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/ Basängbad Rekommenderas. \

I|Kaisaniemen
s Ravintolan ■ "

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag, a ©. A. Wiekstrom.
H N:o 102. Onsdagen den 5 Maj. 1897.

DANIEL NYBLIN. FOTOGRAF, Fabiansg. 31. *-"
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Skåne", Brand- & Lifförsäkrin^saktiebolas: Kontor
By^aSgE£ ;-° 8

Alla dagar TT A4a 1 Tf a TM T» Alla dagar

Middagskonsert Ä «Js?srVtfIL P Aftonkonsert
från kl. 3 e. m. iUt&n&r GC/lWaWen. från kl. 8 e. m.

K-*-* g-* . o t ti FörstaAteliern1tr.upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -n/->l ny(T\ (*i "D A"OE. StanlberÖ* Andra Atellerii 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). Jtf LJ ± UljTJK» ii.J?." ■"-*" wuw«*wva g) Helsingfors, Alexandersgatan17.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 5 Maj 1897

kl. 730 e. m.

JJbonnement N:o 23.
För l:sta gången

9nder sfräjken.
Folkskådespeli3 akter. Inhemskt original,

Personerna
KatarinaJernarni,brukspatronessaFru Bränder
Axel,hennes son Hr Hansson.
Reinhold Wall,kyrkoherdeiVärna

bruksförsamling. . . . . .Hr Malmström.Mörk,ingeniörochbruksförvaltareHr Eiégo
Valter Ling, värkmästare ....Hr Swedberg.Ingrid, hans fosterdotter ....Fru Riégo.
Märta, Ingrids f. d. amma....Frk Gerasimovitsch
Kalle

Lars
Erik
Bäck, länsman^B
NUS.SOII, l.rthciitli^slai^sri^^^Bnessaii^^^^^l^^^^^^H^^H

bruksarbetare Hr Lindh.
Hr Enström.
Hr Lindroth,
Hr Berlin.

Hr Beckman.

Rättstjenare och Bruksarbetare,

Handlingen försiggår på Värna Bruk

Börjaskl. 7,30 och slutas omkr.kl. 10,15 e. in.
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Herr Olaf Poulsen
Genom förbiseende ingick ivårt senaste num-

mer istället förporträttet af Olof Poulsen porträttet
af den berömde skådespelarens lika berömdebroder,
Emil Poulsen. Vi skynda härmed att rättadet fatala
misstaget.

~» 7 Fotograf SUNDSTRÖMS annons
-■" " a andra a tredje sidorna.

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

Hemmo Kallio.renkinäLaurin talossa . .
Kosiomies, vanhanpuolinen talol-

Taavi Pesonen,
Evert Suonio.

linen
Kylänvanhin
Kyläläisiä.

Tapaus: Itä-Kajalassa nykyiseen aikaan,

Ensimmäisen ja toisen näytöksen välillä ihan lyhyfc
väliaika.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo VaBja
loppuu k:lo 10.

SUONI. TEAATTERI.
Keskiviikkona Toukokuun 5 pnä 1897

näytellään

MARI.
4-näytöksinen näytelmä (5 kuvaelmaa)

Kirjoittanut Juhani Sjöström

Kaarlo Keihäs.
Kirsti Suonio.
Hilma Tähtinen,

. Emil Falck.. Olga Salo.
iOlga Leino.
/Olga Poppius.
\Evert Suonio.
Mimmi Lähteenoja,

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

lovaaralla
Olga, livanan vaimo ■ . .
Mika, livanan ja Olgan poikaI
*f.arlipalvelijoitaPiilovaarallaHnja i j|H
Martia, Marin äiti

Svenska Anjovismagasinet
Helsingfors.

(Innehafvare L G. Wassberg.)
Rekommenderar sina vid flerautställ-

ningar prisbelönta inläggniningar af An-
jovis och sill i Gaffelbitar.

Telefon 2365,

Telegrafadr.: Wassberg

5 Magasin du Nord. 5
Största specialaffär ilandet för: ff3

q —
>..© Sidenvaror, Sammets- & Garneringsartiklar."*<

—
O

a Ylletyger af alla arter förBal-, Visit- och Promenaddräk- JC
V/ Damkappor,Pelleriner Jaquettes m.m. Sf

8 ){lädnings )(appskrädderi g
00000000000000000000000000

Lager af fina äkta Uiner,
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(visk vis Föreningabanken).

