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Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag, cc 6. A. Wickstrom.

■o N:o 76. Fredagen den 26 Februari. 1897.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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Frk Gerasimowitsch,Fru Minke
Bertha, tjensteflioka hos Ha-

bermehl Frk Paldani

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10 e. m.

„Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Kontorc?^ffiSE£ ;-° 3

Alla dagar Hotel Kamp Aiiada^
ofr. <?/? tr

K AltonkonsertWiener öeßvaWen. h._i8 __.

Middagskonsert
från kl. 3 e. m,

K -r-. v~»
__

o-i ii FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -r-i f\ »"T! f\ /->i -j-fc « -f-». E. Stahlberg a_____ Ate_ÄÄSäSÄläuss) , FOTOGRAF.

SVENSKA TEATERN.

Fredagen den 26 Februari 1897,

kl. 7,30 e. m

<9odiRops/örestalIningt

För 3:dje gången

( ciilralliin.anslall. n.
Lustspel i4 akter af Carl Laufs och Wilh. Jakoby.

Fri öfversättning.

Personerna

Hr Biégo.
Frk Tschernichin
Frk Bonnevie.

Habermehl
Pauline, hans hustru . , . .
Clara, deras dotter ....
GeorgHäuser, chef förOentral-

låneanstalten . . . .Hr Lindh.
Lerche, bokhållare 1 , fHr Enström.
Engel,'kontorsvakt- \ ■Fra

°
pr <

mästare J °-Mser [Hr Swedberg.
Caroline, Hävsers fästmö . .Frk Spennert.
Scholz,pensioneradtjenstemanHr Wetzer.
Baronessan Dorinoff ....Frk Grönberg.
Hildegard, hennes dotter . .Frk Liljander.
Grefve Stieglitz-Steglitz . . .Hr Lindroth.
Muller, möbelfabrikant . . .Hr Malmström,
Adolf, hans son, arkitekt . .Hr Hansson.

Holger Drachmann
Vi börja i dag en serie porträtter af nordiska

skriftställare och återgifva till först de sympatiska
dragen af den populära skalden Holger Drachmann.

Af den produktive skaldens många mastervärk
vilja vi framhålla endast hans å härvarande svenska
teater med så stor framgång gifnaskådespel „Strandby
folk".

O"■*%&▼ Fotograf SUNDSTRÖMS annons
-■* " å andra a tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Helmik. 26 p. 1897.

Ida Aalberg-Uexkull-Gullenband'_n
vierailunäytäntönä

näytellään

KOTI.
(Heimat.)

4-nätöksinen näytelmä. Kirj. HermanSuderinan.

Henkilöt
Schwartze, öfverstiluutnantti . .Benjamin Leino,
Magda\ hanen lapsensa ensim. (*) — — —
Marie / aviosta \Hilma Tähtinen,
Auguste, synt. von Wendlowski,

Mimmy Leino,hanen nykyinen vaimonsa. .
Franziska von Wendlowski, Au-

Naemi Kahilainen,Gusten sisar .......
Max von Wendlowski, luutnantti,

heidän veljenpoika ....Evert Suonio.
Hoffterdink, pastori Axel Ahlberg.
Tohtori vonKeller,hallitusneuvos Kaarle Halme.
Professori Beckmann Taavi Pesonen
Von Klebs kenraalimajoori . . . Emil Falck.
Rouva von Klebs Olga Salo.
Hovineuroksetar Ellrich ....Maria Rangman.
Rouva Schumann MimmiLähteenoja
Therese, Schwartzin palvelustyttöOlga Leino.
Tapauksenpaikka:maaseutukaupunki.Aika:nykyinen,

*) Magda Ida Aalberg-Uexkull-Guldenband,

Öret avataan k:lo 7. Näytöntöaikaa k:lo Va8
ja loppuu k:lo VaH*

J. H. WICKELS
.______-£___.

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

5 Magasin du Nord. 5
t»j Största specialaffär ilandet för: C«l

Q
—

$-" Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar.»<-
—

Qa Ylletygeraf alla arter förBal-, Visit- ochPromenaddräk- JjC
V ter, Damkappor,Pelleriner tfaqwettes m. in. w

f\ under framstående ledning.

