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Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBLIN, FOTOG R A F, Fabiansg. 31.
1

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 3 Februari 1897.
kl. 7,50 e. m.

SUOM. TEAATTERI.
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Keskiviikkona Helmik. 3 p. 1897.
Rouva I— illi Kajanu en, hsrra Robert
Kajanusen ja soiton ystävien suos o liseJla avul.a
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Kyypron prinsessa.
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Herr de Varville
Doktorn
En betjänt

Hr Lindh,

Marguerite Gautier

Frk Holmlund,
Fru Eiégo

Hr

Nichette
Prudence

po
H

!H

Panu
Aaliotar
l:nen

2:nen

ställning af Marguerite Gautiers roll iCameliad-

3:mas

skådesdelerskans porträtt och samtidigt uppmana

Gäster

Börjas kl. 7,:«> och slutas omkr. kl. lO,so e. m

O"R^i^

tytär
J-Wellamon
j

.

. . ..

kuoro
Paik k a :ensinKyypro,sitten KaukoniemiSuomessa,
viimein äärimmäinen Pohjola.
A ik a :mäiiräämätön.

publiken att ej försumma denna i alla afseenden
utmärkta representation.

Frk Gerasimowitsch,

|

Ulappalan sokea paimen
Lappalainen orja
Kyyprolaisia sotamiehiä

amen" vilja vi åter i dag meddela den begåfvade

Olga Salo.
Maria Rangman,
Emil Falck.
O.skari Salo,
Olga Leino
Mimmi Lähteenoja.
("Helmi Talas.
<Sirkka Hertzberg.
(Hilma Tähtinen.
Otto Närhi.
lisakki Lattu.
Tyttöjen ja nuorokaisten

.

llmatar

På grund af fröken Holmlunds briljanta fram-

. AxelAhlberg^H

.^^^H

Tuoni

Fröken Walborg Holmlund

Frk Paldani.
Frk Grönberg

MJiencr GcäwalöGn.

från ki. 3 e. m.

.

C!iÅ UlU^»»,
KT7I
E. Stahlberg

J. H. WICKELS

5

Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse hederspris (Diplome d'honneur) vid utställningen iBordeaux 1895.

år 1827

■* W*Ä

Billigaste premier. Snabb
Telefon 231

*»<*■»

Magasin du Nord.
Största specialaffär ilandet för:

—

)(lädnings $ ){appskrädderi

Ö

under framstående ledning.
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Kontor KT. Masaslussatan KflTso X.
Oskar Fröberg.
& C:o

A. W. EKLUND

Kaserngatan 46.

Ylle- & Tricotva uaffär
N. Esplanadg. 37.

Telef. 1727.
lager, billiga priser.

Välsorteradt
Hufvuddepot af D:r Lahmanns

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

Specia.l^,-ei£ä-r

Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager af

för

PORTMONNÄER
OCH

BLOMSTERKORT.

Viner & Spirituösa
billigapriser.

Juho Wirtanens

Försäljning af

Cognac, Rom o. Likörer SKOAFFÄR.
0. Henriksgatan N:o 3.
UnionsgatanN:o 17.

Hjelt & Lindgren»

C
DYRENDAHL
±s
\J F
JL
m

m

Sidenvaror, Sammets- & Garneringsartiklar.«h$
Ylletyger af alla arter för Bal-, Visit- och Promenaddräk*jk
Vjr fer-, Damkappor, Pelleriner Jaquettes m. m.

Q
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från kL 8 e> m<

(Vanliga priser. Prisbelönti PaPiS.)
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AXEL PALMROOS
■VJjxsuKätr.

VillßPj
Cognac, Likörer & Rom.
Lager af fina äkta

Grönqvistska stenhuset. Telefon

320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär
Unionsgatan 28,

(vis å vis Föreningsbanken).
Hvarje månad inkomma nyheter.
Specialité: CRAVATTER.

—

* * Ityska ISraiidförsäkriiigjr&bolsrget
°i^i^
och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen".

G. Tahfs

.

FörstaAteliern 1tr. upp

2

) Anemotis
Lilli Kajanus.
Ovet avataan k:lo 7. Näjtöntöalkaa k:lo x/2 8
ja loppuu k:lo tyg11.