Hvarje månad inkomma nyheter. —
Specialité: C Rf A V AT TE R.
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AXEL PALMROOS

c£ IMa1
Ma7

t FörstaRyska Brandförsäkringsbolaget GS^t

Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen.
Telefon 231. IK-oirtoz* KT.MasaslnsgatanWjol, Telefon 23!.

Oskar Fröberg.
Kaserngatan 4e,

;Speeial»ffär för

PORTMONNÄER
OCH

BLOMSTERKORT.

Försäljningaf
Cognac, Rom o. Likörer

UnionsgatanN:o 17.
Hjelt & Lindgren,

€*P TIV T^WWTI) åTTT. F

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

Välsorteradt lager af

Viner &" Spirituösa
billigapriser.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalageraf inhemska skodon.Prima

gummigaloscher, äkta CoUanolja m. m.

otografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
er ivisitkortsformat a 6 mk.pr puss. (Oatanis hus.)

TahfsG.
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.

Ledig annonsplats-
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
3S 11« å3i512i5 3 £1i5 §2as3fiaS2H2E]S*M:

JULIUS SJÖGREN
Mikaélsyatan é, Centrals hus.

Ylle- och iriholvaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser

VELOCIPEDER.
Neumanns Germatiia"

extra prima tyska.
Beau Ideal"
l:ma engelska.

Defiance"
l:ma amerikanska.

Fritz Schröders Velocipedaffär
IfcTorra.Esslanadgatan37".

Barngarderoben
Telefon 1968,Unionsgatan 28. 2 tr.

Beställningar emottagas

Helsingfors* Rullgardinsfabriks
tillvärkningar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor

Sandudd Tapetmagasin,N. Esplanadg.
H:fors Nya Tapetaffär, Unionsgatan 32.

Josef Vlhcrg, N. Esplanadg. 37, 1tr.
T. AVinter, Skildnadsg. 19.

H. Ekbom, Alexandersgatan17.
John Paisclieff, Brunnsgatan12.

A. Hellman, Alexandersgatan 48

Braodt Blombergs
illustrerade

Velocipedkatalog
liar utkommit i går.

Vårt andra stora lager uppackas
som bäst.

Brandt & Blomberg.
Åbo UleåborgHelsingforsl

Mikaelsgatan 19

Oper&kfill&ren. Middags-
Hjulsport

Velocipedens pris har redan sjungits
af alla världens skalder och diktarepå
alla tungomål och i alla tonarter, hvar-
för jag ej vill spilla ett ord mera om
nyttan och nöjetaf art äga denna ,,nöd-
vändighetsartikel" utan nöjer mig med
att underskrifva de sköna lofsångerna
af en Juhani Aho, en Tavaststjärna ja
till och med af en Zola och Boulot.
Iegenskap af detta blads inom alla
områden mellan himmel och jord be-
pröfvade ciceron är det likväl för mig
enkär plikt a*t arrangeraenblixt-tournée
ti", ié velocipedhandläré, som insett
den utomordentliga fördelenoch nyttan
af att annonsera i dan tidning, som
har den „köpstarkaste" publik (uttryk-
ket är icke vårt) och börjar med

Brandt & Blombergs velocipedaf-
fär Mikaelsgatan n:o 19, livars ele-
ganta och instruktiva katalog korn oss
igår tillhanda. Firman, som tagit till
valspråk: aut optimum aut niliil", för
i år som i fjol imarknaden endast
märken rof first classeI'. Bland dessa
vill jag till förstnämna de amerikanska
CleVeland-maskinerna,hvilka
icke allenastisitt hemland vunnit den

Den enda värkligtpraktiska Skrifmaskin
som finnes är

HAMMOND
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift,
finnnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o,
Helsingfors

Generalagenter för Finland & Skandinavien.

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackraste
illustrerade tidskrift. —

För årg. 15 mark.

bokhandelsHagelstams
FILIAL

Unionsgatan 41. Invid Långa lbron,
Fullständig bok- och fPappershandel,

Hagelstams konsthandel.
N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)

