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?C}EMMAafIA« lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.~" Generalagentur for Finland, Hagasandsgatan 9..

&rQgram~<sslaåei
Tidning för Helsingfors

A. W. EKLUND & C:o
Skrädderi-Et ablissementSkilnadsgatan 19. Telefon 310. Teatrar och Konserter. Östra Henriksg. N:o 1.Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa '-^= Håller fin finaste material.=—
Elegant snitt.

Prisen beräknas billiga.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Onsdagen den 30 Mars

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg-. 31.
N;o 90.

billigapriser.

SVENSKA TEATERN

Onsdagen den 30 Mars 1898

För första (ll:te) gången

€Tt dockhem.
fik* ■

Herr Arthur Stavenow.
Det är med glädje vi åter hälsa hr Stave-

now efter hans ofrivillig ovärksamhet välkommen
till det arbete han med så mycken kärlek och nit
visat sig omfatta.

On f Fotograf SUNDSTRÖMS annons
JK» E9»« å andra och tredje sidorna.

SUOWI. TEAATTERI.
Keskiviikkona Maalisk. 30 p:nä 1898

(ffiansannäijiäntö alennstuilla
Rinnoilla

JUHO VESAINEN.
Historiallinennäytelmä neljässä näytöksessä

MinteriliiÄMiaii.Kirjoittanut S,

Henkilöt

Viena-
laisia

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

mingin Vesalassa, loinen Krankkalassa Oulun-
joella ja kolmas Kannahlahdessa, Vienassa.

Ovet avataan k:!o 7. Näytäntö alkaa k:lo \'.2 8
ja loppuu k:lo l/aM£

Argos hus

1898.

Skådespel i 3 akter af Henrik Ibsen. ÖfVersättning
af Frans Hedberg

Kegie: Mauritz Swedberg.

Helmers tre små barn
Anna-Maria, barnpiga hos Hel-

Frk. Tschernichin
Huspigan, hos desamme

Handlingen föregårhos Helmers

Börjas kl. 7,a0 och slutas omkr. kl. 10 e m

Kontor Mikaelsgatan N:o 3SKANE", Brand- & Lifförsäkrmgsaktiebolag: C. F. CARLANOER.

H» 1_ VSLmw b* Alla aftn3rO1eI Wk amp AftonkonsertMiddagskonsert
Wiener Damorkestern J. C. Schwarzfrån kl. 3 e. m från kl. 8 e. m.

STAMLBERGPs ATELIER.
AXEL PALMROOS

Vinaffär.Jacob £jungqtists fotografisKa fltclier
Jllexandersg. 19 (iitö- fr. Ragasundsg. 2.)

Nora, hans hustru
Doktor Rank
Fru Linde

Sakförar Krogstad

mers

Ett stadsbud

Personerna
Hr Hansson
Frk. Holmlund
Hr Stavenow
Fru Bränder
Hr Malmström.

Frk. Backman
Hr Svensson

Vanha Vesainén
Helinä, hanen tyttärensä
Juho \ i.. -i "
Tapani/ hanen poikiaan
Anni, Juhon vaimo
Torvinen, Kemiläinen, An-

nm isa
KrankanMartta, emäntä
Hannu, hanen poikansa
Johanna, hanen tyttärensä
Henrikki, lin kirkoherra
Kauppi, liläinen
Kaapro Tuomaanpoika
Vesaisen ruotiukko
Vuoti
Ahma
Kuisma
Ontrei
Ahman isa
Kuisman isa
Marja, Ontrein morsianj

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

Emil Falck
Naemi Kahilainen.
Knut Weckman.
Olga Leino.
Adolf Lindfors.
Hemmo Kallio.
Aleksis Eautio.
lisakki Lattu.
Kaarlo Keihäs.
KaarleHalme.
Kvert Suonio.
Oskari Salo.
lEino Salmela.
Taavi Pesonen.[Sirkka Heftzberg.
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Älta Laipmagasinet G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffärinnehafvare direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.* Esplanadg. 37. Telef. 1727,■Kijdinan.
Storstaspecialaffär Unionsgatan 17

u. *kta ... Albion LamvDnmakasiniiViner och spirituösa .
"*

Omistaja

■ Victor Rijdman.
ISuurin erityis liike
ILamppiija, Lasia, Porsliinia, Nik-
Ikeli-tavaroita & Kuvapatsaita, La-A stcnvaimuja, Petrolenmia &A Benziniä.

tukuttain ja vähittåin.

' Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af Dr Lalimanns

underkläder.
Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

iör Lampor,Glas,Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-

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

Billigt iparti & minut,
0. Henriksgatan N:o 3.

Största lager afinhemska skodon. Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

N. Esplanadg. 31C! P BYEEWBÅBX Fotografisk Atelier.IU A.ÅM JL MtMMÅM>fiLAkM Porträtter imitkortsformat å 6 mk, pr duss. Catanis hus.)

W

J.H.Wickels
TIIHÅIDII.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj -vid många,
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris t,Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

©

AdvokatHelmer

kl. 7,30 e. m

Alla dagar

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

Lager af fina äkta
K/ner, Cognac, Likörer & Rom,

Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

AXA LINDHOLMHilda Lönngrens LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Kaserngatan lsS:o 26
Alexandersgatan 7. T. 638förfärdigar af resp.kunders egna tyger såväl enkla Unionsgatan 28,

Filial: N. Esplanadgat. 43
Specialité: CRAVATTER.

som elegantaste— =Damklädningar.=—
Modernt och omsorgsfallt arbete garanteras, OBS.! Enda specialaffär.

MA.GA.SIN I}U NORD.
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Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491.

Rekommenderar färska varor alla da=
gar. Billigaste smörgås & portions ser-
vering. Äfven för afhämtning.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.1
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sorterade3 Största och bästl
lager af^^^^^J

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

HOBT 4,400 par skidor sål-
des senaste vinter.

Brandt & Blomberg,
Helsingfors, Mikaelsgatan 19

Telefon 20 17.
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Operamaskeraden.
Om lördag är den med 8å stort in-

tresse emotsedda operamaskeraden til)
förmånförsvenska teaternspensionskassa.
Scenens folk kunna i allmänhet icke
samla iladorna fastdebäde så och upp-
skäraoch äro sällan itillfälle att säker-
ställa sig för ålderns och den tvungna
ovärksamhetens dagar. Ändamålet är
sålunda det mest behjärtansvärda,
hvarför det ock är att antaga det pu-
bliken mangrant vill varamed att draga
sitt strå till stacken till förmån för
sina vänner vid svenska teatern.

Programmet för aftonen är afsiktli-
gen knappare tilltaget än tillförene.
Det är ju ej meningen att prins Kar-
nevals fest skall vara någon spexafton,
utan en dansens, lifsglädjens, flirtens
och intrigens högtidakväll.

Det som emellertid bjuds på är fint.
Till först trenne Bellmanstabläer, å
hvilka utomordentligt mycken mödaoch
arbete nedlagts. Därpå ett intermezzo
af fyra Pierroer, sångkunniga, vitziga
samt likasom grifterna utvändigt hvit-
menade, men invändigt fulla af de dö-
das ben, och

— dagens on dits. Föl-
jer så en af åtta par utförd praktfull

japansk dans. Under aftonen bjudd
dessutom på en eller annan öfverrask-
ning, hvarom vi ej ens antydningsvis
våga närana,huru frestande det än vore.

Maskeraden blir som bekant iföre-
ning med ett allegri-lotteri, till hvilket
dyrbara vinster allaredan influtit. Sär-
skildt vilja vi nämna tvänne hufvud-
vinster, inköpta af teatern från firman
Carl Göhle, representerande ett värde
af Ftnk 600: —

Biljettförsäljningen, hvilken iår sker
under synnerlig sträng kontroll, vidta-
ger om fredag kl. 10— 4 och maske-
raddagen kl. 10—8.

