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Ta Fredagen den 19 Februari. 1897.N:o 73.
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Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen!
Telefon 231 Kontor 3SJ". Magasinsgatan__-_*_<_> 1.

G. Tahfs ■_=== Oskar Fröberg. __=_■ A. W. EKLUND & C:oKaserngatan -____ Perssons Svenska Stickmaskiner,

ULLGARN irikt urval
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager afYlle- & Tricotvaruaffär Specialaffår för

PORTMONNÄER Mner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT.

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

Zeflr- & Kastorgarn, Macramé, Virkgarn,
Fiskgarn, Märktråd, Rulltråd, Nålar till alla
slags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjor,
Strumpor, Damasker, Vantar etc.

Beställningar på all slags maskinstick-

~~^~~~~■

Juho Wirtanens ning emottagesFörsäljning af
Cognac, Rom o. Likörer SKOAFFÄR. Mikaelsgatan 2, Telefon 1382.

underkläder.
Ensamförsäljn.afJouvin&C:o's
i Grenoble verldsberömda
handskar. Th. Neovius.TJnionsgatanN:o 17.

Hjelt & Lindgren*
0. Henriksgatan N:o 3.

Störstaiager af inhemska skodon.Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

C. P. BYB IBAHL PortJotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
;er ivisitkortsformat a 6 mk.pr duss. CCatanis hus.)

SVENSKA TEATERN.

Fredagen den 19 Februari 1897.

kl. 7,30 e. m.

För femte (18:de) gången

IBMöfilffiö'EmuW -Si),fi-ft HBIW) fl1' fes.Bl*!] !Pj

Skådespeli 5 akter af AlexanderDumas jr. Öfversättning

Personerna
Armand Duval Hr Hansson
Herr Duval, Armands far Hr Malmström,

Gaston Rieux Hr Swedberg
Samt Gaudens Hr Riégo
Gustave Hr Enström

Grefve de Giray Hr Lindroth.

Herr de Varville Hr Wetzer
Arthur Frk Spennert.
Doktorn Hr Lindh,

En betjänt Hr Beckman
Marguerite Gautier Frk Holmlund
Nichette Frk Bonnevie,

Prudence Frk Tschernichin.
Naninc Frk Paldani.

Frk GrönbergOlympe
Anais Frk Gerasimowitsch.

Gäster

Börjas kl. 7,50 och slutas omkr.kl. IO,3o e. m
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Herr Mauritz Swedberg.

O^tÄ ? Fotograf SUNDSTRÖMS annons-*" * andra a tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Helmik. 19 p. 1897.

Ida Aalberg-Uexkull-Gullenbautfm
vierailunäytäntönä

näytellään

KOTI.
(Heimaht.)

4-nätöksinen näytelmä. Kirj. Herman Suilernian,

Henkilöt

Mimmy Leino,

Schwartze, öfverstiluutnantti . .Benjamin Leino
Magda\ hanen lapsensa ensim. (*)

— — "

Marie f aviosta \Hilma Tähtinen
Auguste, synt. von Wendlowski,B

hanen nykyinen vaimonsa H
Franziska von Wcndlowskl, Av-M

gusten H
Max von Wendlowski, luutnantti,M

heidän voljenpoika . . . .Evert SuornoH
Hoffterdink, pastori Axel AhlbergH
Tohtori vonKeller,hallitusneuvos Kaarle HalmeH

Naemi Kahilainen.

Professori Beckmann Taavi Pesonen.
Von Klebs kenraalimajoori. . . Emil Falck.
Rouva von Klebs Olga Salo.
Hovineuvoksetar Ellrich ....Maria Rangman.
Rouva Schumann MimmiLähteenoja,
Therese, Schwartzin palvelustyttöOlga Leino.
Tapauksenpaikka:maaseutukaupunki.Aika:nykyinen,

*) Magda Ida Aalberg-Uexkull-Giildenband.
Ovet avataan k:lo 7. Näytöntöaikaa k:lo V2B

ja loppnu k:lo y2 l_.

„Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: 0 3

Alla dagar HÖtél K§IH B . .Alla dagar
Middagskonsert ewr. «■_?«'** Aftonkonsert

från m. 3 e. m. M/iemr Gcnwaloen. från kL 8 e# m

K"!? C!<4-_. I_ll%A ._.__, FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) TiAmr\/n T» A T-l. iii. btalllDerÖ
,

Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). FOTOGRAF.O Helsingfors, Alexandersgatan17. ___" -w -_. w --_-< __. »* __.__.__. .
J. H. WICKELS

«_aåaia.

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

5 Magasin du Nord. 5
Största specialaffär ilandet för:

Q
—

->■© Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar,»c-
—

Q5C Ylletyger af alla arter förBal-,Visit- och Prornenaddräk-5C
V fe»", Damkappor,Pelleriner Jaquettes m.m. %£*
Q ){lädnings $ ){appskrädden 8

under framstående ledning. f\

~7"__ia___ar_

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

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter.
Specialité: CRAVATTER.

Telefon 231
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HARALD W ASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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I JULIUS SJÖGREN 1
Mikaelsgatan4, Centrals hus.

Ylle- och frikofvaruaffär.1
i Välsorteradt lager. Billiga priser
!_*__■_____ 3>hst_a___j_a_-B--H--_- -<Ma_s_.sag^___iFMi y

S_**************!_f**************s_!

Restaurant CAT A N I
— ©33SKI rekommenderar \*®&-

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

Ostende ostron inkomma hvarje vecka!

Barngarderoben
Telefon 1968.Unionsgatan 28. 2 tr.

Beställningar emottagas

jtr I:sta Klass \

(Badinrättning
Wladimlrsg-atan 32. /

J. W. Engberg,

Brandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor

Åbo— Helsingfors— Uleåbi _*g

Mikaelsgatan 19.

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 Sällskapet.

Tisdagen den 23 Februari1897

NÄSTA KONSERT.

" -4* "

Carl Jacobsen & C:o.
F, Maury),

W^mMJr Generalagent for

Humbers «._ Progress
förstklassiga

VELOCIPEDER.

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

In- och utländska tidningar och tidskrifter.
Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackraste

illustrerade tidskrift. — Tilskueren.
—

Finsk Tidskrift,

Hagelstams bokhandels
FILIJIL

Unionsgatan 41. Invid Långa"bron.
Fullständig bok- och Pappershandel,

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

Taflor, antika möbel, all slags konstindustri

KallarOpera en, Middags-

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningipartioch minut afendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

Godt material,
omsorgsfullt arbete.
Faltins pianomagasin

R. E. Westerlund
N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

Endast god kvalitet!
(Botumßia!

*3Gartsoréi
StoeversH&reif!cßallas!

I
jström.

Helsingfors,
@h Central-Passagen. (Sfk

& Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
Frans Schubert

1797—1897.

Frans Peter Schubert föddes den 31
januari 1797 iLiohtenthal, en förstad
till Wien. Hans far, son af en öster-
rikiskt schlesisk bonde, hade iWien
utbildat sig till en duktig skolman och
blef föreståndare för en trivialskola i
den nyssnämnda förstaden. Vid nitton
års ålder gifte han sig med Elisabeth,
Eitz, som förut varit kokerska, ooh i
detta äktenskap föddes fjorton barn,
af hvilka Träns var det fjärde. Natur-
ligt nog växte han sålunda upp iett
torftigt hem. Efter moderns död gifte
fadern om sig, och familjen blef ytter-
ligare förökad. Eran sjette aret fick
Erans besöka skolan och utmärkte sig
som den främste bland sina kamrater.
Hans böjelseför musik bemärktes snart,
och hans far, som själf med ifver eg-
nade sig åt musik, blef nu jämte den
äldre brodern Ignaz hans lärare ivio-
lin- och klaverape], sedan öfverlämna-
des hans musikalika ledning åt kördiri-
genten Holzer, som, då gossen ägde en
frisk sopranstämma, öfvade honom så-

