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»GEBIASIA" lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.? 7 Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan ?..

cßrQ<jram~&laözt
Tidning för Helsingfors

Skrädderi-Etablissement
A. W. EKLUND & C:o

Teatrar och Konserter.Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager af Östra Henriksg. N:o 1.

Argos hus.
Viner & Spirituösa —= Håller fin finaste material.=—

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag, Elegant snitt.
Prisen beräknas billiga,billigapriser.

N:o 88. Fredagen den 25 Mars 1898.

DANIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN. SUOffl. TEAÄTTERL

Fredagen den 25 Mars 1898

> "V

Perjantaina Maalisk. 25 p:nä 1698
(3Xa.arianpa.iva.na.)

Kello 8.
(Marie Bebådelsedag).

OBS.! Börjas kl. 7,50 e. m
Filharmooniliisen seuran orkesterin y. m,

För tredje (17:de) gången suosiollisella avulla.

%n folkfiende. Hwproti prinsessa.
(Prinsessan af Cyimn-)

Skådespel i 5 akter af Henrik Ibsen. Öfversättning 4-näytöksinen satunäytelmä. Kirjoittanut Z. Topelius
Säveltänyt F. Pacius.

af Hugo af Schultén '3
P

Henkilöt:
Chrysandros, Kyypron kuningas .EmilFalck.
Chryseis, hanen tyttärensä, Suo-

malaistenKyliikki ....Katri Rautio.
Anemotis (Tuulikki) ] fOlga Salo.
Lydia | Chryseiin (Sirkka Her tzherg.
Dafne neitsyjä iHelmi Talas.
Naidioh J (.Lilli Högdahl.
Medon, kuninkaan sotapäällikkö . Axel Ahlberg.
Megapontos,kuninkaanylijuoman-

laskija Taavi Pesonen.
Lemminkäinen KaarleHalme.
Tiera, hanen asekumppaninsa . . Hemmo Kallio.
Helka, hanen >itinsä Olga Salo.
Ainikki, hanen sisarensa....Maria Rangman.
Tuoni EmilFalck.
Panu Oskari Salo.
Aallotar Helmi Talas.
Ilmatar Mimmi Lähteenoja,
l:nen \ ("Sirkka Hertzberg.
2:nen / "Vellamon tyfär . . . .<Kirsti Suonio.
.'!:mas ) (Helmi Talas.
Ulappalani-sokeapaimen....Otto Närhi.
Lappalainenorja lisakkiLattu.
Kyyprolaisia sotamiehiä. Tyttöjenja nuorukaisten

kuoro.

Regie: Mauritz Swedberg.

Personerna

Doktor Thomas Stockmann, badhus-
läkare

Fru Stockmann, hans hustru Fru Bränder.
Petra, deras dotter, lärarinna Fru Riégo.

[deras söner
MörtenJ

[Frk. Spennert,
[Frk. Bonnevie

Peter Stockmann,doktorns äldre bror,
borg- och polismästare, ordfö-
rande i badanstaltens besty-

Fröken Sirkka Hertzberg

relse o. s. v Hr Svedberg. Frk. Sirkka Hertzberg, en af finska teaterns
Mörten Kiil, garfvaremästare, fru yngsta adepter, har trots sin ungdom fäst stora för-

hoppningar vid sig genom sitt flärdlösauppträdan-
de sitt intagande väsen och sina betydande anlag

Stookmanns fosterfar Hr Castegren,
Hovstad, redaktöraf »Folkebudef .Hr Lindroth
Billing, medarbetarei"bladet Hr Precht. för scenens svåra konst,
Skeppskapten Horster Hr Lindh
Boktryckar Aslaksen Hr Riego,

Paikka: ensin Kyypro, sitten Kaukoniemi Suomessa,
viimein äärimmäinen Pohjola. Aika: määräämätön.Folk,

Handlingen försiggår ien kuststad isödraNorge

Éä "ffil ▼ Fotograf SUNDSTKOMS annons
JSLM k5?» " å andra och tredje sidorna.

