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Ravintola.
G. Å. Wickstrom.ItI? Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
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Frk Gerasimowitsch

Börjas kl. 7,30 ochslutas omkr. kl. 10,30 e. m

ökåne u, Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: Konto%M^Al.aAM^:° 3

Alla dagarM^/lladTgar . Hotel KampMiddagskonsert <**. <? /?
från ki. 3 e. m. Wiener &cK®aWen. Aftonkonsert

från kl. 8 e. m.

K-n r>i ±. ° t ti FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) "*-"* m y^v *-*i ■*-* a -*-i. JB. OtälllberS' Andra Atellem 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). FOTOGRAF" j-j. wuc*uiwöig3Helsingfors, Alexandersg^atan17. a v^ J. v-r v-« XIZXI.

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

Onsdagen den 10 Februari 1897.

För fjärde (17:de) gången

llllllåillli" TOK CJSL wPJ !BjHj TO!] "'TOK H*Rl iPJ 5j"J b

Skådespel i 5 akter af Alexander Dumas jr. Öfversättning,

Herr Duval, Armands far
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Signor O. Delle-Fornaci
Vi låta våra vänner från italienska operan än

en gång passera revy, då som kändt operatruppen
den 15 dennes spelar för sista gången, och med-
dela därföridag porträttet af sällskapets utmärkte
dramatiske tenor sig:r Delle-Fornaci, af hvars
konstskapelse vi alltid iangenäm hågkomst skola
bevara Don José", Pajazzon" m. fl. roler.

A'«B&Jf Fotograf SUNDSTRÖMS annons""
-■" " a iindra a tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Helmik. 10 p. 1897.

Rouva Lilli Kajanusen, herra Robert Ka-
janus'en ja soitannon-ystävien sekä
Filharmoonillisen seuran orkesterin

suosiolliseila avulla
näytellään

Kyypron prin^eisisa.
(Prinsessan af Cypern.)

4-näytöksinen satunäytelmä. Kirjoittanut Z. Topelius.
Säveltänyt F. Pacius.

Henkilöt;
Emil Falck.Chrysandros, .Kvvpi-on kimingTu^^^^^^^^^^^^H

Chryseis, hanen tyttärensä,k>uiui7i^^^m^|^^H
laisten Kyllikki Katrißautio^^^BAnemotis (Tuulikki)l (*)

Lydia \ Chryseiin JSirkka Hertzbergl
Dafne j neitsyjä |Hilma Tähtinen.I
Naidion J (Lyydi Kängas. I
Medon, kuninkaan sotapäällikkö .Axel Ahlberg.
Megapontos, kuninkaan yli-juoman-

laskija TaaviPesonen.
Lemminkäinen KaarleHalme.
Tiera, hanen asekumppaninsa . .Hemmo Kallio..
Helka, hanen äitinsä MimmiLähteenoja
Ainikki, hanen sisarensa Maria Rangman.
Tuoni Emil Falck.
Panu Oskari Salo.
Aallotar Olga Leino.
llmatar MimmiLähteenoja
l:nen \ TSirkka Hertzberg.
2:nen >Wellamon tytär <Hilma Tähtinen.
3:mas J |Helmi Talas.
Ulappalan sokea paimen Otto Närhi.
Lappalainen orja lisakki Lattu.
Kyyprolaisiasotamiehiä. Tyttöjen ja nuorokaisten

kuoro.
Paikka:ensinKyypro,sittenKaukoniemiSuomessa

viimein äärimmäinen Pohiola.
Aik a :määräämätön.
) Anemotis LilliKajanus.

Armand Duval

Gaston Rieux
Samt Gaudens
Gustave
Grefve de Giray
Herr de Varville
Arthur
Doktorn
En betjänt
MargueriteGautier
Nichette
Prudence
Nanine
Olympe
Anais

kl. 7,30 e. ni

Personerna
Hr Hansson
Hr Malmström,

Hr Swedberg,
Hr Kiégo
Hr Enström,

Hr Lindroth
Hr Wetzer
Frk Spennert,
Hr Lindh.
Hr Beckman
Frk Holmlund
Frk Bonnevie

Frk Paldani.

