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Herr Willy Burmester

(Se omstående sida.)

O"H» <W V Fotograf SUNDSTKOMS annonsJ*® ESP«» å andra och tredje sidorna.

SKÅNE", Brand- & Lifförsäkripgsaktiebolag:
Alla dagar Hdtel Kamp AftonkonsertMiddagskonsert

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

STAHLBERG9s JLTEZ.IER.
Jacob £jungqwsts fotografiska Jftelier

JHexanclersg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)J.H.Wiekels
YIIHÅIBEL

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

99

Utför omsorgsfullt ocb till billigapriser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

AXA LINDHOLMHilda Lönngrens
saaiaaåsiaii

Kaserngatan U":o 26
förfärdigar af resp. kunders egna tyger såväl enkla Alexandersgatan 7. T. 638som elegantaste—= Damklädningar.=-

Modernt och omsorgsfullt arbete garanteras, OBS.! Enda specialaffär.

MA.GA.SIN UU NORU.
Albion Lampmagasinet G. Tahfs

Ylle & Tricotvaruaffär Viner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.N. Esplanadg. 37. Telef. 1727,■Kijdman.
Storsl^specÉaßaffae 1

Unionsgatan 17
Yälsorteradt lager, billiga priser.

Hufvuddepot af Dr Lahmanns
underkläder.

Juho Wirtanensiör Lampor,Glas, Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro- SKOAFFÄR.

leum & Benzin. Ensamförsäljn. af Jouvins . &
C:o's i Grenoble världsberömda
handskar.

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

(} T* YfcY~IR"WWTIÅTrTTi Fotografisk Atelier.\J% JL " MÅ AVJIÅI AJäX.ÄJL JLJ Porträtter imrtkortsformat å 6 mk, pr duss,

Alton Lamppumakasiini
Omistaja

Victor Radman.
Suurin erilyis liike

Lamppuja, Lasia, Forsliinia,Nik-
keli-tavaroita & Knvapatsaita, La-

stenvauniija, Petroleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttainJa vähittåin.

N. Esplanadg. 31'Catanis hus.)
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 2 Mars kl. 7 e. m

Med benäget biträde af Filharmoniska Sällskapets orkester
Förs:te gången:

Kung Christian11.
Historiskt skådespeli5 akter, indeladei9 tablåer, af

Adolf Paul. Musiken komponerad af Jean Sibelius.
Personerna:

Christian IIaf Oldenburg, Dan-
marks, Sveriges och Norges
konung Hr Lindroth.

Marsk Mogens G.iö . . .) ("Hr Mslmströ
Riddar Henrik Gjö . . ■ g.&, Hr Fröberg.
Torben Oxe,slottshöfdingå ( 8 g i

Köpenhamns slott . .1Bg. jHr Hansson.
Jens Andersson Beldenak, ö

°
biskop iOdense . . .j |Hr Oberg.

Dr DidrikSlaghök,konungens för-
trogne, sedermera erkebiskop
iLtind Hr Castegre

Konungens hcfnarr " I^^Kégo^B
Hans Piiaborg^TorbenOxe^skr^^^^^^H^^^^B

Hr Precht.
Hr Öberg.
Hr Lindh.
Hr Svensson,

Hr Kahlson.
Hr Precht.
Hr Franck.
Hr Lindh.
Frk. Bock.

Fru Bränder

I 11111111(1111 I 1 11 iiiMMMMMMMMMMMMMMMj
En gråbrödramunk H
En officer . . . .H
Första bonden. . .H
Andra bonden. . .B
Tredje bonden. . .H
Fjärde bonden. .I
Drottning Elisabeth
Siegbrit Willimi-:. 11oTHimUkbor^Hgalfru H
Dyveke,hennes dotter,konungeiiifl^H^H^H^BJ

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

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

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

»OEBlill A" lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer." " Generalagentur förFinland, Hagasandsgatan 9,.

oaramSladet
Tidning för Helsingfors

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

Viner & Spirituösa
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredagbilligapriser.