AXEL PALMROOS
~-In_,ffä.r.

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

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(via a viß Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter,
Specialité: CRAUATTER.

Telefon 231

Generalagent Jör pnland

Claes & Flentjes
Soéa ocfi Billiga

_Pil-velocipecler
Mikaelsgatan 2. Telefon 1332.

Ch. jYeovius.
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FörstaRyska IBraiidförsäkringsbolaget
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktioners

Telefon 231

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

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

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

Specialaffär for

PORTMONNÄER

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

C. P. _.YBE

_-__LC_»_Q.tC_-__* ]?_"_ ___l£tgsi_._3iS_t_3g;_3S,-t£X___. __«.: «_> 1.

Oskar Fröberg. A. W. EKLUND & C:o
Kaserngatan *__=; Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af

Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT. billigapriser.

Juho Wirtanens
mOAFFÄ».

UnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren»

0. Henriksgatan N:o 3.
Störstaiageraf inhemska skodon.Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

DAHL p J^Z&r tftlUe? N. Esplanadg. 31,—
Ä Porträtter ivisitkortsformat k 6 mk.pr duss. (TJatanis hus.)
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Estudiantina, vals
Air varié ur 12:te konserten(ny,) Handel.
Suite Algerienne

Prelude. Rhapsodie mauresque. Reverie du soir.
Marche militaire francaise.

Carneval Romain
Sonate, för violoncell

Scener ur op. „Trubaduren"
Serenad (ny)
30-åriga krigets marsch

)so!^Wm. Generalagent för

__J_Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

In- och utländska tidningar och tidskrifter.

—jfbät
mObs.! Ord och bild, Skandinaviens vackraste

illustrerade tidskrift. — Tilskueren.
—

Hagelstams bokhandels
FILIAL IUnionsgatan 41. Invid Långa^bron.

Fullständig bok- och Pappershandel,

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

Cällarel; Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.Opera

HARALD W ASASTJERN AS Blomsterhandel, Skilnaden IM:o 4.

Filharmoniska Sällskapets
a___l!__l__Mß_l_2_____lß__li^H_|)s_l_3__E__E_____-__J_:K

JULIUS SJÖGREN |
Mikaelsgatan4, Centrals hus.

Ylle- och iriholvaruaffär.|
Välsorteradt lager. Billiga priser

____**************S_*i.*******-.-.--**-i-

Restaurant CAT A NI
-e®kri rekommenderar mm-

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 \

f Badinrättnir
Wladimirsg-atan 32. /

W. Engberg.^/

Brandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

Åbo Helsingfors Uleåbi.'g
Mikaelsgatan 19.

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

velocipeder.
Magnilika Haapavesi, Torneå och Kajana

skidor

Den kände skidlöparen J. Åitamurto
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.

Ouverture till op. „Maritara"

Kvartett Udel

Kvartett Udel, som nästa måndag
konserterar härstädes iBrandkårshuset,
är egentligen en elit-fraktion från det
berömdasångarförbundet „Wiener Män-
nergesangverein". Kvartetten, hvars
ledare är professorn vid oonservatoriet
i Wien Carl Udel, hade vid början af
«in värksamhet en fullkomligt privat
karaktär och uppträdde offentligt endast
då det gälde att lindra de fattigas och
nödställdas armod och lidande. Den
utomordentligaframgång som kvartetten
öfver allt rönte, påtryckning från vän-
ner och bekanta och kanske ock sist
och slutligen — guldets lockelser för-
mådde emellertid de fyra herrarne att
låta höra sin makalösasång äfven utom
Wiens portar. Tournéerna sträktes ge-
nom Österrike-Ungern till nordligaste
Tyskland och inom ett år var kvartet
tenskonstnärrykte stadgadt „från Adria-
tiska hafvets bygger till stiänderna af
Nordsjön" och de förnämsta musikkri-
tici täflade iberömmande recensioner
öfver truppens soiréer. Namnet Udel-
kvartett var blifvet inbegreppet för äkta
Wiener-witz ochoförfalskadtgodthumör.