Frk Grönberg

Gäster

Frk Tschernichin

J. H. WICKELS
fHiaaiiis,.

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

£s?s?s?i?sGscsfcKsjgiscjCjcsC3cjvscKscscscstJvsisQ

K*J
f!% Största specialaffär ilandet för: l»l
fS — >■"Sidenvaror, Sammets- & Garneringsartiklar.9X

—
Q5C Ylletyger af alla arter för lial-f Visit- ochPromenaddrälc- 5C%jf ter, Damkappor, Pellerlner Jaquettes m. in. Vj/

a ){lädnings <$ ){appskrädderi X
under framstående ledning.

00000000000000000000000000

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

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis a vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter. —
Specialité: CRAVATTER.
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AXEL PALMROOS
"VlTia.ffar.

Ml G^fei17t FörstaRyska JSrandförsäkriiigsbolaget
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen!

ISLoiatoir IS". lttE£is;£is3x:xxs&£vt£i,:rx IWso 1.

G. Tahfs Oskar Fröberg. A. W. EKLUND & C:o
Telefon 231 Telefon 231

Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager afSpoeisilÄ-EEäir förYlle- & Tricotva^uaffär

PORTMONNÄER Viner & Spirituösa
BLOMSTERKORT.

N. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepotaf D:r Lahmanns Juho Wirtanens

SKOAFFÄR.
Försäljning af

Cognac, Rom o. Likörer
underkläder.

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

0. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon.Prima

<*ummigaloscher, äkta Collanolja m. m.
Unionsg-atanN:o 17.

Hjelt & Lindgren-

L ovträt
otografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
er ivisitkortsformat a 6 mk. pr duss. (TJatanis hus.)

Kaserngatan -4S

OCH

billigapriser

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 på, all slags maskinstick
ning emottages

Mikaelsgatan 2. Telefon 1332,

Th. Neovius.
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1 JULIUS SJÖGREN I
Mikaelsyatan 4, Centrals hus.

iYlle- och irihoivaruaffär.1
i Välsorteradt lager. Billiga priser

#**************^**********£****
Restaurant CATAN I

-®mski rekommenderar *®®-

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 Badinrättning
WLadlmirsg-atan 32. /

J. W. Engberg.

Bramlt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor

Åbo— Helsingfors— Uleåborg
Mikaelsgatan Vd

Rover— Cieveland— 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, föratt
få dem i ordningstälda äfven återfår
dem idet skick en skida lämplig för
sitt ändamål nödvändigtvis bör ha.

Filharmoniska Sällskapets
48:de Populära Konsert
iEtrÄia-cilX-åi-slxxisJet,

Torsdagen den 11 Februari 1897

Program
Ouverture till Öp BLe Caid" Thomas

Italitnsk vals Strauss

Serenade rococco, förstråkork. Meyer-Helmund
Sylvia-Balett Delibes

Prelude — Les Chasseresses,
Intermezzo et vals lente.
Pizzicati.Cortége de Bachus

PAUS
Ouverture tillÖp. „Wilhelm Tell-' Bossini
a) Noctum | för violon- (Glinka.

b) Am Springbrunnen] cell [Davulo/f
(Herr Georg Schneevoigt)

Caprccio espagnole Bimski-Korsakoff

PAUS.
Bajader-dans ur ..Feramors" liubinstein

Grieg,Solvejgs sång. .
Neapolitansk dans Desormes

Konserten börjar kl. Va 8 e. in.

-—
\

\ 'Mi^m^^^^^r
Hagelstams bokhandel.

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

illustrerade tidskrift. — Tilskueren. —
Finsk Tidskrift.

Harstams bokhandels
FILIAL

Unionsgatan 41. Invid Langa^bron,
Fullständig bok- och Pappershandel,

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

Taflor, antika möbel, all slags konstindustri.

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningipartioch minut af endastäktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

IS;.'.".- '
■ ■■.'■■;■"""",1

Godt material,
omsorgsfullt arbete.

R. Paltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

Endast god kvaHte^(BolumBia!

fallas! é
0} Sfiaffir!

Arthur Bergström. I
m ®Helsingfors,m Central-Passagen tök

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

Operakällaren. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
En bal iStockholm

Innocense- och Amaranthe-ordnarna
ha fått på sin lott att omväxlande, en
gång om året, församla dcc eleganta
Stockholm frän skilda sfärer till fest,
och turen var iår hos Innocensen.

Tack vare relationer, hade det lyk-
kats eder korespondent att förskaffa
sig ett inträdeskort till festen, som
ägde rum på Börsen,där således oskul-
den denna gång skulle fira sin apoteos.

tvåOrden har sina BmåsyrnboTei^^^J
händer, som vftnskapafullt omfattahvar-
andra och därunder två dödskallar.
Det är skönheten och ridderligheten
som räcka hvarandra handen — därom
äro vi ötverens. Men däremot lasta vi
oss icke vid något .memento mori".

Och huru skulle detta vara möjligt
midt uppe bland så mycken ungdom
och fägring, lysande prakt, gnistrande
juveler, ordenskraschaner, guldsmidda
uniformer och sabelskrammel. .. Ögat
tjusas och bländas af denna brokigafärg-
skala, af det strålande elektriska ljuset,
den yppiga grönskan hos de exotiska
växterna, och örat smekes af orkestern,
hvars trånande valstoner blanda sig
med sorlet och skrattet, fräsandet at

siden och springvattnets plaskande
ljud

Balen var iår mer än vaoligttalrikt
besöktpå grund af närvaron af hofvetH
danska gäster. Antalet recipienter upp-
gick till nära tvåhundra och utgjordes
hufvudsakligen af unga damerur börds-
cch köpmansaristokratiensamt nykomna
diplomater, yngre officerare, ämbetsmän
och affärsmän.

Om vi nu se oss litet omkring bland
mängden af närvarande, så märka vi
genast de kungligas högrestagestalter.
Prins Christian synes varamycket road
af balen, och de unga damer, som han
hedrar med en invitation, äro charme-
rade af den furstlige kavaljerns ele-
ganta sätt att dansa och hans lifliga
konversation. Aftonens stjärnor äro:
triherinnan Falkenberg, f. Lewenhaupt,
fröken Märta Gyldenstolpe, fru Hallen-
borg, f. Sandströmer, fru Francke,
ia:me Serguéiew, fröken Höpken, frö-
ken Mörner, miss O'Neil, fröken Bro-
man och fröknarna Carmen och Mer-
cedes Lewin, döttrar till deniParis
bosatte kapten Lewin. När jag senast
såg dessa unga damer — iParis för
några år sedan — var deras frisyr
mörk som den tropiska natten, men se-
dan dess har modet växlat, ocli cheve-

luren har nu antagit den förtjusande
venetianska färgen — en pikant bryt-
ning mot de unga parisiskornas svarta
ögonpar

Bland de främmande kavaljererne ut-
märkte sig den unge österrikiske lega-
tionssekreteraren baron Riedl von Rie-
denau, som outtröttligdansör. En an-
nan ung officer tillhörande diploma-
tien, grefve Othon von Bray, tysk
militärattaché och son till tyske mini-
stern, frapperade genom sin eleganta
behandling af franska språket, hvilket
han talade som en infödd parisare.
Ryssarne, legationssekreterarenSergué-
iew och militärattachéen, löjtnanten
Gripenberg, buro de mest IysandB uni-
formerna, och den nyutnämnde engelske
ministern, the Hon:able Francis Paken-
ham, imponerade genom sitt äkta stor-
britaniska, vördnadsbjudandeyttre.

Om jag vore fruntimmer, så skulle
jag kunna glädja mina läsarinnor med
en beskrifning öfver alla de eleganta
juvelgnistranle toaletterna, men som
det nu är, kan jag endast konstatera
att toaletterna värkligen voro charmanta
och damerna förtjusande.