Af alt att döma kommer operama-
skeraden att blifva en af säsongens an-
genämaste aftnar. Därför borga vär-
dinnorna, värdarne och

Passepartout,
<""*

Utländsk musikrevy för1897

Af konsertnyheter är föga af vikt
att nämna. ITyskland träffar man
blott på en enda symfoni såsom värk-
ligt novum nämligen en Symfoni i E
moll (manuskript) af Henrich XXIV,

furste af Reuss, ett värk, som utfördes
på en Gewandhaus-konsert iLeipzig.
Från Neapel omtalar man att en Sinf-
oniaMarinaresoa- af Antonio Scontrino
vunnit stort bifall. Den symfoniska
dikten har varit mera gynnad. Till
denna konstart höra nMittagshexe"och
nDas goldene Spinnrad" af Dvorak,
»Kung Lear" och nDie Gefielde der
Seligen" af Weingarten, kapellmästare
i Berlin, Kaiser Rudolfs Ritt zum
Grabe" af Alex. Ritter, „Othello" af
Zdenko Fibich, „Hamlet" af Edward
German (Eogland). Till programmusi-
ken höra en Symbolie (ny benämning)
Des Märchen von dem tapfern Schnei-
derlein" af E. O. Nodnagel, ett sym-
foniskt förspel till Penthisilea" af F.
Dräseke (Dresden) och uvertyren Des
Meeres und der Liebe Wellen" afRob.
Fuchs (Wien). Hit kan man också
räkna som nyhet A. Rubinsteins efter-
lämnade flOuverture solenne" för orke-
ster, orgel och kör, en tilltyska kejsa-
rens födelsedag af J. Joachim kompo-
nerad »Ouverture" och en nLustapels-
ouverture" af Ferruccio Busoni. Af
Ignaz Briill har man lått en Serenad
(F dur) och af Josef Suk en dito fEss
dur) för stråkinstrument, af Avg. Klug-
hardt en Suite Auf der Wanderschaft".

De med orkester spelande solisternaha
haft att välja mellan tre nya pianokon-
serter, två iD mollafMac-Dowell och
Bernh. Scholz samt eniF dur af Samt
Saéns. En enda ny violinkonsert före-
kommer, komponerad af pianovirtuosen
F. Busoni. Flere äro de nya stråk-
kvartetterna; sådana ha framförts af
Herm. Grädener (D moll), G. Henschel
(Ess dur), F. Draeseke (Ciss moll), af
hvilken man äfven har en ny stråkqvin-
tett i Ciss moll, hvarjämte V. Sten-
hammars stråkkvartett i C moll (n:o 2)
gjort sig känd iTyskland.

Ny vokalmusik af större omfång är
tunnsådd; härvid taga vi naturligtvis
endast större körvärk med orkester i
betraktande. Sådana äro Sylvesterg-
locken" af Hans Kö3sler, Die Jung-
frau von Orleans" af Ad.Lorenz, hvar-

Fotografiska Handels- ochFabriks-
Aktiebolaget iFinland

Helsingfors.

Specialaffär
för

fotogr. artiklar.

Filharmoniska Sällskapet.Filthattar
band, spetsar, sidentyger acb ply-

scher i största urval hos
Firma ti. Elimin.

9 Alexandersgatan 9. "populära konserten
Torsdagen den 31 Mars kl. lj% 8 e. m.

Societetshuset

Program
Konsert-Ouverture

Waldteufel,Les patineurs, vals
Preludium ur op. Tovelille . . Hamerik,
Fest-scen ur Eomeo o. Julia. . Berlioz

Ouverture till op. Kleopatra . . Enna,

Ballade och Polonaise, för violin Vieuxtemps
(Hr Henry Bonnevie)

Balletmusik ur op. Le Cid Hassenet
Aragonaise, Aubade. Madriléne. Navarraise.

8. Festlicher Einzug" ur op. Die
Goldmark,Königin von Saba

9. Loin du bal," för stråkorkester Gillet,

10. Finale ur op. Kung Karls Jagt Pacius

Obs.! Under solistens föredrag ingen servering

Den enda värkligt praktiska SKBIFMASKIN

// Ä 3131O NB,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenterför Finland& Skandinavien.

