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Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag,
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03 N:o 104.

1897.Söndagen den 9 Maj

DANIEL NYBLIN. FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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Gi"m^ Första«yska Brandförsäkringsbolaget
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen.

Telefon 23! TTr»ntor 3ST- Magasinssatau.Nto1. Telefon 231.

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär PORTMONNÄER

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

Cognac, Rom o. Likörer
Unionsg-atanN:o 17.

Hjelt & Lindgren,

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

fr i^ TIV TMSTTD ÄH'L Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
\J A " MJL MMMMtfkÅAJLL Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk.pr puss. fOatanis hus.)

Kaserngatan -&©-

;Specia.l«.-efä.r för

OCH
BLOMSTERKORT.

Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Valsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
Juho Wlrtanens

SKOAFFÄR.
0. Henriksgatan N:o 3.

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

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 9 Maj 1897

kl. 8 e. m.

Sista /olk/öreställningen
med halfva priser och därunder

För s:te (29:de) gången

J^eif von J^ciflingen.
Lustspeli5 akter af G. von Moser. Öfversättning af

Axel Bosin
Personerna

" i—i
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Herr Olaf Poulsen.
Vimeddela återigen idag porträttet af den

fräjdade danske skådespelaren Olaf Poulsen, som i
morgon börjarsitt gästspel å svenska teatern,

(Se textenå andra sidanj

gK ~» f Felograf SUNDSTRÖMS annons
-*■ "

å andra å Iredje sidorna.

SUOIH. TEAATTERI.
Sunnuntaina Toukokuun 9 p:nä 1897

näytellään

MARI.
4-näytöksinen näytelmä (5 kuvaelmaa)

Kirjoittantit Juhani Sjöström

Henkilöt

Kaarlo Keihäs.
Kirsti Suonio.
Hilma Tähtinen,

Patri, vanlms I'iilovaaraTTaM
Liisa, hanen vaimonsa. .I
Anni, heidän tyttärensä .
livana, heidänpoikansa,isilntUPu^^^^^^^^H

lovaaralla EmilFalc^^^^HOlga, livanan vaimo Olga Salo.IMika, livanan ja Olgan poika. .Olga Leino^^Bmf'l PalvelijoitaPiilovaaralla (°1Sa,P°PPi?^Hllja / v ■' (Evert Suomo^lMartta, Marin äiti Mimmi Lähteenoja
Mattj, kerjäläinen Alexis Eautio.
Lauri, talollinenHutjakassa. . . lisakkiLattu.Vaari, Laurin isa, vanha ja sokea Otto Närhi.
Annuska, palvelijaLaurin talossa.HelmiTalas.Niku, nuori itsellinen, sittemmin

renkinä Laurin talossa . .Hemmo Kallio.Kosiomies, vanhanpuolinen talol-
Taavi Pesonen,
Evert Suonio.

linen
Kylänvanhin
Kyläläisiä.

Tapaus: Itä-Kajalassa nykyiseen aikaan,
Ensimmäisen ja toisennäytöksen välillä ihan lyhyt

väliaika.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo VaBja
loppuu k:lo 10.

Kurt von Folgen, possessionat .
lika, hans hustru
Prisca, hennes syster....
Baron Bernhardvon Folgen, Kurts

onkel
Herr von Sensa, possessionat .
föny,hans hustru
Sybilla Elmer
Paul Hofmeister, apotekare . .
Elsa, hans hustru . . .
Theobald Blum, provisor hos

Hofmeister
Hartmann, jägmästarehos von

Folgen
Bertha, hans dotter. . . . .
Reif von Reiflingen, löjtnant. .

Hr Lindroth.
Fru Bränder,
Frk. Paldani,

Hr Riégo.
Hr Lindh.
Fru Eiégo.
Frk. Tscherniehin,
Hr Swedberg.
Frk. Gerasimowitsch.

Hr Berlin.

Hr Malmström,
Frk. Grönberg.
Hr Hansson.