H. N,

-♥♥--♥+-

Notiser— En teatralisk språkrensning.
Ett rent tyskt teaterspråk har stadt-
theateriReichenberginfört. Allafram-
mande inskriptioner i teaterns inre äro
aflägsnade och ersatta med endast rent
tyska. Garderobe har förvandlats till
Kleiderraum, som förestås af en Klei-
åerwart. Istället för parterreloger,
prosoeniumsloger o. s. v. ha trädt Un-
tere Logen, Fremdenlogen och 1Rang-
Logen. Program har förändrats till
Ankiindigungszettel, och på detta be-
tecknas abonneuaentskort med Stamm-
sitzkarten. Istället för direktion har
trädt en Leitwng, regissören är Leiter
des Schauspkls und Lustspiels: korre-
petitorn har blifvit en Chorlehrer, in-
spicienten en Spielwart. Slutligen blef
af sufflören en Nachleser, af kassören
en ZaMmeister.

Detta är alls inte så illa, tillägger
Berliner Tageblatt. Visserligen har
systemet en lucka, ty för loge" har
man icke funnit -någon motsvarande
tysk benämning. Äfven är sutflören
ingen Nachleser", snarare tyvärr en
Vorleser

Eric Sundströms
Folografiatelier.

1

Fabiansgatan27, hörnetaf Norra Esplanadgatan, isamma hus som NordiskaBosäW
tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder i deras fordringar på ett först»

**
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AXEL PIHLQBEI[ Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

Velocif>ed"l>ef»ét. LURBAINE,Ständigt ett -\ älsorteradt lager af prima
engelska, amerikanska & tyska

s«r Velocipeder, -m
Velocipedtillbehör af alla slag. Största

reparationsverkstadilandet.
John Tourunen & C:o.

Helsingfors, Norra Esplanadgatan N:o 41.

lS^t. Affi

G. W. RELANDER,
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgå-
ende prisen städse

billigast.
"WTilli.elK3.sg-.W:o -4.

Telefon 1803.

Gambrini Bestaurant.
jå^a Idndholm

Tapisseriaffär.
Ale:xartciersg;, *7. T. 638.

OBS.! Enda specialaffär

E. Löiberg.
Sfiräååsriaffär HHs*—

11 Brnnsg'atan 11
stort tygsortiment, billiga priser!

Välgjort «trTc>©te> S
— Flamländska dramat Furste

och folk" af Verhulst, hvars tendens
är riktadmotrevolutionära rörelser,vann
fullständig succés vid förstauppförandet
å Théåtre Comuranal iBriissel.

— Filligareteaterbiljetter förstu-
denter. IenKristianiatidning läses föl-
jande insändaartikel:nManhar påsenare
tiden hört beklaganden öfver studenter-
oas utblifvande från Kristiania teater.
Deras gamla häfdvunna plats, 2:dra lo-
geraden, står tom. Samtidigt finnes —
med det mål för ögonen att motarbeta
varietéoväsendet — en stark stämning
för att göra något förlyftandet och hö-
jandet af ungdomens intressen. Med
hänsyn till en god teaters förädlande
inflytande är det desto större skäl att
beklaga detta tillbakagående i studen-
ternas teaterbesök och behofvet af att
råda bot härpå är desto starkare. Och
idetta fall skulle säkert en smula till-
mötesgående från Kristiania teaterkunna
uträtta stora ting. Ser man på utlan-
dets teatrar, finner man att många af
dem tillåta studenter inträde efter en
betydlig nedsättning af prisen, oftast
mot halfva priset. Om nu Kristiania

teater visade en liknande välvilja be-
träffande några förutbestämda platser,
månne den kunde förlora så mycket
därpå? Teaterdirektionen borde öfver-
väga saken. Det skulle vara en vär-
dig början i kampen för ungdomens
bästa. i;

