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Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

r.J 1897.N:o 71. Söndagen den 14 Februari.
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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.

Grundadt "Kj.IL B. f «
år 1827 -* ***» *« Ryska JBraiiclförKäkriii^Mbolsfj^et

liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen.Billigaste premier. Snabb och
Telefon 231. _E__L<_>__i-tc_»__* __U". ___lA«^__-l_____(gr£Vt£_:___ TSTzO 1. Telefon 231
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„Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: KontorJ!ggläs
BaME£ :-0 8

„.,/lla Tgar
"

Hotel Kamp KP,Alla dagar .Middagskonsert <? Q w M Altonkonsert
från kl. |_ m. M/lCmr 00/lUDalÖen. från kl. 8 e. m.

K-jr-i c** A-
° 1 "11 FörstaAteliern 1 tr. upp (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) T7l /-v r_"_ j*\. /■** -r-k m ■»-■JCj. Ötalllb6^S,

Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). rOTOGEAF. _»_J. Ul/aiilUClg Helsingfors, Alexandersgatan17. .*T v^V/UUXII.

C\3

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvauaffär

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

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

DANIEL NYBLIN, FOT O GRAF, Fabiansg. 31.

SVENSKA TEATERN.
Söndagen d 14 och Månd gen d. 15 Febr.

kl. 7,30 e. m.

för JdLJI tflAoi-lJlt.
Skådespel på vers i5 akter af Francens Coppée.

Öfversättning af grefve Carl Snoilsky.

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

Personerna
Stefan, biskop och konung öfver

Balkanlandet Hr Swedberg.
Furst Mikael Brancomlr....Hr Malmström
Constantin Brancoinir, hans son IfrrßerHn^^HIbrabim-Effendi, sultanMuhamedM

H:shemligeagent,föridaddM
-_i,.»-i-naron Henko-i Hr Lindroth

Hr Lindh.Ourosch, veteran
Lazar, soldat
En vaktpost........
En geth.rde
En turkisk fånge
En officer
Bas.lea, furst Mikaels gemål
Militza
Anna, dotter till Ourosch .
Sofia, sångerska
Alexis, page

Hr Hansson
Hr Wetzer.
Hr Enström
Hr Wetzer.
Hr Beckman.
Frk Holmlund,
Fru Riégo.
Frk Paldani.
Frk Grönberg.
Frk Gerasimowitsch.

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

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10,30 e. m
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Eugen d'Albert,

Vi skynda att för våra ärade läsare presentera
den berömde pianist-n Eugen d'Albert, som den 19
d.'s kommer att konsertera härstädes. Herr d'Albert
är icke obekant lör Helsingfors publik. Om vi icke
misstaga oss har han tidigare tvänne särskilda gån-
ger uppträdt härstädes, hvarför det väl torde vara
öfverflödigt att uppmana till talriktbesök, då publi-
ken säkert, vår uppmaning förutan, skall skynda att
förnya bekantskapen med den framstående pianisten
och musikern.

o~B|«^ ? Fotograf SUNDSTRÖMS annons
A»Mt ~9 " a andra a tredje sidorna.

Imen \ fSirkka Hertzberg.
2:nen ;Wellamonty tär <Hilma Tähtinen.
3:mas J (Helmi Talas.
Ulappalan sokea paimen Otto Närhi.
Laopalainen orja lisakki Lattu.
Kyyprolaisiasotamiehiä. Tyttöjenja nuorokaisten

kuoro.
Paikka:ensinKyypro,sittenKaukoniemiSuomessa,

viimein äärimmäinen Pohjola.
Aik a:määräämätön
) Anemotis LilliKajanus.

TEAATTERI.SUOM.
Sunnuntaina Helmik. 14 p. 1897.

Rouva Lilli Kaj_nus'en, herra R bert Ka-
jmus'en ja soitannon-ystävien sekä
Filharmoonillisen seuran orkesterin

suosiolliseJla avulla
näytellään

Myypron prinsessa.
(Prinsessan af Cypern.)

4-näytöksinen satunäytelmä. Kirjoittanut Z. Topelius
Säveltänyt F. Pacius.

