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iKaisaniemen

Ravintola.
CL Å. Wickitråm.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

o

N:o 101. Söndagen den 2 Maj. 1897.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.
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Skådespel i3 akter med prolog af José Echegaray
Pri öfversättningefter Paul Lindavs bearbetningaf

spanska originalet af Oskar Wijkander

Dona Julia, hans hustru
Don Severo, hans bror
Dona Mercedes, Severos hustru.Fru Bränder.

Emesto, skriftställare

En värdshusvärdinna Frk. Tschernichin

Scenen är i Madrid

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

Sk åneu, Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Konto%M^s
Ri Êg:° B

Alla dagar
Middagskonsert

Ä 4- 1 17" -^ t-%^ <m AHa dagarOtel Kmm,V AftonkonsertWlenar Gonwalben. från m. 8 e. m.från kl. 3 e. m

Miguel, deras son

En läkare

En betjent

*. Hr Berlin
Frk. Holmlund
Hr Lindh

Hr Wetzer
Hr Hansson
Hr Malmström

Hr Enström

K-u-x .T* i o t ti FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PnsbelontiParis.) -rp |«w rp f~\ f* "D A TT'
M. KtflM hPVÖ* Andra Ateliern4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). X; \J J. \JXXXvXl.JD.. XL*. ÖUaillWCl g Helsingfors, Alexandersgatan17.

___^______

10 penni.

Söndagenden 2 Maj 1897

kl. 730 e. m.

3o é tRopsföreställning.
Tor fjärde (7:de) gången
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Herr Olof Paulsen

Vi skynda att för vår ärade läsarkrets
presentera den fröjdade danske skådespelaren
Olof Paulsen, som idessa dagar skall begynna
ett kortare gästspel å härvarande svenska
teater

åh ~E& && f Folograf SUNDSTRÖMS annons
W JDIi!S " a audra a Irtdje sidorna.

SUOIH. TEAATTERI.
Sunnuntaina Toukokuun 2 pnä 1897

näytellään

JUHO WESAINEN.
Historiollinen näytelmä 4:ssä näytöksessa. Kirjoitta-

nut Santeri Ingman,

Henkilöt

Vanha Vesainen
Helinä,hanen tyttyrensä

To
hlni )hänen poiki^STapani / r

Anni, Juhon vaimo■
Torvinen.Kemiläinen^^B

Otto Närhi.
Olga Poppius.
Benjamin Leino.
Hilma Tähtinen
Kirsti Suonio.

An-
Emil Falck.
Naemi Kahilainen.
Knut Weckman.
Olga Leino.
Adolf Lindfors
Hemmo Kallio.
Aleksis Eautio.
lisakki Lattu.
Kaarlo Keihäs-
Kaarle Halme.
Evert Suonio.
Oskari Salo.
Eino Salmela.
Taavi Pesonen.
Sirkka Hertzberg.

mn isa

Krankan Martta, emäntä
Hannu, hanen poikansa
Johanna, hanen tyttärensä
Henrikki, linkirkkoherra
Kauppi, liläinen
Kaapro Tuomaanpoika
Vesaisen ruotiukko
Vuoti
Ahma
Kuistna
Ontrei
Ahtnan isa
Kuisman isa
Marja, Ontrein morsianJ

Rahvasta, pohjolaista ja vienalaista,

Tapahtuuv. 1500, ensimäinen ja neljäs näytösKiimin-
gin Vesalassa, toinon Krankkalassa Oulunjoella ja

kolmas Kannanlaladessa, Vienassa

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B ia
loppuu k:lo loIl-

Don Manuel

Peronerna

Svenska AnjoAismagasinet
Helsingfors.

(Innehafvare L G. Wassberg.)
Rekommenderar sina vid flera utställ-

ningar prisbelbnta inläggniningar af An-
jovis och sill iGaffelbitar.