Fedor Below Hr Wetzer.
Lina, kammarjungfru"» hos von (Trk.Liljänder
Frans, betjänt / Folgen \Hr Enström.
Dörthe,i tjänst hos HofmeisterFrk- Spennert.
Handlingen föregår på Kurt von Folgens gods samt

ien närbelägen småstad.

,Börjas kl. 8 och slutas omkr. kl. 1030 e. m

Sk åne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:Ko^Sa;Eii:'0 B

Middagskonsert Wlgmr &Smalß^
r onser t

frän kl. 3 e. m. Iri ki. o e. m.

K__. _. . 01 t t FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -»71 f\ rflf\ ä~*i TPfc A 1-^E StallJDerff Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). .T UIUU"JK.AF." ■*-'" ►Jl^llAwvl £3 Helsingfors, Alexandersgatan17.
* w .«. v v^i j-waaj..

Svenska Anjovismagasinct
Helsingfors.

(Innehafvare L G. Wassberg.)
Rekommenderar sina vid flerautställ-

ningar prisbelönta inläggniningar af An-
jovis och sill i Gaffelbitar.

Telefon 23 65.
Telegrafadr.: Wassberg

8 Magasin du Nord. q
Störstaspecialaffär ilandet för:

7\ —
g~# Sidenvaror,Sammets- & Garneringsartiklar.*<

—
QJ\ Ylletyger af alla arter förBal-,Visit- ochPromenaddräk-5C

ter, Damkappor,Pelleriner Jaquettes m. in. Vf
8 }{lädnings <% J(appskrädden Qit under framstående ledning. p%

■STlnauEfär. . .
Lager af fina äkta Viner>

Cognac, Llkörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å vis Föreniugsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter. —
Specialité: C RA V A TTE R.
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AXEL PALMROOS

Oskar Fröberg. A. W. EKLUND & C:o

billigapriser. Ledig annonsplats
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HARALD -■«.«*■-—.«« mnmster

—
H»!- Skilnaden N:o 4.

-bodega esfanola
Försäljningipartioch minut afendast äktautländska

0.ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

Godt material,
omsorgsfnllt arbete.

R. Faltins pianomagasin
R. E. Westerlund

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos

i mm i
ladast god kvalitet!

(Bolumßla!
P éCarfforå! i
% Stoevers SreW. i„ cxauas! <§

tSßaffir! |
H Arthur Bergström. §

iar©M e Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote &å la carte./Pk fl cc '

kl. 8 e. m.

Första gästuppträdandet af

éC&rr (Blaf <&ouls&n
från Kungl. Teatern i Köpenhamn

Abonnement N:o 24.
För första (Is:de) gängen

EN SKANDAL.
Skådespel i4 akter af Otto Benzon. Fri öfversättning

af Oskar Wijkander,

PERSONERNA
Etatsrådet C. W. Hansen,köpmanoch^^^^^^^^H

fabriksägare, riddare af Danne-H
brogen I

Etatsrådinnan ■rxizz} *»» *«* I
Poul Hansen läkare,Etatsrådets son i^H^HHH^H

första giftet Hr Swedberg»
von Ahnskjold, kammarjunkare . .Hr Lindroth.M
Karen Wahl Fru Eiégo. ■
Peter,"betjentj hog Etatsrådefc {pl^ennertl
En piga / (tik.bpennert."

Handlingen föregår iKöpenhamn,ivåra dagar hos
Etatsrådet Hansens.

Emellan l:sta och 2:dra samt emellan 3:dje coh 4:de
akterna hafva några dagar förflutit

*) Etatsrådet C. W. Hansen Hr Olaf Poulsen

Börjas kl. 8 och slutas omkr.kl.10,15 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 för Finland & Skandinavien

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

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

För årg. 15 mark

Hagelstams bokhandels
■ FILIAL*

Unionsgatan 41. Invid Långaibron,
Fullständig bok- och |Pappershandel,

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

Taflor, antika möbel,all slags konstindustri,

-*)
, Fru Bränder
/Hr Wetzer.
\Frk Paldani.