Henkilöt;
Chrysandros, Kyypron kuningas . __mil Falck.
Chryseis, hanen tyttärensä,Suoma-

laistenKyllikki Katri Bautio.» Anemotis (Tuulikki)] (*)
;Lydia Chryseiin JSirkka HertzbergIDafne j neitsyjä (Hilma Tähtinen||
[ Naidion J [ijyydi Kangas^H

Medon, kuninkaan sotapäällikkö . Axel Ahlberg^J
IMegapontos, kuninkaan yli-juoman-M

I
I

Tiera, hanen asekumppaninsaM. .H
Ainikki, h^mensisarensaMTuoni.I
Panu .IAallotaJMmatanß

Taavi Pesonen.
Kaarle Halme.
Hemmo Kallio..
Olga Salo
Maria Rangman.
Emil Falck.
Oskari Salo.
Olga Leino.
MimmiLähteenoja,

J. H. WICKELS
viasiaasiiL

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

§ Magasin du Nord, g
f«j Största specialaffär ilandet för: C«l
Q

—
*■"© Sidenvaror,Sairmets- & Garneringsartiklar."""«

—
Qa Ylletyper af alla arter för lial-, Visit- och Promenaddräk-3C

v/ ter, Damkappor,Pelleriner Jaqnettes m. m. w
X ){lädmngs $ ){appskrädderi S
f\ under framstående ledning.

AXEL PALMROOS

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

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

Fiskgarn, Mftrktråd, RuHtråd, Nålar till alla
slags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjor,
Strumpor,Damasker, Vantar etc.

Beställningar på all slags maskinstick
nitipf emottages

Mikaelsgatan 2. Telefon 1832.

Th. Neovius.

Special___r för
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af
PORTMONNÄER Viner & SpirituösaOCH

BLOMSTERKORT.

Juho WirtanensFörsäljning af
Cognac, Rom o. Likörer §KOiFFAH.

10.Henriksgatan N:o 3.
Störstaiageraf inhemskaskodon.Prims

jjummigaloscher, äkta Oollanola m. m.

TJnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren-

C. P. BYBil ÅHL Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
Porträtter ivisitkortsformat a 6 mk.pr duss. .Catanis hus.)

Kaserngatan -_e.

billigapriser



HARALD W ASASTJERN AS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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Ylle^ och Mko.varuaffär.|
Välsorteradt lager. Billiga priser
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Restaurant CAT A NI
-wm\ rekommenderar o®^-

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 \

(Badinrättning
WladimLrsgatan 32. /

J. W. Engberg. -/

Brand. & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

Åbo— Helsingfors— Uleåbi.*g.

Mikaelsgatan VA

Rover— Cleveland— 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
dem idet skick en skida lämplig för
sitt ändamål nödvändigtvis bör ha.

Filharmoniska Sällskapets
50;de Populära Konsert

iBraud_cårs_iuset,

Tisdagen den 16 Februari 1897

Program

jaune" Saint-Saéns
I)rorak

Berlioz
Wagner

PAUS

Schubert.

PAUS

Bizet
Mozskowski
Mässenet

Konserten börjar kl. 7_ 8 e. ni.

____%."* >_"VO____H

B%SKm-l v̂S^^

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

Finsk Tidskrift.

Unionsgatan 41. Invid Långa[bron.

Slavisk dans.N:o 6
„Eols harpa" ur Lelio
Scener ur „Die Walkiire"

Ouverture till „Rosamunde_ _ IGoUmark.
/ för violin. . .b) Polonaise N:o 1J { Wieniawski

(Herr Max Lewinger.)

Carmen-suite N:o 2
Serenata
Sevillana

a) Air

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningipartioch minut afendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

IBBI 3

Godt material,
omsorgsfullt arbete.

R. Faltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

I
mQotumtsia!
#c&Carlforåi

Stoevers Sfreifi
fattasI

m
1m I
m Sttaffiri

Arthur Bergström. I" Helsingfors, t
Central-Passagen #

wt*Ww!w^® ww^W^wlSw^w

Entr'acte
Februari månad har iår mera än

förut blifvit välsignad med lotteritill-
ställningar. Beräknar man, att för de
af anspråkslösare art minst 20— 30
personer ha fullt upp att göra, och
för de lin-fina ända till 1 50 stå ire-
det under månaders och veckors arbete,
då kan man tänka sig hvilka krafter,
som förbrukas under bemödandet att
rikta kassor för allmän välgörenhet,el-
ler mer och mindre privata intressen.
Det gäller för dem som stå ispetsen
för dylika tillställningar att vara upp-
finningsrika, ihärdiga, vältaliga, out-
trötteliga och själfuppoffrande ihögsta
grad, föratt få tillstånd tillställningar,
hvilka ha till uppgift, att vara af allra
första ordningen iprakt och omvexling
och därjämte kunna inbringa högsta
möjliganettovinst.

Det lotteri, hvilket enligt hvad man
af förberedelsernakan döma, torde taga
rekordetiårets lotteri-kapplöpning,blir
nog utan tvifvel det, som anordnas för
Polyteknikerne.

Stadens allra förnämsta krafter ar-
beta samfäldt för detsamma och då är

det ju att förutse, det resultatet måste
blifva storartadt.

Förrän detta löper af stapelnär det
att hoppas, att lotterier, äfven af an-
språkslösarebeskaffenhet, men förvärk-
ligt behjärtansvärda ändamålej må för-
gätas. Isynnerhet är det,hvilket på-
gåristudenthuset den 13 o. 14 februari
och gifves till förmån för Typografem-
es understödskassa,väl förtjänt af all-
mänhetens välvilja.

Ty, hvart skulle vi, skrifvande och
läsande allmänhet, taga vägen utan
typografemes dagliga och — nattliga
arbete?

Tourbillon
■+"">

Från Stockholms teatrar
Vi befinna oss nu som bäst midt i

brinnande säsong: en premiére iveckan— inte småsaker det!
Att Dramatiska teatern skulle upp-

sätta „För kronan" på sin repertoar,
det var visserligen ingen nyhet. Det
har man då hört talas om iåratal.

Huruvida stycket lämnar bekräftelse
åt den gyllene satsen att detman vän-
tar länge på, det är något riktigt bra— det vill jag just icke hafva sagdt.

Hur fantasirikt och spännande det dra-
matiska uppslaget än är, slappas dock.
intresset under föreställningens lopp.
Därtill är det hela väl långt att sitta
en hel kväll från kl. 7,30 till 11,45 på
natten och höra vers

—
låt vara af

Coppée och Snoilsky — är man inte
van vid numera, särskildt som utförande
iallmänhet icke förmåddehöja sig till
styckets ideela nivå.

. „Borkman"-premiéren på Vasateatern
b'ef däremot ett första klassens evene-
ment. De allra flesta kände visserligen
till stycket förut — tidningarne ha ju
de här sednaste veckorna varit öfver-
fylda med kommentarier och reflexioner
öfver denna „Ibsens nyaste".

Man vardt sålunda icke alls surpre-
nerad öfver att finna att mörksens
makter bär icke längre fjättra den
gamle gåtfulle diktaren, utan att han
nu tecknar med klara och bestämda
färger. Just därför har publiken lät-
tare att föreställa sig hur den och den
rollen skall tolkas för att motsvara för-
tattarens ideal, ty här behöfva icke de
spelande tjänstgöra som ledfyrar för
att man skall ta sig fram idet stora
töcknet. Just därför vardt det nu sä
att man sattisitt stilla sinne och tänkte
för sig själf —

ja, allt det här är nu

urycket trefligt och bra gjordt — men
Borkm.n vill jag ha mera sekyr, Ella
Rentheiin framstald med kra ti_;are ko-
lorit, Gunhild Borkman utan några upp-
styltade deklamatioosmanér iden för-
legade stilen.

Öfriga roller gåfvos däremotsärdeles
tillfredsställande. Herrar Molander och
Grabow hedrade sig och slutscenens
dekoration fick sig en applåd/

Man måste hälla Södra teatern räk-
ning för att dess repertoar icke lider
någon brist pä omvexling — den ty-
ska operetten „Pörgät mig ej!" följdes
omedelbart af det oförgätligasmåländ-
ska dramat „Prästen och Skådespela-
ren", som nu- äter remplacerats af en
fransk operett „Bläa frun", medmusik
af Varney.