Professor Udels kvartett upptar på
sina program uteslutande komiska och
humoristiska kompositioner, men man
bör ingalunda därför tro att man skulle
hafva att göramed några slags varieté-
gycklare. Nej ingalunda.Medlemmarne
ikvartetten äro samtligakonstnärer och
dubbelt konstnärer i så måtto att de
alla äro ibesittning af en humor, som
är — himlaboren. Det de föredraga
(örefaller icke såsom någonting inlärdt,
icke såsom någonting instuderadt och
beräknadt, utan deras konst värkar så
omedelbart och naturfriskt att äfven
den mest inbitne hypokonder ryckes
med af Wienames kärnfriska gemiith
och oförbränneligtgodalynne. De fyra
herrames klangfulla stämmor smälta
samman till ett harmoniskt helt af stor
skönhet,och helt säkert skall deras sång
äfven här imanskvartettens förlofvade
land röna ett entusiastiskt emottagande.

Det är förstagången kvartettenupp-
träder utom sitt hemlands och Tysk-
lands gränser och är det på sin tour-
née genom Ryssland professor Udel
gör denna afstickare hit till oss, lockad
af ryktet om vår stads musikförståelse
och kärlek till fyrstämmig manssång.

—*"*►—

Ur Anton Rubinsteins efter-
lämnade papper.

Som bekant har Anton Rubinstein
icke efterlämnat några memoarer eller
anteckningar från sitt på händelser väl
rika lif; däremot har manihans kvar-
låtenskap påträffat en samling afori-
stiskt hållna uttalanden öfver konst
religion, politik, kärlek, sociala förhållan-
den a. s. v. hvilken samling Rubin-
stein själf benämt sin »tankekorg", men
af en eller annan orsak beslutit att in-
tet däraf finge komma inför allmänhe-
ten förrän efter hans död. Publiceran-
det af dessa anteckningar är numera
påbegynt, och tillåta vi oss att enligt
„Prankf. Zeitg." plockanågra bladdärur
och görabörjanmedsådana, som beröra
Rubinsteins specialgebit, musiken.

„Jag öfvervarade en gång iLondon
en „Charity children" -fest iSrt Pauls-
kyrkan. Tusental barn stodo där am-
fiteatraliskt uppstälda och sjöngo hym-
ner och koraler vid orgelaccompagne-
ment. Det var någonting alldeles öf-
verväldigande och jag kunde icke värja
mig ifrån att tårar stego migiöo-onen.

Afven den mest förstockade ateist hade
icke kunnat underlåta att därvid tänka
på allas vår Skapare. Ceremonin afslu-
tades sedan med en predikan, som på
mig gjorde ett intryck såsom om pre-
dikanten icke velat låta Gud själf få
komma till ordet.

„Konstnärer hafva ett särskildt sätt
att berömma sina kolleger." Känner
ni N. N.?" „Oh, en alldeles utomor-
dentlig konstnär! Men den kvällen han
uppträdde jämte mig i X., var han
sannolikt illa disponerad, ty han gjorde
fullkomligt fiasko." Isynnerhet hos sån-
gare och sångerskor är detta ett myk-
ket vanligt sätt att berömma.

„Pianot är för mig det käraste in-
strumentet emedan det är någonting
musikaliskt helt. Alla andra instrument,
den mänskliga stämman icke undanta-
gen, äro likväl endastnågot musikaliskt
hälft."

„När de musikaliska tankarna tryta,
infinner sig alltid irätt tid ett led-
motiv."

Eric Lundströms
Fotografiatelier.

53:dje Populära Konsert
i_3rancL-S.års_-LUset.

Lördagen den 27 Februari 1897

Program
Vallace.

Waldteufel.

Saint-Saens

PAUS.
Berlioz.
Boccherini.

Adagio
Allegro

(Frk. Elsa Ruegger.)

PAUS.
Verdi.
Mendelssohn

Konserten börjar kl. V_ 8 e. m.

Carl Jacobsen & G:o.

Humbers «<* Progress
g förstklassiga

VELOCIPEDER.

Finsk Tidskrift.

Hagelstams konsthandel.

