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Handlingen föregår hos Helmer
) jNora fru Julia Tjåkansson
) poktor T^ai\k Tjerr Core Svennberg

Börjas ki. 7,30 och slutas omkr. kl. 10 e. m

kåne", Brand- & Liffor säkringsaktiebolag:
Alla dagar TT Ä | 1 XT § TO Alla dagar

Middagskonsert WieneP D^peuet - Attonkonsert
från kl. 3 e. m

O

10 penni,

c£rogram~<fölaåef
Tidning för Helsingfors t/5 Kaisaniemi

Värdshus.o
-a
oTeatrar och Konserter./CENTRAI.\

/ :n~h"-£- \^/ Varmlufts- o. \/ Basängbad Rekommenderas. \

Kaisaniemen
Ravintola.o

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag G. A. Wicketråm.
1896.N:o 36 Fredagen den 20 November.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.
Fredagan den 20 November 1896

kl 7,30 e. in.

Gästuppträdande af

<&ru \3ulia éCåRansson
och

3£crr c£oro Svennfierg. cg'
B
tiAbonnement N:o 8,

För första (9:de) gången

Ejtt Dockhem.
Skådespel i3 akter af Henrik Ibsen. Ofversätt

ning af Frans Hedberg

«"
*»

i>

Personerna

Advokat Helmer
Nora, hans hustru
Doktor Rank
Fru Linde
Sakförar Krogstad
Helmers tre små barn.
Anna-Maria, barnpiga hos Hel

mers
Huspigan hos desamme
Ett stadsbud

Hr Hansson

Fru Bränder.
Hr Malmström

Frk Tschernichin
Trk Speonert
Hr Enström

Wito— ,

Herr Axel Hansson.

Herr Hansson har under den relativtkorta tid
han tillhört vår svenska scen dokumenterat sig som
en särdeles användbar och dugande skådespelare.
Hans repertoar har omfattat så himmelsvidt olika
uppgifter, som exempelvis Romeo och Catalucci, men
städse har hans intelligens och naturliga begåfning
bistått honom, så, man alltid mednöjesett hans namn
på programmet vare sig det sedan varititragedieller
komedi.

Vi passa på tillfälletatt med anledningaf den
fordrande uppgifthan vid dagensrepresationinnehar,
för första gången meddelavåra läsare hans porträtt

Ilufvudstadens finaste & billigaste fotografiatelier. Fabiansgatan 2

Isakki Lattu
Olga Leinio.

K. £j. ö

WICKELSJ. //.
ÄiåStilL

ARRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplömed'honneur) vid utställ-
ningen iBordeaux 1895.

ijij
Största specialaffär ilandet för:—

">« Sidenvaror, Sammets- & Garneringsartiklar. *■<"
—

Ylletyger af alla arter förHal-., Visit- och Promenaddräk-
Darnlcappor, I'ellerlnerJaquettes m.ni."Bmm

fr
XJädnings c§ ){appskrädderi

under framstående ledningil

Hyska Brandförsäkringsholaget Givmz7l
liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen

PORTMONNEAR

Försäljning af
Cognac, Rom o. Likörer

m

Grundadt "M7* 2L --» Ä -fr »■
år 1827

* »rfct*
Billigaste premier. Snabb och

Telefon 231.

G. Tahfs
Ylle- & Tricotva^uafTär

00HN. Esplanadg. 37. Telef. 1727
Välsorteradt lagorH
SufVuddepotaf D^^^^^Hiiii(l( vi'kl;i(l('B

billiga priser.
Lahmanns

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

C. F. BYEIIBAHL PmJ

i .4_
° "s "5 1 FörstaAteliern1 tr. upp (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -c-^ f\ fr\ /"\ /~^ -f» a TTIsLl3illlD@y8 S> Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). t« I) 41VTJK,A.Jj./uiAiiixwwiö Helsingfors, Alexandersgratan17.

ua-KTT^-Ä. DF" 3Ft -A. .TST JK.L.

m mmwmmwå
Magasin du Nord.