Om M. Varney kan kort och godt
sägas att han icke är någon Offenbacli.
Denne mästare höll sig företrädesvis
till värkligt kvicka operett-texter, hvil-
ket ju icke må förtänkas denne tonsät-
tare som var humorist ut i fingerspet-
sarne. Andra tider, andra seder! Den
spirituella operettens tid i Frankrike
fins troligen icke mer. Efter Offenbach
och Lecocq kotn Hervé med sinas icker-
vatteus-,,sängi;omedier" samt de senti-
nentala operettisterna

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

Hagelstams bokhandels
FILIAL

Fullständig bok- och Pappershandel,
Hagelstams konsthandel.

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

perakällaren. Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.

Eric Sundströms
Fotografiatelier.

Ouverture till op. „La Prince3se

Hagelstams bokhandel.

Fabiansgatan27,hörnet af Norra Esplanadgatan,isamma hus som NordiskaBos*
tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder ideras fordringar på ett f»'9*8
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AXEL nHl__Oß_E]_¥ Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

mm
Velociped-Pepét. LUR B Al NE,Ständigt ett .älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

mr Velocipeder.
Velocipedtillbehör af alla slag,

reparationsverkstad ilandet.
John Tourunen & C:o.

Helsingfors, Norra Esplanadgatan N:o 41.

Största
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ESPLåHAD-KAPELLEr.Tapisseriaffär.
Efter utländskt mönster serveras direkt från fat-sLl©3ca,__iol©__*_3sr' *7* T. (338.

OBS.! Enda specialaffär Ungerska ocli Rhenska
m.E. __L ölberg.

å 75 p. per seidel (Schoppen).
Tyghandel.

11Brunsgatan 11 FRISKA OSTRON,stort tygsortiment, billiga priser! per dussin Fmk 2,50Välgjortarbete!

Kafé fin iVii-rd
Sofleg-atan 2

Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,hela
och halfva, som salta biten m. fl. Kalla och varmasexor tillbilliga 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.

ManiPUrP (Handens och naglarnes vård och

Agnes Johannsen,
Mikaelsg. 1. Entresol ing. tr. porten Telef. 83.
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" Affären, hvilken är tillökadmed nya och eleg
! arbete. Pris för visitkortsfotografier Fmk 4

&

Till bägge dessa kategorierhör Var-,
ney. Det är mycket valklingande och
ofta fin och känslofull musik han bju-
der på ibland höjande sig ända till
operanivån. Men det är ingen piff i
denna musik. Det är saft och vatten,
meninte champagne. I_up'etternasakna
udd och snits. När Varney skall slå
an riktigt muntra toner, kommer han
in på varietétribunen, men hvad gör
det bara publiken har roligt!

__". N.
-«""►-

Notiser
— Italienska operans repertoire

har här omfattat följande operor: af
G. Verdi: „Aida", „Othello", „Maske-
radbalen", „Ernani", „Eigolett", „Tra-
viata", och „Trubaduren"; afG. Boni-
zetti: „Linda di Chamounix", „La Fa-
vorita", „Lucia af Latnmermoor" och
„Lucretia Borgia"; af G. Bizet: „Perl-
fiskarne", och „Carmen"; af t? Meyer-
beer: „Hugenotterna" och „Afrikan-
skan"; af C. Gounod: „Faust"; AAmbr.
Thomas: „Mignon"; af V. Bellini: „Pu-
ritanerna"; af D. F. F. Auber: „Fra
Diavolo";afF.Marschetti: „Ruy Bias";

af __.. Rubinstein: „Dämonen"; af A.
Ponchielli: „Gioconda"; af J. Massenet:„Navaresiskan

"
: af G. Rossini: „Bar-

beraren af Sevilla"; af R. Leoncavallos
„Pajazzon"; af P. Mascagni: „Caval-
leria rusticana"; samt lösryckta akter
ur ,T. Halevys „Kart VI", G. Bonizet-
tis „Maria di Eohan" och G. Meyer-
beer „Dinorah", summa 26 operor un-
der förloppet af 22 veckor, som deras
vistelse här varat, d. v. s. nästan en
ny opera iveckan, — ett tämmeligen
storartadt rekord. Om måndag gifves„Hugenotterna" som benefice för fru
Maexmontan. Vi förutspåett utsåldt hus.