Ovet avataan k.lo V2B- Näytäntö atkaa k:lo 8
ja loppuu k:lo V2"■Börjas kl. 7,50 och slutas omkr. kl. 10,-ir> e. m

SKANE", Brand- & Lifförsäknngsaktiebolag:
Alla dagar &tel Ha itipMiddagskonsert

WJener Damorkestern J. C. Schwarz,från kl. 3 e. m

STAMLBERG>s JLTELXER.

6©

j.H.Wiékels
YIIHÅIBEL

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

Utför omsorgsfullt ocb till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 24 53.

Hilda Lönngrens

Kaserngatan KT:o 26
förfärdigar af resp. kunders egna tygersåväl enkla Alexandersgatan 7. T. 638som elegantaste

-S Damklädningar.=-
Modernt och omsorgsfullt arbete OBS.! Enda specialaffär.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Äkta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandethos
Hjelt & Lindgren.N. Esplanadg. 37. Telef. 1727,

Unionsgatan 17
Välsorteradt lager, billiga priser.

Hufvuddepofc af Dr Lahmanns
underkläder.

Juho Wirtanens
SMOAFFÄR.Ensamförsäljn. af Jouvins &

C:o's i Grenoble världsberömda
handskar.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager afinhemska skodon. Prima
gummigaloscher, äkta Gollanolja m.m.

Albion Lampnumakasiini
Omistaja

Victor Rydman.
Suurin erityis liike

Lamppuja, Lasia, Porsliinia, Nik-
keli-tavaroita & Kuvapatsaita, La-

stenvanmija, Petroleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain ja vähittäin,
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MA.GJLSIN JDU NORD.
ilon Lampmagasinet

innehafvare

Viktor Rydman.
Största specialaffär

för Lampor,Glas,Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-

leum & Benzin.
Billigt iparti & minut,

ff P BYTfcTSWBAIITi Fotografisk Atelier.\jm A. MJL AJEåMJjJbAkål Porträtter ivnutiortsfornat å 8 mM,pr duss.

Hr Malmström,

3acob Ejtmaqvisfs TofografisKa Jftelier
fllcxandcng. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)

AXA LINDHOLM

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.
G. F. GARLANOER.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m.

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

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

Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat. 43

Specialité: ORAVATTER.

N. Esplanadg. 31
Catanis /ius.)
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Filthattar
band, spetsar, sidentyger och ply-

scher i störstaurval hos
Firma H. Ellmin.

9 Alexandersgatan 9.

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491.

Rekommenderar färska varor alla da=
gar. Billigaste smörgås & portions ser=
vering. Äfven för afhämtning.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade föremål för glöd-
ritning och träskärning. Färger för trä ochläder.
Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt.^
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4.
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som skrifVer såväl rysk som vanlig1 skrift
Finnes på lager hos " p~H

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien

M— l
haHagelstams konsthandel. ] " r— ((Privatbankens hus)

KH^r(W)mstän3!ghpterställaCle- £
Velocipederna betydligt framför fe
ra velocipeder, nämligen:
VBll^EagrSitt hvilka äro gjorda
3t finaste värkrygsstål samt svarf- i
och härdade med den utomordent- Bh

;e precision. De äro oslitbara, ab- |£damtäta och kunna aldrig justeras Bj>
lårdt. I».
velands Olincher-ringar, &
a äro fastade vid kombinerade trä &,
illuaiinium skenor. H.lu

'en blifva
da utomordentligt starka och rm- I
ide mest elastiska. K

Veland kedeil &r den enda ked, W.
ilken stiftet och blocket äro abso-
ärdade och dea är därför under- fe
d slitning och sträckning ilåugt &>
"e grad än någon annan ked. &.

ndt & Blomberg, I
lelsingfors, Mikaelsg. 19. &

N. Esplanadgatan19 "r— (1Briljant exposition C/3
-a
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Parisiska Affischer
för rumdekoration

Nytt vackert lager! Ytterst billiga] priser

PCHagelstams bokhandel
Tidskrifter för 1898.

OPERAKÄLLAREN. Aftonkonsert alla dagar Festvåning för beställning

När Fänrik Stål öfversattes
på danska.