Fotograf SUSHSTB3ittS annons

Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Konto%M^actRgLaAN^:° 3
Alla dagar
Alla aagar
HÄt P 1 K3TU H
r
,
Middagskonsert
« «
Aftonkonsert
c^.
r/

ARRAKS PUNSCH,

N

.

ilitinsä
Helka.
Ainikki. liiiucn s

Beckman,

f«l

r^

zJcotteCvit/ficcH

Frk Tschernichin,

Olytnpe
AnaTs

Si

Megapontos, kuninkaan
laskija

Hr Wetzer
Frk Spennert

Arthur

©

J

Medon, kuninkaan sotapäällikkö

Hr
Hr Lindroth.

Grefve de Giray

yli-juomaii^^^^^^^^^H^^^
Taavi Pesonen.
Lemtninkäinen
I Kaarle Halme.
Tiera, hanen ;vsokiiiii|>|mniiisii^B Hemmo Kallio..
]i:uien

JSirkka

Hr Malmström
Hr Swedberg,
Enström,

Gustave

PS

xäti-iKautio^^H

Hr Hansson,

Hr Biégo

Nanine

fö S5

Q

rtM

Henk i I <">
Chrysandros, Kyypron kuningas Emil Falck,
Chryseis, lianen tyttärensä,
laisten Kyllikki
Anemotis (Tuulikki)l
(*)
Hertzberg
Lydia
Chryseiin
Dafne
[ neitsyjä jHilma Tähtinenß
|Lyydi Kanga^H
Naidion

iH^^^^^^^^H
Kunnui^^^^^^^^^H

'3

Personerna

Gaston Rieux
Samt Gaudens

pr-

(Prinsessan af Cypern.)
4-näytöksinen satunäytelmä. Kirjoittanut Z. Topelius
Säveltänyt F. Pacius.

Skådespel i5 aktöraf AlexanderDumas jr. Öfversättning

Armand Duval
Herr Duva!, Armands far

TJI

näytellään

För andra (15".de) gången
o

S9:

Största iager af inhemskaskodon.Prhnn
gummigaloscher, äkta Collanol a m. m.

Telefon 231
Perssons Svenska Stickmaskiner,

ULLGARN i rikt urval
Zefir- & Kastorgarn, Macramé, Virkgarn,
Fislrgarn, Mftrktrad, Rulltråd, Nålar till alla
slags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjor,
Strumpor, Damasker, Vantar etc.
Beställningar på all slags
ning emottages

maskinstick-

Mikaelsgatan 2. Telefon 1332

FA. Neovius.

Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,

Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk. pr duss.

fCatanis hus.)

S5
re
Q/O

s.
.^

Bl omstei handel, Skilnaden N:o 4.

HARALD W ASAST JERN AS
KasasißMEiasjßssiaEiasiaEiEiäiEiaEaEiskiKi!

JUL US SJÖGREN
Mihaelsgatan 4, Centrals hus.

Filharmoniska Sällskapets

Ylle- och frikoivaruaffär.

46;te Populära

Välsorteradt lager. Billiga priser

—

2
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Torsdagen den 4 Februari 1897

Restaurant CAT A N I
-■m&\

rekommenderar
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i

Program
Spinnvisa ur

Finale ur

Telefon 1968,

Meistersinger von Niirn-

Die

berg"

x^

(violin-solo: hr Neumann)

Träume"

f Badinrättning
J. IV. Engberg.

fliegende Holländer

PAUS
Förspel till

Wladimlrsg-atan 32.

Der

Lohengrirr'

Beställningar emottagas

I:sta Klass

TM

Ouverture till Rienzi"

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr.

0.Skilnadstorget
ÖLÄNDER
n:o

Wagner-afton.

oarté och
eleganta smårum.
Ostende ostron inkomma hvarje vecka!

a

|=2

viner &
spirituösa.

2.

\-s®&-

<= +- c
sina supeér till olika pris, portioner a la
4> OJ «

Sas

Försäljning iparti och minutafendastäkta utländska

Konsert

i 3S3ca.nc3.l3LArslx-ui.set.

=
T3

ESPANOLA
BODEGA
Helsigfors.

Der Ritt der Walkuren" (ny)

Godt material,
omsorgsfullt arbete.

PAUS.

/

Charfreitags-zauber"

*5*

ur

Parcifal

Huldigungs-marsch

Brandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

Åbo Helsingfors

R. Faltins pianomagasiu

Konserten börjar kl. x/a 8 e. m.