—
Ä Residenztheater iMünchen

uppfördes nyligen för förstagängen tre
enakts lustspel „En kvinlig Don Juan",
„Hon är det" och „Den fredsälskande"
af den spanske författarenDon Manuel
Breton de los Herreros, öfversatta till
tyskan af drr J. Pastenrath. De slogo
iallmänhet an, om ock enstaka scener
värkade tröttande.

— Sarah Bernhardt mottogpå sin
stora festdag i Paris en män^d lyck-
önskningar från utlandet. Bland annat
Sände sir Henry Irving och hela hans

trupp' ett ytterst hjärtligt telegram,lik-
som äfven andra engelska teatrar ihäg-
kommo dagen. Vidare mottog Sarah
Bernhardt telegram från studenterna iPeterburg, från den dramatiska klub-
ben iNewyork, från madame Melba,
bröderna de Reszké m. fl. Den stora
konstnärinnan har gjort upp kontrakt
om att åter spela iLondon, där hon
bland annat kommer att uppträda i„Lorenzaccio".

— Wilhelm Henzens folkskåde-
spel „Die heilige Elisabeth", med
musik af F. Keiser,har vid första upp-
förandet å Stadttheater iAachen rönt
ett välvilligt mottagande.

— Sudermanns dramcykel Mor-ituri" har iRyssland endast för de
båda första delarna fått tillåtelse tilluppförande,däremot vägradesdensammaför slutstycket „Das Ewig-Männliche".

— Monument åt Adam IstadenLongjumeau har bildat sig en komité i
och för resandet af en minnesvärd öf-
ver Adam, kompositören af „Postiljo-
nen iLongjumeau".

— A Bouffes Parisiens iParis
har för första gången uppförts den nya
operetten „Monsieur Lohengrin" af E.
Andrate, libretton af Pabrice Carré.
Styckets hjälte är en äfventyrlig pari-
sisk köpman vid namn Rotschild, som
>fta besöker sin älskade, hvarvid han

landade med en roddbåt vid hennes
villa, och fordrar, att hon icke skall
fråga honom om hans namn. Denna
»flockar honom dock namnet och erfar
att han är gift. Imusiken äro endast
få motiv ur „L'>hengrin" använda. Pu-
bliken hade missräknat sig isin för-
väntan på hånfulla pointer mot Tysk-
land.

— Residenztheater i Hannover
har med lycklig framgång uppförtWil-
denbruchs drama „Kaiser Heinrich",
hvarvid isynnerhet andra akten fram-
kallade hänförelse.

-++-"+-

Tio ___a.r__ om (lagenkunna lätt förtjänasge

nom att sälja visitkort från John Fröberg,Ftn-
»pang Seeriffe. Begär profvei.
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finnes hos alla, välförsedda handlande

SOCIETETSTEATERN.

Italienska operan,
Söndagen den 14 Februari 1897,

Fnlkrepresentation
kl. 5 e. ro

PAJAZZO.
Opera i2 akter. Musiken af P. Leoncavallo.

Personerna

Canio direktörer för en ambulato-
risk teatertrupp ....Sigrr O.Delle-Fomaci,

Nedda, hans hustru| tSigrraM. Bruno.
Tonio, vansinnig ;komedianter< Sigrr Pimaz_oni.
Peppe

' „ V. Paganelli.
Silvio, rik bonde „ Muller'

\ ______ ( » E- Tibiletti.
2 / bonden V - °- Serra-

Bönder och bondkvinnor

Handlingen försiggår iCalabrien, itrakten af
Montalto, Jungfru Maria himmelsfärdsdagen

mellan åren 1865— 1870.