Taflor, antika möbel, all slags konstindustri-

& Aftonkonsert. Table cThote & å la carte.
l^^^opulante^ita^fveralitgenom och genom en sinrik konstruktion gjorda peder ikläder sig ända till två, ja för
sin säregna elegans förvärfvat sig pub- absolut damtäta. Clevelandsma- en modell ända till tre års garanti,

likens odelade beundran. Speciell har skinen är enmekanisk fullkomlighet", d. v. s. tre gånger så lång tid som
den högsta parisiska societeten utkårat skrifver flLs Vélo" den något annat fabrik lämnar för sina
Cleveland-velocipeden till En cycle som äfven vunnit exeptio- maskiner. Styria-ma s kin er n a
velocipeden på modet, häri följande den nel framgång, är den engelska Står- lämpa sig synnerligen väl för tunga

amerikanska kolonins iParis exempel. 1 ey's Rover, med hvilken som be- och starka personer samt för ridt på
Cleveland-velocipeden är kant mr. R. L. Jefferson företog den länga distanser.
drottningen på boulevarderna och den kolossala10,500km. långa distansfärden Alla ofvanstående märken äro som
suveräna härskarinnan i de aristokra- från London till Irkutsk, utan att hans sagdt af prima sort och stå på höjden
tiska kvarteren. Äfven hos oss rides Rover" förorsakade honom detmin- af nutida velocipedteknik samt betinga
denna maskin af bigh life". Jag staomak. Äfven utomordentligafinska re- sig äfvea pris därefter, meu för att

kunde nämna naxn, men jag tiger af körd har slagits med denna maskin, emellertid tillmötesgå äfven den publik,
fruktan att blifva indiskret. Mr. J. R. Mecredy, redaktör förThe som önskar billig vara, representerar

En för Cleveland-maskinen Irish Cyclist" kallar Star1e y's Ro- firman också hus, hvars fabrikat vis-
synnerligen egenskap. är ver En storartad stålhäst." serligen ej ens jämförelsevis kunna
den i förhållande till vikten utomor- Förutom ofvannätnda världsfirmor re- mäta sig med ofvan uppräknade, men
dentligt stora hållbarheten icke allenast presentera hr Brandt & Blombergs som likväl försvara sin plats som ma-

hos velocipeden, som helt betraktad, österrikiska Styria-velocipeder, ?kiner, hvilka med hänsyn till prisbil-
utan älven hoi hvarje dess minsta del. hvilka inom en jämförelsevis mycket ligheten uppfylla rimliga anspråk.
SpecieltvilljagsåsomnågotförOleve- kort tid vunnit ett anseende, som stält Herrar ■ Brandt & Blomberg påstå
land-velocipeden alldeles en- dem i främsta ledet af kontinentens sig hafva haft ofantlig omsättning på
samstående, framhålla de med aluminium- mestbetydande cyclefabrikat. Då dessa sina velocipeder och om det är sant

skenor förstärkta trähjulen. Ty utom maskiner äro afpassade för de icke syn- hvad .en fransk författare säger att

att hjulen härigenom erhållit ett sär- nerligengoda österrikiska alpländernas „cyclesporten är enmoralisk sport, icke
eget och synnerligen elegant utseende vägar, torde dessa hvad hållbarheten allenast därför att den drar de unga
batva de istyrka vunnit på ett sätt, beträffar mer än de flesta andra cycles från dåliga nöjen och ger dem hälsa,

som gör att de utan att kasta sig eller lämpa sig för våra jämmerligalands- utan därför att den har den stora egen-
på minsta sätt skadas, kunna motstå vägar. Fabriken är äfven själf så of- skapen att förläna människorna före-
väldsamma stötar och de sämsta vägar, vertygad om förträffligheten af sina tagsamhet, uthållighet och sja^^^^^lj
Clevelands lager äro oljebehällande fabrikat, att densamma för sina veloci- vets tre stora rlritfiädrajJ^^^^^Waå.äro ju

Kric »andström»
Qatelter.Foton jra,
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Fabianssratau.27, hörnetat^Norra Esplanadgatan,isamma hus sonv.Nordisk

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti och minutafendast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

Godt material,
omsorgsfullt arbete.

R Faltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg. 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

H Endast -god kvalitet! H
g| Columbia! (få

@ Sfoevers <§reif!
*0J f 9ft I 'W&k f) cKallasl

0 SRaffir! W
§ Arthur Bergström. §

Helsingfors, (^
ggj\ Central-Passagen. (Ä^

tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgå ärade kunder ideras fordringar på ett
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AXEL PlflLftßEl Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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Velociped-Pepét.

Ständigt ett -^älsorteradt lager af prima
engelska, amerikanska & tyska

«*r Velocipeder, -m
Fennia "-velocipeder,inländskt fabrikat re-

kommenderas.
Nort European Cyc/e Export C:o.

f. d. John Tourunen & C:o.

Ledig annonsplats.