-♥"»►—

Ett och annat.
På scenen inträffa stundom små opå-

räknade kalamiteter, till hvilkas behö-
riga mötande det fordras åtskillig själs-
närvarohos de spelande. Sålunda hände
det sig å Kristianstads teater för nå-
gon tidsedan,dåDoktor Stähl" gafs,att
två herrar — den ene af dem doktorn
själf — skulle tända hvar sin cigarr,
och det hörde visst till pjesen att rö-
ken skulle ses ringla uppiluften. Men
ningen rök utan eld", och det ville
partout inte lyckas för någon af her-
rarne att få eld på en enda af tänd-
stickorna på bordet. Dessa stickor voro
uppenbarligen brandforsäkrade. Itur
och ordning arbetade de båda herrarne
i sitt anletes svett och med en ifver,
som förtjänat ett bättre resultat,på att
få bugc med de förb. stickorna (ja, det

var ej vi som svuro; den ene herrn
gjorde det

—
vihördedet!) De gnedo

alt hvad tygen höllo, men fåfäng var
all möda; de vunno ej den minsta lilla
gnista. Slutligen fattade de sitt parti;
den ene kastade bort sin cigarr under
förklaring, att den ej vore värd att
offras i eld; den andre beslöt sig för—

att kallröka, och det gick galant,
berättar N. Sk. P:n.

Om Ambroise Thomas, den nyligen
aflidne berömde franske komponisten,
äro nu en mängd anekdoter iomlopp.En af dem är ganska karakteristisk
för _ hans oegennytta — han tänkte
alltid endast på den ideela framgången
bos sina verk, ej på den klingande
valutan. Då Jules Claretie öfvertog
Théåtre Francais hörde han, att före-trädaren Perrin vändt sig till Thomas
för att af kompositören till operan„Hamlet'' få några musikaliska inläggi sorgespelet „Hamlet", som skulle gif-
vas på nämnda teater. Jules Olaretieförnyade nu denna begäran och lick af
Thomas en marsch, en dryckessång, en
prolog, en originel trumpetsignal o.s. v.Kort därpå besökte han komponisten
och konservatoriedirektören,tackadeho

nom och frågade hvad Thomas fordrade
i arfvode. Jas?" frågade Thomas för-
vånad. „Jag har jubara skrifvit några
ackord — det var intet besvär med
det — nej, nej, jag är betald nogmed
äran att ha fått deltaga iåtergifvandet
af ett så stort drama." — En annan
gång kom den blygsamme komponisten
till Hengel, hans förläggare, och sade:„Tidningarne bringa så många notiser
om min opera Francesca di Rimini"
och jag kan ej lämna er iokunnighet
om att jag af andra förläggareblifvit
ansatt rörande detta verk. Skulle ni
vilja förlägga detta också, så se här
ett kontrakt!-' Därmed öfverräckte han
åt förläggaren ett stort, oskrifvet blad
med sin namnunderskrift. Skrif nu
på det hvad ni finner för godt!"

Tio msutom dagen kunna lätt förtjänasge

nom att sälja visitkort från John Fröberg,Ftn-
»pång Seerfffe. Begär profver!
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He TvåsingFors fa \\\
byktvålprima

finnes hos alla vä försedda handlande

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland for

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexand.rsgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! garanti

C. E.Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan 9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta

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

C. K. Lindgren

Annonsera

*sre>gram~<fälaé@t"
ånnosernan ytterst billiga, särskildt om do ta

gas för längre tid.

nhcIHvarJe annonsör får sig fIL- /UUb.. tidningen hemsand wt/ö"

■

-
i Grra-tls.-§-

—
■

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

Försumma ej att annonsera så länga
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

fcW' r—~^(r~\ \f/rsfry
—

\

DRICK SULAS
släta till 1: 50 per dnss
d:o med slipade ränder 1: 80

GLASHANDELN
Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot Jernvägsstationen

Hiedig; annoxisplats.

BSPL&NAD-KAPELLET.
Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska ocli Rhenska
viner m. m.

å 75 p. per seidel (Schoppen).