N:o 78 Onsdagen den 2 Mars

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

innehafvare

Viktor

Äkta

Skrädderi-Etablissement
Östra Henriksg. N:o 1.

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

Prisen beräknas billiga.

1898.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Maalisk. 2 p:nä 1898
Kan.sanxiäytä.xit'6 alennetuxlla,

h.innoilla.

SYLVI.
4-näytöksinen näytelmä. Kirj. Minna Canth.

Henki1 ö t

Aksel Vahl, notario Axel Ahlberg,
Sylvi, hanen vaimonsa Olga Poppius

Knut WeckmanViktor Hoving, arkitehti
Alma Hoving, hanen sisarensa Maria Eängman,

Sirkka Hertzberg,Karin Löfberg,16 Sylvin entisiä
Anni Vidgren } ,

koulutoveria
Elin Grönkvist J

Olga Salo.
Helmi Talas,

Rouva Hake, naisvankienhoitaja Mimmi Leino,

Vankilan tirehtööri Emil Falck

Sandell, metsäherra lisakki Lattu

Harlin, varatuomari Adolf Lindfors.
Tuneberg, lääkäri BeDJamin Leino,

Idestam, luutnantti Pietari Alpo
Brun, tullinhoitaja Taavi Pesoneh
Mari, palvelustyttö

Ovet avataan kilo 7. Näytäntö alkaa k:lo \.,8
ja loppuu k:lo Vs 'I-

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

från kl. 8 e. m.

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

Lager af fina äkta
Viner, Cognac, L/körer & Rom,

Grönqvistska stenh Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat. 43

Specialité: CRAVATTER.



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4.
Brudslöjor

kransar, band, spetsar, sidentyger
och plyscher i störstaurval 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. Afven för afhämtning.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

<=>
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3 Största och bäst sorterade K
lager af %"

ISkidor, i
Skidstafvar, Skidremmar, Skid- £
bindningar, Gummi- och Renskinns- F
plattor till skidornas fotställen, fe

3 Skidpolityr, Läder- och Renskinns- E
3 pjäksor, Sparkstöttingarm. fl. vin- t
3 tersportartiklar. t

fiWBT 4,400 par skidor sål- t
"3 des senaste vinter. t

g Brandt & Blomberg.|
3 Helsingfors, Mikaelsgatan 19. fe

Telefon 20 17. &

Filharmoniska Sällskapet.

"populära konserten
Torsdagen den 3 Mars kl, J/a 8 e. m.

Societetshuset

Program
Ouverture till op. Le roi la dit" Delibes,

Bajader dans ur op. Feramors" Rubin^tein
Marionett-sorgmarsch Gounod
Vårsång Sibelius,

BADINRÄTTNINGEnnaOuverture till op. rKleopatra"
Konsert för violoncell Lalo, Wladimirsgatan 32. Telefon 197

Prélude — Allegro maestoso
Intermezzo. Allegro vivace. J. W. Engberg

(Hr Georg Schneevoigt.)
Förspeltillop. nLohengrin(aktlll) Wagner,

Restaurant €ataniPaus
Intågsmarsch ur op. Boabdil" . Moszkowdki,

Intermezzo smionioo Mascagni
La chasse internale

*»s&■s rekommenderar ««««<"

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

Kölling,

Obs.! Under solistens föredrag ingen servering Ostende ostron inkomma bvarje vecka!

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

HA 3131 OND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos DenCarl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien som
afskyrHagelstams konsthandel.

(Privatbankens hus)
smällande dörrar eller förargas

N. Esplanadgatan19
åt att dörrar ej hållas stängda,

Briljant exposition kan kan återvinnasinnesro genom

att låta uppsätta dörrslutaren

Parisiska Affischer Eclipse", som levereras -af
för rumdekoration.!

Nytt vackert lager! Ytterst billiga;priser,
% Helsingfors Rullgardinsfabrik M
** Telefon 1581. \fII

#
fil

Hagelstams bokhandel
Tidskrifter för 1898.

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
Willy Burmester.

WUly Burmester är född i Hamburg
d. 16 mars 1869, tillhörande en musi-
kerfamilj. Gossens musikaliska talang,
särdeles hans förkärlek för violinen,
röjde sig tidigt, så att fadren redan dä
han var fyra år börjadegifva honom
undervisning. Tre år därefter skördade
han som »underbarn" stor- framgång
med ett par violinkonserter af Beriot
och Rohde. Fadern lät emellertidicke
förleda sig att skörda vinst af denna
sällsynta talang och betraktade fram-
gången endast som en sporre till vi-
dare utveckling. Vid tio års ålder
kunde han redan framträda med Men-
delssohns violinkonsert, och hans ut-
märkta anlag för virtuosspel förlänade
honom binamnet nden lille Pagamni".
Nu ansåg man tiden inne att söka en
första rangens lärare för gossen och
fadren begaf sig sålunda med honom
till mästaren Joachim, som då han fick
höra honom spela Spohrs nionde kon-
sert, fattade så stort intresse för den
unge konstnären, att han, såsom iedare
af den kungl. musikhögskolan, genast
introducerade honom idenna och upp-
tog honom bland sina speciela elever.

Med Paganinidrömmar,som ständigt
föresväfvade vår unge virtuos, var det
nu förbi, ty studierna hade att röra
sig på solidare banor. Då Burmester
16 år gammal lämnade högskolan förde
honom åtskilliga engagements tillRyss-
land, Portugal etc. Ingenstädes ville
det emellertid lyckas honom att vinna
något större erkännande, icke häller i
Berlin, där han 1891 gaf en större
konsert. Då fördes han af omständig-
heterna till Finland och här se vi ho-
nom bosatt i ett par år, under hvilka
han med stor flit arbetadepå sin konst-
närligafullkomning. Snart blefvo vyerna
i vår hufvudstad konstnären dock för
trånga och han längtade ut efterrikare
lagrar än här kunde skördas och är
det egentligen efter hans konsertiBer-
lin för tre år sedan, som man kan da-
tera det stora världsrykte han vnnnit
ej blott iTyskland utan äfven annor-
städes, förnämligastiEngland.

Då herr Burmester så länge tillhört
vår hufvudstad, hoppas vi att han åter
skall känna sig hemmastadd och helsa
honom välkommen hit såsom en konst-
när, hvilken vi nästan kunna räkna
bland de våra.

Från Stockholms teatrar
XXIV,

Byggmästare Lundbergs teater.
Det går ryktenistaden om att bygg-

mä-tare LundbergsombyggandeafSvea-
salen till teater skulle blien snar värk-
lighet, oaktadt hans byggnadsplan, som
allbekant är, icke vunnit myndigheter-
nas gillande.

Saken lär förhålla sig så, att om
byggmästaren gör vissa modifikationer
isin plan, så torde den komma att få
förvärkligas. De viktigaste af förän-
dringarna skulle vara Sveateaterns slo-
pande och omdanandetillkapprum samt
öppnandeaf en genomfart mellanHamn-
gatan och Smålandsgatan.

Byggmästaren iakttager emellertid
ännu förtegenhet, om hur han ämnar
göra.

Handlar han med snabbhet och be-
slutsamhet, torde det inte varaomöjligt
att han kan bli hyresvärd åt Dramati-
ska teatern, hvars nuvarande lokal är
sådan, att myndigheterna knappast
längre torde kunna bära ansvaret för
de^ss användning,

Direktör Fredriksson
Direktör Fredriksson vidDramatiska

teatern äridenunga tidskriftenVariä"
afbildad, sittande isitt eleganta arbets-
rum. Till bilden följer en text, så här-
ligt komisk, att sannolikt icke mot-
stycke funnits i literaturen sedan Ba-
gers och Sesemans dagar.

