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SKANE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar

Middagskonsert H*1^i mm ""
mmim NI

_ Alla aftnarOtei Ramp Aftonkonsert
Wiener Damorkestern J. C. Schwarz, från kl. 8 e. m.från kl. 3 e. m

STAMLBEMG>s A.TELIER.
Jacob Ciungqoists fotografiska Jltclicr

flkxandcrsg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)J.H.Wiekels
VINKAMEL.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta Utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.

Utför omsorgsfullt ocft till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 245?.

AXA LINDHOLMHilda Lönngrens

KaserngatanBT:o 26

Alexandersgatan 7. T. 638förfärdigar af resp. kunders egna tygersåväl enkla
som elegantaste-—

Damklädning-ar.=-
Modernt och omsorgsfullt arbete garanteras, OBS.! €nda specialaffär.

MA.GA.SIN JDU NORD.

Kontor Mikaeisgatan N:o 3
C. F. CARLANQER.

!3 <D

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 6 och Måndagen den 8 Mars

kl. 7 e. m

Kung;Christian11.
Historiskt skådespel i5 akter, indeladei9 tablåer, af
Adolf Paul. Musiken komponeradaf Jean Sibelius.

Personerna:
Christian IIaf Oldenburg, Dan-

marks, Sveriges och Norges
konung Hr Lindroth.

Marsk Mogens Gjö ...1 fHr Malmström
Ridåar Henrik Gjö . . . g. Hr Fröberg"
Torben Oxe,slottshöfdingåIB'g I ■

Köpenhamnsslott . . j P. gL jHr HanssorM
Jens Andersson Beldenak,\B ® I ..

biskop iOdense . . .|
Dr DidrikSlaghök,konungens fur-^^^^^^Htrogne, sedermera erkebi.sko]iH
iLund . H

Konungens hofnarr H
Hans i\iabortrVTovhoi^Oxo^sla|H^^^^^^^^^^^B

Hr Castegren,
Hr Eiégo.

Konungens skrifvare
En gråbrödramunk
En officer . . . ,
Första bonden. . .

Hr Precht.
Hr Öberg.
Hr Lindh.
Hr Svensson.
Hr Kahlson.
Hr Precht.
Hr Franck.

Andra bonden
Tredje bonden

Frk. BockDrottning Elisabeth
Siegbrit Willums, holländsk bor-

gaifru . Fru Bränder
Dyveke, hennes dotter,konungens

älskarinna Frk. Holmlund.
Trude, trotjänarinna hos Siegbrit Frk. Tschernichin.
Två riksråd, hofmän, hofdamer, officerare, pager.,.en
härold, en fångknekt, två spelmän,soldater ochbönder.
Första tablån: å slottet i Köpenhamn; andra och
tredje tablåerna:iSiegbrits hus; fjärde, femte, sjätte,
sjunde och åttonde tablåerna: å slottetiKöpenhamn;
sluttablån: fängelset i Sönderborg slott, 'lidpunkt:
början af 1500-talet. Emellan åttonde och nionde

tablån ha 26 år förflutit.
Längre mellanakter ega rum efter första,andra, femte

och åttonde tablåerna.
Börjas kl. 7 och slutas omkr. kl. II e. m

jftjäo

Fröken Emmy Bonnevie
Vi kompletteravårt porträttgallerimed attidag

meddela bilden af frk. Bonnevie, livars Stella Hall-
man" i»Bengt Sved" mottogs med berättigadtbitall
oobx fäste så stora förhoppningar om den unga konst-
närinnans framtida -utveckling.

é% "R Fotogiaf SLNDSTKOMS annons
-KJ» i^p»« .\ andra och tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Maalisk. 6 p:nä 1898

JUHO VESAINEN.
Historiallinennäytelmä neljässä näytöksessä.

Kirjoittanut Santcri Ingmaii

Henl ilöt

Vanha Vesainen
Helinä, hanen tyttärensä
Juho \ . .-,.
Tapani/ hanen Polklaan
Anni, Juhon vaimo
Torvinen, Kemiläinen, An-

Otto Närhi.
Olga Poppius.
Benjamin Leino
Pietari Alpo.
Kirsti Suonio.

nm isa Emil Falck
Naemi Kahilainen
Krmt Weckman.
Olga Leino.
Adolf Lindfors.
Hemmo Kallio.
Aleksis Rautio.
lisakki Lattu.
Kaarlo Keihäs.

fKaarle Halme.
jEvert Saonio.
lOskari Salo.
IEino Salmela.
Taavi Pesonen.