R. E. Westerlund
N. Esplg 5

-Uleåborg

Mcderna och praktfulla

Mikaelsgatan 19

(England)

(Amerika)

G

\

Rover— Cieveland— Styria

Flyglar och Pianinos

\

/i/

(Österrike)

i stort urval

utmärkta och berömda
velocipeder.

I

Magnifika Haapavesi, Torneå och Kajana
skidor

2
""

Den kände skidlöparen J. Aitamurto
är f. n. bunden vid affären iHelsingfors såsom montör m. m. Hans stora
erfarenhet ipaahtandet af skidor är en
garanti för att den, som inlämnar sina
skidor hos oss, Mikaelsgatan 19, för att
få dem i ordningstälda äfven återfår
dem i det skick en skida lämplig för
sitt ändamål nödvändigtvis bör ha.

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)
In- och utländska tidningar och tidskrifter.
Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackraste
illustrerade tidskrift.
Tilskueren.
Finsk Tidskrift.

—

—

H

éCartjoré!
Sioevsrs

@

Hagelstams bokhandels
FILIAL

Unionsgatan 41. Invid Långa] bron: [

Fullständig bok- och Pappershandel,

Hagelstams konsthandel.
N.
19, (Privatbankens
Esplanadg.

M
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ballast
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Endast god kvalitet!

(Botumßia !

©

SRaffir!

Arthur Bergström.
Helsingfors,

|
(få-

hus.)

Taflor, antika möbel, all slags konstindustri.

Opera dillaren.

Middags- & Aftonkonsert. Table cThote &

tioner och hr Pytlasinskis aktier hade
sjunkit betydligt ucder pari.
Onsdag afton, då den första matMandom mod och mor
ske män
chen mellan hr Gustafsson och PytlaFinns igamla Sverge än." sinski skulle äga rum, svettades öfver
Polykarpusdagen presenterade sig hr 2,000 själar under samma tak å Circus
Karl Gustafsson, slagtaren, amatörbrot- Ducander, och spänningen var öfvertaren och Göteborgaren,för första gån- måttan stor bland åskadarene, prisdogen för Helsingfors publik och öfver- marene och — ■ kämparne. Klockan
träffade alla förväntningar. Han är omkring 10 var den öfriga delen af
ett undervärk i benbyggnad och mu- programmet undanstökad, kapellmästar
skelkonstruktion. Han täflar i länffd Friedrich Wilhelm Wiedan lät trumma
med en underbrandmästare och är gro- upp den traditionellabrottningsmarschen,
te.-kare än en välmående bundtinakare. polacken och svensken beträdde arenan
Dock är figuren ej den tränade atletens. — o tempora, o mores! — , växlade
Nej långt därifrån. Snarare påminna handslag och började sitt arbete. Andformerna om den — kanske ej för- lös spänning. Brottarne fatta kärliga
— sköna pari- tag om hvarandras nackar och stånga
gätna, här förevisade
siskans", och öfver den jovialiska ge- hvaran af och an, från och till under
stalten hvilar något af bierliebhaber. ett par minuter. Hr Ladislas polska
Trots de alldeles icke klanderfria blod finner detta dock enformigt ilängexteriörerna är Karl Gustafsson likväl den. Han gör kvick som en witz"
en man med gigantiska kroppskrafter ett helt om och drar sålunda sin motoch en fenomenal vigt — »125 kilo ståndare omkull öfver sig med resultat,
netto". Detta bevisade han redan vid att Göteborgaren rullar om ett hvarf
sin premiére-brottning med yrkesbrot- på arenan, hvarunder jämväl hans båda
taren Konietzko, som han besegrade skuldror beröra marken. Gugtafsson är
med största nonchalance trots allt ener- besegrad! Brottarne lämna arenan, Pytgiskt motstånd från denne Hollands lasinaki så sägersäll, att han isin öfchampions" sida. Aftonens hjälte blef versvallande glädje i förbifarten tilldeföremål för de mest bullersamma ova- lar långe stalhnästar Sohneider en smäl-

i

Circus Ducander
n

„

,,

„

Sund§tröms
IF^otoenreifletfEekX"

lande kyss på muri, Gustafsson däremot
synbarligen häpen och förbluffad öfver
den ferma expeditionen.
Och vardt detta andra dagen af gö
teborgarens gästspel.
Torsdag naturligtvis åter klickfullt.
Hr Ladislas är igen på offensiven, får
ett undergrepp på hr Karl och lyckas
kullstjälpa sin motståndare. Men —
— och trots all
klafve blir liggande,
svett och möda är det för yrkesbrottaren totalt omöjligt att vända slagtaren
på rygg. Det hade säkert förpolacken
denna afton varit lättare att gå på vatten än att försätta detta berg af kött
och blod. Striden"', som varat i20