väl isång som ipiano- och orgelspel,
äfvensom igeneralbas. „Han har har-
moni ända in ilillfingret!" utropade
Holzer förtjust,då hanmärkte den stora
begåfningen hos gossen, som redan vid
den tiden började komponera för sång,
klaver och stråkinstrument. År 1808
erhöll han på grund af sin vackra röst
inträde iden s. k. konvikten, en ko
ristskola för kejserliga kapellet, hvari
han åtnjöt undervisning ibåde skol-
ämnen och musik. Vid pröfningen
väckte han hofkapellmästare Salieris
stora uppmärksamhet, och han erhöll
äfven värksamhetiden s. k. lilla kon-
viktist-orkestern, där större tonvärk,
företrädesvis af Haydn, Mozart och
Beethoven utfördes. Snart öfvertog
han där första violinen samt fick till
och med hedern att leda orkestern, då
dirigenten Ruczizka var förhindrad.
Denne hade också om den unge musi-
kern det yttrandet, „att han måtte ha
lärt af den gode Guden själf". Då
Ruczizka, som undervisade honom imu-
sikteori, förklarade att han ej hade mer
att lära honom, öfvertog Salieri själf
hans vidare utbildning däri.

Dessa konstöfningar och upprepade
teaterbesökunder ferierna,hvarvid sär-
deles* Cherubinis „Medea" och Glucks

„Iphigenie auf Tauris" hänfördehonom,
värkade naturligtvis ihöggradbefruk-
tande på den genialiskegossens fantasi.
Då han 1813 kom imålbrottet, läm-
nade han konvikten, kanske också af
bristande smak för bokliga studier och
af längtan efter frihet. Emellertidnöd-
gade honom nu fadern att genomgå en
pedagogisk kurs, hvarefter han öfver-
tog en lärareplats ifaderns skola och
därigenom undgick konskriptionen. Han
hade nu tid öfrig för flitigt kompone-
rande, om också de tre år han till
bräkte idenna skolvärksamhet voro en
svår pröfvotid. Men under denna ut-
vecklade han stor värksamhet som ton-
sättare. Så komponerade han blott år
1815 mer än hundra sånger, däribland
„Erlkönig", Ossians sånger, Mignon-
sångerna, två symfonier, två messor
och andra kyrkokompositioner, piano-
och kammarmusik samt ej mindre än
sju operor och sångspel. Hans drama-
tiska förstlingsvärk „Des Teufels Lust-
schloss" förskrifver sig redan från
1813— 14. Elere andra operor, bland
demhansstörsta:„AlfonsoundEstrella"
samt „Fierrabras-

', tillkommo några år
senare

Från skolundervisningens tvång be-
friades han 1817 genom en vän, Frans

von Schober, som tog honom till sig
och länge underhöll honom med pen-
ningar. Genom honom blef han bekant
med barytonsångareu vid hofoperan
Michael Vogl, som var den förste och
en af de bäste tolkarne af hans visor.
Ehuru trettio år äldre än Schubert blef
han för honom en intim vän, afhvilken
han fick mycket att lära. Till Schu-
berts umgängeskrets hördebland andra
diktarne Mayrhofer, Bauernfeld, von
Feuchtersleben, målarne Moritz von
Schvind,Kupelwieser, Schnorr von Ka-
rolsfeld, musikerna Franz Lachner och
Hiittenbrenner, och idenna krets upp-
lefde han sina gladaste stunder. Eör
öfrigt lefde han istilla tillbakadragen-
het och under rastlösa arbete. Med
otrolig lätthet och hastighet nedkastade
han emellertid sina musikaliska tankar
på papperet. Så nedskref han „Erl-
könig"iett drag,sedan han flere gån-
ger genomläst dikten.
Ilikhet med Mozart kunde ej Schu-

bert vinna en oberoende och trygg eko-
nomisk existens. Den enda anställning
han hade var en musiklärareplats hos
grefve Esterhazy på landtgodset Zelecz
iUngern under sommarmånaderna 1818
och 1824. En dirigentplats, som han
1816 sökteiLaibach, erhöll han icke;

Di< i»a n_f_k S_*__ W
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Fotografiatelier.