TvålfabriksHelsingfors
byktvålprima

nnnes hos alla välförsedda handlande
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Bakteriologiska Lsßßm!
Institutets s

På begäran af Tandläkaren Herr A.
Lenhardtson har jag undersöktett af honom
sammansatt munvatten, kalladt

Albin Lenhard t s o n s
STOMATOL

och får häröfver afgifva följande intyg
1. Lösningen äropalfärgad och tillreak- (fa

tionen svagt alkalisk. af
2. Den värkar nedföra i tarmkanalen

icke giftigt. Ä
3. Den förhindrarunder en tid afminst 3C

24: timmar syrebildning imjölk. %*J4. den värkar upphörandeellerhögst
väsentligt hämmande af förruttnelse- Vf
prosesser.

5. Den dödar kolerabalcterier på 1/2 tf\
minut samt tyfsidfeberns,difterins och 2t
rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, %&

6 Den dödar utspädd med 2 delar fi\
vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- 2C
nut,rosfeberns ochdifterins bakteriepå min- {jj/
dreän2minuter samt tyfoidfeberns bakterie /J\
på 3 minuter. 3T

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet
sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildningo«'i för-
ruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk-
domsbildandebakterier,somdärstädeskunna förekomma,
måste jag på det högsta hos allmänheten förorda
dess bruk.

Att det samma äfvensom yttremedel imånga hän-
seende börägaen vidsträckt användningframgår osökt
af dess ofvan anförda starkt bakteriedödande värkan.

Stockholm, den 6 April 1895.

Med. Dr.,Docent ibakteriologividKarolinska Institutet
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Ledig annonsplats

Gambrini Restaurant.
Ilindholm

Tapisseriaffär.
J±.lesz.£iiOL<sLGxrs&. 7>

OBS.! Enda specialaffär

J&eåig annonsplats.

smällande dörrar eller förargas åt att dörrarej
IflT! fillTII ntfll/TTn as stängda, kan återvinna sinnesro genomatt
IMI \lJli /ilHK SI i låtauppsätta dörrslutarenEclipse", somlevereras

UUU.UlilllUlUlill af HelsingforsRullgardinsfalbrili:.
J Telefon. IBSI

dessa herrar att gratulerasom moderna
mänsklighetens välgörare

Ciceron

Notiser—
För festspelen iBayreuthhar

ordningsföljden för föreställningarna
faststälts. „Parsifal" kommer att upp-
föras den 19, 27, 28 och 30 juli, 8,
9, 11 och 19 ang,, Der Eing des
Nibelungen" (Eheingold", »Walkure",
Siegfried", Grötterdämmerung") den
21, 22, 23, 24 juli, 2, 3, 4, 5 samt
14, 15, 16 och 17 augusti. Föreställ-
ning-urna af Bheingpld" börja kl. 5
&. -m., alla öfriga kl. 4

—
Å VolkstheateriMtinchen för-

satte operetten Fäustling und Marga-
retl" (en parodi på operan Fanst) af
Hoff publikenien munter stämning.

—
Pasquas halsband" är titeln

På en ny opera af Lupporini, som fram-
kallade bifall vid första uppförandet å

Teatro dal VermeiMilano. Handlin-
gen rör sig kring ett äktenskapsbrott.

— Enny folkkomedi Heimkehr"
af Eudolf Holzer liar slagit an på pu-
bliken å Stadftheater iPilsen.

— Å Stadtheater iKoblenz rönte
operan Meister Martin und seine Ge-
sellen" af Lacombe ett välvilligt mot-
tagande.

,
*'

— Paroditeatern iBerlin har fram-
kallat en munter stämning hos sin pu-
blik med de lustiga parodiernapå Su-
dermanns enaktare „Horituri", AVilden-
bruchs König Heinrich" och G. Haupt-
manns Die versunkene Glocke".

*
— Från Frankfurt am Main med-

delas: Vid premieren af Ibsens »Wil"
dente" (Vildanden) slappades åskådar-
nes intresse efter de båda första ak-
terna; vid de följande tre akternapro-
testerade en del af publiken genom'
hyssjningar mot bifallet. Atergirvaii-
det var iallmänhet erkännansvärdt, om
ock Bauer som Hjalmar Ekdal ftfyer-

Ilvarligadref, hvarigenom de mest a
scenerna framkallade munterhe

— Skriftställaren K. W. Marsch-
ner, som skrifvit libretton till den nya
operan Enoch Arden" af Hausmann,
har fullbordat ett drama Ich hab's ge-
wagt", hvars hjälte är Ulrich von Hut-

—
Förbjudet stycke. Théåtre

Mondain iParis har af polisen förbju-
dits uppföra"det nya stycket Une nuit
å Venise" af Montgerolli, emedan Ge-
orge Sands och författaren A. de Mus-
sets däri förekommande kärleksscener
kunde väcka anstöt.

