
■

CD
>■
Z

32<
o

ti

v:

fel

3 P
fe j3

.3

■§

S fl■+3 -S -4^»

Mg !h

09 ,Q <C

x/i
bl)
cd i

o
o

m
£

®^

>*

»— 4
©

"M'

w^^^^^^l'

CJERIASIA« lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer."" Generalagentur förFinland, Hagasundsgatan?.

oamm-Jjlaåci
Tidning för Helsingfors

A. W. EKLO^D & C:o
Skilnadsgatan 19. Telefon 310 Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af

Viner k Spirituösa
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredagbilligapriser.

N:o 79. Fredagen den 4 Mars

DANIEL NYBLIN, FOTOGEAF, Fabiansg. 31.

fl
Al

CO"
i

—
i

SVENSKA TEATERN. I
Fredagen den 4 Mars kl. 7 e. m.

Med benäget biträde af Filharmoniska Sällskapets orkester
För 6:te gången

KungChristian 11.
Historiskt skådespeli5 akter, indeladei9 tablåer, af
Adolf Paul. Musiken komponerad af Jean Sibelius.

Personerna:
Christian IIaf Oldenburg, Dan-

marks, Sveriges och Norges
konung .Hr Lindroth.

Marsk Mogens G-jö . . .] Hr Malmström
Ridåar Henrik Gjö . . .I g.p. Hr Fröberg.■
Torben Oxe,slottshöfdingå ( S § I

Köpenhamns slott . -f §■ Pr* Hr Hansson.!
Jens Andersson Beldenak, p:« I

biskop iOdense... Hr Oberg. ■
Dr DidrikSlaghök,konungens för- ■

trogne, sedermera erkebiskop I
iLund Hr Casteer^BKonungens hofnarr IL^Riégdß^H

Hans Fa.a.horg. TorbenOxes skrif-^^^^HB^^B
vare Hr Precht.

Hr Öberg.
Hr Lindh.
Hr Svensson,

Hr Kahlson.
Hr Preoht.
Hr Franck.
Hr Lindh.
Frk. Bock.

bor-
Fru Bränder

Konungens skrifvärcM
En gråbrödramunkB
Ku officer . . . H
Första bonden. . .H
Andra bonden. . -H
Tredje bonden. . H
Fjärde bonden. . H
Drottning Elisabeth
Siegbrit Willums. holländslÄ

gaifru
Dyveke, hennes dotter,konTin^en^^^^^^^^HH

älskarinna . Frk. HoknTuudß^BTrude, trotjänarinna hos Siegbrit Frk. Tschernichii^H
Två riksråd, hofmän, hofdamer, officerare, pager., enl
härold, en fångknekt, tvåspelmän, soldater ochbönder.H
Första tablån:å slottetiKöpenhamn; andra och tredjeH
tablåerna:iSiegbrits hus; tredje, fjärde, femte, sjetteß
sjunde och åttonde tablåerna:å slottet iKöpenhamn;H
sluttablån: fängelset i Sönderborg slott. Tidpunkt:H
början af 1500-talet. Emellan åttonde och niondeH

tablån ha 26 år förflutit. ■
Längre mellanakter ega rum efter första,andra, femteß

och åttonde tablåerna. I
Börjas kl. 7 och slutas omkr. kl. II e. m- \

3

3'3
p

FrökenValborg Holmlund
FrökenHolmlunds »Dyveke" hör till de älskli-

gaste sceniska företeelser man gärna kan tänka sig.—
Man är nästan frästad att förebrå författarenatt

han_ej låter henne lefva längre.

O~E2 ▼ Fotograf SUNDSTHOMS annons
MM a å andra och tredje sidorna.

SKANE", Brand-
Aila da9ar Uf|4p if H ww* w*

Middagskonsert
"°* e ■ "^ »

. "■P
från kl. 3 e. m. Wiener Damorkestern J. C. öchwarz,

gfeorg, *fflifisfröm
Skrädderi-Etablissement

östraHenriksg. N:o 1.
Argos hus.—

SHåller fin finaate material.=—
Elegant snitt.

Prisen beräknas billiga.

1898.

SUOM. TEAATTERI.