Fabiansgatan27, hörnetaf Norra Esplanadgatan, isamma hus som Nordisk;
tillfälle attiännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunderideras fordringar på ett
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AXEL Pl_ft_C€J_R_E]_¥ Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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Velociped-Pepét.
Ständigt ett .älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

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

reparationsverkstad ilandet.
John Tourunen & C:o.

Helsingfors, Norra Esplanadgatan N:o 41.

Finskay i
. Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinlandför
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexand.rsgatan 50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständiggaranti.

Två faHe singfors .n
byktvålprima

finnes hos alla välförsedda handlande

Annonsera

„^rocjram~éSlaéet"
.ånnosernan ytterst billiga, särskildt om do ta

gas för längre tid.

_9Ac / HvarJe annonsör får sig /JLQ /UC/ö._ tidningen hemsand */l/ö..

■
—

-fr- Grra/tis. -5-
—

■

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

Försumma ej att annonsera så länga
några lediga platser ännu

äterstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

B^^^ransl^Liffo^äknnbsgolaget (få

LUR B AlNE,
® 'ktiekapital: 12 miljoner Frcs mBIL Garantiionden: 98 miljoner Frcs. as
gny Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- /»,
-SÄ ringar af alla slag. Genom samarbetemed W
@M\ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- föfg
gny baiue et la Seine beviljas de försäkradevid ,ipS*y sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, y@
0h hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- (wg
gm säkrade och hans familj, som ock de per- /a

söner, med hvilka han står iaffärsförbin- wf|jÖ) delse för den oundvikliga förlust, som en (m|
gm sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- ,jfc_

leren olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- W?
|a)) skänker nämligen, såsom allmänt bekant, (gg
gm premierna förhela sjukdomstiden och utbe- rfp^,
*-*"? talar 8/_ af kapitalet,om sjukdomen är obot-
öö) lig och resten vid dödsfall. (gg
jgjvj. Bolaget L'Urbaines försäkringar äro rf^,*-*^ därför särskildt att rekommendera för her-
0h rar affärsmän, då det gäller att säkerställa (gg
gm, större affärsföretag genom lifförsäkring,
j2^ emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
»V) samma störingar svårare sjukdomsfall all- (Kgggv tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- /&
yz? ges- och förlagsmanstora förluster. -w
(gg) För dessa väsentliga fördelarerfordras (gg

§ icke några extra premier utan endast att /f&
den försäkradeafstår från den årliga vinst- w|
andelen. (ffig

t Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1 /^s
öar/i?c_? iffinorrinq. p
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en organistplats ihofkapellet, som han
kunnat fä 1822, antog han ej, troligen
kännande sig olämplig för regelbunden
tjänstgöring. Efter Salieris död blef
Weigl honom föredragenvid tillsättan-
det af vice kapellmästareplatsen ihof-
kapellet, och han sökte förgäfves 1827
att blifva kapellmästare vid Kärntner-

o

thor-teatern

m

Schubert var alltsåhänvisad att lefva
af honoraren för sina kompositioner,
och, opiaktisk som han var, kunde han
idetta fall ej stå på sin rätt utan blef
skamlöst lurad af giriga förläggareoch
fick lefva inöd och umbäranden,hvar-
igencm hans hälsa undergräfdes. Så
erhöll han för de sex första sångerna
i„Winterreise", under det han låg på
sin dödsbädd, af förläggaren Haslinger
sex gulden, en summa, som hans vän
Lachner förgäfves söktehöja. En enda
gång kunde hans vänner förmå honom
att gifva en konsert, då hans trio op.
100 iEss dur, tema med variationer
ur stråkkvartetten iD moll och flere
af hans sånger vakte ofantligt bifall.
Det var den 26 mars 1828. Hans
sjuklighet hade redan då tilltagit iall-
varsam grad. På sommaren samma år
ökades allt mera de smärtorihufvudet
och den svindel, hvaraf han led, och

®
t-_ 4v J

3©

«t. Affiaren, hvilken är tillökadmed nya och elej
etiskt arbete. Pris för visitkortsfotografier Fmk 4:

ehuru mothöstenen förbättringinträdde,
som tillät honom att med sin brorFer-
dinand och ett par vänner göra några
dagars utflykt till Ungern, hvarunder
han visade sig glad och munter, för-
sämrades hans tillstånd vid återkomsten
till Wien. Den 3 november begaf han
sig dock till Hemals, där ett requiem
af Ferdinand uppfördes, men detta var
den sista musik han hörde. Krafterna
aftogo allt mer, feber- och svindelan-
fallen blefvo tätare. Ennervfeber ned-
lade honom på sjuksängen, där han
dock ännu sysselsatte sig med opera-
planer och i sina feberfantasier syssel-
satte sig med Beethoven, som han så
högt ärade. Efter erhållande af döds-
sakramenten afsomnade den store ton-
diktaren den 19 november. Två dagar
därefter, den 21 november1828, skedde
hans högtidliga begrafning på Währin-
ger kyrkogården, där han efter sin ön-
skan fick hvila helt nära Beethoven.
År 1888 flyttades, som bekant, de båda
mästarnes stoft till Wiens centralkyrko-
gärd. Redan 1829 upprestes på Franz
Schuberts graf en minnesvårdmed hans
byst och 1872 reste man hans staty
i Wiens stadspark. Pä denna läser
man, utom hans födelse och dödsår,
dessa Grillparzers ord: „Döden begrof

här en rik skatt men ännu skönare
förhoppningar."

4' >»»

Notiser
— Svenska inhemska teaternaf-

slutade d. 15 dennes sin sejouriWasa.
Därifrån begaf sig truppen till Uleå-
borg. Under färden dit göres en liten
afstickare till Jakobstad, d. 18 o. 19
samt Gamla Karleby d. 20 o. 21
dennes

Sista nya program för Wasa, utgjor-
des af Axel Lilles folkskådespel „Rätt
är rätt" förut aldrig gifvet i lands-
orten

Ortens blad bedöma stycket såsom i
hög grad underhållande och dramatiskt
värksamt och utförandet såsom iall-
mänhet förtjänstfullt. Främst gäller
detta omdöme Hr Alarik Erlins åter-
givande af den strame, rike bonden
Erik Vessman,samt frökenAgnesStrand-
man, hvilken som mor Brita skördar
enhälligt beröm af platstidningarne.
Dessa båda nybegynnare, hvilka, att
döma af recensionerna, synas vara
särdeles löftesrika, äro hvardera f. d.elever af fr. E. Degerholm.

För öfrigtberömmes den goda regien.
Isynnerhet tilldelas de under d6tta
spelar nyinöfvade programmen ampla
vitsord, som känneteckna att ett ihär-
digt och framgångsrikt arbete råder
inom den unga truppen.

— Professor Franz Mannstädt,
anföraren för Berlins filharmoniska or-
kester, har blifvit utnämd till kapell-
mästare vid k. teatern iWiesbaden,
hvilken befattning han förut beklädt
från 1887 till 1893.

— TeatercensureniEnglandlåter
endast sällan tala om sig. Lilkväl
existerar den, och egendomligt nog, som
hotsyssla. Nyligen har censorn utfär-
dat order om att i julpantomimerna
sultanen och ogärningarna iArmenien
icke fä framställas på scenen.

-♥"""fr-

T_._. _____cl_ om dagen kunnalätt förtjänasge

nom att sälja visitkort från John Fröberg,Fin-
spänn Sverige. Begär prof.er!
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G. W. RELANDER,
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgå-
ende prisen städse

billigast.
■W_l__el___sg_ _T:c "_;.

Telefon 1803.

Gambrini Restaurant.
A?.a Itindholm

Tapisseriaffär.
Alexandersg.*7. rr_ 638.

OBS.! Enda specialaffär

E. Löfberg.
Tyghandel.

11 Brunsgatan 11
stort tygsortiment, billiga priser!

Välgjort «___*"fc>©t©S

C.E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan 9.
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

GLASHANBELN
Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot Jernvägsstationen

(ett iifflrc
_e-.ö__t

Jacob l^einkes
■Papurosserstämplade' med firma ad- Hemgj.

ress i bransch levere-
och

ras af
Sultana-tobak.

Obs! Äkta Havanna
Helsingfors

Rullgardinsfa' rik
Telefon 15 81 Cigarrer.

anta dekorationsföremålochapparater,är därföre
50 till högre priser,

ESPLåNAD-KAPBLLET.
Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska oclißhenska
viner m. m.

å 75 p. per seidel (Schoppen).

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2,50

Kale du j_Vt>rd
Soflegatan 2

Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,hela
och halfva, som saltabiten 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 rengörespiudenfrån finnar
pormaskar, kylskador etc.

MoniPllPQ (Handens och naglarnes vård och
mdlllUUlB, försköning.)

Agnes Johannsen,
Mikaelsg. 1. Entreaol ing. tr. porten Telef. 83,

T_____ CATTI ufclnTT* fällande dörrar eller förargas åt att dörrar ej
UCII oU_.ll QILOH.J1 hållas stängda, kan återvinna sinnesro genomatt
låta uppsätta dörrslutaren ..Eclipse", som levereras af

HelsingforsRullgardinsfabrik.
Telefon IESI.

Eric Sundström.
Fabtans gatan 27-



w:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef 1278, Helsin iförs.

Ctj

1)

"1-*

IKongl. Karolinsk Institutets|
@ Bakteriologiska Laboratorium. O
&% På begäran af Tandläkaren Herr A. f\
3C Lenhardtson har jagundersöktettafhonom ar
tj sammansatt munvatten, kalladt Q/o Albin Lenhardtsons QG STOMATOL O

och får häröfver afgifva följandeintyg:
7S '"■ Lösningen ai- opalfärgadoch tillreak- £\Vf tionen svagt alkalisk. Yr
QJ 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen O

icke giftigt. f\Vf 3. Den förhindrarunder entidafminst Vf
24 timmar syrebildning imjölk.

4. den värkar upphörandeellerhögst fS3t väsentligt hämmande af förruttnelse- Yr
O prosesser.
/S 5. Den dödar kolerabakterierpå Va3C minut samt tyfsidfeberns,difterins och Yrörosfeberns bakterie på omkring 1 minut,
/S 6 Den dödar utspädd med 2 delar
3t vatten kolerabakterier på mindre än 1mi- Yr
\J nut, rosfeberns och difterinsbakteriepåmin-fS dre än 2 minuter samt tyfsidfeberns bakterie P\
3C på 3 minuter. jj£
\J

n
Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet#J^ sålunda eger förmågaattupphäfvasyrebildningoch för- f\w ruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk- \Z3f\ domsbildande bakterier,somdärstädes kunnaförekomma, f\>j/ måste jag pä det högsta hos allmänheten förorda \J

Vf Att det samma äfvensom yttremedel imångahän- V//*k seende börägaen vidsträckt användning framgår osökt f\\j/ af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan. \JStockholm, den 6 April 1895. ("}o ii â n,^aiii£i o
Med. Dr.,Docentibakteriologi vidKarolinska Institutet

Q-
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J. C. M^XMONTAN Ängbokbinderi Fabriken FENIX
atan14 Tel. 92Innehafvare:E. Nyberg,

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgratanN:o 11.

14 Bnksg]
Kontorsboksfabrik,Linj
tonage & Askfabrik_JBiner <£ Spirituösa. jeringsanstalt, Bokbinderi,Kar-

Itelier för plansch-& kartupp-" m. m,fodring, Reklamskyltar

Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade,

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat15.

Avg. Ludy. Hartwa
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alemdersg. 26,
Telefon 169.

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

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52.
Helsingfors.

Modernaryscher,spetsar,
band, sidentyg, crépe

m. m.

ytterst billigt
hos Firma

H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan 9.