Entréebiljetter å 1 mk parterr och 50 p
tribunplatser erhållas iSocietetshuset fr.kl 1.2 f. ra

f %m& ®

Fransk Lifförsäkrinbsgolaget£?j\M\M

"é\mm
s/\, 98 miljoner Frcs. Jg
iAf) mat \fö
ol\ T Bolaget meddelar fördelaktiga1orsak- fä^
j5~ ringar af alla slag. Genom samarbetemed 'w
|g)) sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- Äs|
gm. hiiiiic et laSeine beviljas de försäkradevid /^sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, *8Pöö) hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- (Kö
ojv säkrade och hans familj, som ock de per- /f^,

söner, med hvilka han står iaffärsförbin-
delse för den oundvikliga förlust, som en (Kg

ojv sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 6r&
y?y leren olyckshändelsemedföra. Bolagetefter-|/ij) skänker nämligen, såsom allmänt bekant, (SI
/gHj, premierna för hela sjukdomstiden och utbe-jjr^ talar 3/iaf kapitalet,om sjukdomen är obot- "-w
|2^) lig och resten vid dödsfall. (få
o*, Bolaget L'Urbaines försäkringar äro rfj^s,
*w därför särskildt att rekommendera för her-|3j^ rar affärsmän, då det gäller att säkerställa (fig
,gjv större affärsföretag genom lifförsäkring,
y^y emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-öö) samma störingar svårare sjukdomsfall all- (k|
gvv, tid med'öra och hvilka ofta nog bringabor- ,jg|

ges- och förlagsmanstora förluster. jö^
För dessaväsentliga fördelarerfordras

gjv icke några extra premier utan endast att
den försäkrade afstår från den årliga vinst- '^^

öö) andelen. (fijj
a»js Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1 rip,

® C?ar/ 00/1 c/itnorrinq. m
SSw'^J'w'§F^)'^J^V^s'^^'^!'^y^'^)'^Ss^!'^Ss'

m

C/3

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland för

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare ände utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandrsgatan 50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständiggaranti.

m _S

C. E. Lindgrens h(.iirareDRICKSGLAS zet.c_.____

Jacob J^einbesG. W. RELANDER, Borst & Penselfabrik
försäljningaf äkta

släta till 1:50 per duss stämplade' med firma ad- Hemgj.Rödbergsgatan 9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.

VINER &
SPIRITUÖSA,

Papgrosser
och

d:o med slipade ränder 1: 80 „ „ ress i bransch levere-
ras aforder till landsorten omgå

ende prisen städse
billigast. GLASHANDELNRekommenderar sina prisbelönta

tillvärkningar iparti och minut till
billigaste priser. Återföis_i,are er-
hålla hög rabatt. Order frän lands-
orten expedieras prompt.

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

"V\7"_l__el____:g_ :_T:e "3_
Telefon1803.

Helsingfors
Rulbardinsfa rik.Mikaelsgatan N:o 17,

C. E. Lindgren midt emot Jernvägsstationen Cigarrer.Telefon 15 81

ler förargas åt att dörrarej
återvinna sinnesro genomattDen som afskyr fSftSSK*

låta uppsätta dörrslutaren ..Eclipse", som levereraiGambrini Restaurant. ! af
iullg-ardinsfabrik.
:o__ 1581.

Helsingfors
Tele:

jA^a kindholm

vmer m.

anta dekorationsföreniålocliapparater,är därföre Eric Sundström.50 till högrepriser.

Fab ians gatan 27-

C <



:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Aloxanderso. 52. Telef. 1278 Helsingfors.

SOCIETETSTEATERN.
Ifalienska operan
Näst sista föreställningen.

Söndagen den 14 Februari 1897,
kl. 728 e. m

cßencfice för Signor
<_?. *Velle~G?ornaci.

För andra gången

Opera i4 akter. Musiken af G. Verdi

Personerna
Othello, Mohr, generalvid Vene-

tian-ka armen . , . . . SigrrDelle-Fornaci
SigrraBruno
Sigrr Pimazzoni.
Sigrra Paganelli.
Sigrr Dumani.

Desdemona, Othellos gemål . .
Jago, alfiere
Emilia, hans fru.......Cassiw, eskaderöfverste . . . .
Roderiso, Venetiansk ädling . .
Lodovico, ambasadörirepubliken

Lizzini

Venedig
3_ontana, Othellos företrädarepå

„ Gandolfi

ön Cypern „ Ferraioli.„ Tibiletti.En härold
Soldater, Venetianska- ädlingar och marinsoldater,

greker, dalmatier, albaner.
(Handlingen försiggår ien kuststad å Cypern under

XVrde århundradet.)

