktens och luftens inträngande och tillika kvarhållerden aromatiska oljan ibönan.

Genom denna procedur håller sig vårt Konserv Kaffe åratallika friskt,
aromatiskt och starkt som nyssbrändt ooh har en absolut ren fin smak.En vidare fördel är 20 procent kapitalbesparing vid inköpaf rostadtkaffe. Båkaffe innehåller en stormängdvatten och andrabeståndsdelar,hvilkaalla försvinna vid bränningen och förminska vigten.

Karl Göhle. K. M. Brondin. Rob. Holmqvist. K. G. Öhman.Barakan (salak Tee but. Passagen. Anneg. 20. Skilnaden 2.N. Esplanadg. 37.
Axel Pihlgren E V. Etholen. K Pletsehikoff. Alex. Johansson. Th. Holmström,Fabxansg 14. Kyrkog. 10 S. Esplanadg. 4. V. Henriksg.l2. alexandersg.11.Verner Hedberg C Antson A. Silvo. A. E. Isaksson. F. Nyman.Wladimirsg 13. Sjomansg. 24. Båtsmansg. 22. Skilnaden 6. Eriksg. 17.4_„.2*~ iJS?„ _)£* i«*"s£{. SR— r:
»HLE.

för-ETlELland..

HOTEL 3£L JL jL/£ ___=>_
Torsdagen den 4 Mars

"program
1. Carmen-Marsch
2. Tres Jolies, Walzer
3. Heimliche Liebe, Gavotte

A. Czibulka,
4. Introduktion u.Duett a. d. Oper

„Traviata"

u

5. Lebenslustig, Polka franc,
Fr. v. Suppe.

6. Potpourri Dach Motiven der Ope-
rette „Boccaccio"R. Leoncavallo.

7. Ouverture zur Oper. Zampa"
H. C. Lumbye, 8. Intermezzo a. d. Ballette „Naila"

9. Frauenherz, Polka mazur

10. Potpourri nach Motiven der Oper
Direktion Marie Pollak

11. An der schönenblauen Dona, Walzer Joh. Strauss
12. Klatsch, Polka schnell

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

„Faust"

Paus

Bizet.
Waldteufel,

Resch,

Verdi,

PhilipFahrbach,

F. v. Suppé

Herold,

Delibes,

Joh. Strauss

Gounod

PhilipFahrbach,

AfllTflblf fIUH V AI\TI IMfl VlCelläradShÖfding', i*"" Jnrid,ska och aftärsuppdrag; köper och säljer aktiernUtULUi U Ull11 U T nl-JjUUIIU, Helslnefors AlexanHpr«o-at»n rZ! ro
° vardePaPPer5 ombesörjer patentansökningaroch registre.

7 5 «iexanaeisgdtan IN.o 52 ,-ii^ af varumärken Finl«__d .ch de flesta andra land.


