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►Tidning för Helsingfors

å o
i KaisaniemiI Värdshus, g
C 05Teatrar och Konserter./Bad\

/central\
/ Varmlufts- o. \

/ Basängbad Rekommenderas. \

i KaisaniemenRavmtimLi
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag er a. A. Wiekstrom. ■

H N:o 96. Onsdagen den 14 April. 1897.
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_ JÅJIQtIQr GCIISDuW&n. från kl. Be. m.från kl. 3 e. m. .
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K-r-t <tm ao i t ! FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga pnser. Pnsbelont iParis.) T7I rpp|f^J.TD ATTSTQ hInÄTO 1 Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). X: \J J. KJVJliXir "" ■*-*" OiaillUClg Helsingfors, Alexandersgatan17.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.

Onsdagen den 14 April 1897.
kl. 6 e. m

cßarn* ocfi Soåfßöpsförssiällnin^.
För tionde (2~:de) gången

Emlsiirtftsiffl.
Dramatisk dikt i3 akter af W. Shakespeare. Musiken

af Felix Jlendelsohn— IJartholdy

Personerna
Herr Lindroth

. Frk Paldani.. Hr Malmström.Fru Bränder.
/Hr Hansson.
\Hr Berlin.

Tlieseus, hertig af Athcii^^|H
Hippolyta, Amazonernas clrotH

ning, hans trolofvade . J
Egeus, en athenisk ädling . .
Herrnia, hans dotter
Demetrius}hennes friare ;" ;
Helena, Demetrius öfvergifna

fästmö
Philostrat,hofintendent . . .
Qvitten, timmerman
Snugg, snickare
Botten, väfvare
Flöjt,blåsbälgsflickare....
Snut, kittelflickare
Magermau, skräddare ....

FruEiégo.
Hr Wetzer.
Hr Lindh.
Hr Enström.
Hr Biégo.
Hr Swedberg.
Hr Beckman.
Hr Svensson.

HofpersonaL

Oberon, Elfkonungen
Titania, Elfdrottningen
Pnck

Fr Gerasimowitsch,
Frk Holmlund.
Frk Bonnevie.

Elfvor iOberons och Titanias hof.
Skådeplatsen: Athen och en skog idess närhet.

Börjas kl. 6 och slutas omkr. kl. 8,« e. m

P

Herr Adolf Lindfors
Adolf Lindfors liar iafton recett för att blifva

itillfälle att företaga en studieresa till utrikesort.
De» teaterälskande allmänheten skallutan tvifvel un-
derstöda den talangfulla skadespelarenihans afsikt
att yttermera fullkomna sig isin vackrakonst genom
att ej försummadagens föreställning.

— Programmet
upptar en af Adolf Lindfors glansroller, »Herr Gene-

raldirektören.1'

äh"W 8 ? Fotograf SUNDSTRÖMS annons""
-■"W " a andra a tredje sidorna.

Bouquet^Tß
Liégeois,
Bunel, ministeristönvahtimestari.Hemmo Kallio.

Rouva Mariolle,Lambertin'inanoppiNaemi Kahilainen
Susanne, hanen vanhempi tyttä-

rensä KatriRautio
Gilberte,hanennuorempityttärensä,

Lambertinininpuoliso. . .Olga Leino

Pingouin, Chateauvieux'inpormes-
tari "

Eino Salmela.Hippolyt,
Otto Närhi'Gentil,

Aik a:nykyinen,

Paikk a:Ensi näytös:Pariisi, Lambertinin asunto,

Toinen näytös:Pariisi, sisäasiain ministeristö.—
Kolmas näytös: Chateauvieux, aliprefektin asunto.

Ovet Avataank:lo 7. Näyfåntö alkaak:lo V3B
ja loppu k:lo 10.
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SUOIH. TEAATTERI.
Keskiviikkona Huhtik. 14 p:nä 1897.

dtåolf JSinåforsin Ryväfisi.

Herra yli-tirehtööri.
(Monsieur le directeur.)

3-näytöksinen huvinäytelmä, kirj. Alexandre Bisson ja
Ferdinand Carré.