„

minuter,

förklarades oafgjord för

att

fortsättas om fredag.
Man hade kunnat tro att intresset
för kämparna" redan skulle slappats,
men den till sista plats fyllda cirkus
bevisade, att publiken ännu ej fått nog
af hr Pytlasinskis konst och — konster.
Brottningen erbjöd denna afton mycket
af intresse. Gustafsson syntes ypperligt disponerad och prof pä stor styrka,
parad med vighet visades på hvardera
hållet. Men resultatet blef det gamla
vanliga. Hr Gustafsson föll omkull pä
ett sätt, som visserligen mot publiken
var artigare än föregående aftons, men

„

a

la carte.

som enligtreglerna förbrottningen stämplade honom som besegrad.
Så återstod då endast det fjärde och
sista nappataget. Här bevisade br
Pytlasinski åter på ett eklatant sätt sin
öfverlägsenhetöfverGustafssoni franskgrekisk" brottning trots amatörens ovedersegligen större styrka. Efter om-

„

kring

två

minuters pre]iminärer"

låg

slagtaren på rygg och var således besegrad i alla omgångar. Segraren blef
belönad med hyperbola bravorop och
applåder och en lika hyperbol lagerkrans
med band i de heraldiska färgerna.
Men huru den lager ser ut, med hvilken den besegrade blir emottagen af
sina göteborgske landsmän är icke svår
att tänka sig, då man vet att han hitintils varit den idoga stadens prydnad
och stolthet.
Så har då detta brottardille, som höll
på att urarta till mani hos vår goda
stads fredliga invånare ändtKgen fått
ett slut, och de ideela nöjena ha förlorat sin farligaste konkurrent. Hr Pytlasinski och Gustafsson äro snart minnen blott, och på deras grafbrottas nu
med ifver och hätskhet i tidningspressen gymnastikens målsmän i vårt land,
å ena sidan de, som numera förvärfvat
sig rättigheten att å sina visitkort trycka

är flyttad tillFabiansgratan 27, hörnet af Norra Esplanadgatan,isamma hus
som Nordiska Bosatt)
tillfälle att i ännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder ideras fordringar på
ett första
fotografier till 6 mk per dussin, och erhållar hvar och en, som beställer
minst ett dussin sådana,
förstoringar, utförda iolja eller pastell, samt kolorerade fotografier till olika pris.

4XEL

Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1888.

PIHLGBEJy
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Annonsera

94

n
51

Veloci' ed-Pepdt»
Ständigt ett t. älsorteradt lager af prima
engelska, amerikanska & tyska

mr

Velocipeder.

Velocipedtillbohör af alla slag,
reparationsverkstad ilandet.

Största

■^^mnsl^Liffö^äknnbsgolaget

c3rograffl<ssladef"

LUR B Al NE,

v

m

Annosernan ytterst billiga, särskildt om do ta
gas för längre tid.

HvarJe armonsör
Hko
UOb.:I tidningen

—

John Tourunen & C:o.

■

Helsingfors, Norra Esplanadgatan N:o 4!.

får sig
hemsand

—

-i- Gratis. -5-
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Försumma ej att annonsera så länga
några lediga platser ännu
återstå.

gm

gnL
&y
@f)
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Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.

t
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Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- aj&

Éttl

$Jy

((k
Jg

«» ringar af alla slag. Genom samarbete med W
SÖ) sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- [få
Jjv^ baitie et la Seine beviljas de försäkrade vid /ig
«^ sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, W
för- (få
|8)) hvilka fullkomligt säkerställa såväl den
de per-

