
gZ. "R "R Hl' A 'TttT
"

A** L.IFFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAG I STETTIN T, prfj Stamer>9*X ___-<IiHM. JM. ■__■ ■*. __m. Generalagentur förFinland, Bichardsgatan 2. F CIU. O LCI111C1.
10 penni.

*>.

z
__J
ca
>■z <&otjram~<slaåef -4
uJ

Tidning för Helsingfors t>< Kaisaniemi
Värdshus. COc:oT3

CTeatrar och Konserten/BadX
y^ENTRAIX
/ KT

-
-..--. \

Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \

CD—.
JU
SM
3

Kaisaniemen
Ravintola.

G. Å. Wiekström.
_- 2

_3 r-1

« r.

o___
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r-j 1897.N:o 75. Fredagen den 24 Februari

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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H. WICKELS
WLmmmMSL

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

<SIs_ffl7 t FörstaRyska Brandförsäkriii^sbolaset
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen.

Telefon 231

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. BTBIIBAHL p t .^oto^a
t
f

.
sk

t f_te,lie 7 N esplanadg 3»,
w» _-_ ..-y _-_ ___..«. — _____ — ,«_______-____- Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk.pr duss. .Oatanis hus.)

J.
5 Magasin du Nord. g
Pl Största specialaffär ilandet för:g —

*-© Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar.»-« —
Q5C Ylletyger af alla arter förPol-,Visit- och Promenaddräk-3C

v/ .er1,Damkappor,Pelleriner Jaquettes m. m. W

g Xfädnings <% Xpppskrädderi g
under framstående ledning. f\

lioiator __VT. ___££tS£^si3_L@SCitcil-L __>_":<_> 1.
=Oskar Fröberg.

Kaserngatan 48.
Specialaffär för

PORTMONNÄER
OCH

BLOMSTERKORT.

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

TJnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren-

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

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemskaskodon.Prim

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 24 Februari 1897,

7,30 e. m
För2:dra gången

IIMOBIL
Skådespel i 1 akt af Johan Böjer. Öfversättning af

Rob. von Holten.
Personerna

FruBränder.
Hr Lindroth.
Hr Malmström
Hr Lindh.
Hr Enström.

Inii In Im iIJhennessonM
Lundc.|poli..konstapel_H

poliskonstapelnI
OBS! Emellan pieserna en längre paus

För 2:dra gångan

Gentralläieaistaltei.
Lustspel i 4 akter af Carl Laufs och Willi. Jakoby.

Fri öfversättning.
Pers*onerna

Hr Biégo.
Frk Tschernichin
Frk Bonnevie.

II il IlljharrslyoMtrruM
dotter |

GeorgHäuser, chef ii.7?Ue_tK_|
låneanstalten . . .

Lerche,bokhållare | , |Hr EnstromH
Engel, kontor.vakt- l_*" {

mästare J naufaer (Hr Swedb.r_^^M
Caroline, Hävsers fästmö . .Frk Spennert^^^HScholz,pensioneradtjenstemanHr Wetzer.|
Baronessan Dorinoff ....Frk Grönberé^^^BHildegard, hennes dotter . .Frk Liljander^^^B
Grefve Stieglitz-Steglitz . . .Hr Lindroth.I
Muller, möbelfabrikant . . .Hr Malmströrö^^MAdolf, hans son, arkitekt . .Hr Hansson. |
Fru Minke .Fr^jjmsimjjmi
Bertlia, tjonsteflicka bos IT;i^|

ileh!___ Frk Paldani

{4 i 3 v S

Ida Aalberg-Uexkull-Giildenband,
Ida Aalberg's „Magda" är en skapelse af

utomordentligt konstvärde, hvilken ingen bör för-
summa att taga kännedom om. Det blir för de
flesta helt säkert ett minne för lifvet.

O-n^Sf Fotograf SUNDSTRÖMS annons
-*■"" ii andra a tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Helmik. 24 p. 1897.

Kello 8

da Aalberg-Uexkull-Giillenband'm
vierailunäytäntönä

näytellään

KOTI.
(Heimaht.)

