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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter./Bad\
/XSEIITRAIX

/ Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \ Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag,

N:o 107. Söndagen den 16 Maj

DANIEL NYBLIN. FOTOfiRAF Fabians*?- 31.

3 ja aB ® ms b 5

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 16 Maj 1897

kl. 8 e. m

Fjärde gästuppträdandet af

iXerr (Blaf dfoulsan
från Kungl. Teatern i Köpenhamn

För fjärde (tB:de) gängen

EN SKANDAL
Skådespel i4 akter af Otto Benzon. Fri öfversättning

af Oskar Wijkander.

PEESONEENA

Etatsradel "'. IV.Hanson,köpmanocl^^^^^^^^^^Bfabriksägare, riddare af Daime-M
brogen H

Etatsrådinnan H
Artur Hansen I -, ,
Fanny Hansen i deras barn ■
Poul Hansen läkare, Etatsrådets soni^^^^^^^^Hförsta giftet Hr SwedbergM
von Alinskjold, kammarjunkare . .Hr LindrotliTH
Karen Wahl FruEiégo. H
Peter, betjenti , v, ., /Hr Lindh. ■
En piga / hos statsrådet |prk Spennert^
Handlingen 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
Börjas kl. 8 ocli slutas omkr.kl.10,15 e.m.

% .

Herr Adolf Berlin
Adolf Berlin börjadesin teaterbanaiStockholm

1879 vid Mindre teatern, men lämnade denna efter
pär års förlopp och engagerades vidHillbergs nybil-
dade sällskap iGöteborg 1880. År 1881—82 var B.
engageradvid Södra teaterniStockholm och 1882—8;.

vid August Lindbergs sällskap,hvarefter han påhösten
1884 öfvergick till svenska teatern härstädes.

(Se texten å andra sidan.)

A"Ote▼ Folograf SUNDSTRÖMS annons
MMW "

:l andra a Iredje sidorna.

Matti, kerjäläinen Alexis Rautio,
Lauri, talollinenHutjakassa. . . lisakki Lattu.
Vaari, Laurin isa, vanha ja sokea Otto Närhi.
Annuska, palvelijaLaurin talossa.Helmi Talas.
Niku, nuori itsellinen, sittemmin

Hemmo Kallio.renkinä Laurin talossa . .
Koiiomics, vanhanpuolinen talol-

Taavi Pesonen.
Evert Suonio.

linen
Kylänvanhin
Kyläläisiä.

Tapaus: Itä-Kajalassa nykyiseen aikaan,

Ensimmäisen ja toisen näytöksen välillä ihan lyhyt
väliaika.
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»Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:l ?̂%ii!gSå££* 3

Alla dagar WÅf al famn Alla da§ ar
Middaeskonsert J «T t F AftonkonsertmiuUdgbKOllbexi Wiener SofiwaWen. Ml,M.8 e. m.frän kl. 3 e. m. ___

K-rt r>i j o l il FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PnsbelontiParis.) T^l|^rpf^\ f^.TD A TT!
Hi STslrllnPkT*D' Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). X: \J JL \J \JTliZir." ■*-'" kJiaillUUi g Helsingfors, Alexandersgatan17.

. Fru Bränder
/Hr Wetzer.
\Frk Paldani.

Kaisaniemi
Värdshus.m

Kaisaniemenßß
Ravintolaß

G. A. Wiekström!

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Toukokuun 16 p:nä 1897

Kansannäytäntö alennetuilia hinnoilla
näytellään

MAR I.
4-näytöksinen nä3-telmä (5 kuvaelmaa)

Kirjoittanut Juhani Sjöström

Henkilöt
Patri, vanhus Piilovaaralla. . .
Liisa, hanen vaimonsa
Anni, heidän tyttärensä . . . .
livana, heidänpoikansa,isäntä Pii-

lovaaralla
Olga, livanan vaimo
Mika, livanan ja Olgan poika . .
,i.

an; palvelijoita Piilovaaralla
L'Ja > . .....Martia, Marin äiti

Kaarlo Keihäs.
Kirsti Suonio.
Hilma Tälitinen

Emil Falck.
Olga S'alo.
OlgaLeino.
/Olga Poppius.
(Evert Suonio.
Mimmi Lähteenoja,

Svenska AnjoYismagasinet -
Helsingfors.

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

ningar prisbelönta inläggniningar af An-
jovis och sill iGaffelbitar.