(Sirkka Hertzberg.

Krankan Martta, emäntä
Hannu, hanen poikansa
Johanna, hanen tyttärensä
Henrikki, lin kirkoherra
Kauppi, liläinen
Kaapro Tuomaanpoika
Vesaisen ruotiukko
Vuoti
Ahma

) Viena-
laisia

KuismTM
Ontrei|
Alnu.iu i^^^^^^^^H
Kuisman isa
Maria, Ontrein morsianj

Rahvasta, pohjolaista ja vienalaista.
Tapahtuu v. 1390, ensimäinen ja neljäs näytös Kii-

mingin Vesalassa, loinen Krankkalassa Öulun-
joella ja kolmas Kannanlahdessa, Vienassa.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V-jS
ja loppuu k:lo VsH>

MCIEBIiSIA" lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.'^ Generalagentur förFinland, Hagasandsgatan 9..

cSfi ©sogram~
Tidning för Helsingfors

A. W. EKLUND & C:o
Skilnadsgatan 19. Telefon 310 Teatrar och Konserter.Välsorterad!lager af

Viner & Spirituösa
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredagbilligapriser

Söndagen den 6 MarsN:o 80.

DANIELNV BLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

raåef
Skrädderi-Etablissement

Östra Henriks^. N:o 1
Argos hus—= Håller fin finaste material.=—

Eleff&nt snitt.
Prisen beräknas billiga.

G. TahfsAlhion Lampmagasinet (^■■■^■^^■■^Tvineroch spirituösa
Bf 116 & TriCötVärUßffeir 1 direkt importerade från utlandet hos

Kff. Esplanadn. 37. Telef. 1727. I Hjelt & Lindgré^
innehafvare

Viktor Rydman.
specialaffär Välsorteradt lagei

Hufvuddepot a miör Lampor.Glas,Porsliner,Nicltel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro- Bio Wirtanens

OAFFÄIS.
HeDriksgatan N:o 3.

er af inhemska skodon. Prima
scher, äkta Collanolja m. m

Jouvinsleum & Benzin C:o's i Grenobl världsberömda
StörstBilligt iparti & minut handskar

p TIVI?WWTI ÄTIT Fotografisk Atelier.
» A * JU' Jk JLtUO.ÅNI ÅJJJOLÅLaI Porträtter ivisitkortsformat å 6 mlz, pr duss,

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

Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat. 43

Speoialité: ORAVATTER.

Ålon Lampnumakasiini
Omistaja

Victor Rijdman.
Suurin erstyis liike

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

stenvaunuja, Petroleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain ja våhhtäin,

N. Esplanadg. 31
Catanis hus.)
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AXEL PALMROOS
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1898.



BARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, SKILNADEN 4.
Brudslöjor

kransar, band, spetsar, sidentyger
och plyscher i största urval hos

Firma H. Elimin.
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 och läder.
Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt,

*JB fauO C
G^3 3 fe-^ .£5 ■"

Li.^ ml^
~

WSfESceWwh

.i-ii f !
cd

S* USm

3Största och bäst sorterade 5^

ISkidor, t
g Skidstafvar, Skidremmar, Skid- E-
-3 bindningar, Gummi- och Renskinns- F
"4 plattor till skidornas fotställen, jt
3 Skidpolityr, Läder- och Renskinns- c
3 pjäksor, Sparkstöttingarm. fl. vin- t
3 tersportartiklar. EL

3 ffi^" 4L,400 par skidor sål-
"3 des senaste vinter. C.

1Brandt & Blomberg.|
a Helsingfors, Mikaelsgatan 19."^ Telefon 20 17. Ep*

Filharmoniska Sällskapet.

populära konserten
Tisdagen den 7 Mars kl, x/a 8 e. m.