Perjantaina Maaliskuun 4 p. 1898

■ma "■ |■■ |■■■■Ei ole naytantoa.

" «> »

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.

STAHLBERG>s A.TELIER.
J.H.Wiekelß

YIIHMBIL.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris i^Diplome d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

& Lifförsäkringsaktiebolag:

Jacob Cimtddtfsts TotograftsKa fltclicr
JUcKandmg. 19 (inö. fr. fiagasunasg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb till billiga priserallt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. Celefon 2453.

Hilda Lönngrens AXA LINDHOLMsaitMäaiSi»
KaserngatanN:o 26

förfärdigar af resp.kunders egna tyger såväl enkla Alexandersgatan 7. T. 638som elegantaste

-S Damklädningar. =-
Modernt och omsorgsfullt arbete garanterns, OBS.! Enäa specialaffär.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Viner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17.

N. Esplanadg. 37. Telef. 1727,

Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af Dr Lahmanns

underkläder.
Juho Wirtanens
SMOAFFAK.af Jouvins &j

O:o's i Grenoble världsberömda Ö. Henriksgatan N:o 3.
Största lageraf inhemska skodon. Prima
gumnrigaloscher, äkta Collanolja m. m.handskar

C. F. CARLJNOER.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m.

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

Lager af fina äkta
Viner, Cognac, L/körer & Rom,

Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat

Specialité: CRAVATTER.

ålfcon Lamppumakasimi
Omistaja

Victor Rydman.
Suurin erityis liike

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

stenvaunuja, Petrolemnia &
Benziniä.

Halvalla tukuttain ja vähittäin

N. Esplanadg. 31
Catan/s hus.)
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MA.GA.SIN ni7NORI>.
Alon Lampmagasinet

innehafvare

Viktor■Ki]ttinaii.
Största specialaffär

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

leum & Benzin.
Billigt iparti & minut,

B Tlin^TFMmå, T¥T Fotografisk Atelier., A. MJLMMMJLPAJJLåi porträtter imitkortsformat å 6 HlJfc, pr duss.

Äkta



BARALD VVASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4. ft
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Brudslöjor
kransar, band, spetsar, sidentyger
och plyscher istörsta urval hos

Firma H. Ellmin.
9 Alexandersgatan 9.

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491,

Rekommenderar färska varor alla da=
gar. Billigaste smörgås & portions ser=
vering. Äfven förafhämtning.

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 1

§ "i -b^ .SS3
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Celandl
Följande tre omständigheter ställa Cle- E»

veland-Velocipederna betydligt framfor g».
3 a'la andra velocipeder, nämligen: t^
4 1. Burvell-lagren, hvilka äro gjorda W,
jt af det finaste värktygsstål samt svarf- i

vade och härdademed den utomordent- Jrligaste precision. De äro oslitbara, ab- R1

solut damtäta och kunna aldrig justeras &»

% 2. Gleveiands CHncher-ringar, W
■^j hvilka äro fastade vid kombinerade trä EL.

och alluaQiaium skenor, jjjulen blifva &,
sålunda utomordentligt starka och. rin- &"
garna de mest elastiska. R

3. Cleueland kedeii är den enda ked,
i hvilken stiftet och blocket äro abso-
lut härdade och den är därför under- fe
kastad slitning och sträckning ilångt

*m mindre grad än någon annan ked. Eg>.

1 Itrandt & Blomberg, t
-* Helsingfors, Mikaelsg. 19. &

HA 3131 O ND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Tinnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien

Hagelstams konsthandel.
(Privatbankens hus)

N. Esplanadgatan19

Briljant exposition

Parisiska Affischer
för rumdekoration.^

Nytt vackert lager! Ytterst billiga priser

Hagelstams bokhandel
Tidskrifter för 1898

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
Från Stockholms teatrar

XXV.

Några efterskördsnotiser från
Ödmann-jubileet.

Kvinnans tenordyrkan har ofta något
rörandei sin sublima resignation.