Telefon 2365.
Telegrafadr.: Wassberg

S Magasin du Nord. 8
f\ Största specialaffär ilandet för: \J(£ Sidenvaror,Sammets- & GarneringsartiKlar."*<—

Q
X Ylletyger af alla arter förBal-,Visit- och Promenaddräk- Ä
O ter, Damkappor, PellerinerJaquettes m.m. 2C

2 Xfädnings <$ ){appskrädderi <jj>

AXEL PALMROOS
"VJjaat££ä.r.

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

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å vis Föiceningsbtnken).

Hvarje månad inkomma nyheter.
Specialité: C RA V A TTER.
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Gmndadt förstaHyska Brandförsäkriugsbolaget ivm^1

-„. ar 1B2'
1

" vi CTrMRrRR ripnpral-affent och Teknisk-inspektörvid DirektionenBilligaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STtNBtKU, uenerai agein uuu F

Telefon 231 T^ r^T^tox- 3ST. ]MC^isg^sixis«a,t^B^^£g,lÉ^^^^^^^B^^^^^^^^B

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

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

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

€ F. BYBI

Oskar Fröberg.
Kaserngatan *©.

Specialafiär för

PORTMONNÄER
OCH

BLOMSTERKORT.

Försäljning af

Cognac, Rom o. Likörer
Unionsg-atanN:o 17.

Hjelt & Lindgren.

»AHL port,«

Telefon 231

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

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser. Ledig annonsplafs

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstaiager af inhemska skodon.Prirua

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

otografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
terivisitkortsformat 6 mk.pr puss. (TJataniså hus.)
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)Harlequin
Börjas kfl

Den enda värkligtpraktiska Skrif maskin
som finnes är

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift
Finnnes på lager hos

Hagelstams bokhandel.
Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackrasteillustrerade tidskrift. —

Hagelstams bokhandels
FILIAL

'
Unionsgatan 41. Invid Långa]bron.

Fullständig bok- och |Pappershandel,

N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)Taflor, antika möbel,all slags konstindustri,

Qperakallaréli; Middags- & Aftonkonsert. Table cThote & å la carte.

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

JULIUS SJÖGREN I
Mikaelsgatanrf, Centrals hus.

Ylle- och frikofvaruaffär.1
Välsorteradt lager. Billiga priser

IpagßKaiTCaMajgaHaßaßaßaßaEaKagiasßagK] a

VELOCIPEDER.
»Neumanns Germania"

extraprima tyska.
Beau Ideal"
l:ma engelska.
Defiance"

1:ma amerikanska.
Fiitz Schröders Velocipedaffär

NorraEsplanaigatan37.

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon J968.

Beställningar emottagas

Helsingfors' Rullgardinsfabriks
tillvärkning-ar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmagasin,N. Esplanadg.

H:fors Nya TapetaiTiir, Unionsgatan 32.
Josef Viberg, N. Esplanadg. 37, 1tr.

T. Winter, Skildnadsg. 19.
H. Eklioin. Alexandersgatan 17.

John Paischeff, Brunnsgatan 12.
A. Ilcllman, Alexandersgatan 48
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Brandt & Blomberg
Åbo UleåborgHelsingfors -

Specialitet:

Skidor.Velocipeder &
■Representera följande velocipedmärken

England.

Amerika.

Unity
Unique

Cleveland
Westfield

Temple
Österrike.
Tyskland.

Styria
Opel

-V©looi3P©<a.-tiXl toelaör,
Begär vår illustrerade priskurant.

Brandt & Blomberg.
Helsingfors, Mikaelsgatan 19

SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 17 Maj 1897

kl. 8 e. m.
Femte gästuppträdandet af

éCerr ®laf x&oulsen.
från Kungl. Teatern iKöpenhamn

Jlbonnement N:o 25.
För l:sta gången

i* nIIIi
Personerna:

Fru Bränder

Hr Hansson.
Frk Holmlund

För l:sta gången

från Danskan af Ernst Limdquist

Personerna
Hr Berlin

.Fru Riégo..Fru Bränder..Frk Tschernichin..Hr Malmström.
Hr Olof Paulsen

8 och slutas omkr. kl. 10,i5 e. m

HAMMOND.

Carl Jacobsen & C:o.
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

(Hotel Kamp.)

För årg. 15 mark

Hagelstams konsthandel.

Skådespel i1 akt af Allan Berg. Svenskt original.

Fru Julia Holmberg
Sven hennes son
Ebbe Stenius, fru Holmbergsbror,

ingeniör
Karin IVester
Lindfelt, arkitekt ......Hr Lindroth.
OBS! Emellan pjeserna en längre paus

DE OSYNLIGA.
Komedi i3 akter af Ludvig Holberg. Öfversättning

Leander
Harlequiu,hans tjänare . .
Colombine, Harlequins fästmö
Leanders osynlig-a ....
Harleqwns osynlig-a . . .
Hennes bror

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti och minut afendast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

0.0LÄN DER
Skilnadstorget n:o 2.

"

]r
Godt material,

omsorgsfullt arbete.
R. Paltins pianomagasin

R. E. Westerlund
N. Esplg. 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

jSaYSv^-W

Indast god kValitet!
(BotumSia!

cfflartforé!
SfoQvers

trallas!
Sfiaffir! f4) Arthur Bergström. I

H Helsingfors,
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Herr Adolf Berlin
Det är med tungt sinne vi idag gå

att meddela våra läsare, att Adolf Ber-
lin med utgången af detta spelar på
grund af sjuklighet skall lämna vår
svenska scen, där han nu itretton år
varit ifrämsta ledet af den stamtrupp
af talangfulla skådespelare, som under
sista tioåren under de mest brokiga
växlingar stått på sin post med aldrig
svikande intresse för sin höga uppgift
och sin konst.

Hvad Adolf Berlin uträttatunder den
långa tidrymd han här tjänat Thalia
är klart för en hvar, som hälst något
följt med repertoiren på vår svenska
scen, där ivlidaste hetsjagt detshake-
speareska dramat aflöst den offenbach-
ska operetten, den Iranska komedien det
tyska posset. Att uppräkna rollerna
på hans repertoir vore det samma som
att skrifva en förteckning på teaterns
program iör den tid Adolf Berlin till-
hört densamma. Vi vilja ur hundi-ata-
len anföra några af.de mera anmärk
ningsvärda:Faust ipjesen med samma
namn, Doktorn i „Affärer", Ekdal i„Vildanden", Robert i Äran", Pauli
iHelgonsnidaren", Olaus PetriiMäs-

ter Olof", Martiol i Thermidor",
Willy i Sodoms undergång", G-refve
Paul de Valréas iFrou Frou", Gun-
nar Herse iKämparne påHelgoland",
Leontes i„Kungarna på Salamis", Ar-
mand Duval iCameliadamen" Håkon
i „Kungsämnena", Pastor Ilamstedt i
nEn svag stackare", Bengt Lagman i„Bröllopet på Ulfåsa", Alfred Allmers
i „Lille Eyolf", Halfdan Skald ipje-
sen med samma namn, Wiedeman i
Lyckan iskymundan", Don Manuel i„Galeotto," m. m.
I detta mångfald af himmelsvidt

olika uppgifter har Adolf Berlin alltid
redt sig tack vare sin sällsynta begåf-
ning och intelligens. Han har löst de
mest fordrande uppgifterpå ett så glän-
sande sätt att de allt. ännu stå inri-
stade på minnets marmortaflor iguld-
skrift och skola göra det allt framgent
så länge traditionen om vår svenska
teater lefver. Men äfven mindre rol-
ler han alltid utarbetat med konstnär-
lig pietet och omsorg, så att han ännu
aldrig skämt bort en uppgift. Och detta
är väl det vackraste mankan säga om
en scenisk artist.

Nu skall han, som sagdt, emellertid
lämna oss —

■ kanske för alltid— med
denna säsong, men blifva vi ännu den

34 d:s, då han såsom Don Manuel iEchegarays storslagna skådespel „Gale-
otto har sin benefice, itillfälle att be-undra hans briljanta talang och bringahonom ett tack för konstnärligt arbetealdrig svikande pligtkänsla, och fram-föra den hyllning, som ingen ärbättrevärd än Adolf Berlin.

s~
WW5"Ss»s9 "sww-q

Notiser.—
Deutsches Theater iMimenenhar med gynsam framgång uppförtlust-spelet Besonderer Umstände halber"af Olga Wohlbriick.

—
Wiens teatrar. DeutschesVolks-theatrar gjorde föga lycka med sittförsök att uppföra „Hamlet" med otill-räckliga krafter. - a Residenztheaterforsatte en ny fars JjDie Cilli-Tanf afWoller och S tunn publiken ien mun-ter stämning.

— A S:t Jamesteatern iLondonhar uppforts för första gångenp"
nya lustspel rThe Princes! a

"

Butterfly, or the Fantastics" (prinsessan
och fjäriln, eller Fantasterna). Fram-
gången var genomgående.