Societetshuset

Program
Ouverture till op. Tell" Rossini
Slavisk dans N:o 1 Dvorak
Barcarole Tschaikowsky
Scénes Napolitaines Massenet,

Ouverture till op. MDer fliegende
Holländer" Wagner,

Rondo capriccioso, för violin . Saint-Saens
(Herr Charles Gregorowitsch.)

Paus

Polonaise (Edur) Liszt.
Berlioz

Aida-marsch Verdi

Obs.! Under solistens föredragingen servering

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift
Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien,

Hagelstams konsthandel.
(Privatbankens hus)

N. Esplanadg-atan19

Briljant exposition

Parisiska Affischer
för rumdekoration.]

Nytt vackert lager! Ytterst billiga priser

Hagelstams bokhandel
Tidskrifter för 1898.

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table (I höte & å la carte.
Hagelstams konsthandel.

Konstnärliga affischer.
Det gifves säkert mången som dag-

ligen trampar den bekanta stigen mel-
lan Edlunds och Argos hörn men ej
kommit sig för att tittaupp tillHagel-
stams konsthandel, där tör närvarande
en exposition af Parisiska affischer på-
går. Och det är skada, ty utställnin-
gen är synnerligen sevärd. Hr Hagel-
stam kallar den själf briljant —

se
andra sidans annons — och uttrycket
är träffande. Affischernas originela mo-
tiv, våldsamma färgglans och moderna
teknik värka briljant.

Främst i den ypperliga samlingen
fängsla signaturen Muchas teckningar
såväl genom sin noblauppfattning, som
i fantasiens styrka. Vi erinra t. ex.
öm hans Sarah Bernhard.

Ehuru i denna korta framställning
ingen vikt ligger vid namnuppräkning
kunna vi ej med tysthet förbigå några
såsom Steinlen, hvars affisch för ett
mjölkbolag, en liten rödkläddflickunge,
drickande mjölk, omgifven af nägra
kattor, som med snåla blickar tigga att
få något med, är en af utställningens

bästa. Eller hans nästan karrikerade
bild af Yvette Guilbert.
IAdolphe Willette igenkänna vi den

elegante tecknaren af det kända omsla-
get till Wormsers L'enfant prodigue."

Hugo d'Alesis stora affisch, gör in-
tryck af ett konstvärk af första rang
och man dröjer länge ibeundran fram-
för den eleganta parisiskan.

Många af teckningarne genomandas
lössläpt humor och yster satir, som kän-
netecknar deras galliska ursprung och
öfverhufvud får man intryck af exposi-
tionen att man här möter mera konst
och genuin konstnärlighet än på mån-
gen „riktig" tafvelutställning.

Det är någonting så hurtigt och friskt
öfver de flesta af teckningarne, som hade
konstnärerna njutit vid arbetet att or-
dentligt få ?,slå sig lösa".

Prisenpå affischerna äro mycket låga
och skola säkert hitta till månget hem,
där artistisk smak är rådande.

<"">>

Ett maskeradskämt
Vid en af de glänsande fester, som

gåfvos på kungliga slottetiVersailles
pä Ludvig XIV:s tid, hände det sig,
att konungen fick syn pä en gul do-

mino, hvilken utmärkte sig lika mycket
genom sin resliga växt som genom sin
raka hållning. Konungen följdehonom
och lade märke till, att doixinonbegaf
sig bort till buffeten, hvarest han med
otrolig skyndsamhet slukade otroliga
kvantiteter af mat och dryck. Då do-
minon aflägsnade sig från buffeten ef-
ter väl förrättadt värf, förloradekonun-
gen honom ur sikte; men hvein be-
skiifver hans förvåning, då han en li-
ten stund efteråt får se sammadomino,
hvars aptit han för ett ögonblick sedan
beundrat, åter närma sig buffeten ocb
ätinu en gång förfriska sig med samma
grundlighet och brådska af såväl vått
som torrt.

Eiter måltiden försvannden gulado-
minon ånyo, och kungen stod just och
talade med markis d'Etampes om den
väldige storätaren, då den gula domi-
non för tredjegängen med fast hållning
närmade sig buffeten.