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

Ledig a,3a.xxo33LSi>lia,ts.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

O

®

säkrade och hans familj, som ock
söner, med lrvilka han står i aflarsförbindelse för den oundvikliga förlust, som en
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan eller en olyckshändelsemedföra. Bolaget efterskänker nämligen, säsom allmänt bekant,
premierna för hela sjukdomstiden och utbetalar B/t af kapitalet, om sjukdomen är obotlig och resten vid dödsfall.
Bolaget LTrbaines försäkringar äro
därför särskildt att rekommendera för herrar affärsmän, då det gäller att säkerställa
större affärsföretag genom lifförsäkring,
emedan sjukförsäkringenmotvärkar åe ledsamma störingar svårare sjukdomsfall alltid medföraoch hvilka ofta nog bringa borges- och förlagsman stora förluster.
'
För dessa väsentliga fördelarerfordras
icke några extra premier utan endast att
den försäkrade afstår från den årliga vinstandelen.
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1.
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G. W. RELANDER,
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,
order till landsorten omgå-

ende prisen städse
billigast.
■WsJJa.elKa.sg'. iT:o-4.

03

■a
c

Telefon 1803.

C. E. Lindgrens

DRICKSGLAS

Borst & Penselfabrik
Rödbergsgatan 9,

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

GLASHANDELN

Rekommenderar sina prisbelönta
tillyärkningar i parti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare erhålla hög rabatt. Order frän landsorten expedieras prompt.

o

Mikaelsgatan N:o 17,

Idndholm

«5

o

Ale^anoLersg;. 7>

—

v—*— s

ii:3 * 5 J

—

Loclig annonsplats.

Kale du Nord

J

Betydligt billigare än de
utländska.
t
Illustrerade katainxpr y-\m

jbbse

50 Alexandersgatan 50.

stort tygsortiment, billiga priser!
~\räl.&joy?-t ar"beteS

EMIL REHNBERG
OBS.! Fullständig garanti.

Sofiegatan 2
Serverar dagligen smörgåsbord, portioner, hela
och halfva, som salta biten m. il. Kalla och varma
sexor till billiga priser.
Biljarden renoverad med nya Tallar och nytt
kläde. Öl på seidlar.
Högaktningsfullt
Gustaf Blomqvlst.

Ansiktsmassage

=^.
03

HN*H
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med ånga och massage rengöres huden från finnar

pormaskar, kylskador etc.
(Handens
Monirmpn
naglarnes vård och
mdniLUre, försköning.) och

