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Kaisaniemen
Ravintola.

6. A. Wiekström.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.
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N:o 18. Fredagen den 9 Oktober 1896.

DANIEL NYBLIN, FOTO GR AF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 9 oktober,lB96

kl 7,30 e. m.
För 2:dra gången

Zigenarbaronen.
Operett i3 akter. Efter en berättelse af Jokai af
I.Schnitzer. Musiken af Johann Strauss. Fri

öfversättning från tyskan af Frans Hedberg.

Personerna
Hr Swedberg.(Jrefve Peter Homonay .. . .

Conte Canero, kunglig kommis-
sarie

Sandor Barinlay, ung emigrant Hr Castegren.
Kalmän Zupiui, rik svingödare.Hr Riégo.
Arseiia, hans dotter Frk Gerasimowitscb
Mirabella, hennes guvernant. ,Fru Bränder.
Ottokar, Mirabellas son
Czipra, zigenerska. " .
Saffi, zigenarflicka . .
Irma, Arsenas väninna

Hr Hansson.
Frk Grönberg.
Fru Castegren.
Frk Bonnevie.
Hr Wilhelmsson.
Hr Lindh.
Hr Wetzer.
Hr Enström.
Frk Spennert.

Pali |
loszi
Ferko f zlSenare
Mihaly JAranka|
Etelka \ Arsenas väninnor
lika j
Jsboan, Zsupåns dräng ....Hr Beckman.

Borgmästaren iWien. En härold. En lykt
pojke. Matroser. Zigenare med kvinnor och barn
Drabanter. Grenadierer. Trumslagare. Husarer. Mar-
kententerskor. Pager. Hofherrar. Hofdamer. Råds-
herrar. Folk. Handlingen föregår under l:sta och
2:dra akterna i"Ungerska Temeserkonventet. 3:dje ak-
ten iWien. Tiden medlet af förra århundradet.

Mellan hvarje akt en längre paus.

Börjaskl. 7,30 och slutas omkr. kl. lO,so e. m

pS«^ .

Fru Hilda Castegren

Saffi

Zigenarbaronen

-^^ ">-

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Lokakuun 9 p:nä 1896.

näytellään

Herra yli-tirehtööri.
(Monsieur le directeur.)

3-näytöksinen huvinäytelmä, kirj. Alexandre Bisson ja
Ferdinand Carré.
Henkilöt

ministeristönyli-tireh-De La Mare,
tööri Adolf Lindfors

Oskari Salo,Lambertin,
Konrad Tallroth,Charladon,

ministeristön virka-
Krut Veokman.Lardillac,

miehiä
Bouquet, lisakki Lattu.
Liégeois, Evert Suonio
Bunel, ministeristönvahtimestari.Hemmo Kallio,
Rouva Mariolle,JLambertin'in anoppiNaimi Kahilainen
Susanne, hanen vanhempi tyttä-^^^^^^^^^^^B

1 :i i^^^^^lH^HKatri Rautio,

Gilberte,hanennuorempityttärensä,
Lambertinininpuoliso. . .Olga Leino.

Pingouin, Chateauvieux'inpormes-
tari Taavi Pesonen,

Adéle, Hilma Tähtinen.
Eino Salmela,Hippolyt,

Gentil, Otto Närhr

Aik a:nykyinen,
Paikka: Ensi näytös:Pariisi, Lambertinmasunto— Toinen näytös:Pariisi, sisäasiain ministeristö.—
Kolmas näytös:Chateauvieux, aliprefektin asunto.

Ovet avataan k:lo 7. Näytöntä alkaa k:lo y^Bja loppuu k:lo Va H-
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yiAagasin du JStord Lager af fina äkta Viner,
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,tyamfiappor, jacqueiter, sié&nvaror, ylletyger för
soirée, visit é Rvaröagséräliter. JSofialomßyte.

LORENS MALMSTRÖMSVi framhålla vårt synnerligen, rikhaltiga lager idessa vårakända
specialiteter till innevarande saison.

HerrekiperingsaffärDamskrädderi under utmärkt ledning nu Unionsgatan 28,
(vis å, vis Föreningsbanken),

G
år

u?827dt FörstaRyska Rrantfförsäkringsbolaget
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen

3Es.oxxtoi* 3ST. Magasinssatan.~NiO X.