Återigen högg han in på, maten och
dryckesvarorna och förplägade sig lika
grundligt som de båda föregåendegån-
gerna. Markisen påstod, att det var
en omöjlighet att en människa under
loppet af en half timme kunde förtära
tre sådana måltider som den, hvilken
den gula dominon höll på med; men

kungen försäkrade att han var säker
på sin sak. Det var samma domino,
som varit där två gånger förut,och han
hade själf hållit ögonen på honom och
öfvertygat sig om, att han hade spisat
ordentligt hvarje gång och icke stop-
pat på sig något af maten för att
gömma den hem.

Markisen fick emellertidnu en god
idé. Han ville öfvertygasig om, huru-
vida det var samma domico, som ätit
upp altsammans, genom att iakttaga,
huruvida han skulle fortfara att ut-
veckla en liknande aptit hela aftonen.
Han närmade sig därför obemärkt den
reslige främlingen och. fäste en blå ro-
sett på hans rygg.

Markisen och konungen väntade nu
med spändt intresse pä att se, om den
gula dominon skulle återkomma, och
det dröjde värkligen icke mer än ett
par minuter förr än den gula dominon
åter marscherade fram till buffeten och
utvecklade en om möjligt änou större
aptit än de tre föregående gångerna.
Man kunde icke längre tveka om att
det var samma domino; ty markis
d'Etampes' blå rosett framträdde tyd-
ligt nog i det bländande ljusskenet.
Nu kände betraktarnes nyfikenhet inga
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som finnes är

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endastäktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Barngarderohen
Högbergsgatan 45, Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

ÖB S!Lolialomtoytot.

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29,

Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINER
såvälpå flaskor som litervis från fat.

i:sta Klass"* BADIIVKÄTTNmG
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg

Rcstaurant Catani
***^ rekommenderar €«««>

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

Ostende ostron inkomma bvarje vecka;

iDen I1 1§ ii
Iij bOIII ||
lii 5\ fciirvp 8
I||IS smällande dörrar eller förargas *>►

Isa åt att dörrar ej hållas stängda, «2

l/v! kan kan .ir.-i\ inn.i Miim-sro genom j\
B'^w att låta uppsätta dörrslutaren IS
111 Eclipse", som levereras af Sg
B|| Helsingfors Rullgardinsfabrik ||
lik Telefon 1581. **

llßtMjpy),^

Eric Sundströms Fabiansgatan 27, hörnetaf Norra Esplanadgatan.isammahu« som Nordiska Bosäti

Fotografiatelier. tillfälle att J ännu högre grad än hittils tillmötesgå, ärade kunder ; deras fordringar på ett törsta klassens!



AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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Herrar Akademici
Obii.!

IStudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

RLSTAURA\T!f*p'
Kaserngatan

"
JB «^^

Fullständig restauration! wÉ 1
Öl på seidlar Varma portionerm. m fIT JB H.JB

E. Inanoff'.

J. NEU to AN %
Ang-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

Märkning
och alla sorters tapisseri-
arbeten utföras af

Sally Wredenberg
Lilla Robertsgatan 1, 1tr. upp

m. flSpecialite;

Guldbroderi.

Samßrini *fäestaurant
ESPLÅNÅD-KAPELLET.

Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska ochRhenska
Viner m.m.

å 75 p. per seidel (Schoppen)

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2:50.

Järnsängsfabriken,
EndaSpecialfabrik iFinlandför

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigareän de utländska.Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständig garanti.
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gränser längre, de närmade sig deu jät-
telika gästen.

Markis d'Etamped gick iramför ho-
nom, idet han ropade högt:

nPlat->, mina damer och herrar, för
schweizergardisternas domino!"

Utanför blef det kalas på stekenoch
vinet

—
innanför skrattade de förnäma

gästerna pliktskyldigast åt konungens
infall.

nMen säg migiherrans namn," sade
markisen, hur är det möjligtatt ni
kan ha en sådan aptit? Vi ha sett er
under loppet af tre kvart fyra gånger
intaga måltider, af hvilka hvar och en
skulle vara tillräckligför en annanmän-
niska en hel dag. Hur bär nier åt?"

Den gula dominon blef synbart för-
skräckt och gjorde min af att taga till

a©
Denna afton hörde till de få, då man

sett denne etikettens stränge konung
roa sig på ett sådant sätt.Ml

o
flykten ■<«"►

Men eu trädde kungen fram.
„Stopp litet," sade han, noch for-

klara oss först gatan.
—

Det är inför
kungen du står."