7* C

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

— Ett hederspris har af k. akadeaf Pytlasinski" (se Hufvudstads- hon köksdörren och kände efter, om Att publiken till sista plats skall fylla
å
bladet N:o 31) andra sidan de ano- den var riktigt låst. Så låste hon tam- salongen, för att hylla landets största mien för vetenskap och. konst iModena
nyma, de som hålla på den
gym- burdörren. Så läste hon ånyo upp tam- sky.ld taga vi för gifvet.
tillerkänts musikern C. Stranguellini för
nastiken. Återstår att se hvem som i burdörren för att pröfva, om hon värken ny modell till pukor.
denna broitningskamp gör göteborgare. ligen hade låst dörren till salongenrikPassepartout.
tigt. Så låste hon ånyo tamburdör— Fru Anna Petterson-Norrie
ren
och så gingo de
"
— Sarah Bernhardt. En komite.
© ~&-^^^~
De hade hunnit till hörnet, ochhen- uppträder för närvarande a Kasino-teatern
i
gäst
Köpenhamn
nes herre och man hade just börjat
som
i Straus' bestående af Frankrikes mest framNär nygifta gå på teatern glädja sig öfver, att hon nu värkligen operett Läderlappen". Premieren lär stående skriftställare, däribland Bornier.
var färdig, då hon plötsligt stannade ha' varit glänsande, och tillkommer en- Francois Coppée,
Ludovic Halévy, Juligt kritikens enstämmiga utsago äran les Lemaitre, Sardou, Sully-Prudhomme,
Hon hade kysst den 2 månader gamle och sade
lille" för sista gången, men hon kom
Ack, Emil, jag måste gå tillbaka härför i första rummet fru Norries skalderna Catulle Mendés, Armand
tillbaka och kyste honom omigen. Hon och säga till Johanna, att hon för all prestation. Med sin drastiska humor", vestre, Theuriet, Lorrain, direktör SilAlhade omsorgsfullt stängt alla dörraroch del inte får väcka lillen, om han inte skrifva Politikens kritiker, sin skälm- bert Carré kritikern Henry Bauer m. fl.,
fönster i huset, nhennes" hus. Hon vaknar af sig själf".
ska kvickhet och sin hänförande sång- har bildats för att fira Sarah BBernhartsd ts
hade skrufvat ned gasen så lågt, som
konst satte hon publiken i förtjusning. eminenta förtjänster om teatern.
Unden skulle brinna, till dess de komme
-4. >-.
Hennes klangfulla stämmakastade glans der komiténs första sammanträde behem. Hon hade inspekterat kakelugnen
öfver alla ensemblenummer och med slöts att föranstalta en matiné, som
och sagt Johanna, att hon inte fick röra
en oförliknelig och segerviss aplomb skulle samla alla
Bernhardtsvänner och
den, så att det kunde komma att falla
utslungade hon iden berömda Czardas- beundrare. Därpå skall en middag följa
—
ut något glöd. Hon hade för Johanna
Svenska teatern gifver den 5 arian än de mörka, melankoliska to- och på aftonen går en festföro ställning
förklarat telefonens användning för den dennes, Runebergs födelsedag, en fest- nerna, än deras ljusa och glada följe på Renaissance-teatei n af
stapeln. Till
händelse, att hon skulle behöfva kalla föreställning. Programmet upptager till ut öfver de förtjusta åhörarne.
mirjne af denna dag kommer en mepå polisen eller brandkåren. Hon hade först en för tillfället författad prolog,
dalj att präglas, hvilken skall öfverlämlåst in katten och hunden i källaren. hvarefter Akademiska sångföreningen
nas till Sarah Bernhardt vid föreställoch hade satt fast en tidning kring afsjunger Suomis sång, Vårt land och
— Operan iPest uppnådde lifligt ningen
kanariefågelns bur.
Björneborgarnes marscb. Omedelbart
Så var hon då till sist färdig. Hon härefter förevisas en tablå. Sista de- bifall med första uppförandet af den
låste dörren till det innerst belägna len af programmet utgöres af Edmond nya operan Karen" af K. Ezobor.
Tio ms-rte om dagen kunna lätt förtjänas genom att sälja visitkort från John Fröberg, Finrummet och ruskade idörren. Så läste Rostands spirituela komedi Romantik.
spång Sverige.
Begär profver!
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Enda Specialfabrik i Finland för
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E. Löfberg.

Sfiräååeriaffär

Cigarrer.

Järnsängsfabriken,

OBS.! Enda specialaffär
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Obs! Äkta Havanna

Finska

Tapisseriaffär.

O

Sultana-tobak.

midt emot Jernvägsstationen

Gambrini Restaurant.

o

J^einhes

C<
Hemgj. Paptjrosser 3 0
Q- S*
Ledig annonsplats.
och

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

C. E. Lindgren

>

Jacob

—

...

-n -o
O

w

O)"

er
c

„

4=9

m

"

ÉeH

Notiser

®
@4
§©

'.isktAfFårer., hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremål «ch apparater, är därföre
arbete. Priset är det oaktadt detsamma som hittils, ellerIV k4: 50per dussin, Dock göres äfven
5 agdt kort däri inberäknadt. — Förstoringar
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Högaktningsfullt

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27

t~*i

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

SOCIETETSTEATERN.

; Kongl. Karolinska Institutets

Italienska operan.

RUY BLÅS.

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

F. Marchbtti

.

prosesser.
QJ
5. Den dödar kolerabahterier på *■/%
minut samt tyfsidfeberns, difterins och af
rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, fe/
6 Den dödar utspädd med £ delar tf\
vatten kolerabakterier på mindre än 1mi- af
nut, rosfebernsoch difterinsbakterie på mindre än 2 minuter samt tyfsidfeberns bakterie
på 3 minuter.
Sf

och rikets första minister S:r Pimazzoni

Don Pedro de Guevarra, President i Castilien
S:r Ferraioli
DonFernando de Cordova, General S:r Serra.
Don Guritano, Grefve d'Onato S:r Gandolfi.
Donna Giavonna de la Gueva,

...
.

knekt

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet y&
sålunda eger förmåga att upphäfva syrebildning och förruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstör sjuk-

S ra Paganelli
S:r Tibiletti.

domsbildande bakterier, somdärstädes kunna förekomma,
måste jag på det högsta hos allmänheten förorda
dess bruk.
Att det samma äfven som yttre medel imånga hänseende böräga en vidsträckt användningframgår osökt
af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan.

S:r Delle Fornaci
S:ra Schau.
S:r Tibiletti

Casilda, första hofdam
En betjänt
Hofdamer, kavaljerer,ministrar, pager, soldaterm.m,

....

Obs,! Nya

Stockholm, den 6 April 1895.

Firmatryck utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat15.

Opera i3 akter. Musiken af G. Bizet

Personerna
Leila, prestinna

S:ra Colorabati

Nourabad,

S:r Gandolfi

Helsingfors

Alexandersgatan N:o 11.

ing. Ludv. Hartwa!

S:r Pimazzoni

l:sta dykaren
2:dra dykaren

S:r Tibiletti
S:r Lizzini

) Nadir

Q

Brahminer,

*&

S:f

Helsingfors, Alesanäersg. 25.
Telefon 169

soldater, fakirer, perlfiskare, kustbor m.

Ångbokbinderi

Fabriken FENI
X

14 Briksg-atan 14 Tel. 92
Kontorsboksfabrik, Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kartonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartupp-

Moderna kragar, spetsar,
band, sidentyg, crépe

K. A. DAHLIN

m. m.

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

ytterst billigt

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebok.

52 Alexandersgatan 52

under kontroll af filosofie doktor Hj. Modeen.

m

Handlingen försiggår iIndien vid Perlkusten

Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan 9.

Helsingfors

DROGHANDEL,

Kothes Sahnwasser.

hos Firma

står

Massimo-Massimi

fodring, Reklamskyltar m. m,

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri &Konditori.

Mineralvattenfabrik

Tillverkningen

brahmin

Zurga, tribunöfverste
Nadir, Zurgas vän

%^
fi\

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

:E. Nyberg,

olinierade,

Ptsriiieksiimia©,

0000000000000000

MjEXMONTAN
J. C.Innehafvare
diner é Spirituösa.

rikhaltigaste lager af utländska och inhemska
sorter, linierade och

få%

För första gången

Med. Dr., Docent ibakteriologividKarolinska Institutet £*j

dekorationer.

Brefpapper

/S

icke giftigt.
Ä
3. Den förhindrar under en tid af minst \f
\y
34 timmar syrebildning imjölk.
i. den värkar upphörande eller högst
väsentligt hämmande af förruttnelse- 3C

Donna Maria de Neubourg,BegenS:ra Bruno
tinna af Spanien
Don Sallustio de Bazan, Markis

Va 8 e. m

Benefice för kapellmästar W. Spatjeck

tionen svagt alkalisk.
Jjjr
2. Den värkar nedförd i tarmkanalen \J

Personerna

..

kl.

Albin Lenhardtsons
STOMA TOL

För sista gången

Don Manuel Arias, gesandt
Ruy Bias, Don Sallustios rid-

Torsdagen den 4 Februari 1897,

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

kl. Va 8 e. m.

hofdam

Ifaliensha operan

Bakteriologiska Laboratorium.

1

Onsdagen den 3 Februari 1897,

Opera i 4 akter. Musik af

SOCIETETSTEATERN. !

-TOI

ZEEOT EL ?<Z

2v£

Onsdagen den 3 Februari

I=_
Torsdagen den 4 Februari

program
program
Nur Weanerisch, Marsch
Faschingskintler, Walzer

Götzl

Menuett

Boccherini,

0. M. Ziehrer

Edelweiss, Polka mazur

Ouverture

zu

1. Barataria-Marsch a. d. Operette
Sullivan
Die Gondoliére"
2. Aurora-Walzer
Reder
3. Krönipgsmarsch, a.d. Oper.Prophet Meyerbeer.
4. Postscriptum, Polka mazur. a. d
Operette Der Viceadmiral" , C. Millöcker
5. Stefanie-Gavotte
A. Czibulka,
6. Potpourri a. d. Operette Der Zi-

J. N. Kral.

dem Schauspiele

Sonnenwendhof"

E. Titl.

geunerbaron"

Potpourri nach Motiven der Oper

Martha"
Paus

JKönig wäre"

Ouverture zur Operette nOrpheus
Offenbach,
in der Unterwelt"
Meyer-Hellmund,
Serenade roccocco
Jos. Strauss
Wiener Leben, Polka franc
Rund vm den Stefansthurm, Potp. O. Gisser.
Waldteufel,
11. Sirenenzauber, Walzer
12. Rasch wie der Blitz, Galopp a. d

»Jonathan"

.. ..

.

Adam,

8. Die Schöoe Miillerin, Polka franc. Strahl
9. a) Grande Jotta, spanischer Bolero
(Manuscript)
b) Margaretha, italienisohes Volks-

I

lied

.

Operette

Joh. Strauss

Paus
7. Ouverture, zur. Oper. Wenn icli

Flotow

Direktion Marie Pollak

, Millöcker

....

10. Fantasie nach Motiven der Oper
Pajazzo"

R. Leoncavallo
11. An der schönenblaueu Donau, WalzerJoh. Strauss
12. Brrrrrr! Galopp
Eichter

KONSERV KAFFE.
Frihavns Kaffebrsenderiet Kjöbenhamn (S. Bonnevie Lorentzen)

Härmed få vi tillkännagifva. att vi åt Herr Karl Göhle Helsingfors öfverlämnat vår generalagentur förFinland.
Vi tillåta oss göra den ärade allmänheten uppmärksam på v&rt Konserv
Kaffe (se nedan) livilket genom sin fina arom och friska smak inom kort tid
vunnit allmänt erkännande på världsmarknaden. Genom direkta förbindelser
å produktionsorterna och rikligt kapital äro vi i tillfälle att möta hvaje konkurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare 13 kvalitéer) säljas ipati endast genom Herr Karl Göhle Helsingfors och i minut i nedanstående Kolonialvaruaffärer. Våra kaffesorter serveras å Operakällaien,Societetshuset, Brondins kafé m. fl.

har lyckats oss efter fiere års arbete och genom nyuppfunna r«.|o|

Hrände ugnar med luftafkylningsapparater uppnå ett lyckligt resultat. Genon]
Htillsats af en renad rörsockerblandning som öfvergjnter bönorna vid en beHstämd vännegrad inneslutas kaffebönorna i en microscopiskt tunn karamell■hinna som förhindrar fuktens och luftens inträngande och tillika kvarhåller

Hden aromatiska oljan ibönan.
G-enom denna procedur håller sig vårt Konserv Kaffe åratal lika
H^H^H^H^H^H^H^HJ
Haromatiskt och starkt som nyssbrändt och har en absolut ren fin smak.friskt
En vidare fördel är 20 procent kapitalbesparing vid inköp af
H^H^H^H^H^H^H^HJ
Hkaffe. Råkaffe innehåller en stor mängd vatten och andra beståndsdel.nr.rostadi
livilk.-i
Hälla försvinna vid bränningen och förminska vigten.
HJHJHJHHH

Konserv Kaffe.

Karl Göhle.
K. M. Brondin. Bob. lin!,,i (/r/'..,(8K. G. Öhman
Parakan Salak Tee but.
Passagen.
Anneg 20 ' Skilnaden 2.
■(■■
K Esplanadg. 37.
mAxcl Pihlgren. E. V. Etholen. N. Pletschikoff. Alex. Johansson Tit IMmströrM
»abinnsg. 14. Kyrkog. 10. S. Esplanadg. i.V. Henriksg. 12. Alexanders"- ii
■ Verner Hedberg. C. Antson.
A. Silvo.
A.E.lsaksson. F. Nyman]
■ A\]mlimirsg; 13. Sjömansg.24. Båtsmansg.
22. Skilnaden 6
Eriksg 171
■: V. Bennksson. J. Hyvärinm. A. Fred. H:fors
Almänna Konsumtion.]
1 1 <''--'. 19.
Badlrusg. 10. Elisabotsg. (i
fiiren

HHHHHHHH|
att brändt kaffe tillföljdaf sin hygrosco-

■^■^■^■^■^■^■H

Det är en allmänt bekant sak
pie redan efter några dagar förlorar i kvalité, d. v. s. mister sin aroma och
styrka. För att afhjälpa detta hafva under de sista femtio åren åtskilligauppfinningar blifvit gjorda och Professor Liebig var den förste som genom tillsats af en karamellösningvid brilnniugsprocessen lyckades förbättradenna olägenhet. Genom bristfälliga apparater erhöll dock det brända kaffet en fadd
bismak,
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