Med lyrisk flykt skildrar författaren
den celebre direktören tum för tum:,,Nattrocken smyger sig smekande
kring hans evigt unga figur. Lockarna
falla ifriserad fullkomlighet kring tin-
ningarne. Den sardoniskt leende mun-
nen sprider sitt ironiska sken öfverin-
teriören!"

Sedan skildras de fladdrande hän-
dernaI', den melodiskt böjdaryggenI',
de lätta,lätta spänstiga fötterna''. Däref-
ter kommer ordningen till möblernai
rummet, bl. a. de svällande divaner,
där vid spirituella replikers fall kon-
stens gordiska knutar afhuggas'1.

Nu måste vi citera mera, utförligt!
Den outtröttlige direktören sitter

här till framemot kl. half 2, då han
iförd världsmannens elegans styr sin
lekande gång till landets främsta scen.
Sedan han en stund sett till de sina
bakom kulisserna, håller lian sin all-
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som finnes är

BODEGA ESPANOIA
Helsingfors.

Försäljningipartioch minutaf endastäktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45. Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

OIöJS!XjOlscciXorxiloy-tot.

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29,

Telefon No 750.

SPIRITUÖSA och VINER
såvälpå flaskor som litervis från fat.

i:sta Klass

8

Eric Sundströms Fabiansgatan 27, hörnetaf NorraEsplanadgatan,isamma hui som Nordiska Bosättningsmagai

tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgå ärade kunder i deras fordringar på ett första klassen!Fotogra/iatetier.



AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i fans 18öy.
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Herrar Akademici
Ob ii.!

IStudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

RESTAURAVTIfIf*'Kaserngatan
"Jtt jra&

Fullständig restauration! waIÖl på seidlar Varma portionerm. m ffi^B
E. lranoff'.

J. NEU H 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
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland for

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50,

L REHNBERGEM
ÖB S.! Fullständiggaranti.

yiftifcftM^fciifcrftt

Försumma ej
att annonsera i

JrosraWileT
så länge några lediga

annonsplatser ännu

återstå.

WfWfWIWf

t JULIUS SJÖGREN |
*< Mikaelsgatan 4, Centrals hus. >** Ylle- ocli trikotvaruaffäi\ »
5< Välsorteradt lager. Billiga priser. >»

*WT 1f

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

TH. NEOVIUS,
Mikaelsgatan N:o 2

Telefon 1332

Ständigt lager af färdiga
BABIKLADEB.

Beställningar emottages,
Nya Barngarderoben

2 Mikaelsgatan 2
K. F. Larsson.

C. E. LINDGREN's
Borst- c*3 I^onselfValox-ils.

Rödbergsgatan9. BUTIK Alexandersgatan46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta tillvårkningar iparti och mi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhållahögrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

C E. LINDGREN.

3
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Märkning
Swift"och alla sorters tapisseri-

arbeten utföras af
Sally Wredenberg

Lilla Robertsgatan1, 1tr. upp
m. flSpecialite;

Guldbroderi.

&am6réni
ESPLAIAD-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.

manna mottagning] utanför Dramatens
portar. Hvem känner icke den ståtliga
gestalten, som härhvarje dag står ataty
och drager allt intresse från den stak-
kars Karl XII?

Teatern har också skötts mycket
ekonomiskt, på senare tid ovanligt
konstnärligt.

Fredrikssons egen kons: beundra
alla, till och medhans medtäflare. Han
spelar, som om han vore löddiden
frack han bär".

,,Efter att på kvällen ha spelat på
scenen eller — vid premiére då han
ej står på affischen — idirektörslo-
gen, där han, sedan Hans Maj:t mot-
tagit en mönstergill bugning, följer
pjesen med nervösa dallringar af krop-
pen, som måleriskt afteckna sig mot
logens mörkröda fond — efter att
ha superat hos sin vän, direktörJo-
hansson på Rydberg, samt slutligen
efter att ännu en stund ha spelat i
kaféet

—
återvänderhan tillsin vackra

ungkarlsvåning. Och där söker denne
Thalias son sin hvila vid lagerkransam-
es doft.1

'
Är det inte förtjusande? H. N.

«<"►

Ett och annat.
Frän bladet. Under ett tillfälligt be-

sök iChester höll Handel några repe-
titionermeddärvarande kyrkokör.Bland
koristerna var en boktryckare, och i
en kör ur wMessias" sjöng denne upp-
repade gånger orätt, hvaröfver Handel
till slut blef ursinnig. Först grälade
han på åtskilliga språk, tillslut utbrast
han på sin dåliga engelska: „Du skurk!— sade, du icke att du kunde sjunga
från bladet?"

—
nJo herre", svarade

boktryckaren, det kan jag också men
icke strax första gången."

En god libretto hade sir Arthur Sul-
livan samtalsvis förklaratsigviljakomma
öfver och tänkte på att föranstalta en
pristäflan om en sådan. Yttrandet blef
kändt, och tre dagar efteråt hade rMi-
kadons" komponist 280 opera- och ope-
rett-texter liggande på sitt bord,hvilka
alldeles förtogo honom lusten att ställa
till med någon täflan.

Prins Poniatowsky, en amatörkompo-
nist på Rossinis tid, hade ingen högre
önskan än att en gång fä ett af sina

värk uppfördt pä Paris-operan. Han
tiggde och bad därom, och en dagkom
han till Rossini med två små operor
för att hörahvilken Rossini ansåg bäst.
Han satte sig ned och speladeden ena
för macstron. Rossini hörde på med
tilltagande förfäran och sade därpå:
Min bäste vän, lämna in den andra
operan, ty den måste vara bättre än
denna!"

Anton Bruckner, den utmärkte öster-
rikiske tonsättaren (död1896), var som
människa ytterst naiv och barnslig.
Då han för några år sedan komupp på
audiens till kejsar Frans Josef för att
tacka denne för en orden, frågade kej-
saren vid audiensens slut:— Ar det Eågot annat, som jagkan
göra för er käre Bruckner?— Ack ja, svarade Bruokner, jag
skulle bli ers majestät ytterst förbun-
den, om ni ville fälla ett godt ord för
mig hoä Edvard Hanslick. Han var
så riktigt stygg emot mig isenaste
numret af Neue Freie Presse!

Verdi som landtbrukare. Från Pia-
cenza berättar man att den 83-årige
Verdi en dag isomras kl. 5 på mor-

gon var synlig där på torgdagen, och
hade med sig ifrån sitt landtgodsnågra
får, som han skulle sälja. Den be-
römde komponisten skulle istället köpa
hornboskap, frösorter och skidfrukter,
hvarföre han hela dagen var omsvär-
mad af bönder och agenter. Kl. 6på
aftonen begaf han sig sedan med hela
sällskapet till värdshuset och lät där
nppduka en ståtlig supé.

■«"«►

Notiser.—
Wien. „Operabalen", är nam-

net på en ny 3-akts-operett som nyli-
gen uppfördes å Thenter an der Wien
och vid premieren gjorde ovanligt stor
lycka. Texten är bearbetad efter Hen-
nequin och Dalacours lustiga fars vDe
röda fruarna". Musiken är komponerad
af Richard Heuberger, bekant musiker
och kritiker iWien. Hvad musiken an-
går får den mycketberöm, till och med
af den stränge d:r Edv. Hanslick, som
bl. a. säger att „Heuberger fullständigt
uppnått sitt mål, idet han strängt hållit
sig inom gränserna för en äkta Wien-
operett".
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:åren, h
'kt arbete. Pris för visitkortsfotografu, Frak 6 pr. dussin

ivilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremåloch apparater, är därförei

♥♥»♥♥#w»Wc«W c«
<*" -g*' »tocfexnazixis yelociged-depot.

W<M^^^###

Velocipeddelar o
tillbehör istort

Quadrant" urval!
Diirkopp" Egen reparations-

värkstad.

♥s#*s»***s*#*' $$$«,***s#**s#s*;

Hulda Lindfors

W
O

Helsingfors, Berggatan 10.

TT__J-_j_u. Med ånga och massage rengöres huden frånflVliIHlimj\ pormaskar, finnar, frasseletc, hvarigenomhuden stär-""■J yluuluu
-

kes och uppfriskas. (Amerikansk metod),
AGNES JOHANNSENMl mg N. Esplanadsg. 27, 1 tr. upp,

Telefon 83.
nsL

Största urval

Glasvaror Bodega Åndaluza
billiga priser

N:o 28 Unionsgatan N:o 28%3lya glasmagasinet Servering af uteslutande äkta
3. Mikaelsgatan 3.

OBS: vidSidomwska affären Naturviner, Frukter,
Läskdrycker m.OOTST A"O iIITTP^QTW

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.

m.



öl
Zo

€CZ.

o<

fa öOo
o,is
CO s " 5*

w "dl
<-

L-
13 *
!O å
v) S

Vi

EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.W:m
kT'«E3$mmMMSffilSllffiSl

il 1tProifflrå Vinicole itCopac, E3
18J. G. Monnet & C:o (f. Salignac & C:o)

Få

iCong-ac Sr!raKommanditbolag, grundadt år 1838 med ett aktiekapital
af 4,000,000 francs. fflm BHm Skyddsmärken Guldmedalj och en salamander på fat, kapsyl och korkOBS.!

BBI OBS.! Härvarande lager bestående af öfver 22,000 hectos garanterad ren, ospritad drufkonjak af äldre och nyare årgångar
Finnes hos de förnämsta vinhandare. m

BBBffl
i

z

program-cfålaåef"
gas för längre tid.

fifta IHvarJe annonsör får sig fiL fUUb.. tidningen hemsand */<«"■.

' —
£

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

Försumma ej att nsionsera så Säsige
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbulik
och genom kolportörer

i^***»'¥****'#****^#*'if**'*****^*'**|^

J. C. IYLEXMONTÅN
33© M © IL66

Innehaivarc: E.Kryberg.

diner é Spirituösa. för munnens, näsans o. hudens vård.

gKongl. Karolinsk Institutets g
C 5Rfilffprinlfiffivdi IsnörsfftriiiTii

På begäran af Tandläkaren Herr Ä! |JJä^"ljenhardtson har jagundersöktettaf honom 3K
ammansatt munvatten, kalladt CEj

ra hardtsons CT

#5k är opalmrgad och till reak- |7%jS£ tionen svagt alkalisk. jg'
%# 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen %j$
f?% icke giftigt. (Q
3T 3. Den förhindrar under entid afminst 3?
GJ 2é tim/mar syrebildning imjölk. ©
f\ i. den värkar upphörande ellerhögst g?JJs£ väsentligt hämmande af förruttnelse- 2f

prosesser. %J#
5. Den dödar kolerahaltterier pål/s tf^jäf minut samt tyfoidfeberns, difterins och 2Éf© rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, GJ

rfÄ 6 Den dödar utspädd med 2 delar Ä
sf vatten kolerabakterier j)å mindre än 1mi-
\^ nut, rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin- §2J
£& dreän 2 minuter samt tyfoidfebernsbakterie Q2k på 3 minuter.
%HJ> Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet %J#

sålunda eger förmågaatt upphäfva syrebildning och för- rfj^%f ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- VJ
■^ domsbildande bakterier, som därstädeskunna förekomma, Affi.%&) måste jag på det högsta hos allmänheten förorda \£
%£$ Att det samma älvensom yttre medel imångahän- *ö»
/*"V seende böräga en vidsträckt användning framgårosökt
%ZJ? af dess ofvan anfördastarkt bakteriedödande värkan. %&'
Ä^ Stockholm, den 6 April 1895.

© is% i^iåiiEi ©
Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet.
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((fe Franska Lifförsäkringsbolaget

# I 'UDD A INF I
Aktiekapital: 12 miljoner Prcs. f|)

H Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gg)
Ka Bolaget meddelar fördelaktigatförsäk-ggjJs? ringar af alla slag. Genom samarbetemed ]||_*!§? sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Dr-
(BS| baine et la Seine beviljas de försäkradevid jgftj

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, \^hvilka fullkomligt säkerställa såväldeu för-
(^ säkrade och lians familj, som ock de per- ggY
;§| söner, med hyilka han slår i affärsförbin-

delse för den oundvikliga förlust, som en
!Ä§| sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- &h;mf ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter-

skänker nämligen, såsom allmänt bekant,

<^i premierna för hela sjukdomstiden och utbe- 0)j
taiar 8/iaf kapitalet,' om sjukdomen är obot- g*.*5^ lig och resten vid dödsfall.

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro
därför särskildt att rekommendera för her- ä<

IjS» rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
Ä större affärsföretag genom lifförsäkring, 0h

emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- g*.(^ samma störingar svårare sjukdomsfall all-
(M tid med1öra och hvilka ofta nog bringa bor- 0h;?§? ges- och förlagsman stora förluster. ajd(jssp För dessaväsentliga fördelarerfordras §5^
iSÉ ic^e n%ra extra premier utan endast att &h
'^jrt den försäkradeafstår från den årliga vinst- S£

»S^* andelen. , l^L(jg| Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. |gg)
@ Qarlvon éfinorrincj. j

Annonsera

B^fflHfflffl^SHfflfflfflra^^ffl^ffl^Ä

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

Cä-a^iatis. {
-

Ledig annonsplats,

5— "a

:o.öis_
a FFedr, Edv. Ekberg.Brefpapper Avg. Loitv. Hartwall. K. A. DAHLIN

DROGHANDEL, Sadu å 20 p:r
Mineralvattenfabrik Skilnaden 15—17. Elvira a 15 p:i.

rikhaltigaste lager al ut-
ländska och inhemska
sorter, linieradeoch

GIogatan 4.Helsingfors, tleimimg. 25. Bageri&Konditori. Reine de Hol-Telefon 169, Fönstervadd.
Fönsterkitt.olinierade, lande a 15 p:i. fe52 Alexandersgatan 52

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

hosFirm&trjck utföres lilligt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat 15.

LohgfS parfymer.
Heleolin (Kåttgift)

Viol tvålm. in.Helsingfors b Remeke£© Jae
vam

a ■

°£ HOTEL KAMP.z-
Onsdagen den 2 Mars 1898 Torsdagen den 3 Mars 1898 I"program: program:2

=
Weinberger.Ulanen-Marsch

Chnesisolie Gavotte Strobl

■gå

Volkslieder, Marsch Eosenkranz
Ouverture zu Don Juan" Mozart Quadrille avs Vogelhändler" Zeller

4. Mein Lebenslauf ist Lieb & Lust, Menuett Mosart.
StraussWalzer Ouverture zu Dame" Suppe.
Handel5. Largo Nordlicht-Walzer Millöcker
Lumbve.6. Traumbilder Fantasie Paraphrase iiber die Neswadba

Ziehrer7. Wipner Biirger, Walzer Fantasie avs Hugenotten" Meverbeer
8. Koschatlieder, Potpourri Seidenglanz Serenade espagnol Metra

ISFamyslows9. Kuba Jurek, Polka Souffle dlvresse, Impromptu Farigoul.
Gillet.10. Loin du bal. Intermezzo Luba, Polka russe Gauwin
Komzak11. Wiener Volksmusik, Potpourri Kunstlerreise, Potpourri Schwarz.

Vi. Tingeling, Marsch Teich Wiener Damorkestern J. C. Schw Toros-Marsch Erditi

Hrfors 1898, HuvudstadsbladetsNya Tryckeri


