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?SG£KMÅ3fI A66 lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.
■

- - - . . . Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan9..

<3fcogram*<<fölaåei
Tidning för HelsingforsA. W. EKLUND & C:o!

Skilnadsgatan 19. Telefon 310. Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 108. Söndagen den 15 Maj

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 15 Maj 1898

8 e. 111,

Abonnement N:o 23.
För första (24:de) gången

landet.Lifvet ii
Folkkomedii5 akter (efter Fritz Reuters roman)

Fri bearbetning af Frans Hedberg.

Eegie: Mauritz Swedberg

Personerna

Axel v. Rambow,. riddargodsegare Hr Lindroth
Frida, hans hustru FruEiégo.
Frans v. Kambow, hans kusin .Hr Hansson.
Pomuckelskopp, godsegare . . . Hr Lindh.
Fru Pomuckelskopp Frk Tschernichin
Sälla \ aeras döttrar /F»"k Liljandei.
Malla / \Frk Bonnevie.
Pastor Behrendsen......Hr Öberg.
Karolina, hans hustru FruBränder.
Fritz Triddelfitz,hennes systersonHr Fröberg.
Haaverman. inspektor Hr Malmström,
Louise, hans dotter Frk. Bergroth.
Bräsig Hr Eiégo.
Fuohsschwantz, advokat....Hr Stavenow.
Maria Möller, Hawermans hus-

jungfru Frk Paldani.
Daniel, Rambows gamle betjänt. Hr Svensson.
Kristian Desel \ dagsvärkare. ./Hr Kahlson.
Peter Väsel / \Hr Precht.

Dagsverkare med hustrur och barn.
Handlingen försigår iMecklenburg. Första akten i

Griirlitz prestgärd, de öfrigaakterna på godset
Pumpelhagen.

Börjas kl 8 och slutas omkr. kl. 10,30 e. m.
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»SKÅNE", Brand-
Middagskonsert

Alla dagar
från kl. 3 e. m.

STAHLBERG*s A.TELXER.
J.H.Wiekels

YIIHÅIDEI.

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

Sunnuntaina Toukokuun 15 p:nä 1898
Kansannäytäntönä alennetuilla hinnoilla
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5-näytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut G.v.Moser.
Suomentanut Sant a1a.
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3 Heindorf, tilanomistaja

Matilda, hanen vaimonsa
lika Etvös, hanen sisarensatytär Sirkka H^rtzberg.
Aune Hiller,. likan seuralainen .LilliHögdahL
Henkel, raatirnies
Sofia, hanen vaimonsa
Elsa, heidän tyttärensä
von Sonnenfels, kenraali
Kurt von Folgen,hanenadjutant-

tinsa
FrökenValborg Holmlund Schäfer, sotaväenlääkäri

Keif vonReiflingen, luutnantti . Eino Salmela
Hofmcister. apteekkariM

Såsom det var att förmoda har ValborgHolm-
lunds Cameliadam" eröfrat hela Stockholm, och till
glädje för hennes många vänner härstädes anlända
dagligen bulletiner om inropaingar och blommor i
oändlighet.

Frans Konneoy,Folgenin palvelija Knut Weckman
Martti,
Anna,
Eosa,

(Tapaussaksalaisessamaakaupungissa.Aikanykyinen)

A 'R V fotograf SUNDSTKÖMS annons"-*■l^«» å andra och tredje sidorna.

& Lifförsäkrmgsaktiebolag:
Hotel Kamp

Wjener Damorkestern J. C. Schwars,

Jacob Ejmtaqtösts fotografiska Jftelier
fllexandersg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb tillbilliga priserallt fotografiskt arbetesåväl
inom som utom atelieren. Celefon 2453.

