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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 14 Maj 1897.

kl. 8 e. ni

Tredje gästuppträdandet af

%J'farr (Blaf <3*oulson
från Kungl Teatern i Köpenhamn

För tredje (I7:de) gången

EN SKANDAL.
Skådespeli4 akter af Otto Benzon. Fri öfversättuing

af Oskar Wijkander,

PEESONEENA

. FruBränder
/Hr Wetzer.
\Frk Paldani.

Klaisrurtut (J. W. ilansen,köpmänöclÄ
fabriksägare, riddare ;UMDjums^B
brogen

Etatsmriinnan I;:,;;::, n',1::;:1;, ; **»
Poul Hansen läkare,EtatsriUletssoui^^^H^H^Hförstagiftet Hr SwedbergM
von Alinskjold, kammarjunkare . .HrLindrothTH
Karen Wahl Tru Eiégo. H
Peter, betient\ ■" t-,, , <,-, . (Hr Lindh. H
Enpig-a

J / hos statsrådet (Frk SpennertJHandlingen föregåri Köpenhamn, ivåra dagar hos
Etatsrådet Hansens.

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

*) Etatsrådet C. W. Hansen Hr Olaf Poulsen

Börjaskl. 8 och slutas omkr.kl.10,15 e. in.
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Minna Canth.
Igår träffade oss sorgebudskapet om fru

Minna Canth's för tidiga frånfälle. Den framstå-
ende författarinnans porträtt har ofta prydt detta
blads första sida, då hennes epokgörande dramer
gifvits å såväl vår svenska som finska scen.

A"K ▼ Fotograf SUNDSTRÖMS annons
■*■ " å andra a tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERi.
Torstama Toukokuun 13 p:nä 1897

Kansannäytåntöalennetuilla hinnoilla
näytellään

Don Carlos,
Espanjan Infantti.

Draamallinen runoelma 5 näytöksessä (13 kuv.)
Kirjoittanut Friedrich Schilier.

Honkilöt
Filip M, Espanian kuningas . . .Benjamin Leino
Elisabet Valois, hanen puolisonsaKatriBautio.
Infanti Don Carlos, hanen poikansaKnut Veckman.
InfanttitarKlara Eugenia,hanen tyt-

tärensä
Herttuatar Olivarez, ylihovimesta-

rinna Mimmv Leino
Prinsessa Eboli \kuningattaren(Maria Kängman
MarkiisitarMondecar/ hovinaisia \Olga Salo.
Markiisi Pösa.Maltalai.-rit.ii i^^^^ I 111 iÖ c3

VIs-,

Kaarle Halme.
Emil falck.
Evert Suonio.
Otto Närhi.
Adolf Lindfors

HertuaÄTuaM
Kreivi LcrninH
Herttua Frriä^^|^^im^B
Domingo, kimmKaaiirrpprisaM
Suur-inkvisitori
Don Ludvig Mercado, kuningattaren^^^B^H^^l

hovilääkäri Aleksisßautio^
Kuningattaren hovipoika Sirkka Hertzberg
Upseeri Hemmo Kallio.

Eapanjan ylimyksiä. Hovinaisa. Hovipoikia. Henkivartijoita.
(Ensimmäinen kuvaelma Arunjuezissä, muut Madrisissa).

Skåne", Brand- & Livförsäkringsaktiebolag:7^j%jjggiäi£« *
Alla dagar

Middagskonsert
från kl. 3 e. m.

HÅ 4'..-■A II Wei Tfn if\ AUa dagar

mtr- * e rr A.ltOllKOnser tWiener Gohwalben. fråU h.Be. m.

3:mas „
4:jäs „

ta:nen kuv.(Aranjuezin puisto).
B2:nen „ (Kuninkaan vastaan

otto-saJi).
I(Avonainenkäytävä'
I(PrinsessaEbolinka. binetti).

välinäytös.
K^deskuv. (PrinsessaEbolin ka
■JUI^H binetti).
I(Kuninkaan makuu

huone).
t välinäytös.