Telefon 2365.
Telegrafadr.: Wassberg

§ Magasin du Nord. 5
É% Största specialaffär ilandet för: \^ljC >.£ Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar."*<

—
Q

X Ylletyger af alla arter förHal-,Visit- och Promenaddräk-Ä
w ter, Damkappor, PellerinerJaquettes m. m. Vf

a )(lädnings <$ ){appskräclcleri g

AXEL PALMROOS
T7"l3iaL£fiä.r-

Lager af fina äkta tfinsr,
Cognac, Llttårer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(via a, vis Fö.reningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter. —
Specialité: CRAUATTER.
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»IH G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffar

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

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

orundadt förstaMyska MFaiidförsäkringstoola^€?t Gi^i^
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvidDirektionen'

Telefon 231. Kontor 3ST. IMEa,Sja,si3a.s^^ta,ia.JST-.o 1. Telefon 231.

C P. DIB

UND&COskar Fröbary. K\bLEK I
Kaserngatan 46,

■S£> ecxa.lw.-Sär för

PORTMONNÄER
OCH

BLOMSTERKORT. Ledig annonsplats

Skiinadsgatan l9^Je\tn!^\fW^
Välsorteradt lager af W

Viner & Spirituös*
billigapriser.

"~Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon.Prin

nimmigaloscher, iikta Collanolja m. m

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

UnionsgatanN:o 17.
Hjell & Lindgren.

HfTl åWTf Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
jsjjiJLr JsLjULSÅ Porträtter ivisitkortsformat a 6 mk.pr duss. (TJatanis hus.)
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BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti och minut afendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

0.ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

1
1

Godt material
onsorgsftillt

R. Paltins pianomagasin
R. E. Westerlund

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos

g Endast god kvalitet!
II Qiölumßia! @
@) tjCapffovå! w

Stoevers Straifl W
gfy „ ballast <@

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

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

För årg. 15 mark

Hagelstams bokhandels
FILIAL

'

Unionsgatan 41. Invid Långa^bron.
Fullständig bok- och fPappershandel,

Sfiaffir!
Arthur Bergström.

Helsingfors,Hagelstams konsthandel. @jb. Central-Passagen. (gg
N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)

Taflor, antika möbel, all slags konstindustri

& Aftonkonsert. Table cThote & a la carte.Operakaiiaren. wiiddags-

SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 3 Maj 1897.

kl. 7,30 e. m.

Soé ißöp sförcsfällning.
För 4:de (-28:de) gången;

J^eif von I^eiflingen.
Lustspel i5 akter af G. von Moser. Öfversättning af

Axel Bosin

Peräonerna

Kurt von Folgen, possessionat ,Hr Lindroth.
lika, hans hustru Fru Bränder.
Prisca, hennes syster. ..". " " Frk. Paldani.
Baron Bernhardvon Folgen, Kurts

onkel gr Kiégo.
Herr von Sensa, possessionat . Hr Linan-
Tony, hans hustru Fru Biego- . .
Sybilla Elmer Frk. Tschermchm.
Paul Hofmeister, apotekare . . Hr Swedberg.
Elsa. hans hustru ... " Frk. Gerasimowits
Theobald Blum, provisor hos

Hofmeister Hr Berlin.
Hartmann, jägmästare hos von

Folgen .....Hr Malmström.
Bertha, hans dotter Frk. Grönberg.
Reif von fteiflingm, löjtnant. . Hr Hansson.
Fedor Below Hr Wetzer.
Lina, kammarjungfru!hos von /Frk. Liljancler.
Frans, betjänt / Folgen \Hr Enstrom.
Dörthe,i tjänst hosHofmeister Frk- Öpennert.

Handlingen föregår på Kurt von Folgens gods
ien närbelägen småstad.

Börjas kl. 7,3o och slutas omkr. kl. lOso e. m

Den enda värkligtpraktiska Skrifmaskin
som finnes är

HAMMOND
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift,
finnnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o,
" Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien.

samt

N. Esplg. 5

i stort urval
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JULIUS SJÖGREN
pq Milcaelsgatan é, Centrals hus.

Yllc^ och Mkoivaruaffär.I
Välsorteradt lager. Billiga priser

fearo»q2*iyKaE:aEa!E«aaßHßaßSß*EaE«gft

VELOCIPEDER.
Neumanns Germatiia"

extra prima tyska.
Beau Ideal"
l:ma engelska.

■Hma amerikanska.

Fiitz Schroders Velocipedaffär
ISTorra, Esplaaadgatan37.

Barngarderoben
Telefon 1968,Unionsgatan 28. 2 tr.