MA.GA.SIN BU NORD.
ÄktaAlofl Lampmagasinet

innehafvare

Viktor■Rijdmaii.
Största specialaffär

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

leum & Benzin.
Billigt iparti & minut,

C P. BYRESDÅHL porträtt

Hilda Lönngrens AXA LINDHOLM
@aiiß,iasßtiä

»»smaiÄ»
Alexandersgatan 7. T. 638

Kaserngatan N:o 26
förfärdigar af resp. kunders egna t)"ger såvälenkla

som elegantaste—= Damklädningar.=—
Modernt och omsorgsfullt »rbete garanteras. OBS.! enda specialaffär.

Nu inkommet:
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandethos
Hjelt & Lindgren.Kolumbia - velocipeder

TJnionsgatan 17,af 1898 år modell
Juho WirtanensAlla maskiner äro lörsedda med au-

tomatisk bromsinrättning SKOAFFÄR.
Arthur Bergström

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

Största lageraf inhemskaskodon. Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

grafisk Atelier.
'nitkortsformat å 6 mk, or duss,

CMS

Skrädderi-Etablissement
Östra Jlenriksg. N:o 1.

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

JEleg-a-nt snitt.
Prisen beräknas billiga.

1898.

SUOW. TEAATTERI.

näytellään

Sota rauhan aikana.
(Krieg im Frieden)

Henkilo t
lisakki Lattu.
Mimmy Leino.

Taavi Pesonen
MimmiLähteenoja.
Tyyne Finne.
Benjamin Leino.

Oskari Salo

Evert Suonio

Aleksis Rautio

(Otto Närhi.
Olga Salo.
Olga Leino

Ovet avataan k:lo Va 8- Näytäntö alkaa k:lo 8
ja loppuu k:lo II

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.
C. F. CARLANOER.
Alla aftnar

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m.

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

Lager af fina äktaViner, Cognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat

Specialité: ORAVATTER.
43.

Albion Lamppumakasimi
Omistaja

Victor Rydman.
Suurin erityis liike

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

stenvaunuja, Petroleumia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain ja vähittäin.

N. Esplanadg.l3
Catanis hus.)
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Helsingfors Charkuteri
2 Michaelsgatan 2. Telef. 491.
Rekommenderas somdenmest=

sorterade affär ibranchen.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.
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jCLEUELAND. f3 Följande tre omständigheter ställa Cle- jfr»
veland-Velocipederna betydligt framfor &

3 alla andra velocipeder, nämligen:
3 i- BurveiMagren, hviika äro g.i.or.da

af det finaste värkt.ygdstål samt svarf- B
vade och härdade med den utomördént- K--3 ligaste precision. De äro oslitbara; ab- fe-
aolut damtäta och kunna aldrig justeras »

5 2. CleveSands Clincher-ringar, E■^ hvilka äro fastade vid kombinerade trä B»«^ och allumiaium skenor. Hjulen blifva §^
3 sålunda utomordentligt starka och rm-
3 garna "de mest elastiska. S

3. Cleveland keden a» den enda ked, W
ihvilken stiftet och blocket äro abso- p3 'uc härdade och den är därför under- Ckastad slitning och sträckning i låogt"^ mindre grad än någon annan ked. &,

IBrandt & Blomberg, f
-3 Helsingfors, Mikaelsg. 19. &

SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 16 Maj 18^

kl. 8 e. 111

SoéffiöpsföresiällMng.
För 6:te gången

G¥i LL
Lustspeli3 akter af Petrus Holiniensis

Regie:Mauritz Swedberg,

Personerna
Hr Stavenow
Fru Bränder.

Grefve Skytt . . .
Amalia, hans hustru
Julia, deras dotter. Fru Stavenow.

Hr Precht,v. E.amm, kammarjunkare
Baron Delling \ m&kreRichardStolpe /

|Hr Hansson.
(Hr Lindroth
Frk Paldani.

(Hr Öberg.
(Hr Fröberg.
JHr Lindh.'

Gurli . . .
Fahlén j
Kinnfmde^j
AxellH målare

) IHr Franok.Fernbohi
MallenI (Hr Swedberg.

Hr Riégo
Frk Tschernichin,

Ringenson, skulptör
Fru Nyberg
Clara Johansson .
Anna, tjänsteflicka.. .
En betjänt hos grefven

FruKiégo.
Frk Liljänder
Hr Svensson.