Bland den mängd kolossala lager-
kransar, som Ödmann fick mottaga, till-
drog sig särskildt en med mer än fots-
breda band stor uppmärksamhet. Å
ena bandet märktes ett kolossalt bro-
deri framställande det gamla operahu-
set och där ofvan en lagerkrans med
namn på ett af jubilarens lavoritpartier
på hvarje blad

Utförandet af detta arbetehade kraft
oändligt tålamod och skicklighet. Gif-
varinnan var emellertid fullständigt ano-
nym; hon antyddes å broderiet blott
genom ett anagram af ett kvinnligt för-
namn; samma anagram har under en
följd af år återfunnits å banden till
blommor och kransar, som den rirade
tenoren erhållit. Men ännu idag vet
han icke hvem den ihärdiga beundra-
rinnan är,

En annan af de tenordyrkandesköna
okända brukar sällan försumma att vid

Ödmannsföreställningar sända sångaren
en doftande hälsning. Blommorna åt-
följas alltid blott af dessa två ord:
rMed beundran". Ingenting annat.
Med denna diskreta beundran har git-
varinnan fortfarit i flera år.

Naturligtvis händer det ännu mycket
ofta, att den gudomlige" får kärleks-
förklaringar pr bref och pr telefon.
Men vida efterhängsnare än stockholm-
skorna vorodockpå sin tid köpenhamn-
skorna. Hvarjekväll dä Ödmann skulle
sjunga, var vägen från hans bostad till
teatern garnerad med damer som buro
blommor och bref isina händer. Sån-
garen såg hvarken åt höger eller ven-
ster och sprang ifrån samtliga tjusarin-
norna utan att taga notis om dem.

Det mest originella bevis på beun-
dran, som den dyrkade tenoren fått er-
fara, kom från en katolsk dam. En
gång då denna dam var isvårt bekym-
mer för en nära anhörig,beslöthon att
offra åt madonnan något af det som
var henne dyrbarast i lifvet föratt så-
lunda vinna himladrottningens bistånd.
Hennes offer bestod i — ett löfte till
den heliga jungfrun att ett helt år för-
saka att höra Ödmann !Men innan hon
gick att uppfylla den svåra botöfnin-
gen, sände hon Ödmann en lagerkrans

af 100 kronors värde och med inskrif-
ten: Till den svenska näktergalen."

Det har berättats ipressen, att ett
par damer samlat in penningar till en
bedersgäfva i gyldmynt åt Ödmann.
De voro visst för sent ute och fingo
blott ihop medel tillskrinet, hvari guld-
mynten skulle förvaras; detta fick Öd-
mann istället mottaga, fyldt med vio-
ler. Skrinet var af förgyldt silfver.
Ivärkligheten representera nog de

hyllningsbevis, Arvid Ödmann fått mot-
taga under sin 25-åriga sångarbana,
ett litet nätt kapital, ehuru ett ofrukt-
bart sådant. Ensamt af lagerkransar
har han fått många hästlass isina dar.
Och då man vet att sådana där äre-
tecken ej sällan betinga från 30 till
100 kronor stycket, så vore det icke
underligt, om till och med en romantisk
tenor någon gång skulle känna sig fre-
stad önska, att hyllningsgåfvorna vore
af mindre lättförgänglig natur.
Ivärkligheten lär det också några

gånger ha händt honom att han fått
mottaga praktiskt användbara gåfvor
såsom vackertporslin, läckerheterimat-
väg o. s. v. med anhållan att gåfvorna„måtte betraktas som lagerkransar".

Fruktansvärda motsatser
Till Leonardo da Vinci's berömda

tafla N attvarden", hvilken iullborda-
des 1499, knyter sig en historie af
gripande allvar.

Målaren hade som modell för sin
Kristus användt en korgosse, som inta
git honom genom sitt innerliga väsen
och sina ädla anletsdrag. År hade se-
dermera gått. Den ena gestalten ef-
ter den andra hade tillkommit på den
stora taflan, men denna var ännu icke
färdig, Judas fattades ännu. Leonardo
ströfvade omkring gatornaiRom, sö-
kande om han ej skulle kunna hitta
en person, som kunde tjäna honom till
förebild för förrädaren. Han fann ho-
nom slutligen. Det var en tiggare,
hvars drag voro stämplade af elände
och laster. Uslingen var ej svår att
öfvertala, när det gällde att förtjäna
en slant.