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti och minut afendast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

Godt material,
omsorgsfullt arbete.
Paltins pianomagasm

R. E. Westerlund
N. Esplg 5.

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

.3. _^" _-_—_.

Endast god kvalitet!
(BolumßiaI

dCarlforå!
Sloevers Cmm

vallas! I
SRaffiri

Arthur Bergström. m
Helsingfors, 9

Central-Passagen. m

Fabiansgatan27, hörnetaf Norra Esplanadgatan,isamma hus som Nordiska Bo__«
tillfälle atti ännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder ideras fordringar på ett första

-



A XEL PifILGKEIf Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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cö Veloci|»e_rl-_Pef>6t.

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

mr Velocipeder.
StörstaVelocipedtillbehör af alla slag,

reparationsverkstad ilandet.
John Tourunen & C:o.

Helsingfors, Norra Esplanadgatan N:o 41.

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinlandför
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade katalogerpå begäran.

9

9 , g

50 Alexandrrsgatan 50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständig garanti.

TvålfaHelsingfors .n
byktvålprima

finnes hos alla välförsedda handlande

Annonsera

„<srogram-<&laåef"
Annosernan ytterst billiga, särskildt om de ta

gas för längre tid,

fiftQ t HvarJe annonsör får sig /JL- fl/C/d.. tidningen hemsand VUd..

■ -£- C3rl"a.tl_3. -i- '

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

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

äterstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

■§^p^^as-gn^r«x(g)

g^p#gp^^#^#e^##p@
I

Fransk Lifförsäkrinbsgolaget ©
ILURBAINE,m I

Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
"

Bolaget meddelar fördelaktigaförsak-
&Sh ringar af alla slag. Genom samarbetemed (få
JS: sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- W

baiiie et la Seine beviljas de försäkradevid 1@
0b sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, (fågA hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- W

säkrade och hans familj, som ock de per- ((g|
ggj) söner, med hvilka han står iaffärsförbin- (få
JK delse för den oundvikliga förlust, som en 2gsjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-&h ler enolyckshändelsemedföra. Bolagetefter- (få
JK skänker nämligen, såsom allmänt bekant,

premierna för hela sjukdomstiden ooh utbe-
|JK) talar B/iaf kapitalet,om sjukdomen är obot- (få
X* lig och resten vid dödsfall. >s®SJ) Bolaget LTrbaines försäkringar äro (§<|
0h därför särskildt att rekommendera för her- (fåJk rar affärsmän, då det gäller att säkerställa JjÉ.

större affärsföretag genom lifförsäkring, ((@
£gh emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- (fåJw* samma störingar svårare sjukdomsfall all- ;|g<*&() tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor-&fo ges- och förlagsmanstora förluster. (få
gft* För dessaväsentliga fördelarerfordras ;*§©5. icke några extra premier utan endast att .§1

t den försäkrade afstår från den årliga vinst- (fåandelen.
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1 ((fil

H Qarlvon åfinorrincj. é
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G. W. RELANDER,
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgå-
ende prisen städse

billigast.
"w_i__ei___sgr- __r=o "_:.

Telefon 1803.

Gambrini Restaurant.
jA^a Ilindholm

Tapisseriaffär.
Alexandersg,T. T". 638.

OBS.! Enda specialaffär

I__. Löfberg.
Tyghandel.

11Brunsgatan 11
stort tygsortiment, billiga priser!

"VÄlgjoi-t a,__*Tfc>©-_ © !

DRICKSGLAS Paket; irare
släta till 1:50 per duss stämplade med firma ad-
d:o med slipade ränder 1: 80 ress i bransch levere-

ras afGLASHAIVOELN Helsingfors
Rullrjardinsfa' rik,Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot Jernvägsstationen Telefon 15 81

Den som afskyr 3_.'^l
låta uppsätta dörrslutaren „Eclipse", som leverera;

HelsingforsI
Tele:

BSPLANAD-KAPELLET.
Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska oclißhenska
vmer m. m.

å 75 p. per seidel (Schoppen).