J. H. WICKELS
»liaiait.

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

Telefon 231 Telefon 231
Oskar Fröberg. A. W. EKLUND & C:o Juho Wirtanens

SKOAFFÄR.Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager afSpecialaffär for

PORTMONNBÄR Viner & Spirituösa 0. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon.Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.
OCH

BLOMSTERKORT

Försäljning af
Cognac, Rem o. LikörerSedig annonsplats.

Unionsg-atanN:o 17.
Kjelt & Lindgren.

C. P* DYB IIIIIÅIfL Fotografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
J — A~-— Porträtterivisitkortsformat å 6 mk.pr duss. (Catanis hus.)

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

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

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

Kaserngatan 4S,

billigapriser

so
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Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:-Eontor l^^gSgE£" () 3

Alla dagarAlla dagar W Ä |o] V m nI\/T* J 1 4- W A Jt*, fet AJJL LP
IVIIQCIcigSKOIISGrb Wiener Damkapellet

från kl. 3 e. m. -A.KT 3XT Jk. r1H KT £C li.
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

KTTi DA^l,lUÄ -,«, FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) TiAmArcn at-«. E. Stahlberg- *^"^asäS&jJMaßj&i*^ FOTOGRAF.
AXEL PALMROOS
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Helsingfors' Rullgardinsfabriks
tillvärkning-ar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmngasiii, N. Espilanadg.

H:fors Nya Tniictaffiir. Unionsgaian 32.
Josef Ylberg, N. Esplanadg. 37, 1tr.

T. Winter, Skildnadsg.19.
H.Ekbom, Alexandersgatan17.

John Paisoheff, Brunnsgatan12.
A. Hellman, Alexandersgatan 48

Finska Industrimagasinet.

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968

Beställningar emottagas

I:sta Klass

(BadinrättniJ
Wladlmirsgratan 32. )

J. W. Engberg.

ng

Braiult k- Klomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor.

ROyjJfWabrikanten j j£_ Starley är Englands äld-
sta velocipedfabrikant och skaparen af den
nuv. velocipedtypen. Hans valspråk är allt
af d«t bästa.

mGd tißtWfi fflSSbfin har under denna säsong iFin
land tagits bland annat följandeI

1 pris Diokursby 7km ''^H^HI„ 'i iII I
I „ W^^^^^^^^Mi

5 „
10 „

I „ Uleåbort 1 „
1 „ do 5 „
I „ ■ ri:o 10 »

»/via
21/vm.28 vill.

I „ Viborg ßl); ■
I Uleåborg 30 , ■
I„ Wasa 60 „ iH
I „ Viborg 1 „ dj
I „ Åggelby 1" „ il^^i^^^^^^MI „ 3'/s„(Handioap) ■
I.. Uleäborg 50 „ d. ■
i „ d:o 10 „ „ „I
I „ d:o 10 „ „ m/ixH
I„ Åbo ■-2 „ '- l;,ix^^^^^B
I „ Åggelby 1 „ „ i/*- (Enskild).

ClßW6l3nö"maskinerna ridas af den förnämavärl-
deniAmerika

StVl*i9 är icke allenast Österrikes utan äfven. konti-
nentens förnämsta velocipedfabrik.

'Ett års garanti för alla maskiner, förutomSty-
ria, hvilka garanteras för två år.

Ett års garanti för Dunlops och Schiönings
prima luftringar.

(Jratis erhåller Iivarje velocipedköpare ett å
5,000 mk lydande olycksfallförsäkringsbrefiKullervo,
hvarigenom han försäkras mot olycksfall såväl -under
velooipedåkning som skidlöpning. Hvarje hos oss
köptvelocioedär därtillbrandförsäkradförettår framåt.

Telefon 2017.

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

JUL US SJÖGREN
Mihaelsgatan é, Centrals hus.

Ylle- och frihofvaruaffär
Välsorteradt lager. Billiga priser.

Operakälla

BODEGA ESPANOLA
Filharmoniska Sällskapets Helsigfors.

Försäljningipartioch minut afendast äktautländska
VIN-ER &

SPIRITUÖSA.
s;te Populära Konsert
i3Brandls.årsliu.set, lOillist!::Billist!

