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A" lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.yJ Generalagentur för Finland, Hagasandsgatan %

€$rogmm~<sslaåef
Tidning för Helsingfors

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

Viner & Spirituösa
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Onsdagen den 6 April.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 3L
N:o 93.

billigapriser.
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Skrädderi-Etablissement
Östra Henriksj». N:o 1.

Argos hus.— = Håller fin finaste material.=—
JEleffant snitt.

Prisen beräknas billiga.
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Helmers tre små barn
Anna-Maria, barnpiga hos Hel-

Huspigan, hos desamme

Jaömin,Lefébvren hovimostari
Handlingeu föregår hos Helmers.

Tapahtuu: Compiégnen.linnassa Syysk. 1811.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10 e. m Ovet avataan k:lo Va8- Näytäntö alkaa k:lo 8
ja loppuu k:lo 11.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.SKANE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: G. F. CARLANOER.
Alla aftnarAlla dagar U £ 1. V M mnMiddagskonsert HOIO ■ Kamp

från kl. 3 e. m. Wiener Barnorkestern J. 6. öcnwarz,
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m.

STAHLBEMG's A.TELIER.
AXEL PALMROOS

Vinaffär.Jacob £)imgqt>ists TotografisKa Jftelier
Hlexandersg. 1^ (ing. fr. r)agasuit(lsg. 2.)
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Nu inkommet:AlMon Lampmagasinet Äkta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.Kolumbia - velocipederViktor Rydman.

Unionsgatan 17,
af 1898 år modellStörsta specialaffär Juho WirtanensAlla maskiner äro försedda med au-

tomatisk bromsinrättning SKOAFFÄR.
för Lampor,Glas, Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-

leum & Benzin. Arthur Bergström
Ö. Henriksg, 1. Telef. 1301.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Största lageraf inhemska skodon. Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.Billigt iparti & minut,

N. Esplanadg. 31
/ (JiliUTT%2i / Vi

grafisk Atelier.
imtkortsformat å S mk, or duss.

SVENSKA TEATERN.

Onsdagen den 6 April 1898

För tredje (12:te) gången

€Tt dockhem.
Skådespel i3 akter af Henrik Ibsen. Öfversättning

af Frans Hedberg.

Regie: Mauritz Swedberg.
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Herr Adolf Lindfors.
Adolf Lindfors har i dag recett, hvarvid

Sardous Madame Sans Géne gifves. Den illu-
stre konstnärens popularitet är en borgen för

att det blir fullt hus iafton å finska teatern.

OH y Fotograf SUNDSTItOMS annons
-*■ W«» å andra och tredje sidorna.

Catherine Hubscher, pesijiitär .
Toinon
La Rousette > Catherinen apulaisia
Julie )
Lefébvre, kansalliskaartin kersantti
Neipperg, Itävaltalainen kreivi .
Pouché . . . . .
Vinaigre, rummuttaja .
Mathurin, pieni poika .
Va-bon-train
Joli-coeur > LefSbvren tovereita
Risont f

Duroc
Corso; Italialainen ritari

JaX"' } kamaripaivelijoita . .
Rustan, Mamelukkien päällikkö.
Rouva Btilow, keisarinnan kamarirouva
limiva Vintimille \
Rouva Canisy \ hovinaisia .
Rouva Savary )
Deepreaux, tanssiopettaja
Leioy, lioviompelij<a
Cop, suutari.

Advokat Helmer
Nora, hans hustru
Doktor Rank
Fru Linde

Sakförar Krogstad

mers

Ett stadsbud

kl. 7,30 e. m

Personerna

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Huhtiknun 6 p:nä 1898

H:r& Adolf Lindfors'in. liyväksi
K:lo 8.

l&ouva §uora-sun.
(Madame Sans-géne.)

3-näytöksinen näytelmä ynnäproloogi. Kirj.V. Sardou.

IKirsti Suonio.■roisii Salo.Whi!li Högdahl
H^Minimi Lähteenoja

Kaarle Halme.
IAxel Ahlberg.
IBenjaminLeino.IAleksis Rautio.
ISirkka Hertzberg.

BfKiKiHo Keihäs.H Oska i-i Salo.llKvfil Suonio.
Kansaa.