Så kommo de till mästarens atelier
och modellen tog plats. Men i det
samma dyker en bild ur det förflutna
upp för den betraktande konstnärens
ögon och ban gripes af en fruktans-
värd aning, penseln faller ur hans hand
och hans bestörta blickar glida från
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Tjelstng/ors filharmoniska
Sällskap.

Tisdagen den 8 Mars 1898

Populär Konsert.

Den enda värkligt praktiska SKRIVMASKIN

Societetshuset.

som finnes är

BODEGA ESPANOIA
Helsingfors.

Försäljningiparti och minutafendast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45. Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

OBS! liOk.alomtaytet.

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N: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
**»»* reßommenderar e«*m

sina supéer till olika pris, portioner a la carté
ocb eleganta smårum.

Ostende ostron inkomma bvarje vecka!

1Den ■ |
ik qotti fl
I afekyr j
§ smällande dörrar eller förargas $+

. åt att dörrar ej hällas stängda, *%
fjfl kan kan återvinna sinnesro genom f|
ii att lata uppsätta dörrslutaren Éff
§Eclipse", som levereras af |ä|

Helsingfors Rullgardinsfabrik ||
Telefon 1581. vaII ti

fr
9
60

Eric Sundströms Fabiansgatan27, hörnetaf NorraEsplanadgatan, isamma hu« som Nordiska Bosä

Fotografiatelier. tillfälle att i ännu högre grad än hittils tillmötesgåäradekunder i deras fordringar på ett första klassens.;!



AXEL PIHLbREN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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Herrar Akademici
Ob».!

IStudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
för 50 mark per månad.

KESTAUtA\T!f%P*
Fullständig restauration! f_I

Öl på seidlar Varma portionerm. m tjjwLJff
E. Ivanoff.

J. NEU HANN.
oAng-Korffahrik.
Humleberg 5. Tölö. Tel. 13 34.

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

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

Märkning
Swift"och alla sorters tapisseri-

arbeten utföras af Quadrant"
Sally Wredenberg

LillaRobertsgatan 1, 1tr. upp
Diirkopp"

m. fl TSpecialite;

Guldbroderi *¥***¥***?#*#*s

&am6rini <ftestauranl nsi

ESPLANAD-KÅPELLET. Största urval
Gla§iarorEfter utländskt mönster serveras direkt från fat

billiga priserUngerska ochRhenska
Viner m, m. <3tiifa glasmagasinet

a 75 p. per seidel (Schoppen) 3
OBS:

Mikael
vid Sid.

Isgatan 3.
.ornwska affärenFRISKA OSTRON,

OSKÅB JJOSDLper dussin Fmk 2:50.

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinlandför

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigareän de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständig garanti.

lAa&dHtiMiiiMfr

Försumma ej
att annonsera

JinÉlÉf
så länge några lediga

annonsplatser ännu

återstå.

W^^^^m Velocipeddelar^o.
k/_^^^^^^ tillbehör istort

Hulda Lindfors
(A

03

O (A
(A

e
Helsingfors, IJerggatan 10.Ph
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u målningen till den itrasor höljdestak-
karen. Intet tvifvel mer: frälsarens
ädla, sköna anletsdrag på taflan ha en
omisskännelig likhet med den framför
honom sittande modellen till Judas

kärleksintrig, hvarfor ätven intrycket
af stycket blef tämmeligenmatt.

— Direktionen för Lessingtea-
tern iBerlin har som främsta nyhe-
ter för kommande höstsäsong inköpt
första uppföranderätten till ett nytt
drama af Sudermann Sten på sten",
äfvensom ett nytt arbete af MaxHalbe„Ungdoms" författare, samt ett stycke
af Ernst v. Wolzogen, hvars titel ännu
ej offentliggjorts.

ed Af en Jesus blef således en Judas!
Sällsamma ödets lek! Pietro Bandinelli,
den forne korgossen, hade genom spel
rch dryckenskap sjunkit så djupt, att
han slutligen kunde blifva förevigad
som modell till den personifierade låg-Ml

Ml

heten
-*""►

Notiser. — M:me Sarah Bernhat dt som
med sin teater öfverenskommit om en
konstturné i franska landsorten från
medlet af februari till medlet af mars,
hvarvid representationer skulle gifvas
bl. a. istäderna Lyon, Nizza, Nimes,
m. fl. har nödgast afstå härifrån och
frän sitt eleganta hotel vid boulevard
Péreire för någon tid afflytta till sjuk-
huset vid Armaillégatan, för att under-
kasta sig en farlig och pinsam opera-
tion. Redan för någon tid tillbaka
hade hon vid häftigare rörelserkänt en
dof smärta och isynnerhet nu senast
iManvais Bargers" (De dåliga her-
darne) hade hon hvar gång, efter det
tion isista aktenhandlöstlåter sig falla
till marken, haft det ytterst svårt att
åter resa sig upp. Man tillråddehenne
att något spara sig, men hon uppoff-

— „Parisiskan". Operettaf Suppé,
ur dennes efterlämnadepapper ochhvar-
till text, enligt öfverenskommelse med
Suppés enka, skrifvits af Victor Leon
och Ludvig Held, har numera gått öf-
ver scenen å Carl-teatern i Wien. En
korrespondent därifrån säger efter för-
sta uppförandet att musiken är glän-
sande och väller fram lekande och frisk
trots någonsin. Den nygjorda, eller
kanske snarare, efter Suppés utkast om-
arbetade texten är däremot mindre till-
talande. Handlingen är förlagd till
Schweitz och under ett försiggående
vapenöfningsmöte uppstå väl särskilda
rätt komiska förvecklingarmellan mili-
tären och ortens civila befolkning, men
det hela faller sedan till en ganska flack

feen, hvilken är tillökad mednya och eleganta dekorationsföremåloch apparater, är därförei

arbete. Pris för visitkortsfotografu, Fmk 6 pr. dussin

UlTflionifli/ Med ånga och massage rengöres huden från
IllU lIINK. pormaskar, finnar, frassel etc., hvarigenomhuden stär-

-0 0 kes och uppfriskas. (Amerikansk metod),
AGNES JOHANNSENan mg N. Esplanadsg. 27, 1 tr. upp

Telefon 83.

rade hellre sig själf än att förringa
den konstnärliga effekten. Pjesen hade
sålunda gått redan fyratio gånger då
emellertid efter senaste representation
plågorna voro så våldsamma att läkare
måste tillkallas. Hemkommen blefhon
tvungen intaga sängen och efter värk-
stäld undersökninghar hennes egen lä-
kare, dr. Pozzi, förklarat allvarsamma
störingar föreligga och påyrkat en ope-
ration, som först ansågs kunna upp-
skjutas till något längre fram, men nu
plötsligen blifvit bestämd att försiggå
ju förr dess hällre.

— Bartel Turaser". PhilipLarg-
mans 3 akts drama, som f. n. uppfö-
res å härvarande finska teater gitves
samtidigt nu på flera af Tysklands för-
nämsta scener och har öfveralt rönt
det bästa emottagande af såväl publik
som kritik.

-+"-++*■

Ett och annat.
Fatalt. För någon tidsedan insjuk-

nade iNiirnberg hufvudmannen för en
af ortens störstaaffärsfirmor, med an-
ledning hvaraf utom ortens läkare äf-
ven främmande auktoriteter konsultera-
des. En operation ansåg3oundviklig

och etter någon tvekan åtog sig en
viss professor från Erlangen dess ut-
förande. Operationen ioch för sig lifs-
farlig, var det än mera på grund af
patientens höga ålder, fyllda 80 år.
Den lyckades emellertid utomordentligt,
så att åldringen icke allenast var med
om julhögtidligheterna inom sin familj,
utan äfven kunde som förut emottaga
besök och deltaga irådsluten för affä-
rens gilla gång. Man tanke sig då
hans förvåning när han i början af
året emottog ett brefadresseradt till—
Handlanden N. N:s sterbhus". Bref-
vet innehöll en räkning från erlanger
professorn, hvars tillgodohafvande då
ännu icke hunnit blifva remitteradt.
Dennes förlägenhet när några dagar
därefter den för död antagne köpman-
nen personligeninfann sig för att jämte
likvid frambära sin tacksamhet för lyck-
lig räddning åt lifvet, är lättare att
tänka, än beskrifva.

iI\'l teatern. En far som är „om sig"'säger till sin lille son som lutar sig
framåt mot bröstvärnet uppe på galle-
riet:

—
Akta dig väl Johnny att ej

taga öfverbalans. Där nere på par-
terren kostar det tvåmark femtio penni
mera.
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JULIUS SJÖGREN« Mikaelsgatan 4, Centrals hus.* Ylle- och trikotvaruaffär. »
« Välsorteradt lager. Billiga priser. &

K

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 13 32,

Ständigt lager af färdiga
BARNKLÄDER.

Beställningar emottages,

Nya Baragarderoben
2 Mikaelsgatan 2.

K. P. Larsson.

C. E. LINDGREN's
BorSt- C«3 I*©HS©lf»i33Pll3L.

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgutan46.
Centrals hus,

Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningariparti och mi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhållahög rabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

G E. LINDGREN.

Eric Sundström.

urval!

Egen reparations-
värkstad.

¥***¥##*#*****#

Bodega Jlndaluza
2\T:o 28 Unionsff.ii.in JV;o 28.

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

Ledig annonsplats

Fabiansgatan 27.

cg"
I
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Skyddsmärken: (Juldmedalj ocli en salamander pä lat. kapsyl och kork.
Wm OBS.! Härvarande lager bestående af öfver,22,000 hectos garanterad ren, ospritad. drufkonjak af äldre och nyare årgångar. Wi
WjjSl Finnes hos de förnämsta vinhandare.

'ÖS ljl)
Franska Lifförsäkringsbolaget

|LUR B AlNE,|
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. f|

|| Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gg)
®) Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- éBJ)
Sf ringar af alla slag. Genom samarbete, med

sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- gg)
(ÄS| baihe et la Seine beviljas de försäkradevid Äftj
>K sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
Qäi hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-
(Äfö säkrade och hans familj, som ock de per- |gj)
X| söner, med hvilka han slår iaffärsförbin- 5K
v!^ delse för den oundvikliga förlust, som en
'ÖS sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- OS\

leren olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- JK(JSS? skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
/Äfö premierna för hela sjukdomstiden och utbe- ffih

taiar 8/4 af kapitalet,' om sjukdomen är obot- g&
lig och resten vid dödsfall. «s{'

'Äjfö Bolaget LTrbaines försäkringar äro
därför särskildt att rekommendera för her-
rar affårsmän, då det gäller att säkerställa
större affärsföretag genom lifförsäkring, @h
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- jgf
samma störingar svårare sjukdomstall all-

(^ tid med'öra och hvilka ofta nog bringa bor- 0h
ges- och förlagsman stora förluster.

(iSJ^ För dessaväsentliga fördelarerfordras
■^ icke några extra premier utan endast att gÉj
'W den försäkradeafstår från den årliga vinst- JST
*$£) andelen. ts*
(^ Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. |g)
@ Qarlvon %3snorrinq. ff

SJ**.***£*s£*:g£:*:*^**:ft!*<E;*£**!ft**;*:»llP

Annonsera

€&rQgram~€slaåef"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om do ta-

gas för längre, tid,

Hha / HvarJe annonsör får sis /7AC /UUS.. tidningen hemsand UU&..

■ "i G-rratis. -i-—

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

Försymmaej att nnonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer

j^*****>**»**'***^**>>*****»*«**^

J. C. MiEXMONTAN
33© 10Lec

Innehalvarc:E.BTyberg. Ledig annonsplats.
diner & Spirituösa. för munnens, näsans o. hudens vård

00000000000000000

iKongl. Karolinsk Institutets|
© Bakteriologiskajiaboratoriiiffl. Q
fik På begäran af Tandläkaren Herr A. IQJ^ Lenhardtson har jagundersöktett afhonom 3K

sammansatt munvatten, kalladt fy
Q Albin Lenhardtsons O
G STOMATOL ©

och får häröfver afgifva följandeintyg. &%
#Ä 1. Lösningen är npalfärgadoch till reak- f&Jj? tionen svagt alkalisk, \ffy 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen ©

icke giftigt. tf&ff 3. Den förhindrarunder en tid afminst af
\ZJ 24 timmar syrebildning imjölk. $3
fft i. den värkar upphörandeellerhögst
JÉf väsentligt hämmande af förruttnelse- 2t
Cd prosesser.
fik 5. Den dödar kolerabalcterierpå 1/.->jl£ minut samt tyfoidfeberns,Mfterins och 3T
\i? rosfeberns bakterie på omkring 1 minut,
ÄJ 6 Den dödar utspädd, med 2 delar Ä^Sk vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- 3?

nut, rosfeberns och difterins bakteriepåmin- %$
ir& dre än 2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie Ä%
2k på 3 minuter. 2*tJ' Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet %!jf
fi% aålunda eger förmågaatt upphäfva syrebildning och för- f^ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- %Jr
f^ domsbildande bakterier,somdärstädeskunna förekomma, J^måste jag på det högsta hos allmänheten förorda \^'^^^ -..——

—
c;^
, --

*^ ■
--- --

dess bruk. f^Att det samma äfvensom yttre medel imångahän- %&
seende böräga en vidsträckt användning framgår osökt f^af dess ofvan anfördastarkt bakteriedödande värkan. %ar

Q Stockholm, den 6 April 1895. Q
Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet. £TJ

te. ~^^k- -^M. -*^m~ ~^W>- .^Vte^ _Mte. .^ .~bh. ■■ .^KBh.
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

1
Bn J. G. Monnet & Co ff. Salignac & C:o)

ri^tePMi^
iT3Cl iConffacm MKommanditbolag, grundadt år 1838 med ett aktiekapital

af 4,000,000 francs.

M

å
H.ÖI3LBrefpapper Åug. Ludv. Hartwall. Fredr. Edv. Ekberg. K. A. DAHLIN

DROGHANDEL, 5Sadu å 20 p:i
Mineralvattenfabrik Skilnaden 15—17. Elvira a 15 p:i.

rikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska
sorter, linierade och

Helsingfors, Alexanders^. 26, Glogatan4,Bageri&Konditori. S.Telefon 169 Reine de Hol-
olinierade, Fönstervadd.

Fönsterkitt lande a 15p:i
52 Alexandersgatan52 cSTillverkningen står

under kontroll af filo
sofie doktor Hj. Modeen.

hosFirmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat15.

Lohs.g parfymer.
Heleolin (Råttgift)
Viol tvål m. in.Helsingfors b RemekeZ<=> Jae

■%mti lammm*'TOM
a a

°£ HOTEL KAMP. IFredagen den 4 Mars 1398 Lördagen den 5 Mars 1898
O"
sn>-

:O "program: program:
2

=
Marche algerieune Bosc. 1. Tananarive-Marsch Trave,

Gauvin,Gavotte des Sohaits 2. Klein Koboldt, Skizze Eilenberg
Ouverture zu ,Das Glöoklein des 3. OuverturezuEine NaohtinVenedig"

Strauss
Maillardt.Eremiten" i. Himmelblauer See, Walzer Millöcker
WagnerStock im Eisen, Walzer 5. a) Åses Död 1. .. , _ ur Peer Gynt"b) Amtras DansJSclilachthymne avs »Rienzi' Wagner Grieg

Fantasie avs Eigoletto Verdi 6. Der Engel Lied*iW^ Braga.

Nachtschwärmer, Walzer Ziehrer 7. Venus steig hermeder, Walzer Linoke,

Die Wach parade komint Eilenberg, 8. Fantasie avs ,Der Maskenbali Verdi
DellingerFragmente avs Don Caesar" 3. Marcia oriental Fischer

10. Marna BayerPapa, Polka 10. Zeitschriften,Potpourri Urlaub
11. Russisches Potpourri Cranz 11. Boccaocio-Walzer Suppé

Nastedt,lä. Lueger-Marsc} ener Damorkestern J. C. Schwarz 12. Cospi-Marseh Schwarz

H:fors 1898, HuvudstadsbladetsNya Tryckeri