Börjas kl. 8 och slutas omkr. kl. Io,ise. m

Den velociped,
$om åkes mest AMERIKA,

Buffalo.mr
1»
lÄi

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

i.iin...i ö-en-eralagenter för Finland

Carl Jacobsen & C:o.
Helsingfors
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Från Stockholm
XXXI,

Teaterbedröfligheternäs vecka.
Hvilken vecka, hvilken vecka! -
Jag antar, att det var, när han var

och såg „Teatern" på Dramatiska' tea-
;ern, som hr finansministern fick' den
luininösa idén att stänga hela anstalten
och ge sujetterna fattigunderstöd. Al-
drig har jag sett en pjäs spelas så
tvärt emot det sätt hvarpå den borde
spelas,

Hr Lindberg, som skulle vara en
elegant världsman,prydd medden djupa
melankoli, som gör en världsman dub-
belt intressant

—
hr Lindberg spelade

en gammal sliten lyriskt-filosofisk skol-
magister. Hr Fredrikson spelade diplo-
mat i stället för smidig, kvick, sam-
vetslös journalist af den eleganta bof-
typen. 'Fru Hartmann blef melodrama-
tisk, där hon borde vara innerlig —
innerligheten ligger nu en gång inte
för hennes röst;hr Personne var ohygg-
ligt banal som teaterdirektören; fru
By3tröm och fröken Jansoni sina tack-
samma roller af vackra aktriser mera
tillgjorda, än raffineradt koketta; hr

Envall utan förmåga att illudera i re-
gissörens vackra roll;,hr Ekelund och
fru Fahlman ensam så där tämligenbra
iett par biroller.

Speladt på detta sätt tråkar stycket
ut publiken. Det är för resten icke
roligt isig själft, om det ock här och
hvar bär spår af sin författares glän-
sande talang.

Hr Ranft följde Dramaten tätt ispå-
ren med ett fiasko. Men hans neder-
lag med ett par franska farsöres ska-
brösa lappvärk, Dansösen", var på
sätt och vis ärofullare än hr Fredrik-
sons. Ty på Vasateatern var det icke
de spelande, utan själfva pjäsen som
vållade nederlaget: hrr Eliason och
Lundberg samt fröken fiustan voro
mycket roliga, fröken Gottschalk söt,
ehuru kanske för litet frivol. Men.
pjäsen var som sagdt eländig.

Till de muntrande teatersakerna hördejust inte häller fru Seelig-Lundbergs
framförande af grefvinnan Eugenias
lefnadshistoria på Operan i tisdaga.
Men den talrikapubliken hölldock god
min och applåderade hjärtligt den ta-

langfulla, men ojämna unga skådespe-
lerskan, som nu räddar sig till lands-
orten undan dramatiska teaterns debacle.

Södra teatern ensam har halt att
uppvisa en liten glädjens ljusglimt med
sin „Negerkung"/ Men just isamma
vefva■ gick hissen sönder! Sådan otur!
Traska ni likväl modigt uppför trap-
porna till höjden! Det lönar sig. Hrr
Bergström, Hagman och Lambert äro
oemotståndligt roliga.

*
„Dagen" upplyser —

sannolikt full-
komligt riktigt —

att hans majestät
personligen är mycket förbittrad på ett
par af Dramatiska teaterns artister,
hvilka „genom sina intriger" skulleföranledt teaterkomité förslagets fall.Det vore rätt kuriöst,om två teater-människor värkligen haft en sådanmaktöfyer hela riksförsamlingen!

Det är en gammal erfarenhet, attnär hälst en plan strandar, så behöfvas
syndabockar. Men idetta fall är det
icke synnerligen lämpligt att till denfunktionen välja ett par artister, somsjälfva kommit i en ledsam ställning
genom händelsernas utveckling.

Teaterkomité förslagets fall var stort.Det föll på sin egen orimlighet.

På samma sätt, skall cck k. m:ts
nyaste teatarproposition falla. ;■■

Filharmoniska sällskapets konsert.
.Det gick som jag trodde

—
låt mig

säga det så godt först som sist! Eller
rättare det gick inte — för Valkyrian
att sjunga „romanser". Förmig var detaltså ingen missräkning. Men nog var
det så för dem, som tro att det är regel,
att den. som duger att sjunga ett, där-för duger att sjunga alt. Åh nej, det
är väl snarare tvärtom, särskildt fördem, som vigt sig åt Wagners tjänst.
Ty undantagen — och vi ha juett ly-
sande sådant här vid vår opera upp-häfva ej regeln; och genier,äroundan-
tag, äfveninom konstens värld, dess

Fotografiska Handels- och Fabriks-
Aktiebolaget i Finland

Helsingfors

Specialaffär
fotogr. artiklar.

BARALI) WASASTJERNAS lumsterhandel, SKILNADEN 4»

Filthattar
band, spetsar, sidentyger och ply-

scher i största urval hos
Firma H. Ellmin.

9 Alexandersgatan 9.

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut afendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45, Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

OBS! X4olät.»lorKi.loy-tot.

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29,

Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på flaskor som litervis från fat.

i:sta Klass
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BADINRÄTTNmG
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg

Ledig annonsplats.

si '$£■' I
Smäll!

Skräll!

stänger dörrar ljudlöst

Uörrslutax-en. Q
g%clifrse" $

Sven Strindberg. V
Humleberg 5. Telef. 15 81. V

OPERAKÄLLAREN. Aftonkonsert alla dagar- Festvåning för beställning
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Eric Sundströms Fabiansgatan 27, hörnet afNorra Eor.lnr, a I a«iMiNorra J^splanadgatan.!samma hu-^ som Nordiska Bosättningsma?J"
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AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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Märkning
Swift"och alla sorters tapisseri-

arbeten utföras af Quadrant"
Sally Wredenberg.

Lilla Robertsgatan 1, 1tr. upp
Durkopp"

m. flSpecialite;

Guldbroderi. ***************

Siam6rini cftestaurant.

N

|H:r Velocipedister! |
Eleganta

1Velocipetlnummerbrickor |
|f med förnickladösiffror på lakerläcler fond, hos^g

A. A. Bareks M
'£_ Bleck &, Plåtslageri M
--
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*en, h'
arbeti

värreJ^^J— Emellenid var visst missräk-
mngen för alla de „troende";_ så stor,
att de inte ville vidgå denv ty de applå-
derade i alla fall ända tils de tvingat
den väldiga Valhallsmön att två gån-
ger om misshandla Griegs och Ibsens
undersköna -Svane".

Inte var det häller roligt att fem-
hundrafemton gånger blifva uppmanad
att gå stum — förbi

'
den höga—— - själ, som lider." Prosit! ;■Det

är inte diskret att käxa om en sådan
själfklar sak. Applåderna efter denna
ohyggligt långdragnakomposition skulle
varit obegripliga, om de ej antagligen
härledt sig från. beundrareoch beundra-
rinnor till solisten. För öfrigt'vorode
egentligen ej mera begripliga för den
skull.

Normans små vackra, enkla visor
gingo jämnt och säkert. Men nogkväf-
ver man en suck vid minnet af den
utsökta finess, raed hvilken Filharmoni-
ska sällskapet framförde sina å capella-
saker

—
i gångna dagar.

Kom så det ståtliga slut- och huf-
vudnumret, Griegs01av Tryggvasson",
där kung Olav själf aldrig är med.
Men här var Valkyrian medistället!
Här kände hon s;g hemma,här idenna
urnordiska stämning: Volvens mäktiga
skepnad var något för henne.

Ytterst karakteristisk, liffull och
klangskön, värkade dock denna tonmål-

ning, delvis kanske genom den här och
hvar svårbegripliga texten, ej så bedå-
rande, att man kände någon utomor-
dentlig åtrå att få höra den om igen
._ hvarför vi inle häller begagnade
det tillfälle, som senare erbjöd sig
därtill.

Den nya operabygnaden

synes komma att erhålla en ialla af-
seenden värdig konstnärlig utstyrsel.
Teaterbygnadskonsortiet har icke skytt
några-uppoffringar förattisådant syfte
förvärfva framstående konstnärliga kraf-
ter. Så har hr Carl Larsson målat
plafond och lunetter iden stora foyern,
hr Viktor Andrén plafond och prosce-
nium

'i salongen, hr Axel Jungstedt
plafonder istora trappan samt hr Georg
Pauli plafond och lunetterikonungens
salong, hvarförutom prins Eugen benä-
get lofvat att pryda tre väggfält isist-
nämda salong. Af skulpturvärk, som
ingå iden arkitektoniska utstyrseln, har
hr T. Lundbergutfört två fackelbärare,
afsedda att uppställas vid den kungliga
ingången, hr Åkerman fyra allegoriska
figurer,' rsorg« och „glädje" samt hat"
och ..kärlek", som skola uppställas i
stora veätibulen, hr Carl Andersson två
danserskor isamma lokal äfvensom de
iyra sånggudinnor, som pryda fasaden

åt Gustaf Adolfs torg, hr G. Malmkvist
de tre porträttmedaljongerna af F.Ber-
wald, Jenny Lind och A. F.Lindblad,
som äro uppsatta öfver de stora fön-
stren å samma fasad, samt hr R. Ad-
lersparre två sköldhållare ämnade att
uppställas vid trapporna till Operate-
rassen

Detta hvad rör bygnadenB arkitek-
toniskautsmyckning, som af teaterbygg-
nadskonsortiet bekostas.

Dessutom ha enskilda mecenater på
eget initiativ skyndat att bidraga till
prydandet af de svenska sånggudinnor-
nas nya hem. Så ha hrr direktörOtto
Samson och häradshöfdingV.Lundwall
tillsammans förärat två härför särskildt
bestälda marmorbyster af våra fram-
ståendn kompositörer Ludvig Norman
och August Söderman,hvarjämte direk-
tör I. Dannströms sterbhus fullgjort
dennes i lifstiden yttrade önskan att
till Operan skänka en marmorbyst af
Jenny Lind, hvilka tre byster äro af-
sedda att på fristående piedestaler upp-
ställas istora foyern, de två förstnämda
vid norra kortväggen och den tredje
vid den södra.

-4~*~**-

Notiser.
— En större "musikfest kommer

att den 26 juni— 3 juli anordnasiBer-
gen i sammanhang med utställningen
därstädes. Endast värkaf norska kom-
positörer skola utföras, och kompositö-
rerna komma själfva att anföra sina
tonskapelser. För den instrumentala af-
delningen har man förvärfvat en af
Europas berömdasteorkestrar, Concert-
gebouworkestern från Amsterdam, me-
dan de stora körverken skola utföras
af en blandad kör på 400 personer.
Sex konserter anordnas, och en särskild
musikhall har upp'örts, rymmande tre
tusen personer. Programmen upptaga
värk af Grieg, Johan Selmer, Christian
Sinding, Gerhard Schjelderup, Johan
Svendsen, Ole Oisen, Iver Holter, Chr.
Cappelen och Johan Halvorsen. Bland
solisterna märkas fru Ellen Gulbranson,
fru Gmiir Harloff, fröken Jacobine
Madsen, hr Thorvald Lammers och hr
Ingolf Schjött samt pianovirtuoserna
fruarna Erika Nissen och Agathe Grön-
dahl.

— Alice Barbi, baronessan Wolf-
Stomersee, ligger f. n. farligt insjuknad
iNizza
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MARIEBAD

Mariegatan 13.
Serveras erkändt bästa bad af alla slag.
För abonnenter stor rabatt Telefon 2027.

QOQOOOOOÖOQQQQQQQ

KESTAURJL\T!f\P*
Fullständig restauration! r_I

Öl på seidlar Varmaportionerm. m ■
E. Ivanoff.

J. NEU MA
Ang-Korffahrik.

Humleberg 5. Tölö. Tel. 13 34.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus), tel. 933. Södra Espla-
nadgatan 2. tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125.

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinlandför

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständiggaranti.

t,*h»JtitMiit.M

FLOR
(från Paris)

200 olika mönster från 50 penni

Konrad Björkegren
Hennes' hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

Damhattar
Barnhaftar

Störstaurval Billig-a pris

hos

Konrad Björkegren
Hennes' hus

WfWfWfWf NDGREN.

//i/A/a Lindfors
Velocipeddelar o.

tillbehör istort
urval! HHHsr

m 3& in
Egen reparations=

värkstad.

**♥**♥**♥******Helsingfors, Berggatan 10.

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

Telefon 83.

Bodega Jindaluza
-ZV.-o 28 Unionsffatan lV:o 28.

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

Fotbehandling
meddelas af Agnes Johannsen
utex. från Kongl.HofFältskär
Ch. Berggren.t;

N. Esplanadgatan 27
1trappa upp.

Telefon SS.

NN.

ivilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremål och apparater, är därförei

e. Pris för visitkortsfotograiu, Fmk 6 pr. dussin

Rekommenderar sina prisbel
nut till billigastepriser. Återft
från landsorten expedieras pron

C. E. L

.....—^-,.— G'F'Stockmanns Velociped-depot.#####^g#!g****

AnÉtstetaÉig
Största urval

Glasvaror
Till billiga priser

iSfiya glasmagasinet
Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affären

3
OBS:

OSIÄB ALEXSIZ.

{ JULIUS SJÖGREN |
♥< Mikaelsgatan 4, Centrals hus. >** Ylle- och trikotvaruaffär, *
5< Välsorteradt lager. Billiga priser. £

Ledig annonsplats

Ständigt lager af färdiga
BABYKLÄDE».

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2,

K. P. Larsson,

C. E. LINDGREINTs
Borst- cfc I»©ia.s©lfa,fc>3C"lls.

Rödbergsgatan9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

lönta tillvärkningariparti och mi-
trsäljare erhålla högrabatt. Order

TT " -
j Med ånga och massage rengöres huden från

nVlllPlll^K pormaskar, finnar, frassel.etc,hvarigenomhuden stär-
JyiUJIJ.OJI jj-gg Qgjj uppfriskas. (Amerikansk metod),

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.

CD
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
ÉÄ T;»J fflL^TrlBMmmaffi fSTnHB [wÄ] mmmmmmm[*Tåw%m fflmmTWs\Mmmmmffl ram

9J ies ProjFietaires Vinicole fleComac,
531
53 J. O. Monnet & C:o (f. cl. Salignac & C:o)S 1fi r

nriPTPUululu iGoffnac.
Kommanditbolag, grundadt år 1838 med ett aktiekapital

af 4,000,000 francs.33

SS
Finnes hos de förnämsta vinhandare,53ans mm $m\ M fflffl ffl

_v

mm
mmmm
E
M
Bly

11
» zsM

°"3it,«Oo

((§1 BK)

Franska Lifförsäkringsbolaget

L u n b A I 81 t, §j
|!| Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
|j| Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
fR| Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- g^h

ringar af alla slag. Genom samarbetemed *g£!y^ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
((KS baiue et la Seine beviljas de försäkrade vid saft)>g sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, 3^(jiSp hvilka fullkomligtsäkerställa såvälden för- fiij)
fftjfe säkrade och hans familj, som ock de per- 03V
5^ söner, med hvilka han står i affärsförbin- JmvQ§3 delse för den oundvikliga förlust, som en fäsf)
fSSii sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- &fr,

leren olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- ■§£■
(s!§? skänker nämligen, såsom allmänt bekant, «5()
(Sj& premierna för hela sjukdomstiden och utbe- OK\
Sj| talar 8/4 af kapitalet, om sjukdomenär obot- ss?
(j® lig ocn resten vid dödsfall. ISJ^

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro &jh
därför särskildt att rekommenderaför her- 3?

(Sc§ rar affärsmän, då det gäller att säkerställa

t större affärsföretag genom lifförsäkring, 0h
emedan sjukförsäkringenmotvarkar de led-
samma störingar svårare sjukdomsfall all- §5^

rt^ tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- @fth
ges- och förlagsmanstora förluster.

(BP För dessa väsentliga fördelarerfordras fäj^)
■fl» icke några extra premier utan endast att é|5J)

den försäkradeafstår från den årliga vinst- *ä£i§s andelen. \£ä>
fjS& Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. gSJ)

§ @arl von éfönorring.

OBS.!

m mM mm

J. C. MiEXMONTAN
Innehafvarc:B. Nyberg.

diner & Spirituösa.

Annonsera

€&rogram~cfölaéet"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-

gas för längre tid

HflQIHvarJe annonsör får sig f)L~ fUUS.. tidningen hemsand VUb..

—
—i- G-ra-tls.-f-

—
Annonser och prenumeration emottagas å tid-

ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp,

Försumma ej att anonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

i£l vJJ iL^
för munnens, näsans o. hudens vård

IKongl. Karolinska Institutetsi
O BaMeriologäa_Lal)oratoÉi Q
#N På begäran af Tandläkaren Herr A.
2E Lenhardtson har jagundersöktett af honom VI
fe} sammansatt munvatten, kalladt O
Q Albin Lenhardtsons n
O STO31ATOL a
Q och får häröfver afgifva följandeintyg. fm
Ä 1. Lösningen är opalfärgadoch till reak- /■Ve tionen svagt alkalisk. TH
Q} 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen H
/N icfce giftigt. M
Yr 3. Den förhindrar under entidafminst ■
© 24 timmar syrebildningi mjölk. fl
i"| 4. den värkar upphörandeellerhögst ■
JC väsentligt hämmande af förruttnelse- ■
Ä 5. Den dödar kolerabakterier på 1/2 B
Vf minut samt tyfoidfeberns, difterins och ■
O rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, ■
Ä 0 Den dödar utspädd med 2 delar■
Vg vatten kolerabakteriermi mindre än 1mi- H
O nut, rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin-■
Q dreän 2minuter samt tyfoidfeberns bakterie■
Vjf på 3 minuter. H
OJ? Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet^^J#\ aälunda eger förmågaatt upphäfva syrebildning och för-^lVJ ruttnelSe i munhålan samt ytterst snabt förstörsjuk-^1&\ domsbildandebakterier,som därstädsskunna förekomma,^M
\y måste Jag på det högsta hos allmänheten förordi^Hdess bruk.\l> All det .-.mma aivpn <,nii ytlri^medel i111.1niralljilj^^M

771Wg af dess ofvan anförda starkt bakteriedädaode värkan. v£R Stockholm, den 6 April 1895. Q
Med. Dr.,DocentibakteriologividKarolinska Institutet.

3
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OBS.! Härvarande lager bestående af öfver 22,000.hectos garanterad ren, ospritad drafkonjak af äldre och nyare årgångai

mffl ffl fflfflm HBffl ffl
Wk<k*£*<k£**£*****^******££*.£<£**#Vg
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Ledig annonsplats.
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Ing. LudY. Eartwal
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alozaudorsg. 26.

Brefpapper
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade.
Firmatrjck utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat15.

Telefon 169.

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

K. A. DAHLIN.
DROGHANDEL,

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori. Skilnaden 15—17.

Glogatan 4, f__=t.C_>lSLSadu å 20 p:i.

E/vira å 15 p:i.
Reine de Hol-

lands a 15p.i.

Jacob Remeke.

Fönstervadd.
Fönsterkitt.

52 Alexandersgatan 52 Lohses parfymer.
Heleolin (Råttgift)

Viol tvål m. in.Helsingfors
111
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