Tapahtuu: Pariisissa Elek. 10 p. 1792.
Näytelmitnhenkilöt

Napoleon, Eanskan keisari . . . . Adolf Lindtors.
Caroline, Napolin kunlngatar\ v,n.i...:. (■Mimmy Leino.
Elisa, Luccan jaPiombinonl aP.0I<»nin )

ruhtinatar ) sisana (.Naemi Kahilainen.
Lefébvre, marsalkki, Daziginherttua . . Eaarle Halme.
Catherine,hanenpuolisonsa,Danziginhorttuatar Kirsti Suonio.
Fouché, Otrantenherttua BenjaminLeino.
Savaru, Rovigon herttua ....
Neipperg, Itävaltalainen kreivi, sotamarsalkki

Fmil Falck.
Axel Ahlberg.

Brigode "Knut Veckman.
Samt Marsau Aleksis Rautio,

Evert Suonio.Canoville
Lauriston

upseereja

1898.
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ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris d'honneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.

AXA LINDHOLMHilda Lönngrens LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Kaserngatan~N:o 26

Alexandersgatan 7. T. 638 Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat

Specialité: ORAVATTER.

förfärdigar af resp. kunders egna tygersåväl enkla
som elegantaste-= Damklädningar.=-

Modernt och omsorgsfullt »rbete garanteras. OBS.! Enda specialaffär.

ma.ga.sin nu nort>.

Hr Hansson
Frk. Holmlund,

Hr Stavenow
Fru Bränder.
Hr Malmström.

Frk. Backman.

Frk. Liljander
Hr Svensson,

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

Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.
Utför omsorgsfullt och tillbilliga priser allt fotografiskt arbete såväl

inom som utom atelieren. telefon 2453.

(.Oskari Salo.
Otto Närhi.

/Hemmo Kallio. '.
\lisakkjLattu.

Eaarto Keibäs.
Mimmi Liiliteonojä.

("Olga TJa])piu&.
\ Olga Salo.
U.iili Högdahl.

Knut Weckman.
lisakki Lattu.
llemnio Kallio

innehafvare

Albion Lamppumakasiini
Omistaja

Victor Rydman.
Suurin erityis liike

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

stenvaunuja, Petroleumia &
Benziniä.

Halvalla tu/cutta/n Ja våhittåin.
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Helsingfors Charkuteri
2 Michaelsgatan 2. Telef. 491,

Rekommenderas som denmest=
sorterade affär i branchen.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

bos ♥£.-»

.I^l= gal

Största och bäst sorterade
lager af

Skidor,
Skidstafvar, Skidremmar, Skid-
bindningar, Gummi- och Renskinns-
plattor till skidornas fotställen,
Skidpolityr, Läder- och Renskinns-
pjäksor, Sparkstöttingarm. fl. vin-
tersportartiklar.

(WK" 4,400 par skidor sål-
des senaste vinter.

Brandt & Blomberg
J Helsingfors, Mikaelsgatan 19.

Telefon 20 17.
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Mannes karaktär bedömd
efter det sätt, hvarpå han

röker sin cigarr.
En man, som röker svagt, så att

elden knappast kan hållas vid like och
som oupphörligttar cigarrenur munnen
för att glädja sig öfver de fina rök-
hvirflarne, kan man vara viss på hör
till de valsituerade isamhället. Han
är nöjd med lifvet, nöjd med sig själf
och halkar lätt öfver sådant, som icke
behagar honom.

Raka motsatsen till honombildarden
man, som aldrig släpper sin cigarr, an-
tingen den brinner eller ej —

han är
kall, beräknande och sniken.

När man ibland ser en person röka
litet, därpå lägga bort cigarren och
nervöst fingra på den, utan att vara
medveten, därom, då kan man vara
tämligen säker på, att det är en per-
son med oupphörligt skiftande sinnes-
stämning,

Om en person låter cigarren helt och
hållet slockna, är det ett tecken på
liflighet och skarpt förstånd.

En man, som har ovanan att tugga
sin cigar utan att fråga efter om han

har eld på den eller ej, är iregeln en
påstående natur och har litet af bull-
dogg isig.

Snobbarne sätta cigarren rakt ivä-
dret, den kunnige och solide rökaren
håller sin cigarr vågrätt imunnen.

*"">*

Notiser.
■
— Drachmanns talefter premieren

å k. teatern iKöpenhamn af Völund
Smed", då han som svar på publikens
hyllning utbragte ett lefve för danska
scenen, danska språket och den stora
ädla kvinna, som inspirerat honom",
har iKöpenhamnvakt det pinsammaste
uppseende. Denna stora ädla kvinna",
hvilken han genom en öfverrumpling
tvang en publik af den danska hufvud-
stadens literära och konstnärliga elite
samt representanter för dess isocialt
hänseende högst stående män och kvin-
nor att hylla, är ingen annan än en
f. d. varieté-sångerska vidnamnEdith,
med hvilken den grånade skalden under
ett par år lefvat ifri förbindelse och
som hvarken förr eller senare åtnjutit
annat än det sämsta rykte.

Som prof på publikens uppfattning
sedan den besinnat sig något, kan tjäna
följande uttalande iett bref till „Skån-
ska Aftonbladet":

Holger Drachmanns uppträdande har
vakt ganska blandade känslor bland
Köpenhamnspubliken, och det är icke
första gången mankonstaterar, att skal-
den hos denne begåfvade man icke står
i rätt harmoni med människan. Skal-
der äro oberäkneliga, och man ställer
ej allt för stora anspråk på deras håll-
ning, men hvad han senast tillåtit sig
utgör dock ett bohémedrag, hvilket icke
ställer honomidet fördelaktigaste ljus."—

Sällskapet för svenska kvar-
tettsångens befrämjande har i da-
garne utsändt den årligen utkommande
matrikeln öfver ledamöterna,hvaraf in-
hämtas, att antalet medlemmar nu sti-
git till öfver 800. Kvartett-häftet n:r
11utkommer äfven inomkort och inne-
håller dels prisbelönta, dels inköpta
kvartetter afValentin,Myrberg,Widéen,
Brolén, Hagman, Henneberg och Palm.—

Ossip Gabrilowitsch heter en
ung rysk pianist, som erhållit stora
loford iutlandets press.

— Arthur Sullivans nya opera.„Martyrerna från Antiochia", som ny-
ligen för första gången uppfördes påLyoeumteatern i London, gjorde stor-
mande lycka.

— Palais Royal-teatern iParis
uppförde idagarna för första gången
en ny 3-akts fars af André Sylvane
(medarbetareiFörsvunnen u och „Dub-
belgångaren") och Artus, kallad. La
Culotte" (»Byxorna"). Farsen hade
stor skrattframgång, men intrigen be-
skrilves som mer än vanligt mager.

—
Suzanne Reichenberg, Théåtre

Francais' nu 44 år gamla ingénue, tog
dnn 7 mars afsked af den scen, där
hon verkat i30 år, hvaraf 4 år som

Fotografiska Handels- och Fabriks
Aktiebolaget iFinland

Helsingfors.
Specialaffär

för
fotogr. artiklar

BARALD WASASTJERNAS BLoms t erhaade-1, skilnaden 4.
Filthattar

band, spetsar, sidentyger och ply-
scher i största urval hos
Firma H. Elimin.

9 Alexandersgatan 9.
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FrökenSigrid Sundgren
Sinfoni-konserten imorgon äger sitt särskilda

intressa genom att vid densamma medvärkar
den unga, talangfulla pianisten Sigrid Sund-
gren, hvars poträtt vi här ofvan hafva nöjet med-
dela.

Den enda värkligt praktiska SKEIFMASKIN
som finnes är

HA MMOISD,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift,

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien

Hagelstams bokhandel
S£^ Nytt! $$€$

Andra,häftet af Tidskriften

ATENEUM.
Zachris Topelius t-Karl A.Tavaststjerna f.
Henrik Ibsen 1828-1898.
Greive Hans Axel von Tersen

af Eliel Vest.
Ide saligas boningar af JuhaniAho,öfvers. af Tavaststjerna.
Fransk rättvisa, aådan ilen ma-

nifesterat sigiDreyfys-affären
af Konni Zilliacus.

Till Alphonse Daudets porträtt
af Alb. Edelfelt

1 1:
HFrån det moderna Grekland af
ISam, Wide.