Lördagen den 10 Oktober 1896
Lampskärmar, Blomsterkort,Portmonnäer, Cigarr-

Se Papyrossfodral, Parfymer & tvålar, Bläck & Skrif-
material. Frimärken & Albummar; resterande lager
velocipeder & tillbehör ytterst billigt i

Th. Baltscheffskij's.
Sport-, Frimärks- & Pappershandel

Jlikaclsgatan J,:o 1. Telefon K:o I+3B.
Program

Ouverture till Öp. Die Felsen-
CARL BERGROTH

El Turia, vals FabiansgatanN:o 29,
Tlefon N.o 750.Siciliano, för stråkorkester

SPIRITUÖSA och VINERScener ur op. Eugéne Onjegin"
(ny) :Tschaijcowsky, såväl på originalflaskor som litervis från fat.

PAUS. CD
Ex!

Ouverture till op. „Wilhelm Tell"Rossini,
O=2

5"

*>2»Souvenir de Prague", för trumpet Hoch
(Hr A. Grabau.)

Ouvertur. Intermezzo. Ballad. Alla marcia

PAUS.
■ U. OCCI/R,

å^<f~~^>JW Skilnaden4, T. 70.
Alexandersg. 36,

T 71.
Serenade roccoco Meyer-Helmund
Czardas ur Coppelia"

R. Paltins pianomagasin
R. E. Westerlund

Konserten börjar kl. Va & e. in.

N. Esplg 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

V,
(SFTh <^5^

"Hagelstams bokhandel. Endast god kvaliiet!
Qolumßia!jModerne V\unst %3'Sarijoré!

och andra vackra illustrerade tidningar
och tidskrifter. Stosvers Sireifl

Ett stort antal utländska tidskrifter
börjany årgång ioktober.

munaffir! W

|Axe! Wiklund
HAbo, Helsingfors, Wiborg.Hagelstams bokhandel

en. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.

miihle"

Suite

Sevillana

Reissiger,
Grenado
Boccherini.

Sibelius,

Massenet,

.Delibes.

c_n
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a
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Entr'-acte
Det centrala för sista veckans värk-

samhet och intresse, dess nytta och
nöje, baserade sig på — fisk!

Fisk i oändlighet i hamnen, fisk-
redskap iBrunnshuset och fiskaresoirée
iBrandkårshuset.

Som man af respektive platser kan
finna, bör åtminstone fisken ha' känt
sig, som isitt eget element. Ty vat-
ten skall väl finnas tillgång på å fö-
renämda ställe. Men — vattnet vär-
kar det visserligen icke — och för
folks skull har nog jämväl andra, ej
uteslutande vattenhaltigalifsbetingelser
ingått iprogrammet.

Fisk-sumparnes inseglingshögtid —
deras festliga, årligen återkommande
höst expedition,med sin vernissage-dag,
gynnades af solsken och vackert väder
samt öfvervars af en talrik publik.

Bredaoch fullastade drogo farkosterna
in ihamnen, för att få artiklarne väl
exponerade och såld;).. Utställare trått
Eimito öcli Kimito, Pojo och Lojo.
Nagii Och Sagu iraterniserade här i
aivaktan att erhålla „ första priset" —
en sak. kanske af större betydelse för
dessa utställare än för hvarje konst-
förenings aspiranter.

Refuseringar hördes ej af, och sym-
bolismen såg man ej stort represente-
rad, men naturalismen så mycket mer;
mest iStilleben och Nature

—
■ morte —

på kaggar och tunnor.
Samma beståndsdelar utmärkte till

en del äfven Fiskeri-utställningen,
hvilken försiggick under musik, för
stor publik, anländ från alla kan-
ter och „behedrad af regeringens re-
preseritanter"

Ja, det var så festligt och vackert,
att fisken — hvars lif, eller rättare— hvars död det gäller skulle ha'
gråtit om den i trängseln kunnat få
fram en tår.

Och utan tvifvel gladde sig de få
lefvande exemplar af släktet piscen,
som där voro representerade,öfver den
ymniga kollektion fängelse = fångst-
och mordredskap, som människosnillet
uttänkt för dem, de stumma, aptitre-
tande varelserna. Vore de inte så
kallblodiga kunde de vid brunnsutställ-
iiiiigén fått hett om öronen.

Trångt och hett tläde åtminstone de-
ras bödlar — - "pardon, pécheurs et pé-
cheuses — på soiréen, arrangerad af 'en
intresserad människovän.

På den tillställningen var det varmt
och godt, kryddadt och lifvadt, med

sång, musik och vackra tal. Där såg
man kraftiga gubbar och duktiga gum-
mor, raska pojkar och friska flickor
och muntert, hej lustigt svängom!