N. Esplg. 5

i stort urval
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JULIUS SJÖGREN

Mikaelsgatan4, Centrals hus.

Ylle- och Mhofvaruaffär. j
i Välsorteradt lager. Billiga priser
gHß^a*i*ifl3]Baga!gagagsßaEagagHgßEM !

VELOCIPEDER.
Neumanns Germania"

extra prima tyska,

Beau Ideal"
l:ma engelska.
Detiance"

l:ma amerikanska.
Fiitz Schröders Velocipedaffär

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968,

Beställningar emottagas

Helsingfors' RullgardinsfaMls
tillvärkningar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor

Sandudd Tapetmagasin, N. Esplanadg.
H:fors Nya Tapetaffär, Unionsgatan,32.

Josef Vibcrg, N. Esplanadg. 37, 1tr.
T. AVinter, Skildnadag. 19.

H.Ekbom, Alexandersgatan17.
John Paischeff, Brunnsgatan12.

A. Hellman, Alexandérsgatan 48

iUSssSfe

Brandt & Blombergs
illustrerade

Velocipedkatalog
har utkommit i går.

Vårt andra stora lager uppackas
som bäst.

Brandt & Blomberg.
Åbo Helsingfors. — Uleåborg.

Mikaelsgatan 19.

Olaf Poulsen.
Om den ryktbare danske skådespe-

laren, som imorgon börjar sitt gäst-
spel å härvarande svenska teater, vilja
vi, samtidigt vi hälsa honom hjärtligt
välkommen till vår goda stad, för vår
läsarkrets meddela .nedanstående biogra-
fiska data..
$|Olof ftye Poulseii föddes iKöpen-
hamn den 26 april 1849 och debyte-
rade samma afton som hans berömde
broder Emil, den 16 April 1867, på
kgl. teatern som bondpojken Jacob i
Erasmus Montanus". Hans förstaupp-
trädande väckte icke särdeleä stor för-
hoppning och dock skulle han blott några
få år därefter glänsa i främsta ledet,
som det mest lofvande konstnärsämnet
vid kgl. teatern. Skådespelaren Phi-
ster tog sig an den unge mannen och
utbildade det rika pund, som var ho-
nom gifvet, och då den gamle konst-
nären upphörde med sin värksamhet,
hade han den glädjen att iOlof Poul-
sen se den, som kunde lyfta det rika
arf han efterlämnat. Poulsen har un-
der årens lopp blifvit en Holberg-skå-
despelare af första rang och som Hen-
rik i„Maskeraden" samt Henrik och
Pernille" o. s. v. har han hållit tradi_

tionen högt iära och häfdat sitt rykte
som en fulländad komiker. Blandhans
mera framstående roller kunna nämnas
Henrik i »Gert Westphaler", Peter
ilavn iEn spurv iTranedans", Pe-
ter iEt Eventyr iRosenborgs Have",
Troels iBarselstuen", Peter inSqval-
erskolan", statsrådet iEn Skandal"

Och Blase i Kjöge Huskors".
Han råder öfver en begåfning idet

komiska så rik och mångsidig, att man
blott på få scener känner maken der-
till, samt besitter i likhet med sin
store lärare en ovanlig förmåga att in-
dividualisera, att antaga hvilken skep-
nad och hvilken röst som hålst, hvar-
för han också såväl idet fina karak-
tärsskådespelet som i vådevillen och
farsen firar stora triumfer och hör till
de mest afhållna och firade konstnärer
den danska scenen eger.

Med anledning af Holberg-jubileet
1884 utnämdes han till riddare af Dan-
nebrogen . >■« -m~»-*~-

Mascagnis nya opera.

Den iNewyork utkommande tidskrif-
ten The Cosmopolitan" meddelar en
artikel om Mascagni och hans nya

opera „fris". Författarinnanafnämnda
artikel, den amerikanska sångerskan
&lle Alma Dalma, bekant äfven för
Helsingfors publik sedan Henri Mar-
teau's konserter härstädes, är tydligen
en stor beundrarinna af den genialiske
kompostören,om hvilken hon bland an-
nat skrifver:

Knappast 30 år gammal, full af
skämt och glädje, en stolt sportsman,
en oöfverträfflig biljardspelare, lättrörd
till sorg och vrede, en vacker man
med ypperlig hälsa — sådan är SEas-
cagni. Jag tillbringade nyligenen hel
månad hos kompositören och hans hu-
stru ideras vackra hem.

Det var i detta idylliska hem jag
hörde musiken till Iris". Den var
obeskrifligt vacker och kommer säker-
ligen att göra grand succés. Ämnet är
hemtadt från Japan, och libretton, för-fattad af den bekante Illica, har af
kritici förklarats vara den bästa sådansom skrifvits på många år. Den för-lätjer en enkel historia på ett bådepatetisk och poetiskt sätt, och den till-talade Mascagni så, att han knappt sofen blund under den föregående måna-den han arbetade på musiken till denMascagni skref nyligen om Iris«Texten är utmärkt, och om blott min

musik slår an, skola vi iå en enorm
succés"
Hlris är enung oskyldig japansk flicka,

som lefver hos sin blinde fader. Ope-
rans hjälte, är en ung japansk furste,
som blir betagen i henne och bortför
henne — en mycket dramatisk scen
med en sång, som torde blifva likabe-
römd som Intermezzot"

— hvarpå ak-
ten slutar med att den blinde fadern
kommer hem och förgäfves kallar sitt
barn

Andra aktens första afdelning ar
förlagd till tehusen iden gladaste de-

len af Tokio, dit fursten fört Iris,som
i sin oskuld tror sig vara försatt tu

paradiset. ,
Men snart förstår hon sin skam oo

förbannar i barnsligt raseri sitt oa "

Idetta ögonblick inträder hennes w
och hör hennes ånger och klagan- &

förnekar och förskjuter henne, och ö
är återigen en final med en storart
stegring med all Mascagnis eld c
melodifägring.

Stycket slutar med att några luiW
samlare följande morgon iSry"'^

a.finna Iris "— ett ovanligt, men dra

tiskt värkningsfullt slut pä en oper "

-«"">—
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Eric Sundströms Fabianen 27,hörttet <Notra Esplanadgatan> . samma hus som »orfi*
*

Ullfalle att iännu hBgre än . .^.^på ett.Fotografiatetier.
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Ledig annonsplats. Diirkopp"
Wolff"

Q. F. Stockmanns Velociped Depot.

Notiser.—
Zola ilifsfara. Emile Zola, den

ryktbare franske författaren, undgick
nyligensåsomgenomettunderverkdöden.
Båsom bekant är Zola passionerad ve-
locipedåkare. Han befann sig en af
de senaste dagarna på väg till sitt ho-
;ell, då han ville vika undan för en
vagn. Isamma ögonblick rusade en
Iroska förbi och kastade Zrla tillmar-
gen. Hjulen gingo öfverbns ben, och
>tt hofslag träffade honom ibakre de-
en af hufvudet, droskan,',fotsteg slog

emot öfverläppen. FörfLende fördeZola, hvars kläder voro i{" et jämmer-igaste tillstånd, till närmAte apothek,
ivarest han tvättades och förbands.Sola har bestämdt fordraf att drosk-
kusken icke skall ställas till ansvar.