HSkogfången af C. M. Reuter.MFrän finsk-ryska språkgränsen
Iaf J. E Rosberg.

■AdoliPauls »Kung Kristian II"
på svenska teatern af K.IFlodin.■Riddar Willibad af Älceste.

■Ir rån Paris teatrar af A. von
IKraemer.

■Moderntkrukmakeriaf A.Finch.

BODEGA ESPANOIA
Helsingfors.

Försäljningiparti och minutafendast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45. Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

OIBSt!Hiolialomtoytot.

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29,

Telefon No 750

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på flaskor som litervis från fat,

i:sta Klass

«* BADINRÄTTNING *»
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg

Restaurant Catani
«*®* reßomitienäerar &ss«>■

sina supéer til! olika pris, portioner h la carté
och eleganta smårum.

Ostende ostron inkomma bvarje vecka!

Q-<

Förhindra
smällandet af Eder dörr;
utestängden kallaoch fuk-
tiga luften!

Dörrslutaren Jclipse"
gBr det.

Enkel, och lätt att hålla
iordning.
Vihadentillsalu.

Helsingfors
Rullgardinsfabrik,

Humleberg 5. Tplef. 15 81,

Tallrika illustrationer.
Pris per årgång %" 10: — Enskildahäften a Smf 2:—

OPERAKÄLLAREN. Aftonkonsert alla dagar Festvåning för beställning

Eric Sundströms Fabiansgatan27, hörnetaf NorraEsplan adgatan.isamma hus som Nordiska Bosä
Fotografiatelier. tillfälle att i ännu högre grad än hittils tillmötesgå ärade kunder ? deras fordringar på ett itfr
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AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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Herrar Akademici
Ob i§.!

IStudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

RESTAURANT!f%F*Kaserngatan
"

fl &^
Fullständig restauration! w-I

Öl på seidlar Varmaportionerm. m wL^k LJb
Ivanoff'.

M ANN.
Ång-Korffaorilc.

Humleberg 5. Tölö Tel. 13 34

Försäljningslokaler:
Trekanten 3 (Spennerts hus), tel. 933. SödraEspla-

nadgatan 2. tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125.

Finska

SM

Märkning
Swift"och alla sorters tapisseri-

arbeten utföras af
Sally Wredenberg.

Lilla Robertsgatan 1, 1 tr. upp
m. flSpecialite;

Guldbroderi.

3am6réni
ESPLAMD-KAPELLET.

Efter utländskt mönster serveras direkt från fat
TillUngerska ochRhenska

Viner m.m.
å 75 p. per seidel (Schoppen)

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2:50.
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pensionär och 26 år som sociécaire.
Hon uppträdde i fyra af sina bästa
roller: som Sylvette i vhes Romanes-
ques", som Agnes i Moliéres „Frun-
timmersskolan", som underprefektskan
iPaillerons „Sällskap där man har trå-
kigt" och som Suzel iAmi Fritz" af
Erckmann-Chatrian. Hon firades med
en hel skörd af blommor, men erhöll
äfven ett mer reelt minne af sitt sista
uppträdande: 50,000 francs, aftonens
inkomst.

»
.M

-^1
Ml

Aftonens intressantaste delutgjordes
emellertid af Eleonora Duses uppträ-
dande ifemte akten af Adrienne Le-
couvreur". Den stora skådespelerskan
hade rest från Florens till Paris blott
för att visa sin medkonstnärinna en
uppmärksamhet genom att denna afton
spela på Frankrikes första scen. Efter
aktens slut framkallades Duse sex gån-
ger under stormande bifall. Senare
komplimenterades konstnärinnan i de
hjärtligaste ord af presidenten Felix
Faure

Hon skall snart ännu en gång komma
till Paris och låta höra sig där. Det
blir vid den föreställning, som Comédie
Francaise ämnar gifva till förmån för
resandet af en staty af Alexandre
Dumas fils.

*L
— Adelaide Ristorikommer att till

teater-afdelningen iårets nationella ut-

Sfären, hvilken är tillökadmed nya och eleganta d

>kt arbete. Pris för visitkortsfotografu, Fmk 6 p:

esö:Et! JBesöls.!