Blott för fiskarsoiréens skull seglar
hithvarje höst,dussintals skutor. Stads-
borna lörlora inte därpå. Vive la
concurrence! Den festen är till allmän-
nelig belåtenhet. T. o. m. fisken får
där en släng af slefven, genom den
lärdom allmogen möjligenkan inhämta
af, bland annat, djurskyddsföreningam-
es strögods, (den extra kryddan).

Ja, uppfinnaren af idén till dessa
folkfester borde i tid ta' patent på
uppfinningen och belönas med medaljer
nhors de concours", (guldfisk i blått
fält) att bäras ivattradt band. Inte
sant? Tourbillon.—

<""►—

Notiser
—

Fru Julia Håkäftsson och
herr Tere Svennbef-g afresa enligt
telegram nästa torsdag frän Stockholm,
för att ibörjan pa följandevecka börja
sitt länge bebådade gästspel å Svenska
teatern härstädes. Deras första upp-

träda"nde biir som kändt iTanqueray's
andra hustru.

— Guildhall School ofmusic torde
vara den största musikskola ivärlden.
Idess praktfulla, för ett par år sedan
färdiga skolbyggnad, undervisas omkr.
4,000 lärjungar af båda könen, och
lärames antal är 110. Undervisningen
omfattar piano, sång, stråkinstrumenter
äfven guitarr, vidare flöjt, klarinett,
fagott, trumpet, men eget nog icke ba-
sun. Skolans inkomster utgjorde enl.
sista årsberättelsen 30,290 Pd., utgif-
terna till 24,317 Pd. Lärarne betalas
högt. Förste professorn i sång, Mr.
Rich. Latter, hade förra året en in-
komst af 768 Pd. (= 13,824 kronor),
förste professorn i pianospelning, Mr.
Leipold 593 Pd. (= 10,674 kro-
nor) o. s. v.—

Den nederländska operan i
Amsterdam, som varit på väg att stän-
gas af ekonomiska skäl, kommer nu
att fortfarande hällas öppen, sedan ge-
nom ett lotteri dess ekonomiska grund
betryggats. 25,000 lotter a 1 gniden
släppas ut. På hvar 250:de lottutfaller
vinst, bestående at abonement för alla
operaaftnar till värde af 250 gulden.

_^—^ yÄ TMi K^ E^ MW T%f är odisputabelt Helsingfors bi!!igaste Fotografs-Aleller.
a m. Slå sa~A ML M2å BMj I^l qanta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk
i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^tyyjljyordtarbetebehöfver icke vara förenadt medGlogatan 3

ör end
öga pri;



AXEI PIHUjCIBBSar Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

AnnonseraJillTill!k ti
Helsingfors London Wiborg.

c&rogram~cfåladef"
.ånnosernan ytterst billiga,särskildt om do taB gas för längre tid.

fl/lQIHvarJe armonsör får sig flLQ fUUZ>.. tidningen hemsand */C/ö..

Ett stort lager Velociper inkommet ■ "+" Grl"£lt±S. -i-

till liöstsaisongen Annonser och prenumeration emottagas å tid-
ningens kontorMikaelsgatan 1, 1 tr. upp.Ett parti Velocipeder af årets mo-

dell realiceras med 10— 15 % rabatt.
Ett ständigt välförsett lager Veloci- Försumma ej att annonsera så länge

några lediga platser ännu
äterstå.pedtillbehör

Reparationer af alla slag från det
Lösnummer i Laurents urbutikminsta till det störstaarbete utfores på

Btill möjligastdet noggrannaste och genom kolportörer.
billigt pris hos

John Tourunen & C:o
Wp^^g-^rrHELSINGFORS,

Norra Esplanadgatan N:o 41

Huru skall folk kunna veta, att manhar något bra tillsalu, ifall man ej vill annonsera därom. War.ierbilt.

# Finska Telegrambyråns

fAmoislÉit\
Norra Magasinsg. N:o 7, Telef. 1226,

förmedlar utan några extra kostnader iör
annonsören annonser till införande i alla
såväl in- som utländska tidningar & tid-

skrifter.
beräknar tidningarnas egna annonspris,

lämnar vid större annonsering de högsta
rabatter,

kontrollerar annonsernas införande,
mottager beställningar å trägravyrer, kli-

chéer och dylikt,
förmedlar annonssvar med diskretion,

lämnar biläggsblad om så önskas

Gratis :
Uppsättning af annonser,

Kostnadsförslag & val af tidningar,
Taxa och andra uppgifter,

\AfMmtning af annonservid
tillsägelse pr. teleM w

Ett enda manuskript! Ett enda betalningsställe

samt

m
m
CO
pr:

G. W. RELANDER. Glasvarorförsäljning af äkta
VINER &

SPIRITUÖSA, Ledig annonsplats. tillmycket billiga priser
Mikaelsgatan N:o 17,

order till landsorten omgå-
ende prisen städse

billigast.