J. C. IVLEXMONTAN
Innehafvare:E. Nyberg.

diner & Spirituösa.
■BBrefpapper ing. LA. Bartwa:

rikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska
sorter, linierade och

Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26.

Telefon 169,
olinierade

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

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.

Söndagen den 14 Februari

program
C. Weinberger.

2. Wiener-Burger, Walzer I.Dubetz
3. Frau.nliebe, Gavotte K. Ganda.
4. Die tanzende Muse, Polkamazur. Jos. Strauss
5. Kröningsmarsch a. d. Öp. d

„Prophet" Meyerbeer."
6. Potpourri a. d. Operette „Zigeu-

nerbaron" Joh. Strauss.

_F» _3l TO. £3

7. Ouvertnre zur Oper „Zampa" Herold
S. ImMonndenschein, Intermezzofiir

"Violin u. Cello Pechst

9. Damenspende,Polkafranc Schlögl
10. Potpourri, Alt und Neu Richter.
11. Tres jolies, Walzer E. Waldteufel,

12. Loslassen C. Ziehrer

Parakan Salak Tee
ifrån Parakan Salak

Parakan

§ Kongl. Karolinsk Institutetsi
Q Bakteriologiska Laboratorium. O
(S få begäran af Tandläkaren Herr A.
V(r Lenhardtson har jagundersöktettafhonom af

sammansatt munvatten, kalladt t?
O Albin Lenhardtsons Q
Q STOMATOL Q

I
och får häröfver afgifva följandeintyg: |

1. Lösningen är _palfärgad och tillreak- |
tionen svagt alkalisk.

2. Den värkar nedförd i tarmkanalen I
icke giftigt. I3. Den förhindrar under entidafminst
24 timmar syrebildning imjölk. I

4. den värkar upphörandeeller högst |
väsentligt hämmande af förruttuelse-
prosesser.

'
5. Den dödar kolerabakterierpä J/a |

minut samt tyfsidfeberns,difterins och
rosfeberns bakterie på omkring iminut, I

6 Den dödar utspädd, med 2 delar (
vatten kolerabakterierpå mindre än1mi-
nut,rosfeberns och difterinsbakteriepå min- I
dre än 2 minutersamt tyfsidfebernsbakterie (på 3 minuter.

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet
'

sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildning och för- .
rutineiso imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk- '
domsbildande bakterier,somdärstädes kunna förekomma, ,
måste jag på det högsta hos allmänheten förorda

'
dess bruk. ,

Att det samma äfvensom yttre medel imånga hän-
'

seende börägaen vidsträcktanvändningframgår osökt ,
af dess ofvan anfördastarkt bakteriedödande värkan.

'
Stockholm, den 6 April 1895. |

Med. Dr.,DocentibakteriologividKarolinska Institutet |

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

hos Firma

52 Alexandersgatan52

Helsingfors

HHE O T __£____ _!_____ !HZ __Ä.
Måndagen den 15 Februari

program
1. Defeiier-Marsch I.Helmesberger.
2. Uiisere Edelnknaben, Walzer a. d

Operette „Em Deutschmeister" C. Ziehrer
3. Souvenir de Gleichcnberg, Idylle E. Hornj
4. Mein liel) ingsbliimchen. Polka

mazur. Joh. Strauss
5. Serenade fur Flöteund Cello. .E. Titl
6. Potpourri a. d. Oper „Lucia de

Lammermoor" Donizetti

Paus
7. Ouverture zu dem Lustspiele der

Königslieutenant E. Titi
8. a. Intermezzo a. d. Öp. „Cavalle-

ria Rusticana" P. Mascagni
b) Entré' Act a. d. Öp. „Mignon" A. Thomas

9. Waldvöglein,Polka franc C. Döpfl.
'0. Potpourri, Allerlei C. Fischer
11. TelegraphischeDepeschen,Walzer H. Strobl
12. Buzco-Gtalopp E. Hornischer.

Tee Onderneming, Java,

Salak Tee

SOCIETETSTEATERN
Ifalienska operan

Måndagen den 15 Februari kl. V*? e- m.
Afskeds- och Beneficeföreställning för

Fru I. C. Maexmontan-Knief.
Jrdje akten ur operan

PURITANERNA.
Sigrra Colombati.Sigrr Pimazzoni och Gandolfl.