—
Vid musikfesten iStockholmkommer, enligt uppgift iDannebrog",

den samlade danske kören att utföra
Balders död" af Gade samt några
sånger af Lange-Muller. Ceciliaföre-
ningens madrigalkör kommer att sjunga
några gamla originella madrigaler samt
fyrastämmiga folksånger af J. P- E.
Hartmann. De sistnämda gjorde stor
lycka dä de för några år sedan för
första gången utfördes vid gamle Hart-
manns jubileum.—

Ett operasällskap försvenska
landsorten skall, efter hvad det för-
Ijudes, bildas af hr M. Fröberg. Det
börjar sina föreställningar iMalmö den
1 september. Engagerade äro hittills
herr Sellman, Lindblad och Hansen,
fröken Gerda Grönberg och fru Andrée,
lödd Blumenthal.—

Théåtre des Variétés iParis
har försatt sin publikien munter stäm-
ning med en ny fars Le Pompier de
Service" af de Cottens och Gavanet,
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Bakteriologiska Laboratorium.Velociped-Pepét.
Ständigt ett \älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

mr Velocipeder. t* r
o
Q.

(Q

Ledig annonsplats.

TvålfabriksHelsingfors
prima byktvål

3»

m

C/3

På begäran af Tandläkaren Herr A.
Lenhardtson har jagundersökt ett af honomsammansatt munvatten, kalladt

..Fennia-uelEcipeder,inländskt fabrikat re-
kommenderas.

Mört European C/c/e Export C:o.
f. d. John Tourunen & C:o.

2. Den värkar nedförd i tarmkanalenicke giftigt.

Q)

O)

Albin Lenhardtsons
STOMATOL

och får häröfver afgifva följande intyg:
1. Lösningenär opalfärgadoch tillreak-tionen svagt alkalisk.

3. Den förhindrarunder en tidafminst2é timmar syrebildningimjölk.
4. den värkar upphörandeellerhögstväsentligt hämmande af förruttneise-prosesser.
5. Den dödar kolerabaJeterier pä V,

minut samt tyfsidfeberns,difterins och
rosfeberns bakterie på omkring 1 minut,

6. Den dödar utspädd med 2 delar
vatten kolerabakterier på mindre än 1mi-mit,rosfeberns och difterins bakteriepåmin-dre än2minuter samt tyfoidfeberns bakteriepa 3 minuter.

Da det af Tandläkare Lenhardtson angifna medletsålundaeger förmågaatt upphäfvasyrebildning o«'i för-ruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsiuk-domsbildandebakterier, somdärstädes kunnaförekommamastejag på det högsta hos allmänheten förordadess bruk.
Att det samma äfvensom yttremedel imångahän-seende bör ägaen vidsträckt användning framgår osöktaf dess ofvan anfördastarkt bakteriedödande värkan.Stockholm, den 6 April 1895.

Med. Dr.,Docentibakteriologi vidKarolinska Institutet

Tjnnes hos alla välfö:■sedda handlande

o

a,

lret,Shvilken är tillökad med nya och elegi
arbete. pr:o t- .."B tor visitkortsfotografier Fmk *: I

Ledig annonsplats

Gambrini Resfaurant.
A^a Ilindholm

Tapisseriaffär.
Alexanderss. *7*

OBS.! Enda specialaffär

<2eéig annonsplats.

_
smällande dörrar eller förargas åt att dörrarej

IQH PflTfl ntOlnFP håUaS stanSda> kan återvinna sinnesro genomattMl InIXk VI IåtauPPsätta dörrslutaren„Eolipse ",somlevererasJJUU UUiilUlUii11 af Helsingfors Rullgardinsfabrik.
J Telefon IBSI

ivari hufvudrollen på ett skrattretande
sätt återgafs af komikern Dailly.

—
Stadttheater iLiibeck har medgod framgång uppfört ett nytt sago-

drama Freulieb" af Gustaf Burchard.

—
Å hofteatern iStuttgart hafva«e första tyska föreställningarna af

Mascagnis operor Zanetto" och Silvano« väckt bifall.

Den nya operan „Kärlekensmakt" af A. Buzzi-Pezzi, libretton af"ontana, har mottagits tämligen gyn-
sai»t å Teatro Reggio iRom och af-Ve" iTurin.

Der Bundschuh'' är titelnpå
J ny opera af Joseph Eeiter, libret-
fört t

M- Morold) hvilken nyli ên upp-s lor första gång-en å Stadttheater1Iroppau.

f Berlins teatrar. Wildenbruchs«ätiegend nvViHehalm" framkallade ga-
°m effektfulla scener lifligt bifall vid

den storagalaföreställningenå K.operan
med anledning af kejsar Wilhelm I:s
100-åriga födelsedag. Kejsar Wilhelm
öfverlämnade till författarenRödaÖrns-
orden, 3:djeklassen medband ochkrona.— IskådespelshusetuppfördesPaulHey-
ses patriotiska skådespel „Colberg", till
hvilket Hans Hopfen hade skrifvit en
festprolog. — Ett festspel af Adolf
Rosée „Marksteine", ihvilket en serie
dramatiska taflor ur Fredrik den stores
historia utgör innehållet, har gifvits å
Berliner Theater.och mottagits med bi-
fall. — En ny fars „Tropenholler" af
E. Borret ooh H. Eisher väckte å The-
ater des Westens co succés de rire. —
Dramat „Der Kampf vm den Nieder-
wald" af Konrad Byx (d:r C. Beyer),
som bearbetats för scenen af författaren
elter hans roman med samma namn,
gjorde å Friedrich Wilhelmstädtishes
Theater endast medelmåttig lycka.

Berlins teatrar. Till firande
af 600:de föreställningen af Webers
opera Friskytten" har Wildenbruch,
hvilkens hustru är en dotterdotter till
kompositören, författat en festdikt un-
der titeln Hosterwitz".

—
Ebermanns

nya drama Die Athenerin" har icke

gjort någon afgjord lycka. —
a News

Theater har den franska gästspelstrup-
pen Baron och Lender utom andra små
stycken'med framgång uppfört den nya
farsen „Premier mari de France". —
A Berliner Theater väckte det nya lust-
spelet Kinder der Biihne" af danske
författaren Edg-ar Hoyer bifall. — Dra-
matiska förbundet har utan framgång
å Theater des Westens uppfört det nya
dramat „Jakob und Esau" af Wilhelm
Schäfer.

— Ett nytt treakts lustsspelEl--linor" af L.Doczi mottogs mycket väl-
villigt vid förstauppförandetiBudapest.
Isynnerhet väckte det finkänsliga poe-
tiska språket välbehag.

—
En ny balett Pierrot als

Schildwache" af A. M. Willner och
A. Clairon rönte mycket bifall vid för-
sta uppförandet å hofoperan i Wien.

—
Å Théatre RoyaliAntwerpen

rönte den af fru de Grandral kompone-
rade nya operan Mazeppa", libretton
af Grandmougen och Hartmann, bifall.

— L. Fuldas skådespel Die
Sklavin" hade god framgång å Eai-
mundteatern iWien.

— IMtinchen uppförde hofteatern
vid galaföreställningen med anledning
af oentenarfesten ett festspel af M.Hausbofer, samt nLohengrin". — Å
Gärtnerplatztheater har Gerhart Haupt-
manns sagodrama Die versunkeneGlocke" rönt ett välvilligt mottagande.

— Literära sällskapet iLeipzig
har å Thaliateatern uppfört för första
gången Der Tag der Schmerzen", afF. A. Beyerlein ett rörande stycke
med effektfulla scener, men delvis äf-
ven af frånstötande innehåll.

<F^4f#*f^

Tio ma* om dagen kunna lätt^förtjänas ge-

nom att sälja visitkort från John Fröberg,Ffa-
tpangSverige. Begär profver!
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Swift"
Quadrant"
Diirkopp"

Wolff"

■£S^£**^ -a Velocipeddelar
och

m ifioT^å
W

N°2BJ utförassnabbt ochbilligt,
Q- F. Stockmanns Velociped Depot.

H.ÖISL

Jacob J^cinbcs
IPapnrosscrHemgj.

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

T. 63a.

>^'^^I^^ag^^^a^
IDKItHNVLASH

släta till 1: 50 per duss. pl*o3K*d:o med slipade ränder .1:80 „ _
y>-

ä Glashandeln %så K*£5 Mikaelsgatan N:o 17, |£
V^ midt emot Jernvägsstationen. f*^«

Kafé du Xwrd
Soflegatan2

■ Serverar dagligen smörgåsbord, portioner, helaoch halfva, som salta biten ni. fl. Kalla och varmasexor till billiga priser.
Biljarden renoverad med nya vallar och nytt

kläde. 01på seidlar. Högaktningsfullt
____^

Gustaf Blomqvist.

FOTBEHANDLING"
meddelas af Agnes Jo-
hannsen utex. från Kongl.
Hof Fältskär Ch. Berggren.

Mikaelsgatan I,
ing. från porten (Entresol.)

Telefon 83,

anta iekorationsföremåljochjapparater, är dttrföre
iO till högre priser

Eric Sundström.
Fabians </ a tan 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
olycksfallsförsäkringsbolaget JLUrbaine et la Seine beviljas de försäkrade vid sjukdom och olycks-
fall särskilda förmåner, hvilka fullkomligt säkerställa såväl den försäkrade och hans familj,
som ock de personer, med Inilla han står iaffärsförbindelse för den oundvikliga forlust,
som en sjukdom och ännu mer en obotlig sådan eller en olyckshändelse mediora bolaget elterskan-
ker nämligen, såsom allmänt bekant, premierna för hela sjukdomstiden och utbetalar |4 al kapitalet,
om sjukdomen är obotlig och resten vid dödsfall. . _„ _

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

■Fördessa väsentliga fördelar erfordras icke nät/ra extra premier utan^^^^^^^^^J
iVåu den årliga vinstandeleii^^^BlMrt^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^B

endast att den för-
säkrade

Franska Lifförsäkringsbolaget

'URBAINE.

Generalagenturen:

Carl von Knorring.
Helsingfors, Mikaelsgatan 1.

J. C. IVLEXMONTAN Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Innehafvare:E. Nyberg. Ijedisannonsplats.

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.Diner & Spirituösa.
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Nu inkommetBrefpapper Avg. Ludv. Bartwall. Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska
sorter, linieradeoch

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

Helsingfors, Alexanders». 26,
Telefon 169olinierade

hos Firma52 Alexandersgatan 52
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

Firmatryck ntföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexaudersgat15.
H. ÉLLMIN

Helsingfors 9 Alexandersgatan 9.
yUBZ

Telefon 2385. COLUMBUS
<AiW-\
jL!o^Ö]

COLUMBUS
■
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CDcdcc
äjro c3.e bästa velocipeder'!aaa.arl3c.xiaca.ela caola. säljas endast viti

Finska Velocipedaffären,
V. Henriksgatan 16.

Velociper från Fmk 250 till högre priser. Egen reparationsverkstad, allehanda tillbehör och beklädnadsartiklar

Parakan Salak Tee

"w*

uran Parakan Salak Tee
PARA KAN S A

Absolut kemiskt rent, fritt från alla förhälsan skadliga beståndsdelar,aro-
matiskt och välsmakande har för sin utmärkta kvalité och fina arom till-
vunnit sig allmänt erkännande, och har å senaste hygieniska och världsut-
ställningar erhållit de högsta utmärkelser.
Största garanti för ren oförfalskad vara, säljes ioriginal förpackning pr
V» Vio. V* V» kil°-

Obs.! Netto vigt!!
ParakanSalak Tee lämnar den störstagaranti, ty hvarje köpareäger
rätt att kostnadsfritt låta undersöka dess äkthet å härvarandekemiska la-
boratorium.

KARL
<3-exa.aralag-o:

Onderneming, Assam.
L A K THE Ä R

3)'S*W
miWff'T Salal\ 1?* 6rhålles endast genom undertecknads parti

'återförsäljare: JDing "* EsPlanadg*tan 37 och hos nedanstående

Java,

G. F. Nikander
K. M. Brondin
N. A. Turden.
A. Johansson.
A. Holmström.Gr. A. Isaksson.K. G. Jalonen.

J. F. Lund.
MF V .'/"';'"■ ''"'"■Hedberg.

■T "
i, -i

■'■ Hyvärinen.
Mr' A t

Hcnnkssm- F. K. Sundell.
Allm. Konsumtimsför. butiker

-
nland *

Sysslan,

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.

Filial:Glogatan4.
Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebck.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

Telegraf, adr.

COLUMBARY.

3 o? £

J. K Dahlgren.
A. E. Isaksson.
K. E. Wassliolm
P. Jääskcläinen.
E. Lönnberg.
S. Johansson,
Fru Lawen

©
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ÄllVnlfat IfiflM SVANI.IIIUIt ViCehäradShöfdillg, ""^j^a och aftärsuppdrag; köper och .meT**?AIIiULQI UUllll l) T nlilJUUllU, Helsingfors Alexandersgatan N:o 52 S'd
f
rdepaW)er;ombesörjerpatentansökningaroch registre-_ afv"är*e» Fmlaiul och de flesta andra laml.