Notiser.
— Den nya farsen Die Wun-

derquelle" af Felix Philippi försatte
publiken å hofteatern iDresden ien
munter stämning.

Den olycklige kastade sig på knä.
Nåd ers majestät!" stönade han.

Jag är en af de gardessoldater, som
hälla vakt utanför."

Kungen smålog vid åsynen af hans
ångest.

—
En ny originalsaga König

Löwe" af Adolf Stoltze har med god
framgång uppförts å Stadttheater i
Frankfurt am Main.

Men detta förklarar dock. icke din
jätteaptit, min son," sade han.

Nu kom ändtligen sanningenidagen.
Schweizergardisterna hade hyrt en gul
domino, ihvilken de turade om att göra
besökibuffeten.

"
— Paris' teatrar. Med den nya

farsen Cocher, rue de la Boudreau!"
försatte Athenée Comique-teatern sin pu-
blik i en munter stämning. Stycket
räknar som författare Gavault och Cot-
tens. — Å Folies Bergére rönte det

Kungen skrattade hjärtligt åt de mat-
friska gossarnes goda infall. Han lät
den olycklige syndaren ta en stor stek
under ena armen och på den andra en
stor korg vin

feen, hvilken är tillökad med nya och eleganta dekorationsföremåloch apparater, är därförei

arbete. Pris för visitkortsfotografK, Fmk 6 pr. dussin

tragikomiska dramat „Le Docteur blanc*
af Catulle MeDdés bifall. —

Med god
framgång har å Vaudeville-teatern upp-
förts femakts dramat Sapho" af Al-
phonse Daudet och A. Belot. —

■ Nou-
veautés-teatern har för första gången
uppfört Madame Jalouette" af Leon
Gandillot.

— Ett nytt lustspel Der Sensa-
tionsroman" af Theodor Taube har
med god framgång gått öfver scenen å
Raimund-teatern iWien.

— A Deutsches Volkstheater i
Wien väckte det nya dramat „Jo-
sephine" af Hermann Bahr dels bifall
dels opposition.

— „Bedragameshem" ärisvensk
öfversättning titeln på en ny fars af
Bertolozzi, med musik af Pezzia, som
nyligen gifvits å Carcano-teatern iMi-
lano. Alla däri uppträdande personer
äro förolyckade kassörer och bedragare.

— Engelska operetten
af S. Jones väckte Kfligt bifall å Re-
sidenz-theater iDresden.

—
Karl Goldmark har fullbordat

sin nya opera Briseis, krigsfången".

— Fru Anna Pettersson-Norrie
uppträder f. n. som gäst på Eldorado-
teatern iKristiania. Hon började sitt
gästspel därstädes iLecoqs 100 jung-
frur" hvari, — likaledes som gäst, -
uppträdde fröken GerdaGrönberg. FruNorrie förtjusar Krisdaniapubliken nu
som alltid såväl genom sin sång som
sitt förträffliga dramatiska återgifvande
af resp. roller. Hennes andra gästroll
är handsksömmerskan Gabrielle iope-
retten Pariserlif" af Offenbach.

Ett och annat.
En artig rekryt.

Löjtnanten (under instruktionstim-
men). Säg mig Ståhl, hvilka äro hans
närmaste förmän? —

Bekryt Ståhl. Mina närmaste förmän
äro: Hans k. Höghet arfstorhärtigen,— öfverste Willums, — major Stark,—

kapten Keller
—

och Eders ringhethr löjtnant!
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Försumma ej
att annonsera i

Jriirailim"
så länge några lediga

annonsplatser ännu

återstå.

»#.».»«#**#»»* 4Z4 G'Ft SJtockma.n.n.B Velociped-depot.

Swift" Velocipeddelar^o.
tillbehör istortQuadrant" urval!

Diirkopp"
Egen reparations»

värkstad.
NT~2B|*¥¥*¥¥¥***♥#¥*? I **>#*******"#*;*#*

IlTTfilQTlioi/ ■ ê<^ ånSa oc^ massage rengöres huden frånfIVUJ Uluå pormaskar, finnar, frassel etc,hvarigenomhuden stär-J « kes ooh uppfriskas. (Amerikansk metod),

I JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan 4, Centrals hus.* Ylle- och trikotvaruaffär, it

« Välsorteradt lager. Billiga priser. $

Flossa»
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.