Hagelstams konsthandel.
(Privatbankens hus)

N. Esplanadgatan19.
Briljant exposition

Parisiska Affischer
för rumdekoration

Nytt vackert lager! Ytterst billiga priser,

Hagelstams bokhandel
Tidskrifter för 1898.

OPERAKALLAREN. Aftonkonsert alla dagar Festvåning för beställning

69:de

gifves

Paus

Paus

som finnes är

oms er

Foroni,

r
BODEGA ESPANOIA

Helsingfors.
Försäljningipartioch minut afendastäktautländska

VINER <fe
SPIRITUÖSA.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45. Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

OBS! LolialorxiTojrtet.

CARL BERGROTH
FabiansgatanN:o 29,

Telefon N:o 750.

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på flaskor som litervis från fat.

i.sta Klass

BADINRÄTTNING »>
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg

Restaurant €atani
*>*&* reKommenderar «sse,

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

Ostende ostron inkomma bvarje vecka!
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Eric Sundströms Fabiansgatan 27, hörnetaf Norra Esplanadgatan, isamma hu* som Nordiska Bosä
Fotografiatelier. tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder: deras fordringar på ett ,ör
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Märkning
och alla sorters tapisseri-
arbeten utföras af

Sally Wredenberg.
Lilla Robertsgatan1, 1 tr. upp

m. flSpecialite;

Guldbroderi.

Siamßréné dtesfaurant.
ESPLÅNÅD-KAPELLET.

Efter utländskt mönsterserveras direkt från fat
TillUngerska ochRhenska

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

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2:50.

L PiHL G R EN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
Herrar Akademici

Obs.!
IStudenthusets Restauration äter man

bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

RESTAURAMJfIf*Kaserngatan IV^fe
Fullständig restauration! ■I

Öl på seidlar Varmaportionerm. m 3LJ| &JB
.£7. Mvanoff.

N AN N.J. NEU
Ång-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,

EndaSpecialfabrikiFinland för

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigareän de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
L REHNBERGEM

ÖB S.!Fallständig garanti.

FLOR
(från Paris)

200 olika mönster från 50 penni

Konrad Björkegren
Hennes' hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

AA^k,liAlLlk.lALil.k,L.ti.LfLAxl.LLtL^

Damhattar
Barnhattar

Störstaurval Billiffapris

hos

Konrad Björkegren
Hennes' hus

fcr. Jf'. Stockmanns Velociped-depo

Swift"
Quadrant"

IN? 28. . .

Diirkopp"

♥¥*****♥#?♥♥***

Sl*********************************

| JULIUS SJÖGREN g
« Mikaelsgatan 4, Centrals hus. 5*

8 Ylle- och trikotvaruaffär, *
% Välsorteradt lager. Billiga priser. »

*W 11 O\ tr% e*

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

TH. NEOVIUS,
Mikaelsgatan N:o 2

Telefon 1332.

Ständigt lager af färdiga
BAIIIKLADER.

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2.

K. F. Larsson,

C. E. LINDGREN's
Borst- c*? T*oxis©lfa,fc>rlläL

Ködbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

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

[flnta tillvärkningariparti och mi-
irsäljare erhålla högrabatt. Order
lpt.

G E. L NDGREN.

Ansiktsbehandling
Största urval

Gla§iaror
billiga priser

i

cJtya glasmagasinet
3. Mikaelsgatan 3.

OBS: vid Sidornwska affären
i\QIW »\ TI» * T TP*^*QiTW

********»»****!* Hulda Lindfors
Velocipeddelar o.

tillbehör istort
urval!

lo W■(A

HemuffforsTiergffatan 10

Egen reparations»
värkstad.

"*♥*♥*♥**¥**¥***

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

Telefon 83.

Bodega JJndaluza
lV:o 28 TJnionsffatan JV.-o 28.