4-nätöksinennäytelmä. Kirj. Herman Suderman,

Henkilöt
Schwartze, öfverstiluutnantti . .BenjaminLeino,
Magda) hanen lapsensa ensim. /*)_ _
Marie / aviosta \Hilma Tähtinen,
Auguste, synt. von Wendlowski,

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

Naemi Kahilainen.Gusten sisaf^Max von Wendlowski, hiutrumttrM
heidän veljenpoika . . . .Evert Suonic^^HHoffterdlnk, pastori Axel Ahlberg^^|

Tohtori vonKeller,hallitusneuvos Kaarle HalméßM
Professor! Beckmann TaaviPesonen^BVon Klebs kenraalimajoori . . .Emil Falck.
Itoava von Klebs Olga Salo.
Hovineuvoksetar Ellrich....Maria RängmaiMJ
Kouva Schumann MimmiLähteenoja
Therese, Schwartzinpalvelustyttö Olga Leino.
Tapauksenpaikka:maaseutukaupunki. Aika:nykyinen,
!) Magda Ida Aalberg-Uexkull-Guldenband,

Ovet avataan k:lo 7. Näytöntöaikaa k:lo Va 8
ja loppuu k:lo VaH«

„Skåne", Brand- & Lifförsäkrinffsaktiebolag: Konto%M^^ 3

Alla dagar HÖ tel Ii1fMiddagskonsert cwr. « e w
från ki. 3e.m. W^sr åcfiwaföcn.

Alla dagar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS—
T___o_£_ä__

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

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis _ vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter.
Specialité: CRAVATTER.

Telefon 231

Perssons Svenska Stickmaskiner,

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

Fiskgarn, Märktråd, Rulltråd,Nålar till alla
slags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjor
Strumpor,Damasker,Vantar etc

Beställningar pä, all slags maskinstick
ning enlottages

Mikaelsgatan 2. Telefon 1332

Th. Neovius.



HARALD WASASY JERLJAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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Mikaelsgatan 4, Centrals /...#_________■

Yllc^ och Mkofvaruaffär.1
Välsorteradt lager. Billiga priser

___I_K!_j*lXl_»Haia_K_l_____J_l-^ w

Restaurant CAT A NI
_-mjj« rekommenderar *®®

sina supéer till olika pris, portioner a la carté och
eleganta smårum.

Ostende ostron inkomma hvarje vecka!
jg"»¥j.»»¥»»»¥¥4. j.»^¥»»¥» -.¥»_?»»¥»» jS

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968.

Beställningar emottagas

I:sta Klass n^

(Badinrättning
Wladimirsgfatan 32. /

J. W. Engberg,

Brandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

Åbo— Helsingfors— Uleåbi .*g-

Mikaelsgatan 11)

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, för att
få dem i ordningstälda äfven återfår
dem idet skick en skida lämplig för
sitt ändamål nödvändigtvis bör ha.

(Hotel Kamp.)
In- och utländska tidningar och tidskrifter
Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackraste

illustrerade tidskrift.— Tilskueren,
Finsk Tidskrift.

Hagelstams bokhandels
FILIAL

Unionsgatan 41. Invid Långa'lbron.
Fullständig bok- och Pappershandel,

Hagelstams konsthandel.
N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)

Taflor, antika möbel, all slags konstindustri,

Operakälla

StoeversHreifiatlas!

tröm.
|§^ Helsingfors, (^|
@fa\ Central-Passagen. (jfå

en. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & åla carte.

BODEGA ESPANOLAFilharmoniska Sällskapets Helsigf or s.
Försäljningiparti och minut af endastäktautländska

52:dra Populära Konsert VINER &
SPIRITUÖSA.

i__3_fa,_Q.C_Ll___å__"_3___Ll_l_3©t.

0. ÖLÄNDERTorsdagen den 25 Februari 1897

Skilnadstorget n:o 2.
Program

Ouverture till op. „Se__ira__i_r' . Rossini r ~

_Bacchanale ur op. „Simson och
Dalila" Saint-Saens

Siciliano Bach
Scener ur „Rheinghold" TFa^fter,

PAUS.

Ouverture till op. „Hei__c_en am
Heerd" (ny) Goldmarck

Konsert, D-moll, för violoncell . Rubinstein
(Frk Elsa Ruegger.)

PAUS.
Förspel tillop. „Die__önigskinder"Humperdinck. Godt material,
Svensk folkvisa, för stråkorkester Svendsen

Naprawnik omsorgsfullt arbete.
Konserten börjar kl. 1/z 8 e. m. R Paltins pianomagasin

R. E. WesterlundCarl Jacobsen & C:o. N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och PianinosW^imvW' Generalagent för i stort urval

Humbers och Progress 1'
iförstklassiga

VELOCIPEDER. w
(<))\\Hagelstams bokhandel. <<>)y

-_0f_g_J_> Endast god kvalitet.!
(Bolumßia!

%3Cartjoréi

Fandango

""

t
>»__
"_____
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Från Stockholms teatrar

Dramatiska teatern har åter haft en
premiär, som bjöd på icke mindre än
två stycken på en och samma afton,
först en tysk enaktare, som författaren
själf, Heinrich Landsberger, alldeles
riktigt betecknat som en bagatell

—
„Tu och fyrtiosex" är namnet

—
samt

sedan ett engelskt skådespel ihela tre
akter af en mr Esmond, kalladt „Skil-
jovägen,"

Ben tyska bagatellen befans vara en
icke så oäfven sällskapsspektakelspro-
dukt, rätt originel och icke utan en
glimt af spiritualitet då och då. Spe-
lades af hr Personne, som utför hjäl-
teprofvet att låta tungan gå iminst
fyrtio minuter, samt af den distingue-
rade fröken Janson och hr Envall.

Det engelska skådespelet blef en all-
varsammare historia: kvintessensen af
en hel missroman, genomgående åtskil-
liga halten af en „magazine"-tidskrift.
Det är två halfbröder, af hvilka den
ene gift sig med denmiss, som den an-
dre älskade, medandenne stackare trod-
des ligga ihjälskjuten nånstans långt
nere idet mörkaste Afrika. Men han
hade inte blifvit ihjälskjuten, utan hade

en vacker dag kommit hem igen,långt
efter det halfbroderns bröllop ägt rum.
Nu går han ut och in idet gamlage-
mensamma familjehemmetselegantadra-
wing-room och är olyckligt kär isin
svägerska; och när ban är någon ann'
stans i våningen, kommer svägerskan
in i nyssnämda drawing-room och är
förälskad i sin mans halfbror. Men
träffas de någon gång isalongen, så
leka de kurra gömma med hvarandras
känslor och bara pina hvarandra.

Så där pågår det en och en halfakt.
Men så går plötsligtljuset upp fördem,
och de falla för ett ögonblickihvar-
andras armar, —

men bara för ett
ögonblick; i det nästa vill den ärbare
unge mannen fly bort från sin lycka
ända till Egypten. Som engelsk miss-
roman-gentleman kan han naturligtvis
ej bedraga sin halfbror. Och så reser
han — till en början till en asyl för
Londons armaste barnungar, som den
ädle, olycklige unge mannenupprättat.
Han reser midt inyårsnatten!

Men den som reser efter är den lilla
frun, och när hon träffar sitt hjärtas
utvalde, låter hon honom veta att hon
tänker följa honom hvart som hälst.
Då proponerar den unge mannen att de
tillsammans skola fara rätt in ievig-

heten genast och tar|fram en giftflaska,
som för ändamålet fins till hands iett
skåp. Den lilla frun tycker det vore
trefligare att resa tillEgypten, hvilket
ger anledning till långa sentimentala
deklamationer mellan de stridiga par-
terna. Därunder anländer hennes man,
som ännu ingentingtycks begripa. Frun
måste förklara saken för honom, och
den ädle äkta mannen faller gråtande
isin halfbrors

—
hans hustru-älskares— armar. Då de två ädla halfbrö-

derna blott ha hjärteexklamationer för
hvarandras ömsesidigaolycka, finner sig
stackars lilla frun öfverflödighär ivärl-
den, tömmersin älskadesgiftfylda dricks-
glas samt går efter några djupsinniga
ord ut imånskenet för att dö. För-
modligen dör hon också, ty nu är skå-
despelet ändtligen slut.

Det fans en hel mängd roller ipje-
sen, nästan för hela personalen. Her-
rarna uppträdde alla ikorrekt frack
och hvit halsduk, damerna ivälsydda
klädningar.

Det är svårt, tillägger den tidning
hvarur vi hämtatofvanstående relation
om premiären, att föreställa sig ett
stycke så tarfligt, att det ej på en pre-
miärföreställning å Dramatiska teatern
hälsas med applåder; altså blef det äf-

ven applåder denna gång. Kronprin-
sen och prins Eugen spredo med sin
närvaro glans öfver spektaklet.

Notiser.
— Från Wien meddelas: „Der

Gluckselige", ett fyraakts folkskådespel
af Karl Morre, författaren till den ofta
gifna framgångsrika folkpjesen „Nul-
lerl", rönte vid gårdagens premiére å
Raimundteatern ett mycket varmt mot-
tagande. „Der Gluckselige", visserli-
gen mera en fars än en folkpjes, ar-
betar äfven mednågot äldremedel, men
är rätt lustig och framkallade riktiga
stormar af skratt. Rollinnehafvarne
inropades flerfaldiga gånger, a den illa
sjuke författarens vägnar måste regis-
sören tacka.

—
Dödsfall. Halanzier, en ifran-

ska teatervärlden bekant personlighet,
har aflidit i en ålder af nära 80 år.
Han ledde först flere teatrar ilandsor-

Eric Sundströms
Fotografiatelier.

Fabiansgatan27, hörnet af Norra Esplanadgatan,isamma hus som Nordiska Bosätt'
tillfälle attiännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder i deras fordringar på ett första *>
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VelocipecUPefKft-U
Ständigt ett aälsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

m- Velocipeder, -m
Velocipedtillbehör af alla slag. Största

reparationsverkstad ilandet.
John Tourunen & C:o.

Helsingfors, Norra Esplanadgatan N:o 41.

Finska
'i

9 ■

Järnsängsfabriken,
EndaSpecialfabrik iFinland fdr
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexand.rsgatan 50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständiggaranti.

Två fa briksHelsingfors
byktvålprima

finnes hos alla välförsedda handlande

Annonsera

program-bladet"
Annosernan ytterst billiga, särskildt om de ta

gas för längre tid,

Hfic t HvarJe annonsör får sig fIL- f(/C/d.. tidningen hemsand UU9..

■ " i Grratis. -§■- ■

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

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

äterstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

'sr*(A^A^^^p^

mm^B&^^m&sßßmmmw

m Fransk Lifförsäkrinbsgolaget

@ LUR B AlNE,
~% * ktiekapital: 12 miljoner FrcsH
|g) Garantifonden: 98 miljoner Frcs. ((@

Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- (^S
gft ringar af alla slag. Genom samarbetemed (få,IS? sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- >x

baine et la Seine beviljas de försäkradevid -10äjh sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, ffåIg: hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- 2K
fjgj) säkrade ocli hans familj, som ock de per- (^
0h söner, med hvilka han står iaffärsförbin- (få
ss delse för den oundvikliga förlust, som en

sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-
&h leren olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- (g?|
S« skänker nämligen, såsom allmänt bekant, 2§f
(gjf) premierna för hela sjukdomstiden och utbe- l(få
0h talar 8/_ af kapitalet,om sjukdomen är obot- (få
]S? lig och resten vid dödsfall.
*äJ{) Bolaget L'Urbaines försäkringar äro .ffl.

t därför särskildt att rekommendera för her- (flå
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa W
större affärsföretag genom lifförsäkring, (sg>

@h emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- (ij?|SS' samma störingar svårare sjukdomsfall all-
*§{. tid medföra och hvilka ofta nog bringabor- l@>
&h ges- och förlagsman stora förluster. (Z«
S& För dessaväsentliga fördelarerfordras 2Éf
sgj. icke några extra premier utan endast att (ffiS)

t den försäkradeafstår från den årliga vinst- (ffå
andelen. sg^
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. .fiP

m Qarlvon tZfSnorrinq. %
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G. W. RELANDER.
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgå.
ende prisen städse

billigast.
■W_l__e____sgr- -_T:c "i.

Telefon 1803.

Gambrini Restaurant.
jA^a Ilindholm

Tapisseriaffär.
__--l©____^___.C_L©_PSSr. "7' T. 638.

OBS.! Enda specialaffär

__E. Löfberg.—
fi-SS Sfiräååeriaffär _\-W~=—

Tyghandel.
11 Brnnsgatan 11

stort tygsortiment, billiga priser!
Välgjort «_._p"fc>©t© !

C. E.Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Hödbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta

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

C. E. Lindgren

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

GLASHANDELN
Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot Jernvägsstationen

sakett »arare
stämplade med firma ad-
ress i bransch levere-

ras af

Helsingfors
Rullgardinsfa rik.

Telefon 15 81

:__._.<_>____.

Jacob i^einkes
Il rossel'
Boch

Hemgj.

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

ESPLÄNAD-KAPELLET.
Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska oelißhenska
viner m. m.

å 75 p. per seidel (Schoppen).

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2,50

Kafé du -Nord
Sofleg-atan 2

Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,hela
och halfva, som salta biten m. fl. Kalla och varma
sexor till billiga priser.

Biljarden renoverad med nya vallar och nytt
kläde. Öl på seidlar. Högaktningsfullt

Gustaf Blomqvist.

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

MönSf*11PH (Handens och naglarnes vård och
iTldlllUUl tJ, försköning.)

Agnes Johannsen,
Mikaelsg. 1. Entresol ing. Ir.porten Telef. 83,
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TlllTl OAITI afclrVP smällande dörrar eller förargas åt att dörrar ej
JL/C-1 OUlll dloA.Jr1 hallas stängda, kan återvinna sinnesro genomatU
låta uppsätta dörrslutaren Eclipse", som levereras af f
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Affären, hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremal ochappn .'3 ', Br därföre

*t arbete. Pris för visitkortsfotografierFmk 4:50 till högrepriser.

ten men blef 1871 direktör för operan
i Paris. Han visade sig härvid som
en iteateraffärer hemmastad man samt
som en skicklig iscensättare. För fem-
ton år sedan blef han president iDra-
matiska artisternas föreningiParis.

-«-»-*+-

Ett och annat.
En listig impressario. Det italien-

ska operasällskap, som för närvarande
uppträder iKöpenhamn Circus varieté,
kunde först efter många svårigheter
bringas till bestämmelseorten.

Impressarion, Folmer Hansen, skulle
sammanträffa med sällskapet i tyska
staden Giesen och därifrån föradet till
Köpenhamn, men då Hansen kom till
ort och ställe, fann han sällskapet be-
lägradt af två andra impressarier, en
tysk vid namn Lichtenstein och en
fransman vid namnUrban. Fransman-
nen hade begagnat tiden till att gifva
italienarne en hårresande skildring af
den köld, som härskade iKöpenhamn
och af köpenhamnarne,hvilka kallades
ocivilicerade björnar. Sällskapet nekade
därföre att resa med till Köpenhamn.

Nu voro goda råd dyra. Hr Han-
sen måste ha sällskapet med sig och
detta lyckades honom ock, tack vare
följande radikala tillvägagångssätt:Han
gick till värden på det det hotell, ita-
lienarne bebodde, begärde att få räk-
ningen, som han belalte och fick så
alt bagaget utleverersdt och afsändt
till järnvägsstationen. Ibagagen voro
ock musikinstrumenten inbegripna.
Då alt detta var klart, omtalade han
för direktören sitt resoluta uppträdande
och lyckades öfvertala denne att förmå
sällskapet afresa med första tåg till
Kassel och där invänta Hansen, som
emellertid skulle uppehålla sina kolleger
och afleda deras uppmärksamhet.

Hr Hansen hade i förväg sörjt för
en biljett till sig själf och sedan han
pratat bort ett par timmar med de
bägge andra impressariernaien restau-
rant, föreslog han en promenad; denna
företogs iriktningen åt järnvägsstatio-
nen, som uppnåddes just då tåget skulle
afgå. Med ett gladt, något gäckande„farväl", spvang Folmer Hansen in i
enkupé och tåget brusade af tillKassel.

Där stodo tysken och fransmannen
med långa näsor.

En egendomlig konsert ägde nyligen
rum iGenua. I..Röda salongen" på
rådhuset öppnades nämligen inärvaro
af municipalitetet och andra honora-
tiores den urna, ihvilken Paganinis
fiol förvaras för att på densamma
sätta två nya strängar. Härefter spe-
lade violinisten Leandro Compannei på
den märkvärdiga fiolen: „La Campa-
nella" af Paganini, „Ave Maria" af
Schubert och „Grande Etude" af Baz-
zani, under det att hans elev, frökenOrloff, spelade en romans afEubinstein.
Då och då pröfvas sålunda den store
mästarens fiol.

Hur Södermans „stjernsäng" såg da-
gen. På 1850-talet sammanträffade i
ett sällskap tonsättarne J. A. Joseph-
son, Otto Lindblad och Avg. Söder-
man, då talet föll på Herman Säther-
bergs stämningsfulla poem „Astralia":

»Ser jagstjernornasprida sitt flammade
sken ..."

Alla tre blefvo förtjusta öfver den
herrliga dikten och man kom öfverens
om att hvar och en skulle skrifva me-
lodi därtill. Alla skulle bilda nämnd
och den melodi som vann allas bifall
skulle antagas och de andra slopas.

Topp, algjordt!
August Söderman skref sin sedan så

berömda kvartett och sände den tillJo-
sephson, som genastref söndersin kom-
position. Josephson skickade därpå Sö-
dermans stycke till Otto Lindblad,som
likaledes makulerade sin tondikt och på
det sättet blef Avg. Södermans den
som antogs

Den som skrifver detta berättade en
gång historien för Sätherberg. Han
hade icke hört den, men brukadesedan
ofta tala om den för andra.

Inte farligt!
Teaterdirektören: Är det möjligt?

Vill ni värkligen gå in vid teatern!
Betänk bara, ni har ju hvarken figur,
mimik, röst eller iallmänhetnågot, som
lämpar sig för uppträdande.

Unga fröken: Än sedan, alldeles
som alt dettaskulle betydanågot! Kom
bara ihåg,att jag har en fästman, som-
är teaterrecensent ien daglig tidning.
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nom att sälja visitkort från John Fröberg, /"'_.-
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J. C. MiEXMONTAN
Innehafvare:E. Nyberg.

Giner & Spirituösa.

IKongl. Karolinska InstitutetsI
@ Bakteriologiska Laboratorium, g

-P& begäran af Tandläkaren Herr A.
Vf Lenhardtson har jagundersöktett afhonom af

sammansatt munvatten, kalladt V^Q Albin Lenhardtsons Q
G STOMATOL O

och får häröfverafgifva följandeintyg:
1. Lösningen äropalfärgad och till reak-

Yr tionen svagt alkalisk. Vf
Q 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen Q
Ä icfce giftigt. Ä
3C 3. Den förhindrar under entidafminst at

£4 timmar syrebildning' imjölk. \D
4. den värkar upphörandeellerhögst

Vf väsentligt hämmande af förruttnelse- VfO prosesser. Q
5. Den dödar kolerabakterierpå 1/2Jjjf minut samt tyfsidfeberns,difterins och 3c

{3 rosfeberns bakterie på omkring l minut, \J
6 Den dödar utspädd med 2 delar

jjf vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- Vf
f3mit, rosfeberns och difterins bakteriepåmin-
Q dre än 2minutersamt tyfsidfeberns bakterie
3C på 3 minuter. 3C
W Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet Ufik sålunda eger förmågaatt upphäfva syrebildning och för- f\ruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk-
fil domsbildandebakterier,somdärstädes kunna förekomma, f\_/ måste jag på det högsta hos allmänheten förorda

\£J Att det samma äfvensom yttremedel imånga hän- W#fil seende böräga en vidsträcktanvändning framgår osökt f\_/ af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan.
fi% Stockholm, den 6 April 1895.

Q l£®^. ill.aSllEi QMed. Dr.,Docentibakteriologi vidKarolinska Institutet

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Helsingfors
AlexandersgratanN:o 11.
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Ångbokbinderi Fabriken FE NIX
14Eriksgatan 14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier för plansch-& kartupp-
fodring, Reklamskyltar m. m,

Brefpapper
rikhaltigaste lager afut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade.
Firmatrjek utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat15.

Avg. LudV. Harte
Mineralvattenfabrik

i Helsingfors, Alesatdersg, 26
Telefon 169,

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

Fredr. Edv. Ekherg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52

Helsingfors

Moc

band, sidentyg, crépe

hos Firma

:erna ryscher,spetsar,

m. m.

ytterst billigt

H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan 9.

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.

Filial:GIogatan 4.
Hufvudnederlag för Finland af

Pepsiii. Cone. Langebok.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

HOTEL _E£_ JL _L/£ __=.
Onsdagen den 24 Februari

program
Spanischer Marsch
Wiener Dialekt, Walzer
Herzige Wienerin, G-avotte
Avs der ferne, Polka mazur,

QuverturezudemSchauspiele„Eine
Alpenblume" E. Titl,

Potpourri, nach Motiven der Oper.
„Martha" Flotow

Ouverture zur Öp. „Nabucadonosor" Verdi,
Die Sennerin, Polka franc,
Reverie, Adagio f. Violin Solo, Henry Vieuxtemps,
Gedankenflug, Potpourri ....C. Döpfl.
Die Schlittschuhläufer, Walzer . . Waldteufel.
Freiwilligen Humor, Polka schnell. Schlegel.

Paus

Härmed få vi tillkännagifva,att vi åt Herr Karl GöhleHelsingfors öf-
verlämnatvår generalagentur förFinland.

Vi tillåta oss göraden ärade allmänheten uppmärksam på vårtKonservKaffe (se nedan) hvilket genom sin fin,a arom och friska smak inom kort tid
vunnit allmänt erkännande på världsmarknaden. Genom direkta förbindelserå produktionsorterna och rikligt kapital äro vi itillfälle att mötahvarje kon-
kurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare 13 kvalitéer) säljas ipati en-dast genomHerr Karl GöhleHelsingfors och iminut inedanstående Koloni-alvaruaffärer. Vårakaffesorterserveraså Operakällaren,Societetshuset,Bron-dins kafé m. ti.

Konserv Kaffe.
Det är enallmänt bekant sak att brändt kaffe till följdaf sin hygrosco-

pie redan efter några dagar förlorarikvalité, d. v. s. mister sin aroma ochstyrka. För att afhjälpa detta hafva under de sista femtio åren åtskilligaupp-
finningar blifvit gjorda och Professor Liebig var den förste som genom till-
sats af en karamellösningvidbränningsprocessenlyckades förbättradenna olä-
genhet. Genom bristfälliga apparater erhöll dock detbrända kaffet en faddbismak.

EARL

Erviti,

Ed. Strauss

C. Döpfl,
Jos. Strauss

I.N. Kral,

KONSERV KAFFE.

Direktion Marie Pollak.

Frihavns Kaffebr_enderiet Kjöbenhamn (S. Bonnevie Lorentzen).

Torsdagen den 25 Februari

program
1. Hajnalbau, ungarischer Marsch, Philipp Fahrbach,
2. Friihlingskinder. Walzer ....Waldteufel.
3. Waldesfliistern, Illustration Czibulka,

Joh. Strauss4. Fata morgana. Polka mazur

5. Ouverture zur Operette „Flotte
Bursche" Suppe.

6. Die Schmiede im Walde,Characterst.Michaelis.
a) Naht. b) Morgens. c) am Bache. d) Morgen-

gebet. e) Schmiede.

Paus

7. Ouverture zur Oper.AUessandro
Stradella'' Flotow

Jos. Strauss8. Angelica, Polka franc
9. Grossmiitterchen, Concertländlerfiir

2 Violinen Lange
1.0. Alt u Neu, Potpourri Richter
11. Weaner Mad'ln, Walzer Ziehrer,

12. En carriére, Polka schnell . . ,Komzak,

Det har lyckats oss efter flere års arbete och genom nyuppfunna rote-
rande ugnar med luftafkylningsapparateruppnå ett lyckligt resultat. Genom
tillsats af en renad rörsockerrblandningsom öfvergjuter bönorna vid en be-
stämd värmegrad inneslutas kaffebönornai en microscopiskt tunn karamell-hinna som förhindrar fuktens och luftens inträngande och tillika kvarhållerden aromatiska olian ibönan.

Genom denna procedur håller sig vårt Konserv Kaffe åratal likafriskt,
aromatiskt och starkt som nyssbrändt ooh har en absolut ren fin smak.

_. ■?? viiare fördel är 20 procent kapitalbesparing vid inköpaf rostadtkaffe. Eåkaffe innehåller en stormängdvatten och andra,beståndsdelar,hvilkaalla försvinna vidbränningen och förminska vigten.
Karl Göhle. K. M. Brondin. Rob. Holmqvist. K. G. Öhman.Parakan Salak Tee but. Passagen. Anneg. 20. Skilnaden 2.N. Esplanadg. 37. ö

Axel Pihlgren E.V Etholen. N Pletschikoff. Alex. Johansson. Th. Holmström,Fabiansg 14. Kyrkog. 10 S. Esplanadg. 4. V. Henriksg.l2._-lexandersg.il.Verner Hedberg C Antson A. Silvo. A. E. Isaksson. F. Nyman.Wladnmrsg. 13. Sjomansg. 24. Båtsmansg. 22. Skilnaden 6. Eriksg. 17.■fcvd. JHyvannen. A. Fred. Hfors Almänna Konsumtions-Konstantmsg. 19. Badhusg. 10. Elisabetsg. 0. fören. butiker.
OHLE.

O-eneralagrentEsr _r____a,__c__
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