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Marrask. 20 p:nä 1896.

näytellään

Ruukin jaloissa.
5-näytöksinen näytelmä. (6 kuvaelmaa.) Kirjoittanut

A. B. Mäkelä. Suomalainen olkuteos

Henkilöt

Antero vallas, tehtaanomistaja.Benjamin .Leino
Elsa, hanen rouvansa Maria Eängman
Aino, Elsan sisar
Vilho Palokas, insinööri,Antß

Knut Weckman
Otto Närhiron sisarenpoika . . .

Alpo Leinio, konttoristi , ,.
Martta Sikiö, emännöitsiä,ha.

Olga Salo
Vallinkorva,JaakkoMatmpoikii^^^^^^^^^J^H

talollinen AleksisTTäutic^^
KaisaAntintytär,hanenvaimonsaMimmi Lähteenoja
Lvvli \ -,.. n " /Katri Kautio.
likka / lieidan laPsiaan " " " \Sirkka Herzberg.
Ijäs ■> Evert Suonio.
PuhöS I Taavi Posonen.
Huuhka Uehtaanmiehiä. . . Kaarlo Keihäs.
Jäutti Emil Falk.
[Weg^^^^^^^^^^^^^^^^^Ĥeinmo Kallio
HHjj^^^^^^^^^^^^^^^^^lNaöini Kahilainen.H(Hilni;i Tähtinen.H1Helmi Talas.lh\irsti Suonio.

H\doll' Lindfors.

Leena, Jäntin vaimo
Anni ]
Kerttu Itehtaan tyttöjä . . ■

Lillukka J
Eric Illberg> nimismies . . . .
Semcn IvaskaPaulowitsmetsän-

kauppias
"Tuoksapoika

Tvömiehiä. Naisia
Tapaukset;Vallinkoskentehtaalla jasenläheisyydessä

A_ika :Nvkvinen

Ovet avataan k:lo 7 Mytäntöalkaa k:lo V«8
ja loppu k:lo 1

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

från kl. 8 e. w

-K<iäK<ia AXEL PALMROOS
■T7"ljn.a£fä.r.

Lager af fina äkta Viner»
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis a vis Föreningsbanken),

Hvarje månad inkomma nyheter
Specialité: CRAVATTER.

Telefon 231

Perssons Svenska Stickmaskiner,

eULLGARN irikturvali
Z Zefir- & Kastorgarn, Macramé, Virkgarn,p
E Fiskgarn, Märktråd, Eulltråd,Nälar till alla1

slags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjor-
Strumpor,Damasker, Vantar etc

MikaclsgHtan 2. IVlefon 1332

Ch. jYeovius

i
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Kontor :N". MasasinssatariKTso 1.

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

Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
BLOMSTERKORT billigapriser

Juho Wirtanens
iKOAFFAB.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalageraf inhemskaskodon.Prima

ajummigaloscher, ilkta Collanol a m. m.

UnionsgatanN:o 17.
Hjeit & Lindgren.

fotografisk Atelier N. Esplanafög. 31,
tter ivisitkortsformat a 6 mk. pr duss. (Oatanis hus.)
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HARALD WHSASTJERMUS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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I JUL US SJÖGREN 1
Mikaelsgatan4, Centrals hus.

IYlle- och frihofvaruafiar.pl
Välsorteradt lager. Billiga priser

Baag.igaEaKag)aEaßaEagiaKaE3KiagiaßagEß

#********«*****«i!*****.****ÄÄ* ÄÄ^»
Conditor Gatanis Restaurant

*^i rekommenderar **"s-

sina supeér till olika pris, portioner a la carté ocheleganta smårum.
Friska Ostende Ostron anlända hvarje fre

dag afton.
s*'***'****>^*¥*s***'***********is«

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968

Beställningar emottagas

I:sta Klass \

f Badinrättning
AATladimirsgatan32. /

J. W. Engberg. ./

Spccialild:
■-§«#*>

.-' fy /

7 #7/-5S $f Velocipeder

Skidor.