Beställningar emottagas

Helsingfors Rullgardinsfalariks
tillvärkningar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor

Sandudd Tapetmnsasin, N. Esj>lanadg.
II:fors Kya TapetaflSr, Unionsgatan 32.

Josef Vibérg, N. Esplanadg. ö7, 1tr.
T.TVlnter, Skildnadag. 19.

11. Ekbom, Alexandersgatan17.
John Paischcff, Brunnsgatan12.

A. Hcllman, AlexanSersgatan48

,«£—«&

mrj^Y^^r£"~j^^^^^^^^^
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Brandt & Blombergs
illustrerade

Velocipedkatalog
liar utkommit i går.

Vårt andra stora lager uppackas
som bäst.

Brandt & Blomberg.
Åbo UleåborgHelsingfors»

Mikaels^atai^^J

Från Stockholms teatrar,

Vasateatern liar efter att under mer
än trettio aftnar å rad med oförmin-
skad framgång uppfört Oscar Wildes
komedi „Solfjädern", nu dock utbytt
detta spirituella stycke mot ett tyskt
lustspel af den hos oss ofta anlitade fir-
man Fr. von Schönthan & Fr.Eoppel-
Ellfeld. Ilördagsuppfördes nämligen
treaktälustspelet Fröken Falköga

—
föga lyckad försvenskningaf originalets
nComtesse Guckerl" ■

— en för Stock-
holmspubliken ny scenisk produkt af
nämda kompanjoners tillvärkning.

en ung rysk grefvinna, en högadligbad-
kommissarie samt naturligtvis betjänter
och kammarjungfrur.

Den ryske generalens ståtlige syster-
son, äfven han officer,*är vanatt komma,
se och segra, hvarhälst han uppträder
bland unga förtjusande damer. Nu är
hofrädets dotter att räkna bland dessa;
vår eröfrare har upptäckt henne vid
brunnsorten, och han bahöfver natur-

Händelsen i det sceniska fabrikatet
är förlagd till Karlsbad 1818 under
brunnssäsongen, och de agerande utgö-
ras af ett hofråd med fru och dottel

■ligtvis bara visa .sig för den napiuinr-
Mgenuen, som nu gör sin första titt ut i
Hvärldeii, för att ha vunnit henne. Det
Hsöta barnets ogrumlade naivitet värnai
Blienne emellertid, redan den, mot den
Beldige beundrarens attacker; vidare al
skar hon ju blygt men orubbligt sin
vackre kusin, badkommissarien, som i
Msjältva, värket äfven är officer

— , och
Bsä-har hon en erfaren väninna, som
ständigt går påvakt omkring sinskydds
ling, nämligen den charmanta ryska
grefvinnan, som förstår sig på karlar-
nas konster. Hon förstår till och med
att drifva sitt eget lilla raffinerade spel
'ooi ensådan själfsäker segerherre, som
generalens systerson, och hon afgår till
si-it som segervinnerska öfver honom— d. v. S. hon tar honom med, som
sitt hjärtas fånge. Det är med sina
falkögon hon fångat honom. HufrälUj-

rådets lilla lammär naturligtvishärmed
äfven räddadt åt den blyge, men ack,
så ljuft förälskade kusinen.

Hvad som gjorde, att detta skäligen
torftiga stycke ej helt och hållet föll
till marken, var det förträffligautföran
det. Det fina vid Vasateatern talanger
med ungdomsfriskhet och ursprunglig
het, talanger som arbetaoch arbetamed
glädje samt lefvande intresse för sh

uppgifter; det tins där vidare ho3anH
dra ärlig sträfvan till fortsatt utveclfl
ling, — - och så fins där ett intelligent!

ch vaket regissörskapssammanhållande
cli besjälande kraft. Alt detta är nu-

mera gamla välkända fakta, menhvilka
dock ej äro mindre angenäma att fort-
farande kunna konstatera, hvarje gång
ett nytt stycke uppföres på Vasatsatern.

Det är juknappast nödvändigt nämna
att det i främsta rummet var fru Hå-
kansson och hr Svennberg, som äfven
nu briljerade med ett excellent spel,
däri säker karakteristik, elegans, frisk-
het och frapperande genialiska detaljer
enade sig till hellieter af synnerligen
framstående sceniskt värde. Detbifall
som ägnades dem var äfven synnerligen
lifiigt och hjärtligt, Öfriga medspe-
lande gjorde sina resp. roler högst er-
kännansvärdt. Uppsättningen var alt
igenom tidstrogen och stilfull.