Isina nyligen utkomna synnerligen
underhållande memoarer Min förste
Forfattertid", berättar gamleErik Bögh
på följande lustiga sätt om huru den
första öfversättningen af Runebergs
Fänrik Stål på danska kom till:

En dag fick jag besök af e-a ung
officer, som frågade mig, om det var
sant, att jag öfversatte en svensk tea-
terpjes för Kasino, då han isådant fall
ville afstå frän sin afsikt att öfver-
sätta den.

Under samtalets gång kom jag att
göra honom den näi-gångna frågan: Om
han förstod svenska?

Hvad jag menade med det?
Om han hade studerat den svenska

literaturen —
umgåtts mycket med sven-

skar — eller vistats längre tid i Sve-
rige?

Nej. han kunde blott svenska så
mycket som alla bildade danskar.

Om han någonsin hade försöktöfver-
sätta en svensk bok?

Ja, han hade en öfversättningaf ett
svenskt skaldevärk under tryckning och

väntade, att det skulle kommi ut endera
dagen —

svarade han käckt.
Ett skaldevärk? upprepade

jag häpen—
Ja —

Fänrik Ståls sägner!
Det är väl inte ert allvar?— Jo, mitt fulla allvar - på Ha-

gerups förlag. Tycker ni det är så
förskräckligt?— Mycket förskräckligt! Ni anar
visst inte, huru svårt det är att öfver-
sätta från svenska tilldanska — isyn-
nerhet poesi — försäkrade jag.

Den käcke öfversättaren smålog. Han
berättade: att han hade låtit en af de
mest bekanta recensenterna genomseöf-
versättningen, och att denne icke fun-
nit något fel iden — följaktligen: att
det ändå inte hade varit någon så öf-
verdrifvet farlig sak, han inlåtit sig på.— Nåväl, hr löjtnant! Kanske det
är jag som varit ängsligionödan. Nu
skall jag lägga fram för ett svenskt
poem, och om ni inte begår 10 fel in-
nan ni har öfversatt tvä små sidor pådanska, så skall jag erkänna, att jag
inte haft minsta spår till skäl att tvifla
på er förmåga.

Ja, låt oss försöka! —
sadelö.jt-

nanten
Det blef naturligtvis inte någon af

de lättaste svenska böcker, jag valde.
Jag tog fram ur mitt bokskåp fru Lenn-
grens dikter, Carléns illustrerade upp-
laga, och slog upp sid. 144— 45. Båda
sidorna tillsammans innehöllo blott den
trettio rader långa dikten Kalaset".

Så börjades examen:
rFrun villi dag slå på stort,
Samtliga gästerna bjudna på kort

Löjtnanten började raskt öfversätt-
ningen, men det sista ordetiandra ra-
den förbrylladehonom; han förväxlade
det med adjektivet kort, och hans pro-
saöfversättning lydde sålunda:

Fruen vil idag slaa stort paa det,
samtlige G-sester inbudne paa kort .. .
Varsel"

Misstag n:r 1!Kort är här lika med
invitationskort!

Hör stekvändarn gnäller!"
,Hör Stegevenderen... nynner"

N:r 2! Gnäller motsvaras på danska
af ordet Ordet nnynner"
har på svenska sin motsvarighet i:
rgnolar1'

»Herrar och fruar, matronor, mamseller
Trippa så lätt in iherrskapets port.
Värden är trumpen — kontanter det

gäller — "
Verden er träng detkostarPenge —

Misstag n:r 3 och 4! „Värden är
trumpen" heter på danska: Va?.rten er
gnaven!"

»Knärackan skäller"— De to ord kan jeg ikke!
Altså fel n:r 5 och 6: Sködehund-en bjeffer!*' — Och nu kommern:r 7:
Frun ropar idligt -välkommen!"

Vet hut!"— Ordet Bvet hut" kan ni inte öf-
versätta! Det var altså sju gånger, som
ert svenska språkvetande klickadeiför-
sta strofen, och vi ha två strofer till.
Skola vi fortsätta? — frågade jag.— Nej, det är nog! Men sådan sven-
ska har jag aldrig sett förr — suckade
den stackars öfversättaren, och jag
kunde endast ökahaas bedröfvelsemed
den försäkran, att det just varklassisk

Fotografiska Handels- och Fabriks-
Aktiebolaget iFinland

Helsingfors

Specialaffär
för

fotogr. artiklar.
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Lördagen den 26 Mars kl. 1/t 8 e. m

Societetshuset

Program
Ouverture till op. . Auber
Nordseebilder", vals Strauss
Du bist die Euh', förstråkork. Sehubert,
Balletmusik ur ;,Dornröschen" Tschaikowsky,

Paus
Dramatisk ouverture Mielck
Musikalisk bilderbok, stråkork. Volkmann.
Ikvarnen. Postiljonen. Eyssarne komma!
På sjön. Göken och vandraren.

Sigfrids Khenfärd ur Götter
diimmernng" Wagner

Paus
Carmen-suito n:o 1 Bizet

VenzanoVals-aria, för trumpet .
(Hr A. Grabau.)

A.u printemps Gounod.

Obs.! Under solistens föredragingen servering

Filharmoniska Sällskapet

BADINRÄTTNING f»
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg

Kcstaurant Catani
*«*£ rekommenderar «s«^

sina supéer till oiißa pris, portioner h la carté
ocb eleganta smårum.

Ostende ostron inkomma Doarje ntni

Den enda värkligt praktiska SKKIJFMASKIN

67:åz

som finnes är

BODEGA ESPANOLA.
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45, Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

CARL BERGROTH
FabiansgatanN:o 29,

Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på flaskor som litervis från fat.

i:sta Klass

1ii
■ "VA

i

Eric Sundströms Fabiansgatan 27, hörnetaf NorraEsplanadgatan.isamma hu« som Nordiska Bosä
Fotografiatelier. tillfälle att i ännu högre grrad än hittils tillmötesgå ärade kunder :fleras fordringar på ett törsta klassen



AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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Hei^ar Akademici
Obs*.!

IStudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

RESTADRANTSftf*Kaserngatan fl Br^fe
Fullständig restauration! f_ I

Öl på seidlar Varmaportionerm. m bLJB «^9
/?. Mvanoff.

J. NEU II AN %
Ång-Korffabrik.

Humleberg 5. Tölö. Tel. 13 34

Försäljningslokaler

Trekanten 3 (Spennerts hus), tel. 933. SödraEspla-
nadgatan 2. tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125.

Finska

tiatmß iä
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinlandför

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigareän de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
L REHNBERGEM

ÖB S.! Fullständiggaranti

k-M&mm&m
FLOR

(från Paris)

200 olika mönster från 50 penni

Konrad Björkegren
Hennes' hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

Damhattar
Barnhattar

Störstaurval Billig-a, pris

hos

Konrad Björkegren
Hennes' hus

IWPfPWfWf

«(********************************«
■v,

)*JULIUS SJÖGREN
♥> Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

« Ylle- och trikotvaruaffäi\ »*
Välsorteradt lager. Billiga priser. &

*W II /#%

apparater, mönster, garn och tillbehör, hvarmed
vackra arbeten kunna åstadkommas såsom mattor,
dynor, slädryor etc. Apparatens handhafvande ä-
res efter dem medföljande beskrifningen på några
minuter och är arbetet intressant och går fort.

TH. NEOVIUS,
Mikaelsgatan N:o 2

Telefon 1332

Ständigt lager af färdiga
BAMITKLAIIEB.

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2

K. P. Larsson,

C. E. LINDGRENJs
Borst- cfc I*©33.s©lfa,t>i"il3L

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkningariparti och mi-
nut till billigastepriser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

C E. LINOOREN.

a»

3

9-4
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svenska frän den svenska skaldekon
stens mest klassiska tid.

Ett par dagar därefter fick jag från
Fsedrelandets" redaktion hans öfver-
sättning af Fänrik Stål för recension.
Den motsvarade fullständigt den här
skildrade examen ialseende på språk-
liga fadäser, men

— hvad som var ännu
värre

—
den hotade i ett tillägg af

förf. med, att om den rönte „vänligt
mottagande", skulle Runebergs öfriga
dikter bli fördanskadepå samma sätt.

99
Ml
Öl För att rädda dessa från det hotande

ödet, skref jag en anmälan af boken,
däri jag med en syndaflod af citat be-
visade att herr F. F. — öfveisättarens
märke

1) icke förstod svenska,
2) icke kunde skrifva danska och
3) hvarken hade begrepp om rim el-

ler meter
Jag skall här blott anföra några af

bevisen för det första påståendet.