— Musikaliskt. Det var vid en
konsertiStockholm, somCrusellsFlyttf-
oglarne" bland annat skulle utföras,
men lämplig stämma försolopartietsak-
nades. Jo, det fanns en, men han var
tysk, och språkets korrekta uttal var
således en stötesten för honom. Han
erbjöd sig emellertid att inöfva livad
på .honom ankom,' inklusive uttalet, och
åtog sig solopartiet. Alt gick någor-
lunda, tills han kom till strofen: Men

högt uppå fjället står Vindsvales son
och skakar de snöigavingar med dån".
Men då gick det på tok, ty sista stan-
zen utgick från hans mun i följande
förändrade skick: Und skaker de
schneige finger med tån". Anföraren
ryckte sig imustascherna och såg ut
som han skulle hafva bititinågot surt,
och de öfriga försökte att se mycket
allvarsamma ut, men om detta lycka-
des, förmäler ej historien.

— Danske kompositören Ennas
opera Aucassin och Nicolete" har
med framgång uppförts å Neues Deut-
sches Theater iPrag.

— Furstinnan af Chimay, hvars
uppträdande i Berlin blef af polisen
förbjudet, liar sedan dess mottagit en-
gagement vid Folies Bergéres iParis
der hennes uppträdande likaledes blif-
vit förbjudet af polisen.

TIoix3.a.r^: om dagen kunna lätt\förtjänasge
nom att sälja visitkort (rån John Fröberg,Fito-
spånff Srrrif/t'. Begär profver!
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Q. F. Stockmanns Velociped Depot.

Velocipeddelar ZELÖI3L.

Jacob I^cinkes
■PaprirosscrHemgj.tillbehör.

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havannautföras snabbt ochbilligt,

Cigarrer

T. 638.
1DRICKSGLAS 1
V\ släta till . . . . . .1
~v^ d:o med slipade ränderß

1: 50 per duss

1: 80

Glashandelnaa
Mikaelsgatan N:o 17,

i midt emot Jernvägsstationen

XCTM^

Kafé du Hi>rd
Sofleg-atan 2

."« Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,hela
och halfva, som salta bitéu in. fl. Kalla och varma
sexor till billiga priser.

Biljarden renoverad med nya vallar och nytt
kläde. Öl på seidlar. Högaktningsfullt

Gustaf Blomqvist.

FOTBEHANDLING
meddelas af Agnes Jo-
hannsenutex. från Kongl.
Hof Fältskär Ch. Berggren.

Mikaelsgatan I,
ing. från porten (Entresol.)

Telefon B3

§®

«*. Affi
ls l arbete. Pris för visitkortsfotografier Fmk d:50 till högre priser

aren, hvilken är tillökadmed nya ocfe eleganta i.ekorationsförem&l och apparater,är därföre; Eric Sundström.
Fahians<ja t an 27.



W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 1278. Helsingfors.
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H| Fransk Lifförsäkrinbsgolaget 2J|
1LUR B Al NE, t

'ktiekapital: 12 miljoner Frcs. jp§@) Garantifonden: 98 miljoner Frcs. (|p
Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- (ffi§|

05}) ringar af alla slag. Genom samarbetemed fåk
sS sjuk- och olyoksfallförsäkringsbolagetL'Ur- j^s

baine et la Seine beviljas de försäkradevid ifåÉÖJj\ sjukdom ohc olycksfall särskilda förmåner, (/5|
Sä? hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- ;g?S§sj) säkrade och hans familj, som ock de per- ((gp
0K) söner, med livilka han står iaffärsförbin- (ftk( delse för den oundvikliga förlust, som en
f§B) sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- ((få
&}h ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- (fjki

skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
SgJj) premierna förhela sjukdomstiden och utbe- (5{P
@2h talar 8/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot- (fir^jfiZ! lig och resten vid dödsfall. /SfSJJ) Bolaget L'Urbaines försäkringar äro

därför särskildt att rekommendera för her- j^^
j* rar affärsmän, då det gäller att säkerställa

SÖ) större affärsföretag genom lifförsäkring,
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- (fik,

SJJ samma störingar svårare sjukdomsfall all- ;*£[
tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- ((^

&fä\ ges- och förlagsmanstora förluster. (jfr%
För dessa väsentliga fördelarerfordrasSg) icke några extra premier utan endast att (jjg!

00) den försäkradeafstår från den årliga vinst- rfjg*
andelen.
Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. ((få

j @ar/ von

J. C. MiEXMONTAN
Innehafvare:E. Nyberg

Biner é Spirituösa.
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Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

Annonsera

é!rocjramSlaåef"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om.de ta-

gas för längre tid,

flfltiIHvarJe annonsör får sig ni i
l/l/d" tidningen hemsand VOS.!

"— -i- CsJ-ratis. i
-

■

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

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer

Ijodis annonsplats.
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Nu inkommetBrefpapper Ang. LudT. Hartwa! K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Mineralvattenfabrik
Fredr. Edv. Ekberg.

Bageri&Konditori. Skilnaden 15—17,rikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska
sorter, linierade och

Helsingfors, Alesindersg. 28.

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

Filial: Glogatan 4.

Telefon 169,

olinierade
hos Firma

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Cono. Langebok.
Kothes Zahnwasser.
ileleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nioht.
Karlsbader piller.
Pellows Syrup.

52 Alexandersgatan52
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

Firmatryck utförabilligt.
DAHLBERGS PAPPERSEDEL

Alexandersgat 15.
H. ELLMIN.

9 Alexandersgatan9.Helsingfors
IBM "w

Telefon 2385 Telegraf, adr.COLUMBUS COLUMBARY.

COLUMBUSCOLUMBUS &o
C3
OB

Bjo
CD

o
a»O)

3
O) "«

-5
CD

C
cd

Ax*o ci© bästa velooipeder1ixi£ti*läLxicica.cn oclisäljeis endast \xt±

Finska Velocipedaffären,
V. Henriksgatan 16.

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

e . edhiln»
Oalanterivarna fFäp.

■
O

extra billiga.

Bords-, Tak-,Vägg-,Piedestallamporliupor^rärmare
illa slags lamptillbehör,största m-vulBJ

OBS.! Partilampor, Lampglas,B
Bordslampor, Alabaster, Vun<ler];nnjM>BJ=Pompaciours Parisar Nouveairtes^^^^^H
Tre (3) delade Toilette speglar (NYTT) stort urvall
Bålarafålas,fanans,metall,Störstasortiment]

NYTT! NYTT!
Väggprydnader (för matsalar) Terracotta, Trämålningar,

Zink m. m
Kronor förKristall. Brons, Ljuskronor, Kyrkkrono^^^^^H

gas- elektriskt ljus. Lampetter för lius^H^^|
Lampslöior, Skärmar, siden, orépe japon^aSn^ap
per störstaurval

f>: 40, stort urval, Wiener, Parisei
af alla slag, Bronser, Hyllor,Figurer

Pendyler. SkriftVK, Armstakar, Ljusstakar.

Skriftygi ifrån 75 penni till 125 mark, största so 3-i-
-ment. Brons, nickel, järn, träd, marmor,
Ljusstakar,pappersprässar,läskare,pennhållare,penn-
fat, penntorkarem. m.
Pariser-, Rococo-, Bambus möbel,Konsoler,Piedesta-
ler, Hyllor, Byråer, Etagerer,
Skulpteradeträdarbeten,Consoler,Hyllor,Bord,Blom-
ställningar,Eökbordm. 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.
Terracotta-, Porslin-, Majolika prydnadspjeser.
Engelska,Böhmiska, Sachsiska, Porsliner, Fayanser,
Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar,Dejeuneer,Kannor,
Skålar, Tat, Bordsuppsatser, Blomburkar, m. m

085..' Extra billigakoppar, (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 mönster störstaurval
billigastepris,
Japan och China varor (direkt importerade) största
sortiment, Säfmattor, Nytt, Nytt.
Förnicklade] och bronoerade järnvaror, Hyllor,Blom-
bord, Etagerer, Paraplyställningar extra fina, Piede-
stallampor,Stafflier, Serverignsbord.
Vesuv billigaste Spritkök,
Gloria Petroleumkök, Praktiskt, Lukt och Rökfritt
(utan buller).
Brosoher ifrån 10 penni tillhögrepris stort urval

»rlirnlrnt IfIUM (JVAMT MM vieehäradshöfding, ■»> W* «» fflinmmi »i» «i #r **>