Södra teatern har åter upptagit det
gamla muntra lustspelet Papageno,'
hvilket gjorde ganska mycken lycka
tack vare styckets värkligt roliga komposition, samt det delvis goda utföran
det. Publiken, både den del däraf somför ett tiotal år sedan skrattat åt den
muntra farsen, och de som möjligennulör första gången bevittnade den Inf

vem pappa Bollwitz' äfventyr, gaf till-
känna mycken belåtenhetmed detta val
af stycke efter den länga rad af led-
samheter, som man förut mast uthärda
>å Södra teatern

Som förpjes gafä dea lilla nätta en-
aktsoperetten „Modellerna

".
De små landstrykarna11,ett danskt

lustspel, som under detta spelar gått
med stor éclat på Kasinoteatern iKö-
penhamn, har inköpts af direktör Ranft
för uppförande i Stockholm under ut-
ställningen.

-*-"♥*-

Notiser— Luigi Arditis memoarer, som
nyligen utkommit i London, innehålla
icke få anekdoter om kända konstnärer
och kompositörer.

Om det sätt hvarpå den bekanta val-
sarian IL baccio" (Kyssen) kom tiU

berättas följande: Arditi spelade melo-
dieu på piano under ett besök iLi-
verpool, dä Piccolomini var närvarande.
Denne tillrådde honom att nedsknjva
valsen, och Arditi klottrade då upp den
på ett konvolut. År 1860 sjöngP'coo'

lomini den iBrighton, och strax erW

köpte en musikförläggare den föl
pd sterling. Det var allt, hvad J?om-
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Fabiansgatan 27, hörnet <Non-a Esplanadeatan. i M
,
mn!> hus som;No»' iHktjKric Sundströms

Fotogva. Qateiier.
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VeEociped-Pepét»
Ständigt ett %älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

nr Velocipeder, t*
Fennia"-i/elGcipeder, inländskt fabrikat re-

kommenderas.
Hört European Cycle Export C:o.

f. d. John Tourunen & C:o.

Ledig annonsplats

TvålfabriksHelsingfors
prima byktvål

ynnes hos alla välförsedda handlande

>KEL PIHLdBEy Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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|Kongl. Karolinska Institutets|
g BatoidoÄ Laboratorium. ©ra ° q
Q På begäran af Tandläkaren Herr A. P>
2C Lenhardtson har jagundersöktett af honom Jg
U sammansatt munvatten, kalladt CJQ Albin Lenhardtsons Q

STOMATOL
och får häröfver afgifva följande intyg:

Ä 1. Lösningenär opalfärgad oclitill reak- Ä
3C tionen svagt alkalisk. jjjjö 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen ö
Q icke giftigt, a
3t S. Den förhindrarunder en tidafminst jrU 24 timmar syrebildning imjölk. Q
f\ 4. den värkar upphörandeellerhögst fS5C väsentligt hämmande af förruttnelse- JK\J prosesser.
Ä 5. Den dödar kolerabakterier på 1/2 Ä
3C /«Mt»/« samt ti/fsUlfeberns, äifterins och JrU rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, QQ C Den dödar utspädd med 2 delar Ä
3C vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- jjrönut, rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin- Q
Ä dre än2 minutersamt tyfoidfeberiisbakterie {?%jC på 3 minuter. VY
V^ Då det af Tandläkare Lenhardtson angifaa medlet %jjj

sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildning c« i fOr- p%
V# rattnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk- %£jf^ domsbildandebakterier,som därstädes kunna förekomma, #>V/ måste jag på det högsta hos allmänheten förorda %£/Ä dess bruk. 3C
V/ Att det samma äfvensom yttremedel imänga hän- \J(^ seende böräga en vidsträckt användning framgår osökt f\W af dess ofvan anförda starkt bakteriedödandevärkan.
Q Stockholm, den 6 April 1895. fS
Q EB% mi.åMWiM Q

Med. Dr.,Docentibakteriologi vidKarolinska Institutet f\
00000000000000000
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positören förtjänade på den, medan för-
läggarens förtjänst blef åtskilliga tu-
sen pd