. —
Zigenarbrudens" uppträdande1 Paris har liksem iBfrliri förhin-

drats af polisen, som isisu, stund för-
bjöd representationen. Biljetterna till
Premiären voro knappast möjliga att
erhålla annat än genom mellanhänder
och betingade ett pris af ända till 45

francs för de förnämsta platserna. Fo-
lies Bergéres direktion betalar natur
ligtvisendast igenbiljetternas ursprung-
liga värde. Förbudet mot representa-
tionen utfärdades på begäran af belgi-
ska sändebudet iParis, som isin tur
handlat på anmodan af prins Ghimay,
som iegenskap af sina barns förmyn-
dare anser sig böra såvidt möjligthin-
dra skandalens förvärrande. Exprinses-
san lär ha insjuknat i följd af denna
sista motgång. Det ser ut, skrifver
Berliner TageblattsPariskorrespondent,
som om diplomatien,klubbarnaoch den
högsta societeten gjorde allt hvad gö-
ras kan för att hindra hennes uppträ-
dande iParis, hvarest hon är allmänt
känd och tillhört de förnämsta kret-
sarna. Polisprefekten lär ha kallat
henne till sig och vänligt uppmanat
henne att lämna Paris. Då hon väg-
rade att göra detta, förklarade han, att

han vid första tecken till en skandal
skulle stänga Folies Bergéres.

Nämda etablissements direktör har
emellertid förklarat, att hon icke för-
lorar något på att vänta några dagar
och att de kommissionärer, som till fa-
belaktiga pris sålt biljetter, icke skola
återbetala sitt arvode, emedan biljet-
terna fortfara att hafvagiltighet. Prin-

sessan skulle uppträda såsom Salambo
med ormen", Eva under äppelträdet"
och såsom Andromeda".

— Den nya operan Der Dorf-
musikant" af Hrimaly rönte ett väl-
villigt mottag-ande å hofteatern iCzer-
nowice

— Den italienska sångerskan F.
Prevosti sjöng nyligen å Stadttheater
iKöln för förstagången Carmens parti
och skördade lifligt bifall.

— Ett nytt versifieradt drama
Königslied" af Emil Claar uppnådde
god framgång å k. hofteatern iHan-
nover—

Ett nytt folkskådespel Ueb-ern Stånd hinaus" af W. Turner-
Lembke och Fritz Odemar slog- an på
publiken å Stadttheater iGörlitz.

— A Lobeteatern iBreslau har
Ibsens skådeseel Johan Gabriel Bork-
man" endast väckt delvis bifall. För-
sta och fjärde akterna rönte endast ett
kyligt mottagande.

— Anzengrubers kraftfulla folk-
pjes Der Meineidbauer" har med
stor framgång uppförtsåDeutsches The-
äter iMiinchen med karaktärsskådespe-
laren Adolf Klein från Berlin ititel-
rollen

— Litterära Sällskapet iLeipzig
har med framgång uppfört skådespelen
Treue'; af Anshelm Heine och Die
sittliche Forderung" af O. E.Hartleben.

—
Komedien Te deum" afErnst

Rosmer har med stor framgång gått
öfver scenen å LobeteaterniBreslau.

— Å Stadttheater i Niirnberg
rönte det nya skådespelet Eine Mut-
ter" af E. von Jagow endast efter för-
sta aicten lifligare anklang.

Ä Tivoliteatern iKiel har det nya
skådespelet Die grösste Siinde" af 0
Ernst väckt bifall.

-4»«^

Tio mark om dagen kunna lätt förtjänasge-
nom att sälja visitkort frän John Fröberg,Kiti-
spåntf Sverige. Begär profver!
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*^EL PIHLftBBaf Torr Genuine Arraks Punsch.

Velociped-Pepét,
Ständigt ett \alsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

iir Velocipeder.
Fennia"-velocipeder, inländskt fabrikatre-

kommenderas.
Hört European Cycle Export Co.

f. d. John Tourunen & C:o.

Ledig annonsplats

TvålfabriksHelsingfors
byktvålprima

Tjnnes hos alla välförsedda handlande

Gambrini Restaurant.
ms^^^s^s^^^s^^s^ijå^a liindholm
DRICKSGLASTapisseriaffär. 1Alexaudersg. "7. T. 638. 1:50 per duss

1: 80OBS.! Enda specialaffär

.2c(J släta till

d:o med slipaderändej

Glashandeln
Mikaelsgatan N:o 17,JSeåig annonsplats. midt emot Jernvägsstationen,

i>w: tf&ffl&RK

Kate du JVord
Sofleg-atan 2,

Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,hela
och halfva, som salta biten m. fl. Kalla och varmasexor till billigapriser.