De La Mare, ministeristönyli-tireh-

Lambertin,
Charladon,
Lardillac,

Adéle.

tööri

näytellään

Henkilöt

miehiä

Adolf Lindfors,
Oskari Salo.
Eino Salmela,
Knut Veokman
lisakki Lattu.
Evert Suonio

Taavi Pesonen
Hilma Tähtinen,

J. H. WICKELS
f«iå»!^

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

8 Magasin du Nord. o
Största specialaffär ilandet för: \JJ

X sidenvaror,Sammets- te Garneringsartiklar. "*«
—

Ö
Ä Ylletyger af alla arter för Bal-,Visit- ochPromenaddräk- Ä

O «er, Damkappor,Pelleriner JTaquettes m.m. jC
X ){lädnings $ ){appskrädderi Q

AXEL PÅLMROOS
"Vlina.ffä.r.

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

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter. ■
—

Specialité: CR[A W ATTER.
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Gmndadt p^rji(a liysks* Brandf©rs äkringsb©la get
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen.

Telefon 231. Kontor 3XT. IVC^s^slixss^t^nL KTiQ1. Telefon 23L

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.

C P. TÄ

Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager afSpeciala-äär för

PORTMONNÄER Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT. Ledig annonsplafs

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

UnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren.

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

gummigaloscher,äkta Collanolja m. m.

WTVåWY Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
jOiJU .i^.JukJU Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk.pr duss. (Oatanis hus.)

A. W. EKLUND & C:oOskar Fröberg.==
Kaserngatan 46,

billigapriser.
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Om man också ej af annat visste att
man befann sig i än
att stadens gator äro idet gräsligaste
skick, stinka lika obehagligt i stads-
bons näsa, som kanske angenämtilandt-
brukarens och genom sina arktiska is-
staplar och bottenlösa göl utgöra en
lifsfara för 2- och 4-fota individer,
tyder likväl alt på, att det åter är vår.
G-laceryssen sjunger sin vårbulletin i
kapp med lärkan i skyn, och sippan
tittar /ram ur drifvan lika blygt som
pressgurkan ur delikatesshandlarens fön-
ster. Det sopas och städas med ifver
utanför Opris och Kapellet och landt-
dagsfarbröderna taga permission hem
för att hvila sina stämtand och tugg-
muskler ochlefva sötebrödsdagar. Dam-
toaletterna på Espis" stila till sig,
och de sveaborgska soldaterna börjaplumsa in. Det är var i Helsingfors.
Och det är dessutom påsk. Vi lefva
midt idymmelveckaii. Påskägg, „pal-
mer" och memma stå nu högst i kurs.
och om en vecka är prännikornas" tid.De komma med påsken lika säkert som
tvänne bankodirektörer idet hedervärdaborgarståndet alltid komuio i d lo mel

Li^
' ' ~ "

iwic ?*%unelströms

HARALD WASASTJERHAS Blomsterhandel, Skilnaden IM:o 4.
I^a*HK2Ei3lfia!s3)Ö.SJ32K2El2l*i*

JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

Ylle^ och frihofvaruaffär.iBVälsorteradt lager. Billiga priser
agHEay!X|^ElMßaßaKa^JD^ggBKiaiß3KHß^a

VELOCIPEDER.
Neumanns Germania"

extraprima tyska.
Beau Ideal"
l:ma engelska
Defiance"

l:ma amerikanska.
Fiitz Schroders Velocipedaffär

ItTorraEsplanadgatan37.

Barngarderoben
Telefon 1968.Unionsgatan 28. 2 tr.

Beställningar emottagas

Helsingfors' Rullgardins fabriks
tlllvärkningar rekommenderas !

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmagasin,N. EspJanadg.

H:fors Jfya TapetafTär,Unionagatan 32.
Josef Viberg, N. Esplanadg. 37, 1tr.

T. Vinter, Skildnadag. 19.
H. Ekbom, Alexandersgatan 17.

John Pälsenen*, Brunnsgatan 12.
A. Hellman, Alexanderegatan 48

Brandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

VsSf> __8)

V

P!PVPlflnrt- â r̂^ent v̂är^ar *envelociped,somUlCVCiailU genom sin elegans, stabilität ochunderbart lättlöpandegäng har förvärfvatsigheladenvelocipedåkandeamerikanska aristokratins största be-
undran.