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2,50

l%

ärec,hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremålochapparater, är därföre

######p^i^i#####p

Fransk Lifförsäkrinbsgolaget

0}
gv

Garantifonden: 98 miljoner Frcs. W,
(S/J IQ»
£nv Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- /gäi
®» ringar af alla slag. Genom, samarbetemed '8©

sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- !gg
gm. baiiie et la Seine beviljas de försäkradevid ,^

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, w908) hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- (ftg
o}v säkrade och hans familj, som ock <le per-
jgy söner, med hvilka han står iaffärsförbin- j§y|
ro) delse för den oundvikliga förlust, som en (g|
jjtv sjukdom och, ännu mer en obotlig sådan el-

ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter-
skänker nämligen, såsom allmänt bekant, (^

/gjtv premierna för hela sjukdomstiden och utbe-
talar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-
lig och resten vid dödsfall. (gg

gjv Bolaget L'Urbaines försäkringar äro /a
därför särskildt att rekommendera för her-
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa (gg

gjv större affärsföretag genom lifförsäkring,
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-

Kg/) samma störingar svårare sjukdomsfall all- (gg
tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- iSfe
ges- och förlagsmanstora förluster.(g§) För dessa väsentliga fördelarerfordras (g^j|

gjv icke några extra premier utan endast att /»
K»' den försäkradeafstår från den årliga vinst-
»ö) andelen. (ggj
g«jv Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1. /jfes

§ C?ar/ »o/i vynorrinq. P

m

C/D

Ledig annonsplats

Jacob l^cinhes
Hemgj. Papyrosser

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

Kafé du JVord
Sofleg-atan 2

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

kläde. Öl på seidlar. Högaktningsfullt
Gustaf Blomqvist.

Ansiktsmassage
med ånga och massage rengöres huden från finnarpormaskar, kylskador etc.
MptiipllPO (Handens och naglames vård ochmaillUUlC, försköning.)

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

Eric Sundström.
blans{ia t an 27

C <



n^KßEß^cöänäTpunsch- och Vinhandel. Alexandersq. 52. Telef. 1278. Helsingfors

SOCIETETSTEATERNSOCIETETSTEATERN.

iird i tarmkanalen

ider entidafminst
mg imjölk.

C 5 ~ .^^^fl
O IlakliTioliiiiiski^M
<S På bcgärM^^H

f^ och får JiilrölVci^ugilv^B
1. Lösningen är opnllH

3C tioven svagt alkalisk.
Q 2. Den värkar ncdfS
£\ icke giftigt. H
Yr 3. Den förhindraruiiH
0/ .?"/■ timmar syrchilduiH
Q 1. den värkar »/>/</< <H
ST väsentligt häiiinidiid^kS^ prosesser.
Q 5. Den dödar kol<-r^AjSsL minut samt fi/fshlfcOc^tQJ rosfeberns bakterie l''fl

Den dödar »/.v/*(^HVf vatten Vnlvmh-.MerWv^M\£f mil. rosfeberns och diHiT^B/^\ dre än 2 minuter samt tyll
pf på :'» minuter. H
fe/ Då det af Tandläkare H

sålunda eger förmågaatt uppli;i^J
ruttnelse imunhålan samt y^^B
domsbildande bakterier,som <'^|
måste Jag på det högsta
dess bruk.

Att det samma afven anfl
seende böräga en vidsträckt■

S^ af dess ofvananfördastarkt^!Stockholm, den 6 H
o V
/T\ Med. Dr., Docentibakteriologi

m-ande eller högst
\f, af förruttnelse-
bakterier pä V:
*ns, flifterins och
, omkring I minut,
dd med 2 delar
>å mindre än 1mi-
ms bakteriepåiniii-
sidfebernsbakterie

hardtson anKifna medlet
,fva eyrebildningoch för-

snabbt förstörsjuk-
irstädes kunnaförekomma.
hos allmänheten förorda

Jyttre medel imänga liän-
nnvändningframgårosökt
bakteriedödande värkan.
Vpril 1895.
åiiii
Id KarolinskaInstitutet

Italienska operan
Torsdgen den 11 Februari 1897.

kl. Va 8 e. 111.

tfienefice för

Sista veckan! Sista veckan!
LINDA Dl CHAMOUNIX.