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

Ledig annonsplats
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i Med ånga och massage rengöres huden frånH VOlnlllSK pormaskar, finnar, frasscl etc,hvarigenom huden stär-JyAUUiufli kes och uppfriskas. (Amerikansk metod),
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faren, hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsfdremål och apparater, är därförei
[t arbete. Pris för visitkortsfotografu, Fmk fi pr. dussin

till komma en större Kantat Worin
har" af Carl Hirsch och ettdylikt värk
för manskör och blandad kör Das
grosse Jahr 1870—71" af Carl Goep-
fart samt ett mindre af Robert Kahn,
benämndt rMahomets G-esang". Af
förut bekanta värk ha isynnerhet Ti-
nels Franciscus" och César Francks„Seligkeiten" kommit på modet. Andra
sådana ha uppträdt på nya platser, så-
som af Dvorak rDie heiligeLudmilla"
och Stabat mäter", af Peter Benoit
oratoriet Lucifer", den dramat, kaa-
taten nlphigenie in Tauris" af Th.
Gouvy, nßuth" idyll af Fr. Cowen,
Christus" af Kiel, Christus u och
rGraner Festmesse" af Liszt, Vierlings
rConstantin" och Alarich", Berlioz'
nßequiem", Bruchs nLied von der
GlocKe" och dram. kantat nDas Feuer-
kreuz". Äfven må nämnas oratoriet„Esther" af Handel, iChrysanders nya
bearbetning för Tyskland.

Beträffande scen- och konsertsång,
om vi taga den gamla stammen ibe
traktande, har bland de förnämsta till-
hörande denna fru Amalie Materna ta-
git farväl af Wien och dragit sig un-
dan till sitt gods inärheten af Graz,
och fru Schröder Hanfstängel lämnat
scenen iFrankfurt. Likaså har fru
Seubert Hansen iMannheim och teno-
ren Georg Muller iWien dragit sig
tillbaka. Franz Betz har upphört med

sitt stadigvarande engagement vidBer-
lineroperan, där han dock kommer att
ännu uppträda inågra roller. Adelina
Patti, den evigt unga, har endast låtit
höra sig i Nizza och Monte Carlo.
Marcella Sembrich har, som vanligt,
skördat lagrar iRyssland, etter längre
frånvaro sjungit i Wien och sedan
vändt sig till Amerika. Där ochiLoa-
don har franska operans stjärnor Emma
Oalvé och Nelly Melba glänst fram;
mad. Albani har gästat sitt canadensi-
ska hem. Fru Sigrid Arnoldson har
uppträdt iTyskland, Skandinavien och
Ryssland, där fru Alma Fohström har
sitt stamhåll, ehuru denna sångerska
äfven låtit höra sig iTyskland likasom
frök. Franceschina Prevosti och fru
GemmaBellincioni. FruLilli Lehmanns
gästspel har sträckt sig till Aocerika,
och där träffa vi äfven, och sedan i
Wien, den sextiåttaåriga operettdivan
Marie Geistinger. Eftersökta konsert-
sångerskor hafva varit lru Emelie Her-
zog, fru Schumann-Heink, damernaMa-
rie Brema, JohannaNathan, EmmaHil-
ler, Marcella Pregi m. fl. samt fru El-
len Gulbranson, hvilken, som vi veta,
äfven förra året skördadelagrar iBay-
reuth. Mycket uppburen har mezzo-
sopranisten fröken Camilla Landivarit;
bland yngre förmågor står scen- och
konsertsångerskan fröken Erika Wede-
kind (Dresden) iförgrunden. Ett par

af fru Marchesis elever ha väckt störra
uppmärksamhet, nämligen fröken Rosa
Ettinger på konserter och mad. Fran-
cis Saville som operasångerska, enga-
gerad såsom sådan iWien, där enung
dramatisk sångerska frök. Anna von
Mildenburg väckt stora förhoppningar.
IParis har, som bekant, fröken Aino
Achté rönt stor framgång på Stora
Operan