■7;mäs kuv. (Kuninkaan kabi■ netti).
fe.sas (Avonainenkäytävä)
■■■■Lyliytvälinäytös.

6:des „

9:säs kuv. (Kuninkaan kabi-
netti).

Lyhyt välinäytös.
10:neskuv.(Avonainenkäytävä),

Lyhyt välinäytös.
ll:ta kuv. (Kuningattaren huo-

ne).
12:ta

13:ta „ A.

(Vanki-liuone Jkunin-
Hkaallisessa lin-

I(Kuninkaanhuo-Hneen etu-sali).
I(KuningattarenHhuone).

K-»-i r^å i o-i ii FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) X7|f\ frif\ f*i -q a tti
XL. SLPLlllbeFfi' Andra Ateliern4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). Jp \J ±|J |JT-K» AJ?." ■*-*" WuwlilWwl Helsingfors, Alexandersgatan17.

Svenska Aiijoyismagasinet
Helsingfors.

(Innehafvare L G. Wassberg.)
Rekommenderar sina vid flera utställ-

ningar prisbelönta inlåggniningar af An-
jovis och sill iGaffelbitar.

Telefon 2365.
Telegrafadr.: Wassberg

5 Magasin du Nord. §
fi% Största specialaffär ilandet för:
q —

$~» Sidenvaror, Sammets- & Garneringsartiklar.*<
—

Qa Ylletyger af alla arter förBal-, Visit-och Tromenaddrak- JC
O ter, Damkappor,PellerinerJaquettes m.m. V^§ XJädnings e\ j\appskrädderi 5
(*L under framstående ledning. _
ÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGGGOOO

G£ 15927t FörstaRyska Brandförsäkringsbolaget Gfi7åff
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen.

Telefon 231. Kontor 3V. IHas^slXLSs***»*l»- ia
"
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Telefon 231.

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

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

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

Kaserngatan -4S.
:Sj=ecis.la.-£fä.r för

PORTMONNÄER
OCH

BLOMSTERKORT.

Försäljningaf
Cognac, Rom o. Likörer

UnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren,

AXEL PALMROOS
T7-1-n.tvffa.r-

Lager af fina äkta VinßP>
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å via Pöreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter. —
Speoialité: CRAWATTER.

A. W. EKLUND & C:o
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser. Ledig annonsplats

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstaiager afinhemskaskodon.Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
Porträtter ivisitkortsformat 6 mk.pr puss. COatanis hus.)
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Oskar Fröberg.
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HARALD WfISfIRTiFRHiIS mnmsterhandel. Skilnaden N]o_a

BODHj^gPMOU
Försäljningiparti och minut afendastäkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

0.ÖLÄNDER

JULIUS SJÖGREN
Mikaelsyatan 4, Centrals hus.

Yllc^ och Mhofvaruaffär.J
Välsorteradt lager. Billiga priser

VELOCIPEDER.
»Neumanns Germania"

extraprima tyska,

Beau Ideal"
l:ma engelska,
Defiance"

l:rna amerikanska.
Fiitz Schröders Velocipedaffär

Norra Espla.as-suclg-a.ta.n.37,

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968,

Beställningar emottagas

Helsingfors* Rullgardinsfabriks
tillvarkningar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmngasin,N. Esplanadg.

H:fors Nya Tapetaffär, Unionsgatan 32.
Josef Vibery, N. Esplanadg.37, 1tr.

T. Wlnter, Skildnadsg. 19.
H.Ekbom, Alexandersgatan 17.

John Paisolicff, Brunnsgatan12.
A. Hellman, Alexandersgatan 48

«S^- o,^SSt___S

11
«SB=-

Braodt k Blomberg
Åbo — Helsingfors — Uleåborg

Specialitet:

Skidor.Velocipeder &
Bepresentera följande velocipedmärken

Rover
Unity

Unique
Cleveland

Westfield
Temple

England.

Amerika.

Österrike.
Tyskland.

Styria
Opel

Begär vår illustrerade priskurant.

Brandt & Blomberg.
Helsingfors, Mikaelsgatan 19

Skilnadstorget n:o 2.

____________________________________ _________^^_H_B*T&'.___(_r h
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Godt material,
omsorgsfullt arbete.

R Faltins pianomagasin
R. E. Westerlund

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

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

Endast god kvalitetI
(BolumBia!

t&Cartforé!För arg. 15 mark.

Hagejlstams bokhandels
FILIAL

'
Unionsgatan 41. Invid Långaibron.

Fullständig bok- och |Pappershandel,
Sliaffir!

Arthur Bergström.
Helsingfors,Hagelstams konsthandel. Central-Passagen,N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)

Taflor, antika möbel, all slags konstindustri,
-~^sr _^ s*^.

Operakälla ci, Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
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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 förFinland & Skandinavien.
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Andra nordiska musikfesten
iStockholm

Generalkomitén har beslutit för aa-
ordnandet af andramusikfestei^illsättaföljande komitéeiß
WT)Arnstiska komitén, som behandlar
frågor af rent musikalisk natur, sär-
skildt hvad som rörer programmen vid
festens konserter och all musikalisk
exekution därvid.

2) Ekonomiska komitén, som vidtager
de anordningar i och för konserterna,
som ej höra under artistiska komitén
och redovisar influtna medel för gene-
ralkomiténs skattmästare.

3) Bibliotekskomitén, som anskaffar
alla nödiga musikalier och besörjer de-
ras fördelningsamt anordnar textböcker
och tryck, som afser att för allmänhe-
ten udy?a den musik, som vid festen
uppföres.

41 I]'.!loarieringskomitén, som besör-
jer utländska- festdeltagaresmottagande
såsom gästeriStockholm och — iden
mån det^ visar sig möjligt

—
■ äfven

svenske deltagares inkvartering.
5) Fest- och marskalkskomitén, som

anordnar lämpliga festsamkväm förmu-
sikfestens deltagare och organiserarden

marskalkkår, som vid festen upprätt-
håller ordningen och biträder särskildt
inkvarteringskomitén.

Dessutom har genéralkomitén redan
förut tillsatt en Byggnadskomité, som
ombesörjer hvad som rörerden för mu-
sikfesten och sångarfesten gemensamma
byggnaden.

Tiden för festen är nu fixerad till
dagarna 4— lo juni, af hvilka dagar
de två första uteslutande komma att
användas till repetitioner. Törsta stora
festkonserten kommer att äga rum
pingstdagen den 6 juni på middagen,
kvilken dag brukar vara hufvudpunk-
ten vid de stora musikfesterna. Så-
som svenskt hufvudkörvärk är antaget
Södermans Missa sollennis och torde
komma att uppföras vid första stora
konserten

Inbjudningen tillsvenska, norska och
danska körföreningar att sända delta-

"gåré uti den stora festkören hafva i
dagarna blifvit utsända. Vi meddela
här förteckning å inbjudan föreningar,
äfvensom det antal representanter, som
från hvar och en inbjudits:
Stockholm, Musikföreningen ....100

cUö Filharråöäiiskasällskapet.100
d:o Ordenssällskapet Par Bri-

oöle 25

Uppsala, sångsällskapet O. D.. . .
d.o Filharmoniska sällskapet.Göteborg,Filharmoniska sällskapetKarlstad, Musiksällskapet .

Skara, d;o ....Kalmar, d/.o ....
Visby, Musikaliska sällskapet . . .
Örebro, musiksällskapet »Philomele"Linköping,Musikföreningen . .
Norrköping,Musikaliska sällskapetUmeå, Musiksällskapet
Lund, Studentsångföreningen. . iGefle, musifesällskapet ,Concordia"'
Kristiania,Musikföreningen

d:o Studentsångföreningen'.Köbenhavn,Musikföreningen
d:o Ceciliaföreningen. .d:o Studentsångföreningen

Uti det cirkulär, som utfärdats af
generatkomiténs värkställande ledamotoch åtföljt inbjudningsskrifvelsen, sägesdet, att ofvannämda antal är det hög-sta, som för närvarande generalkomitén
anser sig kunna inbjuda från hvarjeförening. Då antagligen från en ochannan förening det inbjudna antalet ej
isin helhet kan infiriäS, sig och då det
ar möjligt, att utrymme kan vinnas förflere än nu beräknade 635 deltagare,
så torde utsigt förefinnas för en ochannan förening, som önskar det, att fåsitt inbjudningsantal inågon mån för-höjdt.

InbjudningsskrifVelsen är underteck
nad af kronprinsen samt lirr G. Wen-
nerberg, E. von der Lancken, Axel
Buren, V. Svedbom, Conr. Nordqvist
och Iv. Hedenblad.

-^-"-" —̂
Sarah Bernhardts memoarer,

Sarah Bernhardt, som med Eleonora
Duse delar äran af att vara den stör-
sta nu lefvande skådespelerska, har ofta
fått uppbära förebråelser för en öfver-
drifven reklam. Till en del är detta
nog också sant, men hvarje dramatisk
konstnär tillhör offentligheten och må-
ste altså tillåta publiken sysselsätta sig
med alt, som rör honom eller herms.
Med sin fenomenala talent, sin stora
popularitet och sina excentriska lefnads-
vanor är det naturligt, att hon erbjuder
pressen ett outtömligtstoff, som alltid
finner läsare. Å andra sidan förstår
Sarah Bernhardt utmärkt att, så ofta
det behöfvös, slå på reklamens stora
trumma, cy, om man också skulle göra
henne orätt genom att påstå, att kon-
sten för henne blott är aflär, förstår
hon deek att rätt bra uppskatta Vea'
ningens värde

55
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A XEI^ PIBLftKE^]y Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

Velociped-Pepét.
Ständigt ett älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

m- Velocipeder, -m
..Fennia-uelocipeder,inländskt fabrikat re-

kommenderas.
Nort European Cycle Export Co.

f. d. John Tourunen & C:o.

Ledig annonsplats

Tvålfa brik sHelsingfors
prima byktvål

ynnes hos alla välförsedda handlande

r
CD
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;ka Institutets
Laboratorium.
'andläkaren Herr A!
idersöktettaf honom, kalladt
bardtsons
iTOL
'B, följandeintyg:
ilfärgad och tillreak-
Iförd i tarmkanalen

inder entidafminst
ning imjölk.

\f Lenhai^B IVjj\Jj sammainM I

och får härftH I/!%
/S l.ösiiiiii^H I
3T tionen arS H V/
O Den världH HQic/ee I(^
ST Den 1ör.!.,,.» IW

?/ syrelH H"/VIf!\3T väsentligt hämiii^M IVJprosesser. I
af minut 11/fsi.ilfeOJM HJTrosfeberns l';_______ _____

tits/xim I
aT vatten. IW
O mit. (li.teiM IO/^\ dre '^ '■ _____ _rt
3t på I |W
Vf Lenjfl IQf*^ sålunda i.p|ih_^| IPSVp ruttnelse imunhålan samt yttH .....IilomsKldande Im
V/ måste högstaH Bt^dess
V^ Att äfven _on^| H^^f*k seende en vidsträckt ;H H_^SV/ af starktI H^^

Stockholm, den 6 H^»J
O -tev. %Tm |o
[«J Med. Dr., bakteriologi^B _____»")

övandeeller högst
de af förruttneise-
löa/cterier pä 1/.2
<"ns, difterins octi
i omkring 1 minut,
dd med 2 delar
>å mindre än 1mim-
sbakteriepåmin-
oidfebernsbakterie

■ardlscm angifna medletKfva syreMliiningo»!i för-
perst snabbt förstörsjuk-
rstädeskunna förekomma.
os allmänheten förorda

yttre medelimängahän-
nvändningframgår osökt
bakteriedödandevärkan.
Iril 1895.
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Ledig annonsplats

Gambrini Restaurant.
jA^a Ilindholm

Tapisseriaffär.
"AJLcxst^MicaLoi-ss. 7.

OBS.! Enda specialaffär

JSeéig annonsplats.

smällande dörrar eller förargas åt att dörrarej
llnTI nniTl ntnvTTn ållas Btängda, kan återvinna sinnesro genomatt
Irll! nISKVI låtauPPsätta do'rrslutaren Eclipse", somlevererasDUUUUlll UluJill af HelsingforsRullgardinsfaTbrik.

-» Telefon. 1581

®

Sarah Bernhardt är icke längre ung:
hon kan blicka tillbaka på en 30-årig
värksamhet vid teatern — hvad skulle
då väl ligga närmare till hända, än att
hon ilikhet med alla sina stora sam-
tida griper tillpennan och skrifver sina
nmemoirer"! En fransk tidning har re-
dan varit itillfälle att meddela första
kapitlet af dessa, ihvilket hon på ett
fängslandesättskildrar sitt inträdeikon-
servatoriet och sina första lärospår där.

Sarah Bernhardt heter egentligenRo-
sine och föddes den 22 oktober 1846
iParis af fattiga judiska föräldrar.Hon
var blott tolf år, då hennes föräldrar
börjadesysselsätta sig medhenneä fram-
tid. Här börjar hon med sina anteck-
lingar.

Familjen var mest stämd för att sätta
henne ien modeaffär, men en gammal
vän till familjen menade, att honborde
ägna sig åt teatern.

Sarab skrifver: Han tyckte, att
Jag icke var ful; jag hade en mjuk
stämma och vackra tänder, hvilket till-
lat mig att le med en viss gratie. Jag
kunde ju dessutom växa till och blifva
mera fyllig. (Den gode mannen kunde
den gången icke ana, huru roligt jour-
nalisterna skulle få åt min magerhet.)
Sort sagdt, han föreslog,att jag skulle

'ör konservatoriets direktör,presenteras
hr Auber. Emile Grirardin, som nästa
dag skulle bö3öka min tant, skulle nog
ordna saken. Dagen därpå presentera-
des jag för hr Girardin, som fann mig
förtjusande och. förklarade, att jag lik-
nade Rachel. Han lofvade att genast
taga sig an mig, och han höll också
ord. Två dagar senare fick min mo-
der bud om att föra mig tillkonserva-
toriet. En sömmerska efterskickades
och en svart sidenklädning gjordes i
ordning, jag blef friserad ock pudrad
så mycket som möjligt, så att jag al-
drig sett så anskrämlig ut som då. Då
Auber fick se mig, utbrast han: ?,Gi-
rardin är förryckt" och vände mig
ryggen.

Inträdet i konservatoriet föregicks
af en examen. Man beslöt ifamilje-
rådet, att hon vid dennaexamen skulle
deklamera en af Lafontaines fabler.
Detta var ett något egendomligt val,
men den tolfåriga flickan måste dock
hafva haft någon smula talang, tyhon
blef till sin outsägliga glädje intagen
i konservatoriet och undervisningen
började
.^,,Första dagen var en måndag. Jag
har sedan dess alltid hyst förkärlek
för denna dag. Och dock har min

stolthet aldrig lidit ett så svårt slag,
som denna dag. Då turen kom till
mig, gick jag darrande af rädsla fram.
Jag hade lärt mig Junia ur »Britan-
nicus", och jag blef genast föremål för
spott och spe. Jag kunde icke uttala
hvarken r, t eller d ordentligt. Sedan
jag uppläst ett par verser, förklarade
herr Provost, läraren, att han icke
ville fortsätta med min undervisning
innan jag lärt uttalar ordentligt. Jag
började genast med arbetet, fick ett
par kautschukkulor imunnen och lät
dessa rulla ikapp med r-en. Jag öpp-
nade munnen så mycket jag förmådde,
stängde mig inne på mitt rum och sade
intet annat än te, de, te, de, de, te".
Ack,huru lyckliga voro icke dessa tim-
mar! Hvilken glädje, då jag ändtligen
utan att göra mig allt förlöjligkunde
säga: Un tres gros rat dans un tres
grand trou". Min moder tvang mig
att stiga upp kl. 6 om morgnarne och
sätta mig vid pianot ock så låta r-en
rulla. Jag sjöng hvarje morgon en hel
timmt! ra. re, ri, ra rol". Jlainma
lät dörren till sitt rum stå öppen,och
hon insomnade regelbundet vid dessa
ljufva toner. Men så snart jag tyst-
nade, vaknade hon ögonblickligen och
ropade till mig med en befallande

stämma: Du har ännu 10 minuter
kvar." Och jag måste börja igen.
Mamma, kära mamma, jag var ofta
ond på dig, men nu tackar jag dig af
hela mitt hjärta!"

MaD ser, att äfven den stora Sarah
Bernhardt fick erfara, att all börjanär
svår. Efter fyra års studier vid kon-
servatoriet kom hon 1862 till Théatre
Francais, härifrån till Gymnase ooh
Porte St. Martia utan att på någondera
stället göra sig bemärkt. Först 1867
på Odéonteatern i Coppées Passant"
och som drottningen i Victor Hugos
Ruy Bias" slog hon helt och fullstän-
digt igenom, och nu började för henne
det triumftåg, som varat under sä
många år

Tio mark om dagen kunna lätt^iörtjänasge

nom att sitljä visitkort från John Fröberg,Fin-
spångSverige. Begär profver!
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Q. F. Stockmanns Velociped Depot.

Ej K
DRICKSGLAS _5!

1: 50 per dussI
i

or 4 släta till . . . . .. .

171.r
-

1: 80

Glashandeln IMikaelsgatan N:o 17,
midt emot Jernvägsstationen.

JK>$fö!3&&^^

Kafé du Mord
Sofiegatan 2.

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

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

Gustaf Blomqvist.

FOTBEHANDLING
meddelas af Agnes Jo-
hannsen iitex.frånKongl.
Hof Fältskär Ch. Berggren.

Mikaelsgatan I,
ing. från porten (Entresol.)

Telefon 83.

8®

*" Aff,

arbete. Pri3 för visitkortsfotografier Fml- *■:50 till högreDriSff
:ären£hvilken är tillökadmed nya ock eleganta ar däiföre

Velocipeddelar
och

tillbehör.
Reparationer

utföras snabbtochbilligt,

Jacob J^cinhes
■PapijrosserHemgj.

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27-
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Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

Bolaget meddelar fördelaktiga försäkringar af alla slag. Genom samarbete med sjuk- och
olycksfallsförsäkringsbolagetLUrbaine et la Seine beviljas de försäkrade vid sjukdom ocn olycks-
fall särskilda förmåner, hvilka fullkomligt säkerställa såväl den försäkrade och hans familj,
som ock de personer, med ht ill,a han står iaffärsförbindelse for den oundvikliga torlust
som en sjukdom och ännu mer en obotlig sådan eller en olyckshändelse medlora Bolaget elterskan-
ker nämligen, såsom allmänt bekant, premierna för hela sjukdomstiden och utbetalar |4 al kapitalet
om sjukdomen är obotlig octi resten vid dödsfall.

Bolaget LUrbaines försäkringar äro därför säkskildt att rekommendera for herrar af-
färsmän, då det gäller att säkerställa större affärsföretaggenom lifförsakring, emedan
sjukförsäkringen motvärkar de ledsamma störingar svårare sjukdomsfall alltid medföra och hvilka
ofta nog bringa borges- och färlagsman stora förluster.

För dessa väsentliga fördelar mfQv&m^ckf^mgrt^xvtrc^^
säkrade afstår från den årliga viiistandeleii^^^^^^Hj^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersq. 52. Telef. 1278. Helsin

Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URBAINE.

Iförs«

Helsingfors, Mikaelsgatan 1.Generalagenturen:

Carl von Koorring'.
J. C. MjEXMONTAN

Innehafvare:E.Nyberg.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
iiiiiiiiiiai

Helsingfors
AlexandersgratanN:o 11.

Ijodigannonsplats.

Biner & Spirituösa.
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Nu inkommetBrefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

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

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52.
Helsingfors.

olinierade,

hos FirmaFirmatryck ntföres billigt.
DAHLBERGS PÅPPERSHANDEL.

Alexandersgat15.
H. ELLMIN.

9 Alexandersgatan9.

Telefon 2385.

w^A&¥^änj
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Är o c3L© toästa velocipeder'! iaa.«irls.iaa,caL©ii. ooli säljas endast xiti

V. Henriksgatan 16.
Velociper från Fmk 250 till högre priser. Egen reparationsvärkstad, allehanda tillbehör och beklädnadsartiklar

m W4

Härmed få vi tillkännagifva, att vi åt Herr Karl GöbleHelsingfors öf-
verlämnat vår generalagentur för Finland.

Vi tillåta oss göraden ärade allmänheten uppmärksam påvårtKonserv
Kaffe (se nedan) hvilket genom sin fina arom och friska smak inom kort tid
vunnit allmänt erkännande på världsmarknaden. Genom direkta förbindelser
å produktionsorterna och rikligt kapital äro vi i tillfälle att mötahvarje kon-
kurrens. Våra Konserv Kaffesorter (tillsvidare 13 kvalitéer) säljas ipati en-
dast genom HerrKarl GöhleHelsingfors och iminut inedanståendeKoloni-
alvaruaffärer. Våra kaffesorter serveras å Operakällaren,Societetshuset,Bron-
dins kafé m. ti.

Konserv Kaffe.
Det är en allmänt bekant sak att brändt kaffe till följdaf sinhygrosco-

pie redan efter några dagar förlorarikvalité, d. v. s. mister sin aroma och
styrka. För att afhjälpa detta hafva under de sista femtio åren åtskilligaupp-
finningar blifvit gjorda och Professor Liebig var den förste som genom till-
sats af en karamellösningvidbränningsprbcessenlyckades förbättradenna olä-
genhet. Genom bristfälliga apparater erhölldock det brända kaffet en fadd
bismak.

KARL
G-eeralgent

randeu^Lr « e-fter flere års arbeteoch gen°m nyuppfunna rote-
tillsatsTl. uppnå ett lyckligt resultat. Genom
t

S
ra

S n re?a? rwsockerblandning som öfvergjuterbönorna vid en be-

kaffe TRSWff ? Z" 20 Procent kapitalbesparina- vid inköp af rostadt

ÄÄ kJÄ /v**?I"*^- Äkx - Manss"- "- Holmström
Verner Hedberg c

g'AntsJ' EsPlan,a%: *■V. Henriksg.l2.Mexandersg.il.
Wladimirsg. 13 Siömansr?! Pa+

' 4- £ - &*.«<»*. J- %»»»
4. 7. Henriksson jnlvärlt Båtsinansg- 22. Skilnaden 6. -Eriksg. tf.

Konstantinsg. 19 BaZ?m tt,--4" W^ 4!mä«Wa iTo«s««fo«-A -n- V ' J3dailusg- 10- Ehsabetsg. 6. förcn. butiker.
:ör S^ii^laELa..

Avg. Luft. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alexaniersg. 26.
Telefon 169,

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

Finska Velocipedaffären,

KONSERV KAFFE.
Frihavns KaflTebraenderiet Kiöbenhamn (S. Bonnevie Lorentzen

Telegraf, adr.
COLUMBARY.

K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial:Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Cono. Langebok.
Kothes Sahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.
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AflVfllrat IfIJJW WANI INFt vicehäradshöfding, slipp(lfag; k och säljer-iS^ilUiULfll UUllLl Of illiijUUllU, Helsingfors Alexandersgatan N:o 52 ,h /depapper; »^sörjer patentansökmnsar och registr*-af varumärken Finl^a,ch „,.
ll(,s1a andra la)1(l.