Arditi berättar åtskilligt om Adelina
"atti, bl. a. om lifvet på hennes slott
Craig-y-Nos, där han deltagit i fester,
vid hvilka druckits 450 buteljer cham-
pagne. Från hennes barndomstid be-
rättar han, att hon stälde upp dockor
lör att de skulle vara åhörare medan
ton sjöng en Rondo ur Sömngångers-kan". En gång, då hon blef ond påArditi, emedan han icke ville efter-
komma en afhennes önskningar,sprang
ton bort till hans skrifbord, stälde sig
På taspetsarne, tog hans bläckhorn och
hälde ut det öfver det nothäfte han
var sysselsatt med. Stor var hennes
glädje dä den svaita floden spred sig
öfver skrifbordet._ Vid en konsert iWashington, hvar-
Vld den berömda sångerskanGrisi med-
värkade och sjöng Norma, var det så
kallt i salongen, att hon kom fram i
pelskappa, och då snön hade krossat
'åket på byggnaden, och det droppade
Ded från vinden, spände sångaren Pal-
ll0> som äfven medvärkade, helt lugnt
UPP ett stort paraply för att skydda
siS därmed.

— En Strauss-cykel. Theater nn-
ter den Linden iBerlin har numera
börjat sin länge bebådade och ofta upp-
skjutna Johann Strauss-cykel. Början
skedde med den urgamla utstyrselope-
retten Indigo und die vierzigEäuber".
Den gjorde ingen synnerlig lycka,skrif-
ver Berliner Tageblatts recensent, den
visade oss på sin höjd hur vi förlorat
allt intresse för detta slag af scenisk
konst. Vi ha blifvit så nyktra och
förståndiga, att vi till och med iope-
retten hungra efter en smula mening
och sundt förnuft. Idenna Indigo"
är handlingen alldeles utanhållning och
karaktär, den obetydliga grundtanken
plockas sönderibalett- och kostymar-
rangörernas händer. Scenen är iOrien-
ten. Sultanen tror sig hotad af röf-
vare och låter öfvertala sig att skicka
ut sina harems-damer mot dem. Detta
är i och för sig ingen olycklig idé och
måhända förtjänade den nu försökaspä
Kreta. Men livad som utvecklar sig
därur är ett enfaldigtmisch-masch, som
knappt är begripligt. Musiken är äkta
Straussisk,uppsluppen,smakfull ochstäd-
se angenäm förörat. Omden klingar en
smula utnött, är detta icke den gamle
mästarens fel; han har ju allt för ofta
citerats af sina efterföljareutan angif-

vande af källan. Några nyare kuplet-
ter röja Edvard Jakobssons konstför-
farna, nu för alltid kallnade hand. I
återgifvandet var ett och annat mycket
lyckadt. Hrr Hanno, Wellhof och Klein
voro roligasom alltid,ochElise Schtnidt,
fröken Fischer och fröken Bergére bi-
stodo dem. Utstyrseln var mycket rik
liksom äfven baletterna för så vidt
de^sa öfverhufvud kunna utveckla sig
å denna scens ringa djup

— En fiffig teaterdirektör kan
man kalla Henry Löwenfeld vid Prin-
sen af Wales-teatern i London. Här
om dagen,vidpremieren af Dockféea",
öfverräcktes hvarje åskådare vid in-
gången ett litet tryckt bref från direk-
tören, hvari denne anmärkte, att han
naturligtvis medgaf, att det var hvars
och en3rättighet att vid en premiére
gifva uttryck åt sitt missöde lika våil
som åt sin belåtenhet; men då byädj-
ningar och hvisslingar alltid gjorde
skådespelarne nervösa på en sådan
kväll, tillät han sig att meddela publi-
ken, att den som gick efter första ak-
tens slut för det han varmissnöjdmed
pjesen. vid kassan kunde få tillbaka

sina pengar, och den som gick efter
andra akten kunde få hälften a( bil-
jettpriset tillbaka. På så sätt kunde
de missnöjda slippa Jida någon peku-
niär förlust, och han anhöll att de i
ersättning skalle afhålla sig från ytt-
ringar af misshap;.

Dockféea; ' b!ef emellertid en stor
succés och ingen människa kräfde sina
pengar tillbaka hvarken efter första el-
ler andra akten.