RlPVPlsnrl tillvärkar dendamvelociped,
UIQVCiaiIU som de förenadestaternas sundhets-kommision förklaratvara den bästa.
Plpi/plfinrl fabriken tillvärkar den bankapplö-UICVCICIIIU- pare,å hvilken iAmerikaunder år
1896 de flesta amatörtäflingar vunnits.
fllpupicmrl fabrikentillvärkar den velociped,somOlttVmdllU- blott har tvänne konkurenter:

Rover
(England) och Styria

(Österrike)

Brandt & Blomberg
Hufvud-depot: Helsingfors,

Mikaelsgatan 19.

Filialer: Åbo och Uleåborg

Opera

Fotogva/latelier.

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningipartioch minut afendast äktautländskaFilharmoniska Sällskapet VINER &
SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER68:de Populära Konserten

Skilnadstorget n:o 2.
■:

-
;/,.^-r' ■■ "

SOCIETETSHUSET
Tisdagen den 20 April 1897

V.'.'"■'T^WBB,>,;-. BB -Kl |h HK■ .'■'
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(iodl material,
arbete.omsorgsfullt

R. Paltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg. 5Den enda värkligtpraktiska Skrifmaskin
som finnes är

HAMMOND
Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift,
flnnnes på lager hos i stort urval

Carl Jaconsen & C:o,
Helsingfors,

Generalagenter för Finland& Skandinavien

i '^åå&å tHagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.) 11Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackrasteillustrerade tidskrift. —

Endast god kvalitet!
(Bolumßia!

dCarijorå!För årg. 15 mark.
SfoQv&rs Breij!

fallas!Hagelstams bokhandels
FILIJJL

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

åffa/fir! ®
Arthur Bergström. §

Helsingfors, (få
ffih Oentral-Passagen. (f&

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

en. Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.
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hvarandra i debatten. Men alla få ej
smaka af de delikata kakorna. Det
är blott några få. Däremot får hvem
som hälst föräta sig på memma och
hårdkokta ägg. »Palmer" får man af:ven plocka — tror jag — huru omo-
därna de au äro ivåra krigiska tider.
Som sagdt, äggenas tid är inne, och
vill man egga upp sig riktigt och visa
sina bekanta en liten artighet så kan
mun ihågkomma dem med dessa år för
år alt modernare blifna påskägg,hvataf
handlanden C. Gröhle anordnat en

Påsk-utställning,
som upptager tvänne stora vitriner i
schaufönstren åt Esplanadgatan och räk-
nar nere hundra numror, valda med
den smak och urskilning, gom alltid
hört hr Göhles affär till. Harar och
grisar i kombination med ägg ha(va
lått stå modell för påskäggen, hvilka
äro nästan lika roliga som Öberlaenders
djurbilder. Ens köplust blir satt pä
hårdt prof af de små mästorvärken i
brons, glas, porslin, tyg och papp.

Affärens permanenta utställning af
konstiuduatriföremäl har ökats,med en-
gelska majohka, illusoriskt imiterande
gamla, maskstungna träkärl och stub-
o*r, ornerademedblom-iterrankor ochbu-

ketter, japanska, terracotta figurer, en-
gelska läderarbeten m. m. m. m.

Den eleganta expositionen hör onek-
ligen till stadens sevärdheter.

Ciceron

Notiser
— Sven Scholander iBerlin. Om

den kände bellmanstolkarens senaste
konsert därstädes skrifves till H. T.

Sven Scholanders konsert varbesökt
af så många, som den stora salen i
Architektenhau3 kunde rymma. Sven
Scholander behöfver bara annonserasitt
namn inVossische" och »Ber]. Tage-
blatt" för att vara viss om en stor och
tacksam publik.