1och 2 akten. Musiken af G. Donizetti
Personerna

Vicomte de Serval
Markis de Serval
I'refecto

Big:rMassimo-MassimiSig:r Ferraioli.Sig:r E. Gandolfi.
öig:r G. Pimazzoni.Sig:ra Vittorini.
Sig:ra V. Colombati

Antonio, bonde . . .
Madelaine. hans hustru
Linda, deras dotter
Peerotto, savoyard. .
Intendenten Sig:r Lizzini,

Savoyarder, män och kvinnor, bondfolk,
) Peerotto S:ra Paganelli,

Handlingen försiggår: l:sta iChamounix,
2:dra akten iParis.
2 akten ur operan

MIGN O N
Musiken af Thomas.

S:ra Schaw och S:r Paganelli.
3 akten ur operan

Maria di Rohan.
Musiken af G. Donizutti.

.Personerna:
Riccardo, grefve af Chalais . .Sig:r Delle-Fornaci
Enrico, furste af Chevreuse . .Sig:r Pimazzoni.É|
Maria, gretvinna af Bohan . .Sig:ra ColombatiH
De Fiesque
Aubry, sekreterare hos <t< f^^^^^^^^^^Haf Chalais
En betjänt hos di ( 'hcvreusiß

Sig:r Lizzini.
Sig:r Fisoetti

Italienska operan
Onsdagen den 10 Februari 1897,

kl. V2B e. in

För andra gången Tn Lenhardtsons
STO3MTOL

IiViljiimlr intyg:
Binviul och till reak-P©rMelk§!iT©iiDi©o

Leila, prestinna . .
Nourabad, brahmin.
Zurga, tribunöfverste
Nadir, Zurgas vän .
l:sta dykaren . . .
2:dra dykaren. . .

) Nadir

Opera i3 akter. Musiken af G. Bizet,

Personerna
S:ra Colombati.
S:r Gandolfi.
S:r Pimazzoni

S:r Tibiletti
S:r Lizzini

S:r Massimo-Massimi.
Brahminer, soldater, iakirer, perlfiskare, kust-

Handlingen försiggåriIndien vid Perlkusten

Ide närmastejdagarna

OTHELLO.
Opera i4 akter. Musiken af G. Verdi

AngbokbinderiJ. C. M^XMONTAN Fabriken FENIX
atan14 Tel. 92Innehafvare:E. Nyberg,

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

Alexandersg-atanN:o 11.

14Eriksg;
Kontorsboksfabrik,Linj
tonage & Askfabrik, A
fodring, Reklamskyltar

eringsanstalt,Bokbinderi,Kar
.telier för plansch- & kartupp.Diner <& Spirituösa. m. m,

Brefpapper

bor m. m

log. Ludv. Hartwa Fredr. Edv. Ekberg. Moderna kragar,spetsar,
band, sidentyg, crépe

Mineralvattenfabrik
m. m.

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

Helsingfors, Alexanders». 26, Bageri&Konditori. ytterst billigtolinierade,
hos FirmaTillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

52 Alexandersgatan52Firmatryck utföros billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.
H. ELLMIN.

9 Alexandersgatan 9.Helsingfors

HOTEL lE£ JL3^£ I*.

K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Cone. Langebok.
Koth.es Zahnwasser.
Heleolln.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nieht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

Telefon 169,

>w

Onsdagen den 10 Februari

program
Soldatenleben, Marsch
Friihlingskinder, Walzer

Introduktion u. Duett, a. d. Oper
.Traviata

Die tansende Muse. Polka niaznr. . . .los. Strauss
6. Meditation
6. Potpourri aach Motiven der Operette

..Der Wagabuad"

X* SK, XX S

7. Ouverture zur. OperAUessandro Stra-
della"

ti. Ave Maria (Cello Solo)

9. Papa Marna, Polka fram
10. Wiener Volksmusik, Potponrri
11. Sphärenklänge, Walzer .
12. Paragraph 11. Polka schnell

Härmed få vi tillkännagifva. att vi åt Herr Karl GöhleHelsingfors öf-
verlämnat vår generalagentur för Finland.

Vi tillåta oss göraden ärade allmänheten uppmärksam på vårtKonserv
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 mötahvage kon-
kurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare 13 kvalitéer) säljas ipati en-
dast genom Herr Karl GöhleHelsingfors och iminut inedanståendeKoloni-
alvaruaffärer. Våra kaffesorterserveras å Operakällaren,Societetshuset,Bron-
dins kafé m. fi.

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

pie redan efter några dagar förlorarikvalité, d. v. s. mister sin aroma och
styrka. För att afhjälpa detta hafva under de sista femtio åren åtskilligaupp-
finningar blifvit gjorda och ProfessorLiebig var den förste som genom till-
sats af en karamellösningvid bränningsprocessenlyckades förbättradenna olä-
genhet. Genom bristfälliga apparater erhöll dock det brända kaffet en fadd
bismak.

KARL
General<jg-e

Det har lyckats oss efter flere års arbete och genom nyuppfmmarote-rande ugnar med luftafkylningsapparater uppnå ett lyckligt resultat. Genomtillsats af en renad rörsockerrblandningsom öfvergjuter bönorna vid en be-stämd värmegrad inneslutas kaffebönornaien microscopiskt tunn karamell-hinna som förhindrar fuktens och luftens inträngande och tillika kvarhållerden aromatiska olian ibönan.
Genom denna procedurhåller sig vårt Konserv Kaffe åratal lika friskt," aromatiskt och starkt som nyssbrändt och har en absolut ren fin smak.

a ■?? vidare fördel är 20 procent kapitalbesparing vid- inköp af rostadtkatte Råkaffe innehåller en stor mängdvatten ochandrabeståndsdelar,hvilkaalla försvinnavid bränningen och förminska vigten.
Karl Göhle. K M. Brondin. Rob. Holmqvist. K. G. Öhman.Parakan balak Tee but. Passagen. Anneg. 20. Skilnaden 2.N. Esplanadg. 37. b

Axel Pihlgren. K V Etholen. N Pktschikoff. Alex. Johansson. Th. Holmström.Fabiansg^H. Kyrkog. 10 S. Esplanadg. 4. V. Henriksg. 12. Alexandersg.11.Verner Hedberg C. Antson. A. Silvo. A. E. %akssm. F. Nyman.Wladimirsg 13. Sjömanag 24. Båtsmansg. 22. Skilnaden 6. Eriksg. 17."Al-, e.nnksso^ * Hyvannen. A. Fred. H:fors Almänna Konsumtions-Konstantmsg. 19. Badhusg. 10. Elisabetsg. 6. fören. butiker.
tiOHLEo

för

WiiMteufel

Verdi

Bach-Gonnod

C. Zeller

Flotow
Fr. Schubert
I. Bayer

C. Komszak
lus. Strauss
Dubez

ONSERV KAFF
Frihavns Kaffebrasnderiet Kjöbenhamn (S. Bonnevie Lorentzen)

Direktion Marie Pollak.

Torsdagen den 11 Februari

pro gram

Szechini-marsch
Wiener Couplets, Quadrille
Die lautenschlägerin, Gavottt
Quverture zur Gesangsposse Nob

passionen

6. Souvenir de Riga, Tolka mazui
6. Fragmente a. d. operette Mikado

7. Ouverture zur Oper. Norma
8. Em Traum, Fantasie, (Violin Solo)
9. In Reih u. Glied, Polta franc

10. Opern-Revue, Potpourri
11. Abendsterne, Walzei
12. Lm Kuge regen, Tolka schnell

E.

Paus

Fahrbaeh
Strauss.
Koiuszak,

.los. Pnllak.
Sullivan

Bellini

Strobl
Kaulicl)

Lanner
Sechter

ArtVfllrflt IfltlN lllMfi ViCehäradShÖfding', Ut?r >uridiska <><* aftärsuppdras; köper och säljer aktier
ÄU 11 ULQI UUllll U T aVi11JUIIU, Helsingfors, A!exandersffatan |?o 55 °- 101"1 1̂" ombesörjer pateatansökningaroch registre

i*S<*ian in.o SJ rinr af varumärkfin Finl^d -,ch de flesta andra land.