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

Gustaf Blomqvist.

FOTBEHANDLING
meddelas af Agnes Jo-
Imnnsen fctex. frånKongl.
Hof Fältskär Ch. Berggren.

Mikaelsgatan I,
ing. från porten (Entresol.)

Telefon 33,

§©

JfcMäep,1 hvilken a,r tillökadmod nya och eleganta ?ekoratlonsföremåloctajjapparater, ai

rbete. Pri3 för visitkortsfotogrcfier Fmk 50 tiU liögre prisen

r
CD
Q.

(D

CO

(fi

llongl. Karolinska Institutets g
O Balcteriologiska Laboratorium. Q

På begäran af Tandläkaren Herr A.
3C Lenhardtson har jagundersöktettafhonom Vf

sammansatt munvatten, kalladt G?Q Albin Lenhardtsons Q
O STOMATOL 5

och får häröfver afgifva följandeintyg:
Ä 1. Lösningen är opalfärgad och till reak- fS3t tionen svagt alkalisk, arQ 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen Q(!% icke giftigt. #S
3C 3. Den förhindrar under entidafminst afVj/ 34 timmar syrebildning imjölk. G?

4. den värkar upphörande ellerhögst £A3t väsentligt hämmande af förruttnelse- Vf
prosesser.

(7% &" I>en dödar kolerabahterier på Va />
3t minut samt tyfsidfeberns,difterins och af

rosfeberns bakterie på omkring 1 minut,
6. Den dödar utspädd med 2 delar

2C vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- Yrt? nut,rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin-
(T% dre än2minuter samt tyfoidfeberns bakterie F\
3t på 3 minuter. Sj
V/ _ Då det af Tandläkare Lenhardtsou angifna jnedlet kJ
f*k sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildning oéi för-
\r ruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk- %&domsbildandebakterier,som därstädeskunna förekomma,
VT måste jag på det högsta hos allmänheten förorda

V> Att det samma äfven somyttremedel imångahän-
seende böräga en vidsträckt användning framgår osöktVj/ af dess ofvan anförda starkt bakteriedödandevärkan. v/Q Stockholm, den 6 April 1895. O
Med. Dr.,Docentibakteriologi vidKarolinska Institutet (?}
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Velocipeddelar
och

tillbehör.
<%eparationer

jlutföras snabbt ochbilligt,

Jacob J^einkes
IpapijrosserHemgj.

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

Guldmedalj i Paris 1889.

_ _ _ smällande dörrar eller förargas åt att dörrar ej
IOTI nniri fTTOfrITP naUaSBtängda> kan återvinna sinnesro genomatt

\| HISKVI åta uPPsättadörrslutarenEclipse", somlevererasDU11 UUlll UlUJill af HelsingforsRullgardinsfabrik.
J TelefonIBSI

därföre Eric Sundström.
Fabians<j atan 27.
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 1278. Helsingfors.
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Fransk Lifförsäkrinbsgolaget

LUR B Al NE,m>
'ktiekapital: 12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs
Sgss Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- (ffiS
jgK) ringar af alla slag. Genom samarbete med «»
J££ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-<^Sf) baiue et la Seine beviljas de försäkradevid M@
igj)\ sjukdom oho olycksfall särskilda förmåner, Hfrksg' hvilka fullkomligt säkerställa såväl denför- ;sfif

säkrade och hans familj, som ock de per- ({få
@jh\ söner, med hvilka han står iaffärsförbin- (fip,sj? delse för den oundvikliga förlust, som en 'Ss

sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- (ffira
leren olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- (jjÄ

§ skänker nämligen, såsom allmänt bekant, ;gf
premierna förhela sjukdomstiden och utbe- MO
talar 8/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot- (/a
lig och resten vid dödsfall. xjg