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial:Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Cono. Langebok.
Koth.es Halmy.asser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nioht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

HOTEL _E__ JL _L/£ _EP_
Fredagen den 19 Februari

pro gram
Soldateska, Marsch N. Kral
Souvenir des Dames, Walzer . . Jos. Pollak.
Schön Liebchen, Gavotte C. Döpfl
Friihlingsläuten, Polka mazur .O. Bekker.
Ouverture zu dem Schauspiek

„Sonnenvendhof" E. Titl.
Paraphrase iiber die Loreley Neswadba,

Paus
Ouverture zur Oper „Wenn ich

Königwäre* Adam.
Nachtigallenschläge, Polka bril-

lante fur Piccolo-Flöte-Solo . Terschak.
Wer uns getraut,Duetta. d. Ope

rette „Der Zigeunerbaron" Joh. Strauss

Rund vm den !. tefansthurm,
Gisser.Potpourri

Fantasiebilder, Walzer Jos. Strauss
12. Finska Gardets bataljons marsch

Galanterivarua ffffsi p.
Bords-, Tak-,Vägg-,Piedestallampor.Kupor,Brännare
alla slags lamptillbehör, störstaurval.

085..' Partilampor, Lampglas, extra billiga.
Bordslampor, Alabaster, Vunderlampor.

PompadOlirS Pariser Nouveau'tes
Tre (:.) deladeToilette speglar (NYTT) stort urval.
Pålarafglas,fayans,metall,Störstasortiment.

NYTT! NYTT!
Väggprydnader (för matsalar) Terracotta, Trämålningar,

Zink m. m
Kristall, Brons, Ljuskronor, Kyrkkronor, Kronor för
gas- elektriskt ljus. Lampetter för ljus.
Lampslöjor, Skärmar, siden, crépe japon, satin, pap-
per störstaurval.

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

v Hl' tåL.

Bås »SmT 1* fciSl^

Direktion Marie Pollak.

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

085..' Extra billigakoppar, (Nyamönster)stor*
urval ifrån 3: 7b dussinet.
Lädervaror, Portföljer,Börser, Plånböcker, Resene-
cessäires, med och utan inredning, mindre Kapp-
säckar, Resväskor m. m.
Fotografi-album, flere hundra mönster störstaurval,
billigaste pris,
Japan och China varor (direkt importerade) största
sortiment, Säfmattor, Nytt, Nytt.
Förnicklade och broncerade järnvaror, Hyllor,Blom-
bord, Etagerer, Paraplyställningar ext_EiJina_Piedel
stallampor, Stafflier, Serveringsbm
Yesuv MKM^M^—MmMmGloria Petroleumkök, PraktisktH
(utan
Broscher ifrån 10 penni till högrepr!sstx_TrunralH

Lördagen den 20 Februari

program
1. Jagd-Abenteuer,Marsch. . . .
2- Meine Eönigin,Walzer . . . .
3. Largo
4. Herzbinkerl, Polka franc. . . .
5. Hochzeitsmarsch a. d. „Sommer-

nachtstraum"

6. Potpourri nachMotiven derOper
„Trovatore"

__r* BL XX S

7. Ouverture zur Operette „Orpheus
in der Unterwelt"

8. Herbstblume, Polka mazur . .
9. a) Der Kaffeeklatsch, Charakter-

sttick
Polkab) Die Mnndharmonika,

fur Streichqvartett
10. Opern-Revue,Potpourri.
11. Natursänger, Walzer . .
12. Frohlockeu, Polka schnell

Schrammel.
Coote.
Handel.
Drescher.

Mendelssohn-
Bartholdv.

Yerdi

Offenbach.
C. Fischer

Rayman

Ratzke.
Kaulich.
Ziehrer.
PhilipFahrbach

Lukt och Rökfritt

Advokat JOI STANLMG, „
e,_^SSä62 ?~-sss2^^2^j neismg.ors Aiexandeisgatan N.o 52 rlnp af varumärken FinU_,_ _ch de flesta andra land.