Velocipeder mottagas till förvaring
under vintern

flini^vpft IfUIIi §%

Filharmoniska Sällskapet. Helsigfors.
Försäljningiparti och minut afendast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.Lördagen den 21 November

Stort urval

X;o ]. Tr,lefon x.o 148 gPOPULÄR
CARL BERGROTH

Fabiansgatan U:a 29,
Tlefon N:o 750.KONSERT SPIRITUÖSA och VINER

såväl på originalflaskor som litervi.s från fat,

CD

C/2

% |KAUTSCHUKSTÄMPELFABRIK.m c/3cn=s
c-n

Brandkårshuset. A. 0. Seeck,
Korffabrik,

Ålbertsg-. 36, T. 47.
Butiker:

Ålbertsg. 36, T. 47.
Skilnaden 4, T. 70.

Ologatan 3.
T. 71.

-^ ,11■.■..

R. Faltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Mcderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

Hagelstams bokhandel.
MÖDERNE KUNST f Endast god kvalitet! S

(BolumBia!
iW) sJCartforå! %
l^; SioQvers Sroijl„ båtlast (fä

och andravackraillustreradetidningar ochtidskrifter.
Ett stort antal utländska tidskrifter börjany

årgång ioktober.

Hagelstams bokhandels
FILIAL Sftaffir!

Arthur Bergström.Unionsgatan 14. Midtemot Kaisaniemi,

Fullständig bok- och Pappershandel " #Kromoiitografi af Berndtsons tafla Yi(l toa-
letten". Pris 1mark.

Telefon 2205,

©n. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carfe.

Entr'-acte

Varietén iSocis" sjunger på näst
sista versen, och så, för att få njuta
af en slutklunk från dess glädjebägare
beslöt jag mig, såsom det anstår en
Tourbillon (hvirfvelvind), att göra ett
hastigt be-ök å den välkända lokalen.

Jag hvirflade därför en kvällkvist
hän öfver de makadamiserade stenplat-
torna på framför hufvud-
stadens societetshus under det jag med
ett halfkväfdt litet gnissel uttrykte min
missbelåtenhetöfverden vandalism, som
tillstäder, att denna vackra plats en
dryg hälft af dagens stunder skall stå
belamrad med det, som direkt till lifv-
ets nödtorfthörer" hitforsiadtpå idyl-
liskt primitiva och skräpande skram-
meldon.

Nå, nu på sagde aftonstund var där
nog tint och ledigt, men jag tänkte
dock med ondska därpå att denna sta-
dens, för resande och .stadsboer sä snart
och starktiögonen fallande plats, inte
dygnet om får vara lika prydlig och
putsad.

Nå ja, detta var nu blott ett andra-
gande vid öfverfarten; som sagdt --
jag flög ofver torget och trottoiren, in

genom midteldörren,rullade mig istof-
tet för den tjänstaktige, påpassligepor-
tiéren, tog en djärf ansats ochhvinade
af uppför trappan, in genom deux bat-
tenterna och flux framistora salongen,
ihvilken längtande människomassor i
skilda kotterier befuuno sig. Och jag
såg att bland dessa hopar fans ett gan-
ska stort antal unga, mycket unga män,
iifrig, nervösspänning afbidande pre-
stationerna

Och dessa prestationer begynte
In trädde först en äldre korpulent

herre. Han började med att sjunga,
en troligtvis glad, tysk visstump; där-
under rådbråkade, han sin digra corpus,
grimacerade och blängde med ögonen,
dansade några skutt, fick en applåd-
klatsch och — försvann? — Nej, då;
började en ny, lika spirituel visa utförd
med liknandekropps- och muskelgymDa-
stik — till lika stor konstnjutning för
publiken. Det var N:o .1.

N:o 2 exekverades af en ung, strå-
lande skönhet iförd en smakfull och
modern toilett. Ja, hon var skön, nä-
stan förallvarligt,att ej säga demoniskt,
skön för en varietéestrad.