Hennes saluhallar
Alexandersgatan 19

— Hagasundsgatan 2.
Subbassementvåningen. Hufvudingang från Hagasundsg.

Försälning at alla slagrs matvaror, frukter, konserver m. m
till moderata priser

10 e. m. e. m. Sön-Saluhallarna öppna: Helgfria dagar 7 f
dagar 7— 9 f. m. och 6— lo e. m.

Järnsängsfabriken,
EndaSpecialfabrikiFinlandför

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG

S.! Fullständiggaranti.

*t^*a^»i^,»i

FLOR
(från Paris)

300 olika mönster från 50 penni.

Konrad Björkegren
Hennes' hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

Damhattar
Barnhattar

Största,urval JBilliffa.pris

hos

Konrad Björkegren
Hennes' hus

Gr.F.Stockmanns Velociped-depot.

Velocipeddelar o
tillbehör istort

Quadrant"
Diirkopp"

äC urval!

E3| Egen reparations=
ffl värkstad.

♥¥**¥¥#*?♥*#¥?? ¥#*#*#*##♥♥*♥**

ställning iTurin sända sin högst märk-
värdiga samling egenhändiga bref från
skalder, författare, statsmän o. s. v.,
en dyrbar kollektioni flera band, samt
hennes egen Dagbok från Paris", en
enstaka del af en samling album i40
band, innehållande recensioner, illustra-
tioner m. m. hänförande sig tillkonst-
närmnan

— Å Stadttheater i Brunn har
det nya lustspelet Die Burgermeister-
wahl" af M. Burkhard med framgång
gått öfver scenen

— Den nya operan nDer Strike
der Schmiede" af M.T.Beer, libretton
af Victor Leon, har med tämligenlyck-
lig framgång uppförts å Stadttheater i
Köningsberg.

—
Inbrottsstöldhos Moser. Från

Grörlitz skrifver Berliner Tageblatts
korrespondent: Hofrådet Gustav v.
Mosers skaldehem vid Moltkestrasse
har nyligen varit utsatt för ett egen-
domligt missöde. Medan den berömde
lustspelsförfattareniallsköns lugn be-
fann sig på sin stamlokal, Hotel zum
Strauss, och äfven hans betjänt var
borta föröfvades ielfte timman ett veri-
tabelt inbrott. Då nämligen vid sagda
tid betjänten skyndade hem, var det
honom icke möjligt, oaktadt han hade
portnyckel med sig, att öppna porten,
ty denna tyktes vara barrikeradinifrån.
Slutligen lyckades det honom komma
in ihuset och ihofrådets våning, där
han fann allt kastadt huller om buller.
Särskildt illa åtgånget var författarens
skrifbord, på hvilket stod ett stort skrin
med fotografier, som inbrottstjufven
strött omkring sig irummet. Synbar-

ligen med ett stämjärn hade två lådor
blitvit uppbrutna och en tredje starkt
skadad. Men spetsbofven tog till flyk-
ten, innan han ännu hunnit tillegna sig
något, då han hörde någon komma in
i rummet, genom fönstret till ett åt
gårdssidan liggande kabinett. Då för-
fattaren till de många skrattretande
lustspelen af betjänten underrättades
om det passerade, lät han icke alls
störa sig isitt lugn, fortsatte att spela
sin whist och svarade betjänten, då
han fick höra detaljerna: Min son,
gör dig inga bekymmer, mina pangar
har jag på mig och det är nog".

—
Å hofteatern iOldenburg rönte

treaktskådespelet Die LeutevonStrand-
vog" (Strandbyfolk) af Holger Drach-
mann, i tysk bearbetning af dr H.
Zschalig, god framgång.

—
Kautzkys nya balett Der

Schönheitsmarkt" har medgod fram-
gång uppförts å k. teaterniWiesba-
den.

-«""►-

3
■■i"

<
cd
13
(Ii
TT
05
"O
ca"■

oo

O:
3

CD

C

3
(Q
C/>
3.->
fi>

il—
O"

O= O

£■*
■ Q.