Telefon 1803.
midt emot Jernvägsstationen

Gambrini Restaurant.
Köp endast M. N. PAPPES

omtyckta ocli välsmakande

nr^wwo £% t> w^>wbi1ÄioPfil JkÄI
Till salu hos alla välförsedda kolonial-

varahandlan.de.

'Emelie j)egerholm.
aU&ntlOtlQf i välläsning, reciterande af vers, in

studerande af roller.
Brunsparken 12

Tr. kl. 10—11. o. 4—5

— Teater an der Wien öppnades
å nyo den 1 september med Mascag-
nis enaktsopera Zanetto". Framgån-
gen var ej synnerligen stor. Mascagnis
musik höjer sig ej mycket öfver det
alldagliga och libretton efter Coppés
Le passant" är ej sceniskt värksam.
Hela operan varar knappt 40 minuter
Riktbifallskördadeemellertid fruGemma
Bellincom, som i Italien kreerade Za-
nettos rol, och fröken Lili Lejo som
Sylvia, de enda personernaistycket.

— Franz Schubert är titeln på
ett nyss utkommet musikaliskt-drama-
tiskt iestspel af Gust. Burchard till
komponistens 100-åriga födelsedag d.
31 jan. 1887. Flere scener ha redan
antagit till uppförandetestspelet,hvarsafsättning för teatrarne ombesörjes af
förlagsfirmanErnst Stieber iBerlin.

— Sällskapet för svenska kvar-
tettsångens befrämjande inbjuder
återigen i år svenska tonsättare till
täflan om pris för flerstämmiga kompo-
sitioner för mansröster.

Kompositionerna skola vara skrifna
till svensk text efter fritt val och utan
ackompanjemang, förbehållandesig säll-
skapet egande- och förlagsrätt till de
arbeten, som blifvaprisbelönade. Kom-
position, som är ienahanda eller lik-
nande form förutfrån trycket utgifven,
kan ej i tättingen deltaga. Täflings-
prisen äro 250, 100 och 50 kronor,
och kan första priset endast tilldelas
en större komposition af större omfång.
Icke prisbelönad, men lämplig kompo-
sition kan efter öfverenskommelse in-
köpas till kvartettsamlingen.

Såsom prisdomare fungera, enligt be-
näget åtagande, förre statsrådet Herr
Gunnar Wennerberg, Herr professorn
och Kommendören Ivar Hallstiömoch
Herr Hofkapellmästaren m. m. Richard
Henneberg.

Kompositionerna skola iöre den 1
december innevarande år insändas till
Hofmusikhandlaren Abr. Lundqvist i
Stockholm.

— Teater ock musikutställningen
vid Stockholmsutställningen 1897, som
kommer att inrymmas i en särskild
paviljong vid Trädgårddutställningens
ibyggnad synes blifva af större intresse,
än från början kunnat förutses, och

kommer att ■ erbjuda ett litet intressant
svenskt teaterhistoriskt museum.

Utställningsföretnål anmälas dagli-
gen frän skilda delar af landet, och
många föremål af värde, hvilkas till-
varo förut varit obekant, ha kommit i
dagen. Äfven från utlandet väntas
utställningsföremål, och ha sädana re-
dan blifvit anmälda. 81. a. har gref-
vinnan Christina Nilsson-Miranda erbju-
dit sig att sända sitt stora, berömda
porträtt som Ofelia, måladt af Cabanel.
Isammanhang med utställningen vän

tas utkomma ett par större teaterhisto-
riska arbeten, liksom också den förut-
ställningen utgifna specialkatalogen blir
försedd med teaterhistoriska notiser.

Afven det statistiska materialet för
spelåret 1895— 96 rörandeteatrar, tea-
tersällskap och svenska musikförenin-
gar har delvis inkommit och bör genom
benäget tillmötesgåendeoch intresse för
saken kunna blifva fullständigt.

Som bekant är Herr Harald Molander
kommissarie för nämda utställning.

—
För Stora Operan i Paris

blir säsongens viktigaste nyhetBruneavs„Messidor'' till originaltext af Zola och
på Opera Comique Massenets rAskun-

gen". Marie van Zandt, den berömda
sångerskan, som nu åter blifvit Paris
publikens gunstling, har af direktör
Carvalho blifvit engagerad att under
tvä månaderuppträdapå Opera Corcique
såsom Lakmé och Nanon, hvilket sist-
nämda parti hon nu sjunger för första
gängen.

Ett och annat.
Under smekmånaden— Det är första gången Augusta,

som du stöttmig tillbaka, men det skall
också bli den sista, sade han stolt och
vände sig om, färdig att springa på
dörrn—

Stanna Edvard, invände hon kla-
gande, låt oss icke skiljas!— Hvad skall jag då göra? forttor
han dystert— Ack, snälle Edvard, sade hon
med en lätt rysning, du får inte bli
ond pä mig, men jag kunde icke ut-
härda längre. Jag är så rysligt kitt-
lig bak på halsen. Gå och värm dig
om näsan, hon är riktigt iskall!

!Ci4Q
5O,(r?rofkort a r:s° däri Snberäknadt) erhålles ett dussin vackra ele=1 ä^jy|bej|kn^Wå^t^ussin^inettskor^

tröm
61' SoCät kort ' förening med b(B!sgt pris^Vänc^de^Um!

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Ködbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta

tillvärkningar iparti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hålla högrabatt. Order från lands-orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

H.öls.

Jacob J^einkes
IPapijrosscrHemgj.

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.
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J)ekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader in. fl. handslöjdalster. Till-
behör för glödritning & snidning s. s. mönster, färger färnissor, vaxm. m.— Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigastepriser,

Finsk Konstslöjd. Utställning.
" . Mikaelsgatan I. Telefon 8893.

Original
Singers

symaskiner
hos

V. Grashoff
39 Norra Esplanad-

gatan 39.
Äldsta symaskin-
affär i Finland.

O:

-■°H

» »Obs! Nanmann's utmärkta
Germania velocipeder.

Guldsmed
K. LILJESTRÖM

35

ÄTELIEItM
Glogatar? 3

N. Esplanadgatan
(Wredes hus)

Telefon 1427,

Stort &välsorteratlager

■Velocipedtillbehör
& jagtredskap

■symaskiner
Fritz Schrörier.— Åbo.Hx. l^siil.^-o- 37.
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H Franska Lifförsäkringsbolaget ||[
g LURBAINE,IH Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. <|p

Garantifonden: 98 miljoner Frcs. (SJ
(Äfö Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- ;S|br& ringar af alla slag. Genom samarbete med </»>
(j^ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolaget L'Ur- vp^
<flfo baine et la Seine beviljas de försäkrade vid j»S|

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, rfn&\§§2 livilka fullkomligt säkerställa såväl den för- *JS?
<ftj& säkrade och hans familj, som ock de per- (SJ)b/», söner, med livilka han står i affärsförbin-(af delse för den oundvikliga förlust, som en vS?
(Sjö sjukdom och ännu mer en obotligsådan el- (^^
J^^ ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- ,gtfcvS' skänker nämligen, såsom allmänt bekant,

premierna för hela sjukdomstiden och utbe- (SI
talar a/iaf kapitalet, om sjukdomen är obot- $&.

v^ lig och resten vid dödsfall. vs?(isS§ Bolaget L'Urbaines försäkringar äro (^
därför särskildt att rekommendera för her-

*w rar affärsmän, då det gäller att säkerställa Ä?
(^N) större affärsföretag g-eiiom lifförsäkring, (^

emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- //^'J^ samma storingar svårare sjukdomsfall all- vS?
jSä| tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- (Si
<iöäl Ses" ocn förlagsmanstora förluster.*S^ För dessaväsentliga fördelarerfoi-dras
(Äj| icke några extra premier utan endast att (SJ

den försäkradeafstår från den årliga vinst- )rt&
andelen. v?§?
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. (K|

# Qarlvon %
(8S 'ÖS

Bästa medel för munnens
och hudens vård.ALEXANDERS TEATERN.