TE NEOVIUS,
Mikaelsgatan N:o 2

Telefon 1332.

Ständigt lager af färdiga
BAB^fiLÄBEE.

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2.

K. F. Larsson.

C. E. LINDGREN's
Borst- xSo Penselfatori^.

Rödbergsgatan9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningar iparti och mi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

G E. US9QOHEM.

Ansiktsbehandling
Bodega JlndaluzaStörsta urval

N:o 28 IXnionsffatan lV:o 28.drlm§¥aror
Servering af uteslutanäe äkta natur-

viner,frukter,läskdryckerm.m.billiga priser
i

glasmagasinet
Ledig annonsplats3. Mikaelsgatan 3.

OBS: vidSidorowska affären

OSXA& ALIXSIZ.

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.

Hulda Lindfors

■b*)

Helwiiffroils^Bergffatau 10

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

Telefon 83.

0



W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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Ww üBS.! Härvarande lager bestående af öfver 22,000 hectos garanterad ren, ospritad drufkonjak af äldre och nyareargangOT. Hjfl
Finnes hos de förnämsta vinhandare. ffåi

o'"11.

#| Franska Lifförsäkringsbolaget |m

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. f|S
|§| Garantifonden: 98 miljoner Frcs. |!§
fi§ Bolaget meddelar fördelaktigatförsäk-gsj)Wl ringar af alla slag. Genom samarbetemed jsjz?v§& sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- %i)j
(ÄS§ baii.e et la Sei«e beviljas de försäkradevid jgV)

§ sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, 5^hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-
säkrade och hans familj, som ock de per- 0%

k söner, med hvilka han står iaffärsförbin- Jj^
delse för den oundvikliga förlust, som en gg)

(Ö§| sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- 0V!*«* ler enolyckshändelsemedföra. Bolaget efter- SK
vS? skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
$§§ premierna förhela sjukdomstiden och utbe- jäfc

taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- g*?
lig och resten vid dödsfall.

;®| Bolaget L'Urbaines försäkringar äro 0h)^. därför särskildt att rekommendera för her- >J
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
större affärsföretag genom lifförsäkringr, ågi<
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
samma störingar svårare sjukdomsfall all-
tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor-
ges- och förlagsman stora förluster.*§» För dessa väsentliga fördelarerfordras SgjJ!)
icke några extra premier utan endast att Éfy
den försäkradeafstår från den årliga vinst- JSTW andelen. %&

<É& G-eneralagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1. gg)j
# ©ar/ von fXnorring. 2

mmmm fätfit.mmmffl mmmra

J. C. M^EXMONTAN

Monnet & C:o (f. Salignac & C:o)
iCon&ac

Kommanditbolag, grundadt år !838 med ett aktiekapital
af 4,000,000 francs.

i
»8/ JBL i\69 i

mBB E3

J. G.

SffKTfl

Annonsera

n&rogranir é^laåei"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid.

/)fa<i IHvarlie annonsör får sig f%L fwuo.. tidningen hemsand «/c/ö«.

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

Försurningej att nnonsera så ¥ån§®
några lediga platser ännu

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

WP\ Tjgr ?®B*

M®!L/ <5
Ledig annonsplats.

för munnens, näsans o. hudens vård,

-—^ €3r

återstå.

©W

;is. -f-

Innehafvarc:E.Nyberg.

diner & Spirituösa.

■ra,-

©eooooooooooooooo
|Kongl. Karolinska Institutetsi
g Baktenologiskajaboratorioni. g
ÄJ På begäran af Tandläkaren Herr A. g|5c Lenhardtson har jagundersöktettaf honom sfCJ sammansatt munvatten, kalladt
© Albin Lenhardtsons ©
© STOMATOL ©$^ och får häröfver afgifva följandeintyg:
<TÄ 1. Lösningen är<tpalfärgad och tillreak- f%\£ tionen svagt alkalisk. af