Lika outtröttlig som förr värkade på
scenen och i konsertsalen den ännu,
trots sina femtitre år, kraftfulle Mun
chensångaren Heinr. Vogl, och hans
tenorkolleger Emil Götze, Van Dyk,
Ben Davies, Angelo Massini, Jean de
Reszke, Francesco Tamagao (som före-
tog en större turné genom Tyskland),
Emil Gerhäuser, Robert Kautmann o.
s. v. ha också varit lifligt värksamma.
Mindre rörliga visade sig under året
baritonisterna Theodor Reichmann, Paul
Bulss och d'Ändrade; mera i farten
voro Carl Scheidemantel, Anton Sister-
mans och synnerligast dr Felix Kravs
från Wien. Anton von Rooyupptäckte
iBayreuth sin dramatiska talang,Eugen
Gura och hans son Hermann genom-
korsade Tyskland såsom ballad- och
vissångare, —

«""►—

Notiser.— Sorgespelet »Alarich" af Verdy
du Vernois, f. d. preussiske krigsmini-
stern, rönte framgång å hofteatern i
Schwerin,

— Société de Concerts iParis an-
ordnadenyligen en stor konsert åGrand
Opera. Hufvudsakligen det förträffliga
utförandet af Beethovens nionde sym-
foni under Taffanels ledning väckte lif-
ligt bifall.

—
Edmond Rostand, den lycklige

författaren af Cyrano de Bergerac",
har en synnerlig forkärlek för att upp-
träda som — statist. Den elegante och
förmögne världsmannen, som är famil-
jefader och bebor sitt eget h otel",
uppträdde sålunda som statistpå gene-
ralrepetitionen pä hans egen pjes. Vid
ett annat tillfälle helt nyligen iklädde
han sig arbetaredräkt och figurerade
bland folket" iOctave Mirbeaus De
elaka herdarne" pä Sarah Bernhardts
teater. Som bekant var hans store mäs-
tare och förebild Moliére skådespelare
på samma gång som författare.
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Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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J. G. Monnet & C:o (f. Salignac & C:o)

iCognac

Kommanditbolag, grundadt år 1838 med ett aktiekapital ffffjjBB
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Finnes hos de förnämsta vinhandare,53 m mP3MH3HB ra fvfw BB
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Franska Lifförsäkringsbolaget

t LUR B Al NE,|
|| Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. @)
|| Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gjg)
ÄS» Bolaget meddelarfördelaktiga|försäk- gjgijj;£? ringar af alla slag. Genom samarbetemed

åsjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- *&)
baiue et la Seine beviljas de försäkradevid (gli)
sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,

(jJsi hvilka fullkomligt säkerställa såväldeu för-
((Si säkrade och hans familj, som ock de per-
;S? söner, med hvilka han står iaffärsförbin- SK
!!§äp delse för den oundvikliga förlust, som en \^))
fÄfö sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- |gYj

ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- ]|k(^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant.
(ftj| premierna för hela sjukdomstiden och utbe- @§h

talar 3/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot- g?(Jss7 lig och resten vid dödsfall.
öfå Bolaget L'Urbaines försäkringar äro

därför särskildt att rekommendera för her- zrf'(Jg? rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
<«$! större affärsföretag genom lifförsäkring, 0h*^ emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- Js(i§si samma störingar svårare sjukdomsfall all-
(^ tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- 0hjM ges- och förlagsmanstora förluster.

För dessaväsentliga fördelarerfordras
Äfo icke några extra premier utan endast att 0h
j| den försäkradeafstår från den årliga vinst- g|ijs^ andelen. _
(j^ Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. (gg)
@ Qarlvon tZUnorring. g

******£**£*:**:*%? |

„€&rogrant' *55laået"

fihc IHvarJe annonsör får sig nL /VC/ö.. tidningen hemsand «/«/«. .

Annonser och prenumeration emottagas å tid-
ningens kontor Mikaelsgatan1, 1tr. upp.