Hvad hoif sjöng förstod nog andra
mycket bättre än jag, kan jag tro, att
döma af applåderna.

Ty eliuru jag — utan att dock nån-
sin varit anförtrodd ledningen af en
bank eller haft annan kassaförvaltning
om hand åtskilliga gånger rusat öfver
Atlanten och desslikes några slag sökt
friska upp atmosferen öfver det dim-
dunkla London, erkänner jag likväl,
att min engelska inte är nog omfat-
tande för att jag rätt skulle kunnat
njuta af texten i den sköna missens
säng. Men det gjorde, som sagt, vår
jeunesse dorée, på främsta stolraden, de
skrattade och klappade ihänderna så
som konnässörer göra det. Yes! All
rightl tänkte jag och därunder inträdde
en ny artist —

■ med några ekvilibrist
hokus-pokus. Han var ledsam. Men:
mohren har gjort sin skyldighet och
mohren kan gå" och han gjorde så.

Därefter uppträdde åter en kvinnlig
uppenbarelse

Uppenbarelse? Nej, hon var ej nog
etherisk för att häfda det epitetet! Hon
var tvärtom materielt duktig att skåda,
hon sjöng som man sjunger i UDgdo-
mens vår" och gick påiullstrumporna"
för att tala med Shakespeare, fick en
obligatorisk bissering och talte om sin
erfarenhet,att det erfordras mer än ett
par vackra ben för att göra lycka pä
sceD.

Det var till-Sä ung och sä vT^^^^H
fyllest —

■ och hon försvann
Kom så en liflig entréupplåd förden

altid stilige Markoiv. Han sjöngroligt,
karakteristiskt, log segervisst, bugade
chevalereskt och lämnade platsen åt en
kvinnlig skönhet i paljetter flor och
fransar, mycket chic men tämligen re-
nons på röst. Dock skönhet ersätter
och öfverskyler alt, T. o. m. bristande
rö.st hos en sångartist, och hon tog le-
jonparten af bifallet.

Efter att så länge ha hållits inom
den tämligen starkt tobaksrökfylda sa-
len var jag betänkt på att flyga iväg
upp öfver läktaren, för att se åt om
däruppe i höjden möjligen befann sig
några glada publicister, men ■

— jag
hann ej ut förrän från estraden ljöd de
mest smältande violinvariatiocer öfver
Traviata, — jag lyssnade, höll andan,
såg och tänkte: Sannerligen är inte
den där unga damen på orätt plåt?.
Och jag håller på, att om hon också
blir val betalad, är hon ändock ej på
sitt område inom varie'éfalangen;och
jag hviskade tyst till henne medan jag
sväfvade fram mellan lockarne kring
hennes näpna hufvud: Lilla elfva,sök
dig en värdigare plats! — Och därpå
stormade jagut, öfvertygadom att Hel-

i

BODEGA ESPANOLA

i

A fW% W7I W w W7l n wr ar odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Ateller. För endast F
,:,: jup^ j^^ jj^ j^u ganta ocii omsorgSfu||t retouscherade ■/isitkort För blott Fmk 14: — (Fo^HWH^ 1 Ett Wälgjordt arbete behöfvor icke vara förenadt med högapris.

'
v-i övööGlogatan 3
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Annonsera
Helsingfors London Wiborg.

€&rogram~€fålaåei"
innosernan ytterst billiga, särskildt om do ta

gas för längre tid,

HL- IHvarje annonsör får sig HL /uUi>-- tidningen hemsand </C/ö..
Stort lager Velocipeder, Engelska, Ty

ska och Amerikanska Gi-ra-tis. -f-
—

och herr Velocipeder af årets Annonser och prenumeration emottagas å tid'
modell realiseras méd 10 ningens kontorMikaelsgatan 1, 1tr. upp.

Ett ständigt välförsedt lager Veloci-
pedtillbehör till moderata pris Försumma ej att annonsera så länge

några lediga platser ännu
återstå.Reparationer af alla slag från det

minsta till det största arbete utförespå
det noggrannaste samt till möjligast Lösnummer i Uurents urbutik

ocli genom kolpqrtörerbilligt pris. Velocipeder emottagas i
vinterkvarter mot billig hyra och be-
varas sorgfälligt hos

John Tourunen & C:o
HELSINGFORS, där Edra annonser billigt, bekvämt och nog-

grant ombesörjas.
Norra Esplanadgatan N:o 41

Uti J. F. Sjöbergs

Dam-

15 °/o rabatt

fflin son, spar icke på annonser och
du skal! icke förloradärpå.

Franklin

Annonser
emottagas af

pnska telegrambyråns

)\r\aonsa/delning
Magasinsg. N;o 7. Telef. 12-26, till
alla jordens tidningar utan undantag.

Tidningarnas egnapris och vilkor
Ett enda manuskript!
Ett enda betalningsställe!
Annonskontroll!
Annonserna afhämtas gratis hos

annonsören vid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.

Vänd eder alltid vid annonsering iill
Finlands enda

Annonsbyrå,
N. Magasinsgatan N:o 7. Telef. 1226,
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G. W. RELANDER,
försäljning af äkta Glasvaror Jacob J^cinhes

Hemcjj. PapijrosserVINER &
SPIRITUÖSA,

Spirituosahandel
Äkta Wincr,

CoguaCj
Rom k

Llkörer,1 tillmycket billiga priser j
Mikaelsgatan N:o 17,

order till landsorten omgä'
ende prisen städse

billigast. Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna■W3.11a.e1m.3g-- iT:c -4. midt emot Jernvägsstationen omgående.

f. d. Spennertska livset. Cigarrer.

C. E. Lindgren's
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9,

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta
tillvärkningar ipafti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
liålla hög rabatt Order frän lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

Vin-
sto

Telefon 2066

Röli

och

o
m

GO

m

©

m

singfors publik isjälfva värket är ca
snäll, lätt tillfredsstäld publik. Den
skrattar åt bagateller, den slår döförat
till för dumheter, och njuter — kväll
efter kväll — af samma plattheter och
samma nonsens. De äro så barnslige,
okritiskt ofösdärfvade dessa varietéha-
bitueer isynnerhet tänkte jag och strök
af genom korridorer och trappor ut, ut
öfver stadens gator och torg för att
yttermera beundra staden och dess äl-
skeliga befolkning.

Tourbälon

Elite Damenorchestern Fa-
vorite"

å Operaliällaren
Direktör Henry Fischer har varit en-

gång iörut iHelsingfors medsina fa-
voriter" och uppträdde då a Hotel
Kamp. Men sedau dess ha»- hans or-
kester helt och hållet omorganiserats
och rekryterats med nya .sujetter, sä
att af den förra truppen kvarståendast
första violinisten fröken 8. — var
landsmaninna" — och — den stora gul-
bruna taxen, som troget vaktar direk-
törens notkista.

Herr Fischer syne^ hafva både smak
och tur vid valet af sina damer. Ty
såsom orkestern nu är sammansatt gör
den skäl såväl för epitetet elite" som
favorite". Det är tjusning för öga
och öra

Infattad i den stilfulla ramen af de
båda bronsstatyetterna, det mahogny-
betsade räckvärket och det dyrbara
suörmakerieterbjuder orkestern en säll-
synt vacker tafla, inför hvilken ejälfva
prins Pari= tveksamt skulle tumma om
sitt äpple. Och damernas fägring står
idirekt förhållande till deras musikali-
ska prestationer. Man beundrar lika
mycket samspelet, som de enskildastäm-
mornas precision. Programmet är för
hvarje afton mycket väl sammansatt
och ehuruväl naturligtvis herrar Strauss,
Ziehrer och Eilenberg intaga plats en
nummero ett, bjuder orkestern likväl
äfven på stycken af Leoncavallo,Auber,
Wagner o. s. v.