Ifaliensha operan

* ' '-'=-^ fei^rX|iiifc^fex \_^-^^^B

Fredagen den 9 (27) Oktober 1896

rW
förMULHUe^ISochToJlld.eiiS vara

Ingen föreställning. IplPrler på en 1/% minut sam
BåtyfoMJ£berns, diflerins o

"IWft *«»ieoer_n

tvålStomatol
Stomatol tandpulver

Stomatol tandpasta
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EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2l7B_Jjelsingfbrs.
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J. C. MiEXMONTAN
Innehafvare:E.Nyberg.

Giner é Spirituösa.
Brefpapper Ang. Ludv. Hartwa

Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska

sorter, linierade och Helsingfors, Alaiandersg. 26,

Telefon 169.olinierade
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS FAPPERSHAIEL.

Alexandersgät 15.

ed

03

6
GENERALAGENTER:

-A-lescaaa-cLero^a/ta,». I*7. Telef.20E5.

C.
Lamp-, Galanteri och

Bords-,Tak-,Vägg-,Piedestallampor.Kupor,Brännare
alla slags lamptillbehör, största urval.

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

finn I Petroleum. Glödljusringar, UNytfc. Nytt!!
IJBu,! (in?a 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 största urval.

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

Saison Nouveaute's inkomna
Skriftyg ifrån 75 penni till 125 mark, största sorti-
ment. Brons, nickel, järn, träd, marmor,
Ljusstakar,pappersprässar,läskare,pennhållare,penn-
fat, penntorkarem. m.
Pariser-, Eocooo-, Bambusmöbel,Konsoler,Piedesta-
ler, Hyllor, Byråer, Etagerer,
Skulpterade trädarbeten,Consoler,Hyllor,Bord,Blom-
ställningar,Rökbordm. m.
Terracotta-,Plåt-, väggprydnader,medaljongeriBrons
och Composition,stort urval,
Nickelarbeten I,11. qual,Kannor,Gräddsnäckor, Soc-kerskålar, Plåt, de Menage,Brickor, Fruktskålar, Sa-ladierer, Kaffekök, Tekök,m. m.
Terracotta-, Porslin-, Majolikaprydnadspjeser.
Engelska, Böhmiska,Sachsiska, Porsliner,Fayanser,Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar, Dejeuneer,Kannor,'
Skålar, Fat, Bordsuppsatser,Blomburkar, m. m.

& en detalj).
OBS.!Extrabilligakoppar, (Nyamönster)stort

urval ifrån 3: 75 dussinet.
Lädervaror, Portföljer,Börser, Plånböcker,Resene^
cessäires, med och utan inredning, mindre Kapp
säckar, Resväskor m. m.
Fotografi-album, flere hundra mönsterstörsta urval,
billigaste pris,
Japan och China varor (direkt importerade) största
sortiment, Säfmattor, Nytt, Nytt. I
Förnicklade och broncerade järnvaror,Hyllor,BlonJ
bord, Etagerer, Paraplyställningar extrafina^iedåstallampor, Stafflier. .ServeringsborJ^^HH^H^H
Vesuv billigasteSpritkök, Hj^^^^^^^^^fl
Gloria Petroleumkök^PrakUskt^^^^^^^^^^H(vitan bullerB

Lukt och Rökfritt

Broscher ifrån 10 penni tillhögre pris stort urval

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52
Helsingfors

Ångbokbinderi Fabriken FENIX
itan14 Tel. 9214 Briksg1

iringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
;elier för plansch-& kartupp-

Kontorsboksfabrik,Linj
tonage & Askfabrik, A
fodring, Reklamskyltar m. m,

K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Nu inkommet:
Modernakragar, spetsar,

band, sidentyg, crépe Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

m. m.
ytterst billigt

hos Firma

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Cono. Langebok.
Kofches Zalinwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nicht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

H. Elimin.
9 Alexandersgatan 9.
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Generalagenter:
STOLZENBERG & BÖCKER,

Alexandersgatan 17. Telefon 2055.

W I
g* 11

PIQ OHILR
Kortvaruaffär (en gross

AflVfIICRT JllHfl SVÄUI [Nfr VicehäradShÖfding 1 Ut?T jUridiska och a«Srs,.pp<lraR; köper och säljer aktierIUMUJUU UUlllt iMMlljlJUllU, Helsingfors, Alexanderseatan l*n *O
vkrdePal>Pei" ombesörjerpatentansökningaroch registre.

B . exdnaeisgatan IN.o 52 rillg af varumärkeniFinland och de flesta andra land.
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