2. Ben värkar nedförd i tarmkanalen O
Ä fcfce giftigt. £&
SK 3. Den förhindrarunder en titl afminst SEf2# 34 timmar syrebildning imjölk. GJ
jpÄ 4. den värkar upphörandeeller högst £%]«ia[ väsentligt hämmande af förruttnelse- 3TSr prosesser. 9^&S »>" Den dödar kolerahakterier på Va Qminut samt tyfoidfeberns, tlifterins och V
5iJ t-osfeberns bakterie på omkring' 1 minut, v2f
f& 6 Den dödar utspädd med 2 delar /Ä2^ vatten kolerabakterierpå mindre änlml- 2C
fö? nut, rosfeberns och difterins bakteriepåmin-

dreän 2 minuter samt tyfoidfebernsbakterie $\
'S' på 3 minuter. SE%$ Då det af Tandläkare Lenhardtson angitaa medlet \&

sålundaeger förmåsiaatt upphäfva ayrebildning och för- i^\Jt rattnelse imunhålan samt ytterst anabt förstörsjuk- %Jf
f\ domsbildande bakterier,somdärstädes kunna förekomma, <^k%ir måste jag på det högsta hos allmänheten förorda \&
tffo dess bruk. I^^%^ Ått det samma äfvensom yttremedel imångahän- \JI
l^\ seende bör ägaen vidsträckt användning framgårosökt /*k>Jr af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan.
O Stockholm, den 6 April 1895. Q

Med. Dr.,Docent ibakteriologividKarolinska Institutet. fj&

t

ra
tW^Mi

ra
SS

=3
CO

3

o
=3

ena
J=3

O^2

H.ÖISL
©

d
Kö

Brefpapper Ing. LMy. Hartwal K. A. DAHLIN
DROGHANDEL, Sadu å 20 p:r

Fredr.Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska Skilnadan 15—17. Elvira å 15 p.i.

Helsingfors, Alexandersg. 26, GIogatan 4.sorter, linierade och. Reine de Hol-Telefon 169,
olinierade, Fönstervadd.

Fönsterkitt. lande å 15 p:i, 5Tillverkningen står
under kontroll af filo
sofie doktor ty.Modeen.

52 Alexandersgatan 52 hosFirmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Lohs. s parfymer.
Heleolin (Råttgift)

Viol tvål m. in.HelsingforsAlexandersgat 15, b Remeke2O—
S

Jj
Hhb

■ ■°£ HOTEL KAMP.Z-
Söndagen den 6 Mars 1898 Måndagen den 7 Mars 1398 1Tisdagen den 8 Mars 1898

DQs-
:O program:program: "program:2
=

G'sohnas Marsch

<5
£3

Ins centrum, Marsch Hofbeck, Scbwarz 1. Margarethe-Marsch Wagner
Czibulka, Colombine-Quadrille Zois,plianie-Gavotte 2. Blaubart-Quadrille Offenbach

Ouverture zu »Leichte Cavallerie" . Suppé, Hymn k St. Cécile Gounod 3. Ouverture zu wFigaro's Hochzeit" Mozart
Ouverture zu Plotte Burscbe"Ä.us der Stadt der Lieder, Walzer .FaLrbaoh Suppé 4. Soirée d'été, Walzer Waldteufel.
Valerie-WalzerLa Sylphide Schmelmg Linka 5. Madrigal å la Marquise Goublier

Alla Stella confldente, Romanze Robaudi Englischer Zapfenstreich Alberti 6. Dorfsohwalben, Walzer Strauss,

Kunstlerleben, Walzer Strauss G'schichten a. d. Wienerwald, Walzer Strauss. 7. British patrol Asch
Vcritable Manola Bourgois Intermezzoavs »Cavalleriarusticana" Mascagni. 8. Fantasie avs »Carmen" Bizet,
Fantasie avs »Hänsel und Grethel"Humperdinck Fantasie avs .Hugenotten" Meyerbeer 9. La Czarina, Walzei Ganne
Bohemia-Polka Felix a la hongroise, Mazurka Goublier 10. Ein Tag in Wien, Potpourri Sohwarz

Schwarz W:r Panoptioum,PotpourrijSfordisches Bouquet Ziehrer 11. Menschen sind wir alle, Lied. . . Lorens,
BjörneborgarnesMarsch Leben heisst geniessen, Galopp Zielirer 12. Boulanger-Marsch Desormes,

H:fors 1898, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri


