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CJEBIAIIA« lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.77 Generalagentur för Finland, Hagasandsgatan 9.. «-»vw.xxa»^x.

Q%rQgram~<s&laåQt
A. W. EKLUND & C:o

Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser.

N:o 111.

DANIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.

Onsdagen den 25 Maj 1898
kl. 8 e. in

Abonnement N:o 25.
För l:sta gången

Familjen Tinii.
Lustspeli3 akter af Ernest Blum & Raoul Toché.

Fri öfversättning från franskan af Harald Molander.

Eegie: Mauritz Swedberg,

Personerna

Tamponin, bankir
Aniré Gerard Hr Fröberg.

■JTrHtiiyenow

Ianställda hos Tam- IAugustin } <Hr Jfrecnt.
|-

" -
1 j11l■I (Hr Francn.

Ravageot

Louis
Hr Kahlson,Guillaume

Alexis Hr Svensson.
Fru Tamponin Frk. Tsahernichin,

Germaine, Tamponins dotter Frk. Bergroth
Rosita TremelK, dansös Fru Stavenow
Lucie Frk Backman,

Anette Frk. Spennert.
En tjänstflicka Frk. Liljander.

ITours ivåra dagar

Börjas kl. 8 och slutas omkr. 10 e. m

SKANE", Brand-
Middagskonsert

Alla dagar
från kl. 3 e. m

STA.MZ.BMRG>s A.TELIER.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 25 Maj

SUOM. TEAATTERI.
Torstama Toukokuun 26 p:nä 1898

Kansannäytäntönä alennetuilla hinnoilla

**

SETI BRÄ§IG.
Näytelmällinen mukaelmaFritz E,euter'in kuvaelmasta

Ut mine Stromtid". (Maamiesajoiltani.)
Seitsemänkuvaelmaa.

fr
Henkilöt:

Aksel von Rambow, Pumpelha-
gen'in tilanomistaja

Frida von Eambow, hanen rov-B

-

1D
asa

vansa
Frans von Rambow,hanen eerk-

kunsa
Pomuchelskopp, tilanomistaja
Havermann,Ptimpelhageninpeh-

toori
Jjoviisa, hanen r/yttltrensäM
Sakari Bräsig, pehtoori.
Fritz Triddelfitz, iii;i:t'ii\TTp^^^^^^^^^^^^H

oppilas KnutWeckmanl
Jukka Ntissler, tilanomistaja. . Taavi PesonenTß
Brigitta, hanen vaimonsa. . .Mimmy Leino.I
Lima \ Olga Leino. I
Miina / Sirkka Hertzberg
Rudolf Kurtz |JumaluusopinfHemmo Kallioß
Gottlieb Baldrian/ ylioppilaita \Oskari Salo. HMooses, vanha juutalainen . .^^eksi^EautioHMaria Muller, Hanibowineinjli^H

täpiika . . H
Kriill. koiiluiiiushu
Päsel \
KohJman/ ' 'I
Pekka yöv;utii
[vusti .l\.'_,jM|^|

Herr Adolf Lindfors

Vi gratulera finska teaterns talangfulla skåde-
spelare Adolf Lindfors till erhållet stipendium och
önska honom »nytta och nöje" på hans utrikesresa.

Talonpoikais-miehiäja naisia.
Kuvaelmat: l:nen ja 2:nen pihamaa. 3:mas Niisslerin
puutarha. 4:jäs Axel von Rambow'in luona, s:des

Niisslerin huoneessa. 6:des metsässä. 7:mäs
Nflsslerin luona.

Ovet avataan k:lo V2B- Näytäntö alkaa kloB ja
loppuu k:!o 11.tffe "Hg T Fotograf SCNDSTHÖMS annons

JLB cS«» .\ andra och tredje sidorna.

Skrädderi-Et ablissement
Östra Henriksg. N:o 1.

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

Prisen beräknas billiga,

1898.

JfelJo 8.

Evert Suonio.

Olga Salo
Eino Salmela
Otto Närhi.

Emil Falck.
Helmi Talas.
Adolf Lindfors,

MimmiLähteenoja,
, lisakkiLattu.
/Kaai-lo Keihäs.\Pietari Alpo.

9©
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J.H,Wiokelé
VIIHåIBU.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelöiit med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

& Lifförsäkringsaktiebolag:
Hotel Kamp

Wiener Damorkestern J. C. Schwarz,

Jacob Ciungqvists fotodrafiska Htelier
Jllexandersg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)

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

Hilda Lönngrens AXA LINDHOLM
iaii^iåiaiii

Kaaerngatan N":o 26
förfärdigar af resp. kunders egna tyger såväl enkla Alexandersgatan 7. T. 638som elegantaste-= Damkiädningar. =-

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

Nu inkommet: Äkta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren

Unionsgatan 17af 1898 år modell
Juho WirtanensAlla maskiner äro iörsedda med au-

IfiaAFFAB.
Arthur Bergström

Ö. Henriksg, 1. Telef. 1301.
0. Henriksgatan N:o 3.

Störstalager af inhemskaskodon. Prima
gummigaloscher, äkta CollanoJja m. m.

Albion Lamppnmakasiini
Omistaja

Victor Rydman.
Suurin erityis liike

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

stenvaunuja, Peti-oleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain ja vähittåin
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MJLGA.SIN JDU NORD.
Alton Lampmagasinet

innehafvare

Viktor■Kijdman.
Storstaspecialaffär

lor Lampor,Glas, Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro- tomatisk bromsinrättning

leum & Benzin.
Billigt i parti & minut,

p P T)'Y"R"PWTkATTTi Fotografisk Atelier.
JM»; A." *J' A JLVJ;JjL\ A/-^JA-*J Porträtter ivisitkortsformat å 6 ink, or duss.

Hr Riégo

Kolumbia - velocipeder

Kontor Mikaelsgatan N:o 3
C. F. CARLfINOER.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

Lager af fina äktaViner, Cognac, L/körer & Rom
Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat

Specialité: CRAVATTER.

N. Esplanadg. 13
Catanis hus.)
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Stråhattar
Blommor, band, tyll, brudkransar,
brudslöjor m. m. till billigaste pri-
ser hos

Firma H. EHmin.
9 Alexandersgatan9.

Helsingfors Charkuteri
2 Michaelsgatan 2. Telef. 491.

Rekommenderas somden mest=
sorterade affär ibranchen.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt,

"i'' v.'l^

Ig3T3 «mos 3 g _"t^ gs_j
IS T_ ■ os -3 -J

~ ' _>. t/I m* \S> i . -H°-rf ;> u (a o o a
ra » m tiii

PEi^ Tv^

ICLEVELAND.[
Följande tre omständigheter ställa Cle- »

.jS veland-Velocipederna betydligt framfor g~
alla andra velocipeder, nämligen:
i.BurvelMagren, hviika äro gjorda

_jj af det finaste värktygsstål samt svarf-
vade och härdade med den utomordent- Pp-
ligaste precision. De äro oslitbara, ab- t
solut damtäta och knnua aldrig justeras fe»

2. Clevelands Glincher-ringar, S~■^ hvilka äro fastade vid kombinerade trä fe.
och alluanaium skenor, jjjulen blifva k.

« sålunda utomordentligt starka och rm- t
garna de mest elastiska. fe

3. Cleveland kedeii är den enda ked, W
ihvilken stiftet och blocket äro abso-
lut härdade och den är därför under- C

2|] kastad slitning och sträckningi långt W^
mindre grad än någon annan ked. R.

1Braiidt & Blomberg,|
"a Helsingfors, Mikaelsg. 19. &

yfciiå^iiyiiiyti

Försumma ej
att annonsera i

JiraililÉf
så länge några lediga

annonsplatser ännu

återstå.

tVfWJIVfVPf

Den velociped,
som åkes mest i AMERIKA, är

mr Buffalo ""85SWU8S

I England, Velocipedernas
moderland, har Buffalo af alla ameri-
kanska fabrikat vunnit den största
spridning

Generalagenter för Finland

Carl Jacobsen & C:o.
Helsingfors

BODEGA ESPANOiA
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endastäktautländska
viner &

SPIRITUÖSA.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45. Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

033S!Lolialoratoytet.