■Hl

Alla de ord, som ungefär låta på
samma sätt pä svenska och danska,
ehuru de ha olika betydelse på hvart-
dera språket, hade han öfverfört oför-
ändrade i den danska öfversätcningen.
Det svenska ordet springa öfversatte
han konsekvent med det danska ordet
springe, (hoppa) istället fördet riktiga
ordet vlöbe". Det svenska
öfversattehan med stande" (stå) istäl-
let för nstandseu. Adverbet dit hade

åren,

kt arbete. Pris för visitkortsfotografi., Fmk. fi pr. dussin

Märkning
Swift"

och alla sorters tapisseri-
arbeten utföras af

Sally Wredenberg.
Lilla Robertsgatan 1,1tr. upp

m. flSpecialite;

Guldbroderi.

öamdrini tfåestaurani
ESPLAWAD-KAPELLET.

Efter utländskt mönster serveras direkt från fat
TillUngerska ochRhenska

Viner m.m. <3%ya
å 75 p. per seidel (Schöppen) 3

OBS:FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2: 50,

han tydligen ansett som neutrutn af
pronomen din, och när korporalen frå-
gar kungen, om han r får avansa dit
kanon?" tror den naive öfversättaren,
att kanonen på svenska är neutrum och
skrifver maa jeg dreje Din Kanon?"
Att en uppassare eller tjänstekarl kal-
las dräng viste ban icke och därför lå-
ter han general Döbelnkalla på „TJren-
gen" (den lillagossen), då prosten skall
drifvas -ut.

Att ordet liden u på svenska är ett
particip af verbet lida (lida mot afto-
nen) vet han icke häller och därför otn-
skrifver han med det danska adjekti-
vet Zirfera" (liten), så att när torpflik-
kan säger

Bed mig en graf, o moder kär!
Min lefnadsdag är liden,"

sä öfversätcer han ogeneradt:
»Red mig en Grav. o Moder kser!
Min Levetid er liden ..."

Hvad en fläkt (en vindstöt;) är, har
han ingen aning om;däremot har han
tillfälligtvis hört,, att en fläck betyder
en Plet" pä danska, och när det sä-
ges om Molnets broier:

Han föddes lik en fläkt på heden,

så öfversätter han därför:
Han födtes lig en Plet paa Heden.
Om det svenska ordet rote (jfr rote-

hjon) vet han intet; däremot har han
hört att råttorna

— särskilde kyrkråt-

tor och skåpråttor
—

äro bekanta för
sin fattigdom, och när det berättas om
„Veteranen"

Rotfattig var han annarspåsina gamla
dar,

så återger han det på danska med
Forresten som en Rotte han fattig var

og arm.
Allra värst var dock den stackars öf-

versättaren ute, när skalden användt
något figurligt uttryck, såsom t. ex. när
han låter löjtnant Reiher säga (i „Fält-
marskalken") vid gillet iFrantsila:

Adlercreutz det var och Hertzen,
Som slog fenut uppå vår nesa,
Fältmarskalken var som vanligt
Re'n för fan ivåld på resa.
Öfvewättaren igenkände ordet nesa,

som han ansåg liktydigt med det dan-
ska nNsese", och så tolkade han stro-
fen sålunda:

Det var Adlercreutz og Hertzen,
som slog Knipsret for vor Ncese,
Feltmarskallensom saedvanlig
Fjenden vil et Stykke blcese.
Längre kände misshandeln af den

store skaldens verser icke gå — Ad-
lercreutz och Hertzen bli beskylda för
att ge armén en näsknäpp! —

och in-
gen kunde törtänka mig, att jag imin
recension kallade öfversättningen neu
litterär skandal", då jag dessutom kunde
bevisa, att löjtnantF. F. hade behand-
lat sitt modersmål lika hänsynslöst som

det språk, hvarpå Fänrik Ståls sägner
diktats.

Ingen må tro, att jag erinrar om
denna min recension, emedan jag kän-
ner den minsta stolthetöfver resultaten
af min dråpliga fäjd både för danska
och svenska språken!

Den dråpliga öfversättningen blef
trots min anmälan utsåldibokhandeln!"

■<"»►

Notiser.
— Evig kärlek" har uppförs å

furstliga teatern iGrera och väckt bifall.
— Miinchens teatrar. Å Volks-

theater slog Der kleine Lord", en
tafla ur lifvet af H. Burnet, an. Ti-
telrollen spelades med förvånansvärd
skicklighet af den lilla Melanie Spiel-
mann, yngsta medlemmen af Hofburg-
theater. — Skådespelshuset har med
framgång uppfört den nya farsen Die
yierte Dimension" af P. Hirschberger.
Afven den nya komedien Aber die
Ehe!" af P. Linsemann väckte bifall.

■<*»►
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ivilken är tillökad med nya och eleganta dekorationsföremåloch apparater, är därförei

G.F.Stockmanms Velociped-depot. *.*.*.* *.^^

Velocipeddelar o.
tillbehör istort

Quadrant" urval!
Diirkopp" Egen reparations=

värkstad
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TT ■ "
i Med ånga och massage rengöres hudan frånilVölullluu pormaskar, finnar, frassel etc,hvarigenomhuden stär-

Jyluuiuu teg ocn uppfriskas. (Amerikansk metod).

Ansiktsbe aning
Bodega jJndaluzaStörsta urval

N:o 28 ZJnionsgata.il 2V:o 28.Glasvaror Servering af uteslutande äkta natur-
viner,trukter,läskdryckerm.m.billiga priser

glasmagasinet
Mikaelsgatan 3.
vid Sidornwska affären

OSKAE ÅIEXSIZ.

Ledig annonsplats

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.

Hulda Lindfors

Hfl}

HT
■en

HeMiisrorsTjergffatan 10

AGNES JOHANNSEN
N. Esplanadsg. 27, 1 tr. upp

Telefon 83.
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

flesProDrietaires ViniGöleie Comac,ociete J. G. Monnet <& C:o (f. d. Salignac & C:o)
iCognac.

Kommanditbolag, grundadt år 1838 med ett aktiekapital
af 4,000,000 francs.

OBS.! Skyddsmärken
OBS.! Härvarande lager bestående af öfver 22,000 hectos garanterad ren, ospritad drufkonjak af äldre och nyare årgångar

Finnes hos de förnämsta vinhandare.

Cl,«O§

||j Franska Lifförsäkringsbolaget g^|L'URBA!NE,|
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gg)
Äg) Bolaget meddelarfördelaktigajförsäk-|BJ)jSj? ringar af alla slag. Genom samarbetemed JS^isi? sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
(ÄJä) baii.e et la Seine beviljas de försäkradevid igh

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, J^(jip hvilka fullkomligt säkerställa såväldeu för-
(Äj§ säkrade och lians familj, som ock de per- (jSgh

söner, med bvilka han siariaffärsförbin- Ss^(^ delse för den oundvikliga förlust, som en
iflfö sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 095);;|f ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- ]S^
vSss^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
<ÖK» premierna för hela sjukdomstiden och utbe- @h
5K taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- Ss^(}!SS lig och resten vid dödsfall. *£/)<^ Bolaget L'Urbaines försäkringar äro
;3l därför särskildt att rekommendera för her- a,<
(^ rar aftarsinän, då det gäller att säkerställa
<\g& större affärsföretag genom lifförsäkring, gh

emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- Jk(SiS? samma störingar svårare sjukdomsfall all-
(^ tid medföra och livilka ofta nog bringabor- |g)

ges- och förlagsmanstora förluster.
(58P . För dessa väsentliga fördelarerfordras
öfe icke några extra premier utan endast att

den försäkradeafstår från den årliga vinst- J*?*Sssi andelen. ©K
(tf& Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1.

@ öar/i?o/i sffinorring. #

Annonsera

„Program-cfålaåef"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om do ta-

gas för längre tid

HhaIHvarJe annonsör får sig fIL /VUS.. tidningen hemsand vC/d..

.s. -i

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

Försumma ej att nnonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurcnts urbutik
och genom kolportörer

QOOOOOOOOOO©O©OC

iKongl. Karolinska Institutets
S Bakteriologiska Laboratorium.
P% På begäran af Tandläkaren Herr A £k2jf Lenhardtson har jagundersöktett af honom jjr\3 sammansatt munvatten, kalladt
(") Albin Lenhardtsons (p
© STO31ATOL ©

ocn f&r häröfver afgifva följandeintyg.

£J 1. Lösningen är »palfärgad ocli till reak- tf&
Tg tionen svagt alkalisk. 2*fy 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen $^|

ic/ce giftigt. g%
\£ 3. Den förhindrar under entid afminst Jw{"J timmar syrebildning i mjölk.

4. den värkar upphörandeellerhögst
Jg väsentligt hämmande af förruttnelse-

prosesser.
ÄJ «" Den dödar kolerabakterierpå Va |?|s[ minut samt isyfoidfeberns,difterins ocli af
\y rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, CJ
Q C Den dödar utspädd med 2 delar J?|
ST vatten kolerabakterier»a mindre änlmi-
C/ nut, rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin- %£p
£Jk dre än 2 minuter samt tyfoidfebernsbakterie Q5k på 3 minuter. 2t
V«^ Då det af Tandläkare Lenliardtson angifna medlet %{#

sålundaeger förmågaattupphäfva syrebildning och för-
ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- S-M

W^ domsbiMandebakterier, som därstädeskunna förekomma,
\£Jf måste jag på det högsta hos allmänheten förorda

dess bruk. (^©^
Att det samma öfvensomyttremedel imångahän- \&

seende böräga en vidsträckt användning framgårosökt 4^l%£f af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande vflr1"1"

© Stockholm, den 6 April 1895.

#?J Med.Dr., Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet. dj?J
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J. C. IVLEXMONTANI
I 93© 1© LM

Innehafvare:E.Nyberg. ' ILedig annonsplats.
diner & Spirituösa. för munnens, näsans o. hudens vård

CD
U fLöls. 1Brefpapper Ang. LudY. Hartwa! K. A. DAHLIN

DROGHANDEL, Sadu å 20 p:i
Fredr. Edv. Ekberg.

Bageri&Konditori.
Mineralvattenfabrik Skilnaden 15—17. Elvira å 15 p:i.

rikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska
sorter, linierade och

Helsingfors, Alexandersg. 26. Glogalan 4.
Reine de Hol-Telefon 169, Fönstervadd.

Fönsterkitt.olinierade. lande a 15 p.i.

cS52 Alexandersgatan 52 hos
Tillverkningen står

under kontroll af nio
sofie doktor Hj. Modeen.

Lohs^s parfymer.
Heleolin (Eätfgift)
Viol tvål na. in.

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15. Helsingfors b RemekeJaez«=
■ ■

HOTEL KAMP.
Fredagen den 25 Mars 1898 1Lördagen den 26 Mars 1898

o"
m>-

:© program: "program:■ _,

Wiener Btirger, Marsch Muller. 1. Taiianarive, Marsch Trave.
Strauss 2. Chinesische Gavotte Strobl 52. Wiener Couplet,Quadrille

3. Frauenlist, Gavotte. . . Czibulka,
3. Die Nasswalderin, Mazurka Strauss.

A^s §|
Ertl,4. Wilde Rosen, Walzer 4. Erinnerung an Tannhäuser Hamm

5. Paraphrase iiber die »Loreley" Neswadba. 5. Abendsterne, Walzer Laniioi
6. Grossmiltterchen Langer 6. Fantasie avs nAida" Verdi,

7. Oaverture zu nZampa" Herold 7. Ouverture zu Pique Dame" Suppé
8. Espana, "Walzer Waldteufel 8. Venus steig hernieder, Walzer Lineke
9. Fragmentente avs Coppelia" Delibes 9. Fragmente avs Vogelhändler Zeller

10. Technikerblut, Polka Komzak 10. Zigeuner-Chor avs Trovatore" Verdi
Rieliter11, Reiselust, Potpourri 11. Nordisches Bouquet Sohwarz.

12. Milli, Marsch Schwarz. 12. Finnischer Reitermarschener Damorkestern J. C. Schw XZ.

H:fors 1898, Huvudstadsbladets Nya Trycken