CD
-j

U)'
3
3
(Q
(Ii
i

oo

lekorationsföremåloch apparater, är därförei Eric Sundström.
ir. dussin Fabiansgatan 27

TT " ' j Med ånga ocli massage rengöres huden från
iIVQIuIIISK pormaskar, finnar, frassel etc,hvarigenomhudenstär-

JyiuilAUU
-

kes och uppfriskas. (Amerikansk metod),

JULIUS SJÖGREN g
Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

IYlle- och trikotvaruaffär, 8
« Välsorteradt lager. Billiga priser. £

Claes # Fiendes
Starka och pålitliga

Pil=velocipeder
äfvensom

Waverley
eleganta och lättlöpande dame- och herrve-
locipeder samt alla sorters velocipedtill-
helkor och reservdelar

Mikaelsgatan 2. Tel. 1332.
Th. Neovius.

Ständigt lager af färdiga
BARIKLADEB.

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2,

K. F. Larsson,

C. E. LINDGREN's
Borst- cft? PenselfatariöL

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

[önta tillvärkningariparti och mi-
>rsäljare erhålla högrabatt. Order

Rekommenderar sina prisbe]
nut till billigaste priser. Återft
från landsorten expedieras pron

C E. L MDGREN.

Ansiktsbehandling
Bodega jfindaluzaStörsta urval

JV:o 28 Unionsffatan JV.-o 28.lirlasiaror Servering af uteslutande äkta natur-
viner,frukter,läskdryckerm.m.billiga priser

iSKya glasmagasinet
3. Mikaelsgatan 3.

OBS: vid Sidorowska afPären

Hulda Lindfors

In </>■</>

Helaingrors^Beregätan 10

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

Telefon83.

Ledig annonsplats

C7O
X

r< >

P3

t=3
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

ifl ■'I flesProprietaires Vinicole fle Copac,i
lä Sk II 1 J. O. Monnet & C:o (f. d. Salignac & C:o) ö|
J_|JJ HbH JMM.■ siCoffnac. — :

J Kommanditbolag, grundadt år 1838 med ett aktiekapital JTI
ra I I af 4,000,000 francs.

Ii
tu B g£°' itfe aoj-

s i":

1:11
F *
r a

1 OII w

Hl Franska Lifförsäkringsbolaget gny

iLURBA IN E, %
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

i® Garantifonden: 98 miljoner Frcs. @j^
flgi Bolaget meddelarfördelaktiga'försak- £gj\

ringar af alla slag. Genom samarbetemed jSz!
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- fä!})

(SÉ baine et la Seine beviljas de försäkradevid jgjj)jg[ 3jukdom och olycksfall särskilda förmåner, J^(jSp hvilka fullkomligt säkerställa såväldenför-
(Jg| säkrade och hans familj, som ock de per- ig)j

söner, med hvilka han stär iaffärsförbin- jj?(j§p delse för den oundvikliga förlust, som en IgS!)
(fg| sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- ojj\;?nf ler enolyckshändelsemedföra. Bolaget efter- Ja?(i^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
(AS) premierna för hela sjukdomstiden och utbe- Gm\
;jm[ talar 8/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot- g£!(jJS? lig och resten vid dödsfall. %&)

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro
därför särskildt att rekommendera för her- äj;(jjäp rar affårsinän, då det gäller att säkerställa *0)
större affärsföretag genom lifförsäkring, 0h;«? emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- J5?(^p samma störingar svårare sjukdomsfall all-

(^ tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- 0^//ré, Ses'00^1förlagsman stora förluster.
()JSp För dessaväsentliga fördelarerfordras Ög)-^ icke några extra premier utan endast att gg)v*lf den försäkradeafstår från den årliga vinst- Sg'
ijssp andelen. . «'/

ffåk Greneralagenturen:Helsingfors,. Mikaelsg 1. oij

S @arIvon cfänorring. @

21
53m
mBBBH

OBS.! Skyddsmärken: Guldmedalj och en salamander på fat, kapsyl och kork.
OBS.! Härvarande lager bestående af öfver 22,000 hectos garanterad ren, ospritad drufkonjak af äldre och nyare årgångar,

Finnes hos de förnämsta vinhandare

BHBHBB mmmMmfflBffl BfflBfflBfflBfflBfflBfflmBB mB3BfflmB!3BfflBfflBfflMBfflBH
-or %

J. C, M.EXMONTAN
diner <& Spirituösa.

Columbus- velocipederna
smäckra,

sinnrikt konstruerade
starka,

lätta,
lättlöpande samt af första
klassens velocipeder

de enda
hvilka ett billigt pris och god vara äro förenade.

Columbus' goda egenskaper:
Mästerskapet förFinland år1897
togs just på en n̂Columbus",

Detta års illustreradekatalogharutkommitoch
sändes gratis. BHfe*'

Ageater antagas öfver hela landet å orter där
vi ej[förut äro representerade.

Observara noga
briksinärke

Finska Velociaffären,
Helsingfors, V. Henriksg. 16

M1© LM
Innehaivarc:E. Nyberg. Ledig annonsplats.

för munnens, näsans o. hudens vård:

äro

vidstående fa-

gKoiigl. Karolinska Institutets g
g BaMmologisl&JakatoÉE g

På begäran af Tandläkaren Herr A f%
3T Lenhardtson har jagundersöktett afhonom \£{"/ sammansatt munvatten, kalladt
Ä Albin Lenhardtsons Q
G STOMATOL S
f»j och får häröfver afgifva följande intyg. g?!

!" Lösningen äropalfärgad och till reak- tf%
HT tionen svagt alkalisk. 3T
QJ 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen Q
#Ä icfee giftigt. Q3T 3. Den förhindrarunder en tidafminst \f€*/ 34 timmar syrebildningimjölk. Q

4. den värkar upphörandeeller högst Ä
af väsentligt hämmande af förruttnelse- af
Q 5. Den dödar kolerabakterier på */g QST minut samt tyfoidfeberns,difterins och Yr
f»l rnsfeberns bakterie på omkring 1 minut,
■L Ö Den dödar 'Utspädd med '4 delar Ä

kolerabakterierpä mindre än 1mi- \£Inut,rosfeberns och difterins bakteriepåmin- Q
3C på 3 minuter. 2H
V^ Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet v£sålunda eger förmågaatt upphäfva syrebildning och för-
U# ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- \J
D domsbildandebakterier,somdärstädeskunna förekomma, f*imåste Jag på det högsta hos allmänheten förorda \J

dess bruk.
i£J Att det samma äfvensom yttremedel imånga hän-

seende böräga envidsträckt användningframgår osökt
\U af dess ofvan anförda starkt bakteriedödandevärkan. V/
Q Stockholm, den 6 April 1895. Q

Med. Dr.,Docent ibakteriologividKarolinska Institutet.
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q JELöIaL.Brefpapper Ang. Liv. Eartwa! K. A. DAHLIN
DROGHANDEL, Sadu a 20 p:r

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

Mineralvattenfabrik Skilnaden 15—17. Elvira a 15 p:i.
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och Helsingfors, Aloiindorsg. 26. Glogatan 4.

Reine de Hol-Telefon 169,
olinierade. Fönstervadd.

Fönsterkitt. lande a 15p:i

Q)52 Alexandersgatan 52 hos
Tillverkningen står

under kontroll af filo
sofie doktor Hj.Modeen.

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS, PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat15.

Lohses parfymer.
Heleolin (Råttgift)

Viol tyål m. m.Helsingfors t> ReinckeJac
"mi

*

■ ■

HOTEL KAMP.
OS Onsdagen den 6 April 1898 1Torsdagen den 7 April 1898.

m>-
:O program: program:5 31

1. Rudi, Marsch Sohwarz,
o
I2. Guadrille avs BVogelhändler Zeller.

3. Rose-Mousse, Entree-act Bosc Ingen Konsert.
■ ef-* «vg ■fiSiSr

7/- r-;Messersohmidt4, Figaro, Walzer
5. Babillage Gillet.
6. Paraprase über die Loreley Neswa.iba,

7. Ouverture zu Oberon' Weber
Lineke8. Venus steig hernieder

9. Wiener Lieblinge, Potpourri Schwarz,

10. Die Schmiede im Walde, Idyll . . Michaelis
11. Fantasie avs Hänsel & Grethel". Humperdinck
12. Toros, Marsch Komzak. ener Damorkestern J. C. Schwarz.

H:fors 1898, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri