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro (Cg?
fåfo därför särskildt att rekommendera för her- (jfk
Ss^ rar affärsmän, då det gäller att säkerställa W
Ssö) större affärsföretag genom lifförsäkring,
äfih emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- (Jg|

samma störingar svårare sjukdomsfall all- JSstid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- (Qg!
05)) ges- och förlagsman stora förluster. (sj?|

För dessaväsentliga fördelarerfordras
«>{) icke några extra premier utan endast att ((@
(Sg\ den försäkrade afstår från den årliga vinst- (Ä|

andelen.
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. W$

Qarlvon f^Snorring. J
J. C. MiEXMONTAN

Innehafvare:E.Nyberg.

diner <& Spirituösa.
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Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
iiiii^iiiiai

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

Annonsera

V^rogram~éittaå&l"
annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid.

HhcIHvarJe annonsör får sig nr .
vOS.. tidningen hemsand vOS.!

—
-S- <3rr«ttis. -f-

— .
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.

Tjockis annonsplats.
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Nu inkommetBrefpapper Ang. Ludv. Hartwa!
Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

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

Helsingfors, Almndersg. 26,

Telefon 169olinierade,

hos FirmaTillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

Firmatryck utförcs billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat 15.

H. ELLMIN.
9 Alexandersgatan 9.

Telefon 2385.
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äro ca.© toästa velocipederiaaa.arls_ia.a,ca.©ix oclisäljas ondastviti

Velociper från Fmk 250 till högre priser. Egen reparationsvärkstad, allehanda tillbehör och beklädnadsartiklar,

"v*

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52

Helsingfors

Telegraf, adr.COLUMBUS COLUMBARY.

V. Henriksgatan 16.

Onderneming, Java, Assam,
L A K T H E *Ä Rl

3) SfmiWf?fcT SalalC
i %?e erhålles endast genom undertecknads parti

återfors^aré: Jnmg °^ EsPlanadga^ 37 och hos nedanstående
G. F. Nikander
K M. Brondin,
N. A. Turdén.
A. Johansson.
A. Holmström.
G-. A. Isaksson.
K. G. Jalonen.

ifrån Parakan Salak fee

PARAKAN SA
Absolut kemiskt rent, fritt från alla förhälsanskadliga beståndsdelar,aro-
matiskt och välsmakande har för sin utmärkta kvalité och flna arom till-
vunnit sig allmänt erkännande, och har å senaste hygieniskaoch världsut-
ställningar erhållit de högstautmärkelser.
Största garanti för ren oförfalskad vara, säljes ioriginal förpackningpr
V» Vw. V* Va kilo.

Obs.! Netto vigt!!
Parakan Salak Tee lämnar den största garanti, ty hvarje köpareäger
rätt att kostnadsfritt låta undersöka dess äkthet å härvarande kemiska la-
boratorium.

Finska Velocipedaffären,

Parakan Salak Tee

KABL GÖHLE.
G-enaralageat för XTj3.la.na. <fe xe3rssla.:n.a._

Fr: Nyman. j.R LmåLK. G. Ohman. Verner Hedberg.
A

VFrTlm- Lingren,
A v ir ; J-
A. V. Henriksson. F. E. SundellC. Antson. a SilvoH:fors Allm. Konsumtionsför.'butiker.

K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Cono. Langebok.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nioht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

J. H. Dahlgren.
A. E. Isaksson.
%. E. Wassholm.
P. Jääskeläinen.
E. Lönnberg.
8. Johansson,
Fru Lanren.
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Iflvnhf I(IM IMR- vicehäradshöfding, "£r ldiska och ■■«".pPdrW «,,«■ oc säljer aktierÅUYULaI dUIIW O T AIJLJUM, Helsingfors Alexandersgatan N:o 52 £t JÄT? ön*éB^« „oX regtotr»
aiunid.ken FuiU4liocll (le flftstft an(ll.a land#