Försumma ej att nnonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå

Lösnummer i Laurents urbutik

I >'*'*'*r**'**'****^

iKomL Karolinska Institutets 8
g Bakteriologiska Lakatorin^M
5t Lenhardtson har jagundersöktett af honom \jf

samniansatt munvatten, kalladt CJ
Q Albin Lenhardtsons ra
O STOMATOL OPi och får häröfver afgifva följandeintyg.
Q 1. Lösningen är opalfärgadoch tillreak- fj±
2C tionen svagt alkalisk. JgfO 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen CJ
3t 3. Den förhindrar under entid afminst

timmar syrebildning imjölk. QJ
(2% i. den värkar upphörande ellerhögst QYr väsen/ligt hämmande af förruttnelse-
© prosesser. O

5. Den dödar kolerahahterierpå Vs O
3t minut samt tyfoidfeberns,difterins och jr
CJ rosfeberns bakterie på omkring T minut,

(i Den dödar utspädd med 2 delar Ä
3C vatten kolerabakteriernå mindre än lmi- X
%& nut,rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin- %$

dre än 2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie QYr på 3 minuter. Sf
V^ Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet &j
f^ sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildning och för- f*l\Jf ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- %f
tf\ domsbildandebakterier,som därstädsskunna förekomma,
%^jf måste jag på det högsta hos allmänheten förorda \J?

J

—
*3 ■-"
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----
f\ dess bruk.V«# Att det samma äfvensom yttremedel imångahän-

seende böräga en vidsträckt användningframgårosökt rf^U af dess ofvan anfördastarkt bakteriedödande värkan. \,A
Stockholm, den 6 April 1895. Q

pj Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet, föl
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OBS.! Skyddsmärken

ffl Bfflra5a

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

F3HBRfTiS

Annonsera

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-
gas för längre tid

■
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och geßom kolportörer.
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J. C. MjEXMONTAN
39PM © IL66

Innehaivarc:E.Nyberg. Ledig annonsplats.
diner é Spirituösa. för munnens, näsans 0. hudens vård i3H.ÖI3L.Brefpapper Ing. Lwft. HartwalL K. A. DAHLIN

DROGHANDEL, Sadu å 20 p:i
Fredr. Edv. Ekberg.

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

rikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska

sorter, linieradeoch
Helsingfors, Åleiaodorsg. 26, GIogatan4.

Reine de Ho/-Telefon 169, Fönstervadd.
Fönsterkitt.olinierade. Ilande å 15 p:i,

52 Alexandersgatan52 hos
Tillverkningen står

tmder kontroll af filo
sofie doktor Hj. Modeen.

Lohses parfymer.
Heleolin (Råttgift)

Viol tvålm. in.

Firmatrjck utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPKRSHANDEL
Alexandersgat 15. Helsingfors b ReinckeJac

-HBHI"«9Höl ■ ■

HOTEL KAMP.
Onsdagen den 30 Mars 1898 Torsdagen den 31 Mars 1898O-i

I:o program: program:
Lehnbardt,Wir von der Cavallerie,Marsch 1. In Compagniefront,Marsch Lehnhardt

Miralda, Walzer Bosc 2. Jy peuse a toi, Gavotte Eilenberg.
Ouverture zu nßanditenstreiohe" Suppé 3. Figaro, Walzer Messerschmidt.

Gillet.Babillage 4. Ouverture zu »Don Juan" Mozart."1WahlstedtMullerlieder, Walzer 5. Intermezzo avs ,Bajazzo" Leoncavallo.
Scenen avs The Mioado' Sullivan 6. Marsche oriental Fischer

OuverUire zu Dicliter & Bauer Suppé 7. Ouverture zu „Martha'1 Flotow
TranslateuiWiener Praterleben, Walzev 8. Gross-Wion, Walzer Strauss
Strauss9. Fragmente avs Zigeunerbaron" 8. Fantasie avs Faust" Gounod

10 Die turkische Scharwacli Michaelis, 10. Daisy, Chansson anglaise d'Acre
11. Saisonbilder,Potpourri Fischei 11. Suomalaisia, Potpourri Pahlmann
12. Retraite joyeuse 12: Maroia bersaglieriener Damorkestern J. C. Schwarz Pupilla

Hrfors 1898, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri