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2,50

-J=_)
®

„Då man sänder mig dikter att sätta
musik till, förefaller det mig som om
man tillsä_de mig en flicka att älska.
Man läser tillfälligtvisen dikt som man
tycker om, och man sätter den imu-
sik. — Man ser tillfälligtvis en flicka,
som behagar en, och man förälskar sig
i henne. — Men hvardera af egen
drift, icke på andras begäran.

„Lefvande vänner till aflidne store
män, äro någonting alldeles odrägligt,
isynnerhet inom musikens område —
ingen uppfattning, ingen nyansering,
intet tempo är dem ilag, ty de hafva
ju hört det afkompositörensjälf! Isyn-
nerhet i tempofrågan skulle för dem
lämpa sig domarens ord till Sbylock:
nSpill ej en blodtår, skär ej mer, ej
mindre" etc.

„Fotografin förhåller sig till måleriet
som klaverutdrag förhålla sig till par-
tituret iett orkester- eller vokalvärk"

„Hvad är att föredraga iett konst-
värk: sanning utan högre flykt eller
högre flykt utan sanning? Jag före-

drar det senare emedan det invärkar
på min inbillningsförmåga, hvaremot
densamma förblir oberörd af det först-
nämda."

„Jag hade försatt mig att skrifva
en komposition: „Kärlek", thema med
variationer, men jag har afstått däri-
från, ty förr kunde jag väl finna the-
mat, men saknade nödiga kunskaper
för variationerna; numera kunde jag
väl skrifva variationerna, men för the-
mat fattas mig nödigkunskap."

,;_,dr judarne är jag en kristen; för
de kristna en jude. För ryssarne är
jag en tysk, för tyskarna en ryss.
För klassikerna är jag en framtids typ,
för framtidsmännen en retrograd. Slut-
ledning: jag är hvarken fisk eller få-
gel, ett beklagligt individium.

-»»»►

Notiser.—
Svenska teatern uppför onsda-

den 3 mars Arthur Schnitzlers 3 akts
skådespel Älgskog som sin 18 abon-

nementsföreställning. Bollbesättningen
är följande Hans Weiring, nrusiker —
hr R^égo; Christin, hans dotter —

frk.
Holmlund;Mizi Schlager, modist

—
frk.Paldani; Katharina Binder — frk. Ge-rasimowitsch; Fritz Lobheimer — hrBerlin; Theodor Kaiser —

hr Wetzer;
En herre — hr Lindroth.

Handlingen försiggåriWien; tiden
den närvarande.

Nästa program blir Duvals skils-
mässa, med hr Swedberg som Duval
och Sudermans Fritz, med hr Hans-
son itittelrolen.

—En Peethoven-månad. Ett
konstnärligt företag af ovanligare slagplaneras för våren 1898iBerlin. För-
slaget går ut på att ien cykel af 24
konserter ge Beethovens samtliga kom-
positioner. Till utförandet medvärka
Berlins förnämsta musikaliska krafter:
filharmoniska orkestern och filharmoni-
ska kören, Joachimska kvartetten medflere, samt såsomsolister D'Albert o. s.v.
Samtliga kompositioner, äfven sådana
som förraldrig spelats offentligen, skola
medtagas. De komma icke att upp-

föras i kronologisk ordning, utan de
särskilda konsertprogrammen samman-
ställas efter vanligkonstnärlig synpunkt.

— Mascagni har sålt rätten att
först uppföra hans senaste opera „Iris"
till operan iLondon för 50,000 Bmk.

— Yvette Guilbert vid teatern?
Enligt Newyork Herald ämnar den be-
römda parisiska chansonettsångerskan
Yvette Guilbert inomkortutbyta varité-
tribunen mot teaterscenen. Tidningen
påstår att hon har afslutat kontrakt
med en drr Schiller iNewyork om att
hon, så snart hon afslutat sina nuva-
rande engagement, skulle under hans
ledning företaga en turné genomFrank-
rike, England och Amerika. Vidare
vet tidningen meddela att hon skulle
debutera i „Kameliadamen".

Tio ___a.r__ om (lagen kunnalätt förtjänasge

nom att sälja visitkort frän John Fröberg,Fin-
spång Sverige. Begär prof.er!
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C.E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Hödbergsgatan9,

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkningar iparti och minut tillbilligaste priser. Återförsäljare er-hålla hög rabatt. Order frän lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

m

ftaren, hvilken är tillökad med nya och eleganta dekorationsföremålochapptVfiier, är därföre
arbete. Pris för visitkortsfotografier Fmk 4:50 tillhögre priser.

__F_.öl__.

Jacob l^einkes
■PapmosserHemgj.

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.
ler förargas åt att dörrarej
återvinna sinnesro genomatt
,s af
r^ullg-ardlnsfabrik.
>_o__ 1881.

Kate du __¥ord
Sofleg-atan 2.

_ 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 rengöreshuden från finnarpormaskar, kylskador etc.

MfIniPIIPP (Handens och naglarnes vård ochiiiuiiiuui o, försköning.)
Agnes Johannsen,

Mikaelsg. 1. Entresol ing.Ir. porten Telef. 83,

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27'



W:m EKBER G. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 1278. Helsingfors.
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Kongl. Karolinsk Institutets

Bakteriologiska Laboratorium.n
På begäran af Tandläkaren Herr A.

Lenhardtson har jagundersöktettaf honom
sammansatt munvatten, kalladt

Albin Lenhardtsons
STOMATOL

och får häröfver afgifva följandeintyg:
1. Lösningen är opalfärgadochtillreak.

tionen svagtfUkalisk___________________j
W%. Den värkar nedförd i tarmkanalen
Icke giftigt.

3. Den förhindrar under en tid afminst
24 timmar syrebildning imjölk.

O

1 '

4. den värkar upphörandeeller högst
väsentligt hämmande af förruttnelse-
pi-ONCHSCIH
Wé>. Den dödar kolerabakterierpä Vs
minut samt tyfsidfeberns,difterins och
rosfeberns bakterie på omkring 1minut,

6 Den dödar utspädd med 2 delar
vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi-
nut,rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin-
dre än 2 minuter samt tyfsidfebernsbakterie
på 3 minuter.

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet
sålunda eger förmågaatt upphåfva syrebildningoch för-
ruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstör sjuk-
domsbildandebakterier, somdärstädes kunna förekomma,
måste jag på det högsta hos allmänheten förorda
dess bruk.

Att det samma älvensom yttremedel imånga hän-
seende börägaen vidsträckt användning framgår osökt
af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan.

Stockholm, den 6 April 1895.

Med. Dr.,Docent ibakteriologividKarolinska Instituteti
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ÄngbokbinderiJ. C. MjEXMONTAN Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Innehar,are:E. Nyberg,

Fabriken FENIX
atan14 Tel. 92
jeringsanstalt, Bokbinderi,Kar-
_telier för plansch-& kartupp-

14 Brlksg1

Kontorsboksfabrik,Lin;
tonage & Askfabrik, Adiner <& Spirituösa. Helsingfors

AlexandersgratanN:o 11, fodring, Reklamskyltar m. m,

Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade,

Firmatrvok utföres Ulligt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.

Avg. Indy. Hartwa
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alexandersg. 26.
Telefon 169.

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

Fredr. Edv. Ekberg,
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52
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. Cone.Langebok.
Koth.es Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam.,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

ZE3Z O T_E X-_ __Ed «__^__. ZL/dZ _____P.
Fredagen den 26 Februari

program
Habt acht! rechts g'schaut, Marsch A. Muller
Estudiantina-Walzer Waldteufel,

Gavotte Bolzogni,
4. Die Brieftaube, Polka franc I.N. Kral,

5. Ouverturezur Gesangsposse „j_oble
Passionen" A. Gisser

G-ounod.6. Potpourri a. d. Oper. »Paust"

Paus

7. Ouverture zur Öp. „Wilhelm Tell"Rossini,

8. Mein Lieblingsbliimchen, Polka ma-
zurka Ed. Strauss.

9. Nachtlgallenserenade, Concertsttick
fur Flöte Solo Popp

I.N. Kral.10. Was kommt jetzt? Potpourri
11. Das Leben ist doch schön, "Walzer Ed. Strauss
12. Circus-Galopp G-. Richter

ålan
Bords-,Tak-,"Vägg-,Piedestallampor,Kupor,Brännare
alla slags lamptillbehör, störstaurval.

OBS.! Partilampor, Lampglas, extra billiga.
Bordslampor, Alabaster, Vunderlampor.=== PompadOlirs Pariser Nouveau'tes ==
Tre (3) delade Toilette speglar (NYTT) stort urval.

Salarafglas,fayans,metall,Störstasortiment.
NYTT! NYTT!

Väggprydnader (förmatsalar) Terracotta, Trämålningar,
Zink m. m.

Kristall, Brons, Ljuskronor, Kyrkkronor, .Kronor för
livs. Lampetter för ljus.gas-

Lampslöjor, Skärmar, siden, crépe japon, satin, pap-
per störstaurval.

Amplar från 5: 40, stort urval, Wiener, Pariser
galanterivaroraf alla slag, Bronser, Hyllor, Figurer,
Pendyler, Skriftyg, Armstakar, Ljusstakar

c. aöHiLiE.
ter w a i* n

Skriftyg ifrån 75 penni till 125 mark, 'störstasorti-
ment. Brons,nickel, järn, träd, marmor,
Ljusstakar,pappersprässar,läskare,pennhållare,penn-
fat, penntorkarem. m.
Pariser-,Rococo-, Bambusmöbel,Konsoler,Piedesta-
ler, Hyllor, Byråer, Etagerer,
Skulpterade trädarbeten,Consoler,Hyllor,Bord,Blom-
ställningar, Rökbordm. m.
Terracotta-,Plåt-, väggprydnader,medaljongeriBrons
och Composition, stort urval,
NickelarbetenI,11. qual,Kannor, Gräddsnäckor.Soc-
kerskålar, Plåt, de Menage, Brickor, Fruktskålar, Sa-
ladierer, Kaffekök, Tekök,m. m.
Terracotta-, Porslin-, Majolika prydnadspjeser.
Engelska,Böhmiska,Sachsiska, Porsliner, Fayanser,
Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar,Dejeuneer,Kannor,
Skålar, Fat, Bordsuppsatser,Blomburkar, m. m.

a ffa £_ "
OSS.!Extra billigakoppar, (Nya mönster)stort

urval ifrån 3: 75 dussinet.
Lädervaror, Portföljer,Börser, Plånböcker,Resene-
cessäires, med och utan inredning, mindre Kapp-
säckar, Resväskor m. m.
Fotografi-album, flere hundra mönster störstaurval,
billigastepris,
Japan och China varor (direkt importerade) största
sortiment, Säfmattor, Nytt, Nytt.
Förnieklade och broncerade järnvaror, Hyllor,Blom-
bord, Etagerer, Paraplyställningar extra fina, Piede-
stallampor,Stafflier, Serveringsbord.
Vesuv billigaste Spritkök,
Gloria Petroleumkök, Praktiskt, Lukt ooh Rökfritt
(utan buller).
Broscher ifrån 10 penni till högre pris stort urval,

■ # Ii
Direktion Marie Pollak.

Lördagen den 27 Februari

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

3. Liebestraum nach dem Balle, Inter
mezzo A. Ozibulka.

4. Miinchen-Wien, em Sinn, Polkafranc.Komzak.
5. Ouverture zur Operette „Leichte

Cavallerie'' Fr. v. Suppe,

6. Grosse Fantasie a. d. Öp. „Der Pa-
jazzo" R. Leoncavallo,

_E* «i i__ s

7. Ouverture zur Öp. „Era Diavolo" Auber
8. Traumbilder-Fantasie H. C. Lumbye,.. Reverie. Adagio f. Violin-Solo Henry "Vieuxtemps
________________hibe _________________________________________10. Potpourri „Offenbachische

Operetten" Conradi,
Weuzel11. Le petit blev. Walzer

12. Per Schnellzug, Polka schnell . .Sichter

Advokat JOHN SYANLJDHB _ ,vlfn"höfdlng< xsrc.r;i;sr_s_;:_^s^riIIHUMU UUIIU OiailllUUHU, Helsingfors Alexandersgatan N:o 52 rto af ye___r__ FM__ ,cb de «_,_._,__ la_l.