4:de akten ur operan

OTHELLO.
Sigrra Bruno och Paganelli.

2:dra akten ur operan

„jA id a".
Sigrra Bruno och Scliaw

3:dje akten ur operan

Maria di Rohan.
Sig:ra Colombali, Sig:r Delle-Fornaci, Piinazzoni,

Ferraioli, Lizzini, Tibiletti.
lrsta akten ur operan

Sig:ra Coloinbati, Sig;r Massimo-Massimi.

OBS! Vid denna sista föreställning äro
alla biljettpris förhöjdamed 50 penni.

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
atan14 Tel. 9214 Eriksg;

Kontorsboksfabrik, Linj
tonage & Askfabrik, A
fodring, Eeklamskyltar

eringsanstalt, Bokbinderi,Kar-
teller för plansch- & kartupp.
m. m.

K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Moderna rucher, spetsar,
band, sidentyg, crépe

Skilnaden 15—17.m. m
Filial :Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
_>epsin. Conc. Langebok.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nichfc.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

ytterst billigt

H. ELLMW.
9 AlexanderBgatan9.

__P_
Tisdagen den 16 Februari

program
1. Scliiitzenmarsch Philipp Fahrbach
2. Die Abenteurer, Walzer a. d.

Operette der Glucksritter .A. Czibulka
3. Meditationiiber.inSchumann'-

sches Preludium ....MauriceHagemann
4. Cirkus- Ouverture C. Fischer
5. Menuett Mozart

Gledankenflug,Potpourri C. Döpfl

Paus
Ouverture, zu Dichter und

Bauer Fr. v. Suppé.

La p. tite Marna, Polka franc. Philipp Fahrbach
a) Sivousnasez rien-aine-dir

Lied Baronin Rotschild
b) Was ich so tief im Herzen

trage,Lied Gumbert
(jrosse Fantasie a. d. Oper

LeoncavalloPajazzo
Mein Traum, Walzer E. Waldteufel

12. Tick Tack Strauss

Assam.

ar:

OTHELLO.

1. Ulanen-Marsch

Absolut kemiskt rent, fritt från alla för hälsan skadligabeståndsdelar,aro-
matiskt och välsmakande har försin utmärkta kvalité och fina arom till-
vunnit sig allmänt erkännande, och har å senaste hygieniska och världsut-
ställningar erhållit de högsta utmärkelser.
Största garanti för ren oförfalskad vara, säljes ioriginal förpackningpr
V2O, VlO. V*. V2kil°-

Obs.! Netto vigt!!
Parakan Salak Tee lämnar den största garanti, ty hvarje köpare äger
rätt att kostnadsfritt lata undersöka dess äkthet å härvarande kemiska la-
boratorium.

KABL

3) Äkta Parakan Salak Tee erhålles endast genom undertecknads parti-
och minutförsäljning vid Norra Esplanadgatan 37 och hos nedanstående
återförsäljare:

J. F. Lund. J.H Dahlgren.
A. E. Isaksson.
K.E. Wassholm
P. Jääskeläinen.
E. Lönnberg.

N. Kochtomoff.
K. M. Brondin
N. A. Turden.
A. Johansson.
A. Holmström.
G. A. Isaksson-
K. G. Jalonen.

Verner Hedbery.
Hjelt & Lindgren
J. Hyvärinen.
F. E. Sundeli.
A. Silvo.

Fr. A'yman.
K. Gr. Öhman.
E. V.Etholen.
A. Fred.
A. V. Henriksson
G. Antson. I
Hfors Alh>m

S. Johansson
Konsumtionsför. butiker Fru Laurei

GOHLE.
G-eaaiialagent Sfr _T___la.____ __. _Sy_ssla._a__,

Advokat JOHN _?\HL_ONG .^f^^nömmg, ;:r,sr,»risrxus^s_x:nUIU_.UI UUlltl _l_tU_lU__lU, Helsingfors, Alexandeisgatan N:o 55 ,i„.,ar __.__-__ FOu_,l ,c_ de Ilasta __» U__
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