— Eugen d'Alberts nya opera
Garnot" uppfördes fördta gängen den
11 dennes på Hof- oohNationalteatern
i Mannheim. Mästaren har sedan nå-
gon tid vistats på orten för att själf
öfvervaka den musikaliska inö(ningen
af stycket. Operan röate ett välvilligt
etnottagande

-«"►—

Tio o^o.3Lrfe lagen kunna lätt förtjänasge-
norrla^säUa^raUtkort frän John Fröberg.7'7«-
»pang Sverige. Begär profver!
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Ledig annonsplats

Gambrini Resfaurant.
A^ Lindholm

Tapisseriaffär.
-Ä.l©3ca.rica.©rssr« "7>

OBS.! Enda specialaffär

JBeéig annonsplats.

-~ p, smällande dörrar eller förargas åt att dörrarej
IflTI PniTl ntOtfUP n&^as stängda, kan återvinna sinnesro genomattVII fliNK VI låtauPPsätta dörrslutarenEclipse", som levererasJJUU. UulllUlUill1 af HelsingforsRullg-ardinsfabrik.J Telefon1581

Swift"
Quadrant"
Durkopp"

WolfP 1M228

Q. F. Stockmanns Velociped Depot.

T. 638.
IDRICKSGLASI
'v.i vy
e£* släta till 1: 50 per duss."7$ K*;\Jj d:o med slipade ränder .1: 80 „ „

Glashandeln
fe

Mikaelsgatan N:o 17,
midt emot Jernvägsstationen,

14
yfi^föfäpjjgjZffifö

Kate du ]¥ord
Sofleg-atan 2

Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,helaoch halfva, som salta biten ni. fl. Kalla och varmasexor till billiga priser.
Biljarden renoverad med nya vallar och nytt

kläde. Öl på seldlar. Högaktningsfullt
Gustaf Blomqyist.

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

Mikaelsgatan I,
ing. från porten (Entresol.)

Telefon S3.

Velocipeddelar
och

tillbehör.

tffieparaiioner
»utföras s-nabbtochbilligt,

Röli.
Jacob i^einkes

II}ani)rosserHemgj.
och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

Affären, hvilken är tillökadmed nya och eleganta 'ekorationsföremal och apparater, Ur därföre Eric Sundström.aAete. pr}s för visitkortsfotografierFmt *: 50 till högre priser
/"'abians<)a tan 27,



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

ILURBAINE, 1
'ktiekapital: 12 miljoner Frcs. |P

Garantifonden: 98 miljoner Frcs. (fö|
Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- (jKp

oJ}\ ringar af alla slag. Genom samarbetemed /j|»S<' sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- >gf
baiiie et la Seine beviljas de försäkradevid {gg

(af)) sjukdom ohc olycksfall särskilda förmåner, (jjÄJ*^ hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- ;J*f
säkrade och hans familj, som ock de per- ((§p

g})) söner, ined Inilkn han står iaffärsförbin- (ifö]Ss? delse för den oundvikliga förlust, som en ;—?
!§{{) sjukdom ocli ännu mer en obotlig sådan el- Mp
Sjfih ler en olyckshändelse medföra. Bolagetefter-|S? skänker nämligen, såsom allmänt bekant,

premierna förhela sjukdomstiden och utbe- %få
OSJ) talar 8/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot- (/fe
§?? lig och resten vid dödsfall. 3»

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro \(@
&fr därför särskildt att rekommendera för her- (få

rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
*af) större affärsföretag genom lifförsäkring,

emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- (/På@kL samma störingar svårare sjukdomsfall all- >g
tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- ((jg)

|jsj) ges- och förlagsman stora förluster. fäjk
För dessaväsentliga fördelarerfordras ;j*f

icke några extra premier utan endast att (j§^
gjh den försäkrade afstår från den årliga vinst- (fira
Sk andelen.
«?) Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1. (§g>

§ Qarlvon <3finorring. §
J. C. MiEXMONTAN

Innehafvare:E. BTyberg.

Biner & Spirituösa.

03

■ mmmm

0

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
iiiiiiiii^ai

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

Annonsera

»^rogramSlaået"
annonserna ytterst billiga, särskildt om do ta-

gas för längre tid.

HfiQ IHvarJe annonsör får sig f)L i
C/l/ö.. tidningen hemsand vOS.I

■
—

-4- C3rX*a,tis. -i-
—

■

Annonser och prenumeration emottagas å 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,

IjOoLig; annonsplats.
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Nu inkommetBrefpapper Ang. Lnfo. Hartwa1

Mineralvattenfabrik

Fredr, Edv. Ekberg,
Bageri&Konditori.

rikhaltigaste lager a( ut-
ländska och inhemska
sorter, linierade och

Helsingfors, Alesandersg. 26.

Stort lager moderna
stråhattar,blommor,band,
tyll, spetsar m. m. till
biligaste priser

Telefon 169olinierade,

hos Firma52 Alexandersgatan 52
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

Firmatrjck utförcs Ulligt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.
H. ELLMIN.

9 Alexandersgatan9.Helsingfors

Telefon 2385 COLUMBUS
gSj

COLUMBUSJö COLUMBUSc
Vi
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ä,3co c3L© toästa velocipederi3XLSk,jtrls.xxsk,<3LGTCk. och. säljas ondast VLti

V. Henriksgatan 16
Egen reparationsvärkstad, allehanda tillbehör och beklädnadsartiklarVelociper från Fmk 250 till högre priser,

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

Vi tillåta oss göraden ärade allmänheten uppmärksam pa värt Konserv
Kaffe (se nedan) hvilket 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 itillfälle att mötahvarje kon-
kurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare13 kvalitéer) säljas ipati en-
dast o-enom Herr Karl GöhleHelsingfors och iminut inedanståendeKoloni-
alvaruaffärer. Våra kaffesorter serveras å Operakällaren,Societetshuset,Bron-
dins kafé m. ti.

Konserv Kaffe.
Det är en allmänt bekant sak att brändt kaffe tillföljdaf sinhygrosco-

pie redan efter några dagar förlorarikvalité, d. v. s. mister ain aroma och
styrka För att afhiälpa detta hafva under do sista femtio åren åtskilliga upp-
finningar blifvit gjorda och Professor Liebigvar den förste som genom till-
sats af en karamellösningvid bränningsprocessen lyckades förbättradenna ola-
genhet Genom bristfälliga apparater erhölldock detbrända kaffet en fadd
bismak.

MAIIL

\N

Finska Velocipedaffären,

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

■TOi

Telegraf, adr.
COLUMBARY.

HBBM■

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial:Glogatan 4.

HufvudnederJag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebok.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nioht.
Karlsbader pillar,
Fellows Syrup.
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Det har lyckats oss efter flere års arbeteoch genom nyuppfunna rote-
rande ugnar med luftafkylningsapparateruppnå ett lyckligt resultat. Genomtillsats af en renad rörsockerblandning som 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 åratallika friskt,
aromatiskt och starkt som nyssbrändt ooh har en absolut ren fin smak, ■?J\ Ivi1

viäare fördel är 20 PrOCCIlt kapitalbesparing vid inköp af rostadtkaffe Råkaffe innehåller en stormängdvatten ochandrabeståndsdelar,hvilkaalla försvinna vid bränningen cho förminska vigten
-o i

KarJ,G,Ö^ e', KM- Brondin.Rob. Holmqvist. K. G. Öhman.Parakan balak Tee but. I'assagen. Anneg. 20. Skilnaden 2.N. Esplanadg, 37.
°

Axel PWgren. F^ V Etholen. N Pletschikoff. Alex. Johansson. Th. Holmström,
Fabiansg^H. Kyrkog. 10 S. Esplanadg. 4. V. Henriksg.l2.Alexandersg.11.£*Ä * Unison A. Silvo. A. E. Isaksson. F. Nyman.T V nl^t ■ SJTa

rrS^-- 21 Bätsma»sg. 22. Skilnaden 6. Eriksg. 17.
T^^ iq igrinen. A. Fred. Kfors Almänna Konsumtions-Konstantmsg. 19. Badhusg. 10. Elisabetsg. 6. form. butiker.
-OHLE.

O-eera-lg-ean-t förFinland-

Ålhrnfrnt IHUM OVAWT HIMP ViCehäradShÖfding, Utf' j»I"*** °<* aftärsnppdrasj köper och säljer aktier