Orkestern gör som sagdt iallo skäl
för sitt namn och bidrar än ytterligare
till att göra Opris till, ett af stadens
trifsammasie aftontillhäll för både ung
och gammal

Ciceron
4-tH3

-

Notiser— Fru Julia Håkanssons recett
äger rum måndagen den 23 dennes.
Den högt uppburna skådespelerskan
har för sin recett valt uTanqueray's
andra hustru, A. Pineros intrssanta
skådespel, hvari fru H. såsom Paula
har en af sina bästa roller. Helsing-
fors' publik skall väl då så mangrant
som möjligt infinna sig å Svensk tea-
tern, för att hylla den utmärkte skå-
despelerskan.

— Italienska Operan. Vid regis-
seur Dumas recett tisdagen den '24 (12)
November uppföres för första gången
Meyerbeer.s käuda opera Afrikanskan,
med följande rollfördelning:Selika —
s:ra Bruno, Ineca| (̂Jolombati.
DonnaAnna^^s!raPag.inolli, Vascc
di Garna —

s:r Delle Fornaci, Nehucc—
s:r Pimazoni, don Diego — s:rDu-

mani, den store braminen s:r Ferraioli
och don Alvaro —

s:r Lazzarini.
Säkert skall recett-tagaren, som en

energisk outtröttligartist, hugnas af pu-
blikens uppmäksamhet.

— Finlandibilder. Sjättehäftet af
detta planschvärk har utkommit och
öfverträffar nära nog sina föregångare
till innehåll, egnadt sona det ärhufvud-
sakligast är den i många afseenden in-
tressanta stockhandteringenoch dendär-
med isammanhangstående träslipari- &
pappers- och cellulosaindustrin. Så godt
som alla planscher hafva fallit synner-
ligen väl ut och många äro fullstän-
diga mastervärk. exempelvis dubbel-
sidsbilden ..Kymmene & Kuusankoski
bruk"

— A Residenztheater iWiesba-
den har första, uppförandet af Bocks-
priinge", fars af Hirscbtberger och
Kratz, gjorde stor lycka.

—
Teateriifvet iMiinchen är å

nyo mycket lifligt. Ett nytt tecken
därtill är att därstädes nu äfven ut-
kommer en ..Woohen-Rundschau fiber
das gesammte Munchner Th^aterleben".
IDen redigerades af Julius Schaumber-
Iger och bär titeln Mephis to, hvil-
y<eiwu^de^vr^sk^^tondonsoi^^^^^B
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AXEL PIHLftIBEy Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

Jé Tnnm & ti

Gambrini Restaurant.
Brodcri-Qtsfällning11! hos i!

Axa Lindholm.
symaskiner

■Jh

Telefon 1803.

fe13

Man beställer alltid
fördelaktigast

Kautschuk- k Metallstämplar, Lacksigill,
stämpeltlllhehör samt all slags Stal- & Jlc-
tallgravyr från
Helsingfors Nya Gravyrinrättning

& Kauschukstämpelfabrik,
IMikaelsgatanI

Telef. 2(189.

0 (Profkort cl >: 50 däri inberäknadt) er
»I

*" 'nberäknadt) fås ett dussin kabinetts
t. ..' ha ett godt kort i förening med bi

JQCXO

V. Grashoff
39 Norra Esplanad-

Äldsta symaskin-
affär i Finland.

"" ''— lin:—^i"l'J "'" " :: '" " i:

»^^»»jb»»#»#»»»»j>».».«j>»*»»*»»*»»»^*»

«* GEVÄR! 4m-
Patroner, föi-laddningai1, hagel, patronbälten,

jagthorn, bössrenimar,orrbulvaner, knifvar etc. etc. i
Fritz Schröders

SPOETAPEÄE
Norra Esulanadgatan 37,

#**♥*****♥****<*"*********+****♥*****

fjygienis)^ )\nsiktsbehandling
för rengörande af huden från finnar, fräknar,

pormaskar etc.
MailiCUre, (handens & naglarnes sköt-

sel) meddelar 1

Agnes Johannsen.
Mikaelsgatan 1.Entresol. Telef. 83

Qekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. liandslöjdalster. Till-
behör för glödritning& snidning s. s. mönster, färger färnissor, vax m. m.— Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigaste priser,

Finsk KonstslöjdUtställning.
Mikaelsgatan I. Telefon 893.

Original
Singers

hos

gatan 39

hålles ett dussin vackra; ele-
kort.
:!I!*gt pris. Vänd Eder dåö

Glogatars 3

C <
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J| Franska Lifförsäkringsbolaget |g
|LURBAINE, §

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. <s|
(Sj| Garantifonden: 98 miljoner Frcs. |p
(fl& _ Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- (ÄN);gt ringar af alla slag. Genom samarbete med få[ts§? sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- v«P
(f|K| baine et la Seine beviljas de försäkradevid (£(§|;gy sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,

hvilka fullkomligt säkerställa såväl denför- 'xS?(gfö säkrade och hans familj, som ock de per- 4K&
3g| söner, med hvilka han står iaffärsförbin- S£l}^ delse för den oundvikliga förlust, som en *^
(ÄS sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- (j(j4§|g^ leren olyckshändelsemedföra. Bolaget efter-

skänker nämligen, såsom allmänt bekant, >ss^(^ premierna för hela sjukdomstiden och utbe- (gS
Mtj* talar 8/4 af kapitalel", om sjukdomsn är obot-
ls?^ lig och resten vid dödsfall. *W
(^ Bolaget L'Urbaines försäkringar äro (^;«& därför särskildt att rekommendera för her-

rar affärsmän, då det gäller att säkerställa v!^(Sä större affärsföretag genom lifförsäkring, (®
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- jqfä,vs§? samma störingar svårare sjukdomsfall all- vä?
tid raedföraoch hvilka ofta nog bringa bor- (W§|

!(«, ges- och förlagsmanstora förluster.
För dessaväsentliga fördelarerfordras v»?

(^S| icke några extra premier utan endast att (BJ|}
f((fö den försäkrade afstår från den årliga vinst-
(Ää Generalagenturen': Helsingfors, Mikaelsg. 1. (SSä
® 6arlvon tXnorring. W

unsc
ALEXANDERS TEATERN,

Doktor Paust
Meflstofel
Walentin
Margaretha
Wagner
Sibell
Martha
Studenter, Soldater, Flickor, och kvinnor m. m. Med

***) Margaretha

Bästa medel för munnens
och hudens vård.

J^CflH:f° PS Tekno"Kemiska^>V

Kj|^S'riler på en Va minut samt^SÄSl/ijp^ tyfoidieberns, dilterins o.
tWi^ rosfeberns bakterier på om- SfeTBI

Stomatol tvål

Stomatol tandpulver
Stomatol tandpasta,

W Z Brefpapper
."ikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska
sorter, linierade och

olinierade.
Firmatryck utförts billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEI,
Alexandersgat 15.

Avg. Indy. Hartwa1

Mineralvattenfabrik

Telefon 169

Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

TOSI

- oc an exan

lialienska operan.
under ledning af direktör N. Muller,

Fredagen den 20 November,

Första uppträdandet af Fröken

Elise Litjeblud.

FAUST.
Personerna

Sig:r G. Cokinis
„ E. Gandolft,

N. Huller,

Sig:r C. Serra,
Sig:ra E. Shaw,

V. Paganelli

Elise Liljeblad.

Kapellmästare: Sig:r G. Spatjeck
Regissör: Sig.T D. Duma.

Början sker kl. V2B eft.m

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52

Helsingfors

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik, Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier för plansch-& kartupp-
fodrmg, Reklamskyltar m. m,

Dfc!

ed
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Nu inkommet:
Moderna kragar, spetsar,

band, sidentyg, crépe

ytterst billigt

"KUB'
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Bords-,Tak-, Vägg-,Piedestallampor:Kupor,Brännare
alla slags lamptillbehör,största urval.

OBS.! Partilampor, Lampglas, extra billiga.
Bordslampor, Alabaster, Vunderlampor.

fIDC I Petroleum- Glödljusringar,MNytt Nytt!!
JDu,! (mSa lampos mer) 25% petroleumbesparing

passa till hvarje lampa.

Kristall, Brons, Ljuskronor, Kyrkkronor, Kronor för
gas- elektriskt ljus. Lampetter för ljus.
Lampslöjor,Skärmar, siden, crépe japon, satin, pap-
per störstaurval.

Amplar från 5: 40, stort urval, Wiener, Pariser.
galanterivaror af alla slag, Bronser, Hyllor,Figurer.
Pendyler, Skriftyg, Armstakar, Ljusstakar

Skriftyg ifrån 75 penni till 125 mark, största sorti-
ment. Brons, nickel, järn, träd, marmor,
Ljusstakar, pappersprässar,läskare,pennhållare,penn-
fat, penntorkarem. m.
Pariser-, Eococo-, Bambus möbel,Konsoler, Piedesta-
ler, Hyllor, Byråer, Etagerer,
Skulpterade trädarbeten,Consoler,Hyllor,Bord,Blom-
ställningar,Rökbordm. m.
Terracotta-,Plåt-, väggprydnader,medaljongeriBrons
och Composition, stort urval,
NickelarbetenI,11. qual.Kannor, Gräddsnäckor,Soc-
kerskålar, Plåt, de Menage, Brickor, Fruktskålar, Sa-
ladierer, Kaffekök. Tekök,m.m.

i Terracotta-. Porslin-, Majolika prydnadspjeser.
Engelska, Böhmiska, Sachsiska, Porsliner, Fayanser,
Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar,Dejeuneer, Kannor,
Skålar. Fat, Bordsuppsatser, Blomburkar, m. m.

& en detalj).

OBS. '. Extra billiga koppar,(Nya mönster)stort
urval ifrån 3: 75 dussinet.
Lädervaror, Portföljer,Börser, Plånböcker,Eesene
cessäires, med och utan inredning, mindre Kapp
säckar, Resväskor m. m.
Fotografi-album, flere hundra mönster största tirval,

billigaste pris,
Japan och China varor (direkt importerade) största
sortiment, Säfmattor, Nytt,Nytt.
Förnicklade och broncerade järnvaror, Hyllor,Blom-
bord, Etagerer, Paraplyställningar extra fina, Piede-
stallampor,Stafflier, Serveringsbord.
Vesuv billigaste Spritkök,

Lukt och KökfrittGloria Petroleumkök, Praktiskt
("utan buller).
Broscher ifrån 10 penni till högre pris stort urval.

W:m E RG. ognac-,

J. C. M^XMONTAN
Biner & Spirituösa.

Innehafvare:E. Nyberg.

Helsingfors, Alemdersg. 26,

G ENERAIA6ESTER:
Alssanäerßgatan IT'. Telef.20b5.

C.
Lamp-, Galanteri ochf

Saison

Operai4 akter och 5 tablåer. Musiken af C. Gounod

ö
Korwaruaffär (en gross

Nouveaute's inkomna

***\

ersg. ors.smg

m. m

hos Firma
H. Ellmin.

9 Alexandersgatan 9.
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Alexandersgatan17. Telefoi. 20.">r>.
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K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

llufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Cono. Langebok.
Koth.es Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

:©

-r—i
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Generalagenter:
STOLZENBERG & BÖCKER,

CD

31

Aflvnkat JOHN SYAEJDRG viceharadshöM»^ :r,s:arisr:z,.s£cvs^r
11UIUaUl UUllL 1 UIiIIIJJU U11U, Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 ring af varumärken iFinland och de flesta andra land.