CARL BERGROTH
FabiansgatanN:o 29,

Telefon N:o 750.

SPIRITUÖSA och VINER
såvälpå flaskor som litervis från fat.

i:sta Klass

BADINRATTMM i»£32g2£|L

Wladimirsgatan 32. Telefon 197
e/ H^ Engberg

Ledig annonsplats.

BN
■t^^Ä Hö

Uöttslutajcen

<E[cli{>se"
stänger dörrar ljudlöst.

Q Till salu hos
9 Sven Strindberg
T Humleberg 5. Telef. 15 81.

o-0000-00000-c

l.a

HARALD WASASTJKRNAS Blomsterhandel, skilnaden 4-

OPERAKÄLLAREN. Aftonkonsert alla dagar Festvåning för beställning
Från Stockholm. ")

XXXIII

Från hufvudstadens scener
En af de mest beaktsnsvärda satser

hos Swedenborg, af hvilkens läror man
får några fragment iStrindbergs nya
bok Legender, är den, att alt ondt, som
vederfares oss, är ett straff' för någon
nyss begången synd ihandling eller
lust. Och det för siv egen del mest
värksamma moralbud, som Strindberg
därstädes träffat pB, ligger ide fyra
orden: Gör icke mera detta! Hvilket
hvar och en må tolka som det passar
in på honom eller henne.

Hunger-, krigs- och nödår är 1898,
och det tyck*, som oro det äfven för
Stockholms teatervärld skulle vara det„ förfärans är", som Strindberg med
tanke på sina Lundaspökerierkallar det.
Det förefaller, som om „makterna" nu
ändtligen beslutit sig för att hälla räfst
med den en gäug så öfvermodiga insti-
tution, som kallas Dramatiska teatern.
Por alt hvad rattfärdigheten härvid!ig
kan anse otn vedergällningen-s befogen-
het, men nog är det ändå synd om de

*) Inf. fördröjdt.

stackars artisterna. Hr Palme får väl
bli teaterkritiker, fru Hartmann gifta
sig förnämt, hr Kydgren öppna kafé
och hr Örtengren söndagsskola,hr Pred-
rikson hugnas kanske med någon hof-
charge och hr Thegerströmnödgas rent
af återgå till privatlifvet, men alla de
andra, hvad blir det af dem? Jag me-
nar naturligtvis den del af Dramaten,
som inte redan blifvit placeradvid Va-
san, ty att dessa få ett lugnt lif, läm-
padt för böner och betraktelser, kan
man gudskelof ta för gifvet.

Sista gången jag träffade direktör
Eanft, slog han Jram som en skämt-
sam omöjlighet, att han skulle köpa
Svenska teatern, och i så fall skulle
han ge operetter där. Nu är teatern
hans. Den mannens triumfer synas
mig nästan svindlande, ja, han är inte
längre någon man, han är en gud, en
Moloch, som matas med spritt lefvande
talanger. Han ligger på svenska ori-
ginal, och diktare kvida ihans gap;
villhan sätta upp något gammalt stycke,
exempelvis R.öfvarna; ',efter som han
trots alt synes ha smak för antikverade
pjeser, så har han premieraktörerända
ut ikomparsrollerna. Och ändå talar
han så blygsamt om sina affärer, som
gumman, hvilken förlorade ett öre på

hvar kvast: Det är mängdeD, som
gör'et

Visst vore det roligt, om vi kunde
få en riktig operetteater. Det kunde
värkligen vi stockholmare behöfva. Vi
äro känslomänniskor. Hvad vi tycka
om är en liten god grät eller ett rik-
tigt skallande skratt. Ingen kan vara
belåten med att sitta på teatern och ta
emot oförskämdheter och moralkakor,
som åtminstone blef vår lott vid Es-
manns nu därför rättvist fallna stycke
Teatern". Därför, det högre skåde-
spelet a ena sidan och på den andra
operetten. Ja, hr Rmfc har ju så godt
som lofvat, men hvad betyder ett löfte
för en man, mycket mindre då för en
gud!

Utom bemalda Esmannska Teatern",
där hr Lindberg vakte till lif min af-
mattade kärlek, och fru Hartmann nar-
rade mig till bifall och grät, hvilket
jag sedan fick höra var ett rent spek-
takel, eftersom fru Hennings spelat rol-
len iKöpenhamn,har jag sett en hop
annat af det, som ivår framförts pä
våra scener. Jag fick inte se Gring-
oire", och det grämer mig, och inte
häller vara med på fru SeeligLund-
bergs soaré, hvilket i någon mån Jade
balsam på såren. Men »Dansösen" såg

jag, och den vackra fru Ranfts hjärt-
slitande blickar i direktörslogenvid den
stackars dansösens första halkande ner
för det sluttande planet, och jag såg
också den unga direktrisens barnaglada
förtjusning öfver Kameliadainens" se-
ger. Fra Ranft är värkligen den
känsligaste termometer för ett styckes
framtida öde,som man kan önska sig.
Antag att man är stendcu och inte har
ögon i nacken samt pjälf absolut sak-
nar omdöme, behöfver man bara sätta
sig och se på de söta bruna ögonens
skiftningar lör att ha situationen klar
för sig.

Att Kameliadamen" drar fulla hus
hvar afton beror naturligtvis mest pä
fröken Valborg Holmlund, fast man
också kan säga, att spelet på alla hän-
der är utmärkr. Men först och främst

Fotografiska Handels- och Fabriks-
Aktiebolaget i Finland

Helsingfors

Specialaffär
fotogr. artiklar.
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Eric Sundströms Fabiansgatan27, hörnet afNorra Esplanadgatan.i samma hu« som Nordiska Bosättningsmag'81'

Fologvafiateiier. tillfälle att i ännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder ? deras fordringar på ett törsta klasse» 9



AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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MARIEBAD
Mariegatan 13.

Serveras erkändt bästa bad af alla slag.
För abonnenter stor rabatt Telefon 20 27.

o QOQQQOQOOQO

RGSTAURANT!f%P*Kaserngatan
* 9 §^^

Fullständig restauration! Jr -I
Öl på seidlar Varmaportionerm. m f j89^A

/?. Ivanoff.

J. NEC M AN %
Ang-Korffahrik.

Humleberg 5. Tölö. Tel. 13 34.

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

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

Finska

«Ä***************#****Ä**********2«

tm^mtm^n 4< JULIUS SJÖGREN >»
<< Mikaelsgatan 4, Centrals hus. 5** Ylle- och trikotvaruaffär. »
5< Välsorteradt lager. Billiga priser. *

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ .^,¥¥¥¥^ $¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥)äFLOR
(från Paris)

200 olika mönster från 50 penni.

Konrad Björkegren
Hennes' hus Ledig annonsplats

(snedt emot Brandkårshuset.)

Damhattar Ständigt lager af färdiga
J£A ItYliLAl>Elt.Barnhattar Beställningar emottages,

Nya
Största,urval Billiffa.pris

pr

3

Märkning
Swift"och alla sorters tapisseri-

arbeten utföras af
Sally Wredenberg

LillaRobertsgatan 1, 1tr. upp
m. flSpecialite;

Guldbroderi.

Samßrini tfäesfauranf.

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinland för

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständig garanti.

u

FE
Nj^a

M I B:r Veloeipedister! §
Eleganta

IVelocipednummerbrickori
f| med förnicklade siffror på lakerläder fond. hos

*HM
A. A. Bareks

H i
N:o K) Eegeringsgt. Telefon 10 71.
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tycker man om att få se ett nytt an-
sikte, hälst det är så vackert som frö-
ken Holmlunds och sitter på en sä
kungligt ståtlig gestalt. Och sä var
hennes spel-ätt i vissa fall högst till-
talande, i synnerhet, tykte jag, vida
mera i de glada momenten än i de
sorgsna. Hennes scener med Armatid
i törsta cch andra akterna gjordes med
ett oiverdädligt Kr, en fart och eld,
som man ytterst sällan ser. Kanhända
grät hon naturligt, men det är inte nog.
en skådespelerska skall gråta, så att
hon väter åskådarnaskinder också, men
det är icke allomgifvet attkunna rycka
andra med i sin smarta. Det fordras
t-& mycket för det; jag hade så när
sagt: måtte Valborg Holmlund aldrig
behöfva lära sig der. Gud vet, om
det inte är bättre att vara en lycklig
kvinna än en fullödigtragedienne. Nå,
fröken Holmlund kan nog vara glad åt
sina framgångar, men säkert förstär
hon själt det förvillande i, att hon på
premiären möttea med ovationer vär-
diga en Duse. Det syns, att hon vill
arbeta och att hon har en ovedersäglig
begålning. Därför kan den intresse-
rade teatervännen hoppas, att det en
gång skall bli något värkligt af henne,

"M

**■"*

något mer än det förtrollandebläod-
veik hon nu är.

S^ju^n^frn■ Håkans-on Jämnat
Hhvartor? — har Stock-Vasateateru

|Affären, fr
BUskt arl>etc. pris för visitkortsfotografu, Fmk fl pr. dussin

hos

mig synes, endast en tra-i
pelerska, men en lejoninn».

Holm, som
gisk skades
Jag menar naturligtvis fröken Lunde-
quist. Det är ju på tiden, att denna
märkliga talang samlas upp i den at-

mosfär, hon behöfver. Det är icke rad
pä att låta henne gå till spillo.

För resten, vi na ju visat, att vi

älska det stora skådespelet. Vid sista
representationenaf Kung.sämnena u var
jag närvarande och kunde konstatera
en rent af rörandeentusiasm hos publi-
ken, denna „stora publik", som vibäde
offentligt och privat tala sä illa om,
men som dock ytterst är den, som mak-
ten bafve^ick^^vädre^utan^^eal^teterH René,

Notiser
— Kungl. Schauspieihaus' i

Berlin har till spelningantagit ett nytt
bibliskt drama af v. Gottschall med
titeln vßahab u. Skådespelerskan frö-
ken Poppe kommer att kreera titelrollen.

— Henrik IbseniAmerika. Med
anledning af någraiNew York nyligen
gifna Ibsen representationer, hvarvid
bl. a. den framstående skådespelerskan
miss Elizabeth Robin atergaf rHedda
Gabler" synnerligen förtjänstfullt, til!-

låter sig en amerikansk tidning följande
rätt egendomliga kritik af stycket. —
.Ibsens ..Hedda Gabler" — är en ut-
sökt förolämpning mot hela det kvion-
liga släktet. Heddas person är rent af
vidrig, Thea föraktlig och fru Tesman
ömklig." —

«""►—

Ett och annat.
Den effektf ullaste" Hamlet-föreställ-

ning, so:n väl någon teater tordekunna
berömmasig af, gick för en tid sedan
af stapeln ien liten engelsk provins-
stad. Ett resande skådespelaresällskap
hade annonserat om enHaiulet-föreställ-
ning för aftonen och, då det hade goda
förmågor, slutsåldes biljetterna redan
på eftermiddagen. Men så insjuknade
plötsligt aktrisen för drottningen-i roll.
Rädiöi irrade direktören omkring, men
fick slutligen höraatt det fans en skåde-
spelerska utan anställning där istaden.

Genast skickade-i bud till damen ocb
hon förklarade sig genast villig och
beredd att öfvertaga drottningens roll.
Sin garderob hade hon visserligenpak-
kat ned, skyddad mot mått och mal,
men de nödiga persedlarne blefvo dock
snart framtagna och just i rattan tid
uppträdde den imposanta figur, som
skulle återge Hamlets moder, på tiljan.
Hennes stolta, segervissa uppträdande

gjorde det bästa intryck på publiken
men utöfvade en högst originell värkan
på kollegerna pä sceucn. Konungen
synteä göra några krampaktiga försök
att iakttaga sin värdighet, men brast
plötsligt ut i ett så häftigt nysande,
att de ej alt förstadigt liggandetiljor,
på hvilka han stod. börjadeatt betänk-
ligt svikta. Samtliga höfdingar och
hofdamer följde det kungliga exemplet.

Nu uppträdde Hamle1;med en djupt
tragisk ruin, men efter några konvulsi-
viska rörelser, som vanstälde prinsens
drag, drog han sin dystra kappa öfver
hufvudet och nysande pé nysande var
alt, som den förvånade publiken fick
höra. Blodröd af vrede steg slutligen
äfven regissören tram bakom kulisserna
för att sökaefter orsaken till den egen-
domliga epidemien. Men innan han
hunnit säga ett ord, brastäfven han ut
i ett märg och ben genomträngandeny-
sande. Under de stormigt applåderande
åskådarnas skrattsalvor och nysandet på
scenen, som aldrigville taga slut, sänk-
tes ridån. Såsom det sedermera visade
sig hade den främmande skådespeler-
skan i hastigheten försummat att till-
räckligt noggrant skaka ur den kung-
liga dräkten, som hosi tili skydd mot
mal starkt inpepprat.
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ivilken är tillökadmednya och eleganta dekorationsföremåloch apparater, är därförei

C. E. Ll
Borst- tJta '.Konrad Björkegren

Hennes' hus Rödbergsg-atan 9. BU
Oentr

Reltommenderar sina prisbel
nut till billigastepriser. ÅterfO
från landsorten expedieras promwvwwmrmwi C E. Li

G.F.Stockmsmns Velociped-depot. ...-+*.++**.+++++

Velocipeddelar o.
tillbehör istort

Quadrant"
Durkopp" Egen reparations=

värkstad.

♥*♥♥*♥♥**#♥#♥*♥*$$****»s***##» <;;„
TT ' . Med ånga och massage rengöres huden från
tlVfliPillSft pormaskar, finnar, frass -I etc,hvarigenom huden stär-
UJa A kes och uppfriskas. (Amerikansk metod),

urval!

Barngarderoben
2 Mikaelsgatau 2,

K. F. Larsson,

DGREN's
enselfabrik.

TIK Alexandersgatan 46.
"als hus.
lönta tillvärkningariparti och mi-
irsäljare erhållahögrabatt. Order

NDGREN.

Hulda Lindfors

■cv V)■tf)

Helsingfors, Berggatan 10

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

Telefon 83.

Fotbehandling
meddelas at* Agnes Johannsen
utex. från Kongl.HofFältskär
Ch. Berggren.

N. Esplanadgatan 27
1trappa upp.

Telefon 83.

Ånsiktsbehandling
Bodeget JlndaluzaStörsta urvalWlasTärön JV.-o 28 XJn.ionsga.tan N:o 28.

Servering af uteslutande äkta natur-
viner,frukter,läskdryckerm.m.Till billiga priser

<3Z\ja glasmagasinet l;3. Mikaelsgatan 3.
OBS: vid Sidornwska affären

OSKAK ALSXSIZ.

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27
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W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

feProDriétaires VinicoleiiConnm f ■ W Fl

__^^^^B1 1»11'1■Iiii^^^^^^^^^^^^^^^^MJ. G. Monnet & C:o (f. d. Salignac & C:o)
iCog-jiac.

fem
1 Kommanditbolag, grundadt år 1838 med ett aktiekapital

af 4,000,000 francs.
11 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.BB
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o©o©©©o©oo©ooooooIKongl. Karolinsk Institutets|
g Bakteriologiska Laboratorium. ©
Ä^ På begäran af Tandläkaren Herr A. £*St Lenhard.tson har jagundersöktett af honom 2T%£J sammansatt munvatten, kalladt CJ© Albin Lenhardtsons Q© STO31ATOL Q

och får häröfver afgifva följande intyg. fft
{!% 1. Lösningen är i-palfärgadoch till reak- #■%
3K tionen svagt alkalisk, yJV? 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen ClfS icke giftigt. #■*2£ 3. Den förhindrarunder en tid afminst Jc\$ 24= timmar syrebildningimjölk. %jj
Q 4. den värkar upphörandeellerhögst Ä3£ väsentligt hämmande af förruttnelse- art? prosesser.
/> 5. Den dödar kolerabakterierpå Va Ä\3C minut samt tyfoidfeberns,difterins och JJ<U* rosfeberns bakterie på omkring Iminut, ©Q 6 Den dödar utspädd med 2 delar fS3c vatten kolerabakterier på mindre än 1mi-önut, rosfeberns och difterins bakteriepåmin- ©Q dre än 2 minutersamt tyfoidfeberns bakterie f\g£ pa 3 minuter. V/
VT Då det af Tandläkare Lenliardtson anerifna medlet C3ff% sålundaeger förmågaatt ÜBphäfva ayrebildning och för- f\Vf ruttnelao imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- \£J«^k domsbiidande bakterier,som därstädeskunna förekomma, f\%£# måste jag på det högsta hos allmänheten förorda ***
fj% dess bruQ.V^ Att det samma äfven som yttremedel imångahän- GJ#J^ seende böräga en vidsträckt användningframgår osöOt f^\i# af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan. %$

Stockholm, den 6 April 1895. fi%
© !EM. iSl^åiilli ©wh Med. Dr.,Docent ibakteriologi vid KarolinskaInstitutet. (JÄ

J. C. IVLEXMONTAN
Innehalvaro:E.Nyberg

Giner é Spirituösa.

Brefpapper Ang. Ludv. Hartwa;
rikhaltigaste lager a- ut-

ländska och inhemska
sorter, linjerade ooli

Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alesacdorsg. 26.

oliuiernde Telefon 169,

Tillverkningen står
under kontroll af nio
sofie doktor /^. Modeen.

Firmatryck uifnres liillisrt
DAHLBERGS PAPPIRSKAKDEL.

Alexandersgat 15.
■■-;".,'■" -iS^sss» ■^KäS!

j^ Fransk^Lifiorsäkringsbolaget ge

:Is£L

Annonbera
LÖRBAINE,m„Program-cfålaå&f" Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. @)

(^ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gj^
'© Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- ggs

ringar af alla slag. Genom samarbete med
*5^ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
(ltä& bai»<e et la Seine beviljas de försäkradevid tSto,
tfftL sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,(^ hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-(^ säkrade och hans familj, som ock de per- Ä;£gf söner, med hvilka han står iaffärsförbin- SS'(jjjp delse för den oundvikliga förlust, som en iSaJ)
(^ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- &fo
rfijs, en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- !§<'
(^^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant, <^J(^fe premierna för hela sjukdomstiden och utbe- ä%)h

taiar 8/4 af kapitalet,om sjukdomen är obota ?
(j§? lig och resten vid dödsfall.

Annonserna 3^tterst billiga, särskildt om de ta-
gas för längre tid

Hh<iIHvarJe annonsör får sig /)/ /UOS-' tidningen hemsand UOS.!
■
— —

s- Gt-ac-a/tis. -i-
—

Annonser och prenumeration emottagas å tid-
ningens kontor Mikaelsgatan1, 1tr. upp. ;S& Bolaget L'Urbaines försäkringar äro @h

därför särskildt att rekommendera för her-
(J§|? rar affärsmän, flå det gäller att säkerställa tgjj)
(gs| större affärsföretag genom lifförsäkring, 0h*g? emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-

samma störingar svårare sjukdomsfall all-
(88| tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- &h>
;»§[ ges- och förlagsmanstora förluster. iSit,(jssp För dessaväsentliga fördelarerfordras

icke några extra premier utan endast att gJfe
den försäkrade afstår från den årliga vinst- J§^«B§7 andelen. &$■

(flK| Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1 &Jt\

fl Qarlvon *3%norrinq. fs£

Försumma ej att anonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

jj^***¥¥¥**###*^¥^#¥*¥¥¥¥¥*¥¥¥¥*|«|

33@ 1© W Ledig annonsplats.
för munnens, näsans o. hudens vård,

Fredr. Edv, Ekberg. K. A. DAHLIN.
OROGHANDEL,

■m% JELöls.
Sadu å 20 p:i

Bageri&Konditori. Skilnaden 15—17. Elvira å 15 p:i.
Glogstan 4.

Fönstervadd.
Fönsterkitt.

Reine de Hol-
lande å 15 p:i,

52 Alexandersgatan 52 Lohses parfymer.
Heleolin (Kåttgift)
Viol tvålm. in.
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Hrfors 1898, Huvudstadsbladets Nya Trycken"
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