Programmet upptog tre spansk-ita-
lienskanummer,däriblandden täcka can-
zonettan Canotieri del Po" och Sentis'é ver" (äfven med svenska ord) samt
de välkända franska Les sabots",
nNoir et blanc" och den dråpliga Tam--3our" hvilka båda sistnämda slogo syn-
nerligt lifligt an.

Af svenska stycken bjöd hr S. på
tre Fredman-ika epistlar, af hvilka imi-

tationen af klockringningen ofver Lund-
holm vakte stormande bifall. Den ty-
ska publiken fick en inledande förkla-
ring på — franska språket. De båda
svenska folkvisorna Jag tror jag får
börja" och „Jänta å ja", iall synner-
het den senare, som togs da capo, sen
terades med högljuddmunterhet. Där-
emot borde hr S. på sin repertoaricke
upptaga Du gamla, du friska", här-
för räcker hans röst icke till.

Ännu ett par extranummer följde på
de intensiva slutappläderna, och tillsist
föredrog den frackklädde trubaduren
med afsiktlig komisk sentimentalitet
en tysk visa,som publikenslukade med
samma gladlynta aptit.

Hr S. har sålunda fortfarande på
sina kontinentala färder ingen anledning
att börja sörja, och liksom Fredinan
har han tur, dä hän rflyr ur sitt land
med lutan ihand, spelar om Bacchus
och Venus — Kling Klang! — bland
virtuoser får stämma och rang".

— Å Theater des Westens iBer-
lin uppfördes nyligen tre nya enakts-

Den första af dessapjeser Im Klo-
Ister der Trappisten" härrör från Oskar
iMummert, en ung tysk skriftställare,
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Fabiausgratan 27, hörnetaf Norra Esplanadgatan, isamma hus som Nordiska Bosättarn]

tillfälle atti ännu högre grad än hittils tillmötesgåärade lunder ideras fordringar på ett
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gKongl. Karolinska Institutets 8g Bakteriologiska Laboratorium. Q

Veiociped-Pepét.
Ständigt ett -\ älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska "
(SBi >^É*'

-*"

I

JP1

~m
Största

nr Velocipeder.
VelocipedtiJlbehör af alla slag^^^B

reparationsverkstad ilandet.

/ifört European Cycle Export C:o.
f. d. John Tourunen & Co

Pester Schvalben

Ledig annonsplats
Operakällaren.

jAffonhonserfTyå fabriksHelsingfors
alla dagar från kl. Va 8 e. m

prima byktvål
finnes hos alla välförsedda handlande

På begäran af Tandläkaren Herr ALenhardtsonhar jagundersöktett afhonomsammansatt munvatten, kalladt
Albin Lenhardtson s §

STOMATOL ©och får häröfver afgifva följande intyg: Q1. Lösningenär "palfärgadoch till reak- Xtionen svagt alkalisk. \J
.?' D.e" yärkar nedförd i tarmkanalen Oicke ffiftif/t. jC

3. Den förhindrar under entid atminst24 timmar syrebildningimjölk4. den värkar upphörandeellerhörist
väsentligt hämmande af förruttneise-prosesser.

5. Den dödar kolerabakterier på V9minut samt tyfsMfeberns,diftérins ochrosfeberns bakterie på omkring iminut,6 Den dödar utspädd med 2 delar
vatten kolerabakterier på mindre än 1mi-nut, rosfeberns ochdifterins bakteriepå min-drean 2 minuter samt tyfoidfebernsbakteriepa 3 minuter.

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medletJ2.T fÄP a
""Pphäfvasy«-ebildling oÄ förruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsiuk-domsbildande bakterier,som därstädeskunnaförekomma,"ess bruk

P 6Sta h°S allmänheten förorda
Att det samma äfvensom yttre medel imäne-n hanseende bör äga en vidsträckt användning framgå?ostttaf dess ofvan anfördastarkt bakteriedödandevärkanStockholm, den 6 April 1895

Med. Dr.,Docentibakteriologi vidKarolinska Institutet
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G. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Ködbergsgatan 9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar 3ina prisbelönta

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

C. E. Lindgren

Swift" r j

Quadrant"
Diirkopp"

Wollf' j~N°2BJ
Q. F. Stockmanns Velociped Depot.

Gambrini Restaurant.
jA^a Idndholm Kale civ JVord

Soflegratan 2
, Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,helaoch halfva, som salta biten ni. fl. Kalla och varmasexor till billigapriser.

Biljarden renoverad med nya vallar och nytt
kläde. 01 på seidlar. Högaktningsfullt_____ Gustaf Blomqvist.

FOTBEHANDLING
meddelas af Agries Jo-
hannsen utex. från Kongl.
Hof Fältskär Ch. Berggren.

Mikaelsgatan I,
ing. från porten (Entresol.)

Telefon83
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Tapisseriaffär.
■^-l©3E€t:n.caL©i»ss^ ■7. T!. 638.

OBS.! Enda specialaffär

J2eéig annonsplats.

IDRICKSGLAS 1
släta till 1:50 per duss. f\

,'v^ d:o med slipade ränder .1:80 „ „ r>
=

a Glashandeln K
Mikaelsgatan N:o 17,

t^ midt emot Jernvägsstationen. X*

Velocipeddelar
och

tillbehör.
Reparationer

utförassnabbt ochbillio-t

Jacob J^cinbes
Hl>ai)nrosscrHemgj.

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer._ . smällande dörrar eller förargas åt att dörrar ej
IOTI PfllTl HlOlnrn håUaS staQSda> kan återvinna sinnesro genomatt■il nl.inV låtauPPsätta dörrslataren,,EelipSe",somlevererasUUU UUUIUlUil11 af Helsingfors Rullgardinsfabrik.

Telefon 1581

m

som därmed debuterade som scenisktortattare. Därpå följde en enakts
stamningsbild af den bekante nordiskeförfattaren Wilhelm Krag, hvilken bärtiteln BEin Weihnachtsabend". Öfver-
sattningen är af Ernst Brausewetter.|»t tredje stycket Jephtas Tochter"ar ött enakts lustspel, efter det italienska original3t af Felice Cavallotti,
bearbetadt för tyska scenen af Kaffade«nso, hvilket skulle framkalla en mun-|* afslutning af aftonen efter de båda
rorstnämda allvarliga skådespelen. En-

ast det sistuämda stycket förmådde°ek framkalla något lifligare bifall.

c A Schillerteatern i BerlinPPtordes senaste vecka folkskåde-
Pett

"Am Tage des Geriohts '' at"er Rosegger. Stycket, som redan
rut gifvits iBerlin, röntestark fram-
IlfDg'hvartiH äfven det utmärkta äter--B'tvandet väsentligen bidrog.

Und T
Richard Wagners Tristan

unnf-
e
"

har upplefvat sitt förstaPPtorande i Italien på k. hofteatern i
des

°Ch framkallat stort bifall. laol-
Wier"1SJÖDgS af Ella Pro3snitz från

— Handels „Esther" ibearbetning
af dr F. Chrysander har uppförts af
Filharmoniska sällskapet och sångaka-
demien iHamburg,

— Wilhelm KienzJs EvangeJi^
mann" skall nu äfven uppförasiLon-
don med Van Dyck, Bisphann och fru
Schumann-Heink ihufvudrollerna.

—
■ IBukarest gafs nyligenen gala-

föreställning till storhertigens af Hes-
sen ära. Därvid uppfördes skadespelet
Ullranda" af Carmen Sylva (drottnin-
gen af Rumänien) samt dramat Die
Pflicht" af furst Friedrich v. Wrede.

— Å Grand-Théåtre i Geneve
har Paul Lebruns opera La Fiancée
d'Abydos" endast vakt medelmåttigt
bifall — Massentes opera Esclaram-
ode" gafs däremotå samma scen med
utomordentlig framgång.

— Ä Odéonteatern iParis rönte
Richepins skadespel Chemineau" en
viss framgång

—
■ Å Folies DramatiquesiParis

har utan framgång uppförtsen ny såag-
fars L'Auberge du Tohu-Bohu" af
Ordonneau, musiken af Roger.

— Utmärkelse. FrökenRosa Poppe
från Berlin erhöll med anledningaf ett
framgångsriktgästspeliGera somDonna
Diana och Fedora det furstliga Reussi-
ska hederskorset för konst och ve-
tenskap

— Från Wien meddelas till Ber-
liner Tageblatt: Max Halbes fyra-akts
komedi Lebenswende" rönte vid pre-
miären å Raimundteatern ett mycket
blandadt mottagande. Författaren in-
ropades visserligen flera gånger, dook
endast af ett mindretal af publiken.
Upprepade gånger väckte allvarligt me-
nade scener liflig munterhet, i synner-
het ifjärde akten skrattade man hög-
ljudt alldelas istrid med författarens
afsigt

Ett och annat.
— Falsk adress. Den berömde en

gelske komikern mr Toole råkade ny11

gen ut för ett fatalt missöde. Han
befann sig på en af sina många konst-
resor till Englands landsortsstäder. I
staden M. hade han åter en gång med
sin rent af diaboliska komik försatt
alla åskådarnes skrattmuskler ihäftig
rörelse och den entusiasmerade publiken
fordrade därför otåligt efter ridåos fall
det iEngland brukliga talet från sce-
neu. Mr Toole trädde alltså fram till
rampen och prisadeiett formfnlländadt
tal stadens skönheter och sevärdheter,
som för evigt inpräglats ihans hjärta,
dess damers älskvärdhet e.c. Men pu-
bliken förblef märkvärdigt nog kall och
lämnade teatein utan någon vidare bi-
fallsyttring. Den något besvikne ko-
mikern, som hoppats på en elektrise-
rande värkan af sitt tal, vände sig,ifrig efter förklaring, till sin direktör.
Jo, käre vän", svarade denne, ni
har tyvärr hela tiden istället för sta-
den M. nämnt staden Z., där ni gaste-
rade i förra veckan".

Tiomart om dagen kunna lätt^förtjanasge
nom att sälja visitkort frän John Fröberg, Flu-
v i>iini/ Sverige Begär profver!
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Jekorationsföremåloch apparater,är därföre
u tor visitkortsfotografier Frnt *: 50 till hoärepriSß Eric Sundström.
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Fransk Lifförsäkrinbsgolaget

i9 LUR B Al NE,
|§} 'ktiekapital: 12 miljoner Frcs. W
|§) Garantifonden: 98 miljoner Frcs. (fä

Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- (fä
gffr, ringar af alla slag. Genom samarbetemed (jö||^ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- W

baiue et la Seine beviljas de försäkradevid
iÄf)\ sjukdom oho olycksfall särskilda förmåner, AjQ|j^ hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för-
<*§§) säkrade och hans familj, som ock de per- i(@
0h söner, med hvilka han står iaffärsförbin- (fä*
gfl delse för den oundvikliga förlust, som enSgsj!) sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- ((g?
0h ler enolyckshändelsemedföra. Bolaget efter- Äg)12: skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
s§s{) premierna för hela sjukdomstiden och utbe- <{(@
0h talar % af kapitalet, om sjukdomen är obot- (få
SJc' lig och resten vid dödsfall.

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro >({g>
&fo därför särskildt att rekommendera för her- 4^rar affärsmän, då det gäller att säkerställa 2g

större affärsföretag genom lifförsäkring, (^
@h\ emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- (SJÖ

samma störingar svårare sjukdomsfall all- 2*?
tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- ((jjgS

@h\ ges- och förlagsman stora förluster. (fåk
För dessaväsentliga fördelarerfordras

icke några extra premier utan endast att (^|8)) den försäkradeafstår från den årliga vinst- (gs|
Ss andelen.

Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1 ■{{$

J Qarlvon tffinorring. jj|

J. C. IVLEXMONTAN
Innehafvare:E. Nyberg,

diner & Spirituösa.

<S2S-^\

ill
Claes & Flenfjes

starka och pålitliga

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

Enkel landsvägsmaskin
Elegant „ 320—340 „
Kapplöpningsvelocipeder 360-370 „
Damvelocipeder 330 -350 „

Obs.! Billiga priser.
MikaelsgatanN:o 2. Telefon 1332

Th. Neouius.
Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Helsingfors
Alexandersg-atan N:o 11.

Annonsera

A nnonserna ytterst billiga,särskildt om de ta-
gas för längre tid.

Öko IHvarJe annonsör?r
J
Bis /7Ao /UUo.. tidningen hemsand **uo..

. ~4- C3rra,"tiS. -5-

Annonser och prenumerationemottagas a tid-
ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer

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

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

Konserv Kaffe.
Det är en allmäntbekant sak att brändt kaffe till följdaf sinhygrosco-

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

KARL
G-eneialag-e

randeSL^"^w? £ M
i

e-fter flere års arbete och genom nyuppfunna rote-

aromaSsTtOochTtårkrsOom
dnvi1c1tller/tigl^K°

nServ Kaffe åratalHka fr*
En vMare fördelTr n2,Bsbrandt ° oh har en absolut ron fin smak.

kaffe. Råkaffe mnehåltr miPl-»^"* kapitalbesparing vid inköp af rostadt
alla Ä h*

Parakan Salak Tee bUt
*f'Brmdin- Bob- Holmqvist. K. G. Öhman.

N. Esplanadg 37 Passagen. Anneg. 20. Skilnaden 2.
Axel Pihlgren.E. V Ethnlpv N z>; t 7",Pabinnsg" 14. KyrkoJ 10

' V*?^1}0^ Älex - Johansson. Th. Holmström,
Verner Hedberg. C Anhm' EBplan*dS- 4- V. Henriksg.l2. ålexandersg.It
Wladimirsg. 13. SjOmiwV n^+ foa F. Nyman.
A. V. Henriksson. JH^äriL^T^-^- Skilnaden 6. Eriksg.>?■Konstantinsg. 19. BadhusT in m /'^ H.fors Almänna Konsumhons-

I ~n ■»- -^ S' 0; 6. fören. butiker.
■t förPlmaad.

"

Brefpapper
rikhaltigaste lager ai ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

oHnierade.
Eirmatryck utföres liilligt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat15.

Onsdagen den 14 April

Operetten-Abend.

"program
1. Jonathan-Marscli, nach Motiven der Operette

nDer arme Jonatlian"
2. Unscre Edelknabcn", Walzer nach Motiven

der Operette Em Deutschmeiäter" . .
3. Franenlist, Gavotte a. d. Operette nDer

Glilckaritter

C. Millficker,

C. M. Ziéhrer

i^uTertur^u^Öpérétt^^Tch^^äväuéné^^F^^^uppe
5 Fiiclier-I'olka nacli Motiven der Operette^^^^^^B

'in iiiM R. Gené.
A. Sullivau,6. Fantasie a. d. Operette Der Mikado"

Paus

7 Ouverture zur Operette nOrpheuB in der Un
terwell" J. Oftenbach

8. Schönc Frau,Polka nuizur. nacli Motiven<Tcr^^^^^^MOperette I)er Obersteiger" . . : . .■
9 Juanitta-Walzer nacli Motiven der Operette^^^H^H

Dona Juanitta" JJj^^jPl"
10. Potpourri nach MotivenderOperette^Dei^^^^^^^|

C. Zeller.11. Wie mein An'l 20 Jalir, Lied a. d. Uperette
»Der Vogelhändler" ■ H

12. Flodcrinaus-Quadrillc, a '^^^^^^^^^Bgleichnamigen
Joh. Strauss.

Carl Zeller

Ang. Ludv. Hartwal Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alesasdersg. 26,

Telefon 169,

52 Alexandersgatan52
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj.Modeen. Helsingfors

HOTEL TZ^2>A.T>-

K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17. .
Filial:Glogatan 4.

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

Joh. Strauss. Direktion Marie Pollak.

KONSERV KAFFE.
Frihavns Kaffebrsenderiet Kjöbenhamn (S. Bonnevie Lorentzen

Modernaryscher,spetsar,
band, sidentyg, crépe

m. m

ytterst billigt

hos Firma

H.ELLMIN.
9 Alexandersgatan9,

JNtäsfa konseri
Måndagen den 19 April

(Annandag påsk.)
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