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Kaisaniemi
Värdshus.Skilnadsgatan 19. Telefon 310 Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af ■(aisaniemenl
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EViner & Spirituösa SUtgifves hvarje söndag, onsdag och fredagbilligapriser.
o
o

DC Q. A. Wickström.Itil N:o 5 Fredagen den 10 September 1897.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
SUOM. TEATTERI.

Fredagen den 10 September 1897,
kl. 7, 30 e. ni.

Abonnement N:o 1. Perjantaina Syyskuun 10 p:nä 1897.
För första (6:te) gången

Froufrou. a

Skådespeli5 akter afMeilhac& Halévy. Öfversättning
B
B
P

Regie: Maimtz Svedberg
'6

wmm^i'

Personerna
Brigard Hr Malmström Ei olb näytäntöä.Henri de Sartorys Hr Öberg

Grefve Paul de Valréas Hr Hansson
Baron de Cambri Hr Stavenow
Pitou Hr Lindh
Zanetto Frk. Spennert,
Georges de Sartorys
Gilberte Frk. Holmlund Herr Mikael Lybeck.
Louise Frk. Bock ■#f#Baronessan de Cambri Fru Eiégo
Pauline Frk.Gerasimowitsch

En guvernant Frk. Liljänder,
Hr PrechtEn betjänt

En betjänt Hr Kahlson

En "betjänt Hr Svensson

Handlingen ivåra dagar

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

JSkåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:KontoI c
M
ry»»!^^ ° 8

tala LlÄriirtolaiet LURBAINE, °
'"£s£&"

~
I> mm ff\ i o I II FörstaAteliem1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) gm m

II I" UTPiiIU fir fl Andra Ateliem4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). |" O OO T 3

Jakob Ljungqvists Fotografiska AtelierJ. H. WIOKELS
fsstaåiiii.

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

MA.GA.SIN niT NORE.

Utför omsorgsfullt och tillbilliga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. Telefon 24Z.'i.

Lager af fina äkta VinS!*,,
Cognsc, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å via Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter,
Specialité: CRAVATTER.

Nic. Åntipins,

Elektriska affär,
3^3rla.n.a.sg-3-4- T. SST. H:fors.

utför installationer ax hvarje slag väl o.
tillerkändt billigastopriser. SäJjer l:ma
material o. apparater billigt!

Ax a Lindholm
Tapisseriaffär.

Alexandersgatan 7. T. 638.
OBS.! Enda specialaffär

Äkta

Viner och spirituösa
direkt inporterade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17.

Juho Wirtanens
iKOAFFÄB.

0. Henriksgatan N:o 3
Störstalagerafinhemskaskodon.Prima
gummigaloscher,äkta Collanolja m.m.

O"K ▼ Fotograf SUNDSTRÖMS annons
-■*Ss>«» ;l andra och tredje sulorna.

Alexandersg-. 19 (ing1, fr. Hagfasundsg1. 2.)

Helsingfors, Alexandersgatan17

G. TahfsAlbion Lampmagasinet
Ylle- & TricotvaruaffärInneli. Victor Rydman.

Största specialaffär för
N. Esplanadg. 37. Telef. 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af D:r Lahmanns

underkläder.Lampor, Glas, Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-
leum & Benzin. Ensamförsäljn.afJouvin&O:o's

i Grenoble världsberömda
handskar.Billigt iparti & minut

L K DYRE TVåTTT Fotografisk Atelier.
JLrJaLJLLJU Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk. pr duss

Albion Lamppumakasiini
Victor R11dmanOiiirstiijiiß

Suuni^errtyi^fiike
Lamppuja,Lasia, Porsliinia,Nik-

keli-tavaroita & Kuvapatsaita, La-
stenvaunuja, Petroleumia & Benzi-
niä.

Halvalla tukuttain ja våhittäin,
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AXEL PALMROOS

N. Esplanadg. 31,
Catanis hus



BRUDSLÖJOR,
kransar, band, spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Firma H. EHmin.
9 Alexandersgatan 9.

JÄC^AHE Obs!
*# Gevär & Jakttillbehör. #**

Patroner laddade med
Normal & Amberite

röksvagt krut.
Fritz Scröder's sportaffär.

Norra Esplanadgatan 37.

BODEGA ANDALUZA
Helsingfors. 28 Unionsgatan 28.

Iklass servering af uteslutande äkta Viner till
lägsta möjliga pris (från 30 pni per glas) Servering
ai läskdrycker, k.->tf>- m. in^^^^^^^^^^^^^^MßHögaktningsfullt:
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j Brand, k BlombergI
_i Specialitet: fe

i Velocipeder & skidor E
i Cleveland. E
i Rover. E
| Westfield. |
i Temple.

3 fIMpT Prisen åen delmo- A%o\ £."^ deller nedsatta. E.

3 Brand! & Blomberg. E
Helsingfors, Mikaelsgatan 19.

BARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4.
BODEGA ESPANOIA

U**<aa*l***!****^<*************^ Helsingfors.
Försäljningiparti och minut af endastäkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.Annonsera

Helsingfors Rullgardinsfabriks
tillvårkningar rekommenderas.

Säljas af nedanstående firmor:
Sandudd Tapetmagasin,N.Esplanadg. 27.

Hifors Nya Tapetaffiir, Unionsgata 32.
Josef Wiberg, ö. Henriksgatan 9.

T. Wintcr, Skilnadsg. 19.
11. Ekbom, Alexandersgatan 17.

John Paischeff, Brunnsgatan12.
A. Hellman, Alexandersgatan48

Finska Färg & Fernissbolaget

I^J? c^ss-e-, *&&

wHagelstams bokhandel.
Endast god kvalitet!

QotumGia!
(Hotel Kamp.)

Enda kommissionär iFinland för fransk
literatur. éCarfjoré!

SioQversSpecialitet: Medicinsk literatur
fallas!s

Hagelstams konsthandel.
(Privatbankens hus, itr. upp.) i

m
Sfiaffir!

Arthur Bergström.
Helsingfors, 9Permanent utställningaf taflor och andrakonst-

föremål.
Obs.! Ingen entré. Obs.!

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.
Öfver listad
(Sann händelse.)

Det är bekant, att de engelske, sär-
skildt de londonske, tjufvarne äro sina
tyska och franska kolleger öfverlägsna
ilist och förslagenhet. Dettautesluter
dock icke, att de emellanåt bli öfver-
listade, såsom följande händelse iden
berömde engelske porträttmålarenJack-
sons (död 1836) lif tydligt visar.

Jackson, som var ogift, led under de
sista åren isitt lif af gikt, och detta
i så hög grad, att han ej förmådde
röra sig, utan fördesien rullstol från
det ena rummet till det andra. Detta
var allmänt bekant, liksom att ihans
hus ej furmos flera personer än han
själf och hans betjänt. Betjänten var
för resten också ofta ute isin herres
ärenden

Ed förfaren londonertjuf fick höra
talas om detta, och en gåDg, då be-
tjänten var borta ien annan stadsdel,
beslöt han att begagna tillfället. Före
middagen kunde betjänten ej vara
hemma, och det var detta tidsrumsom
bofven beslöt att begagnasig af föratt
utföra sitt dåd. Han trädde in iför-

stugan och fortsatte iniköket,där han
till sin öfverraskning fann köksan —
en tredje personihuset altså, som han
förut ej hört talas om och följaktligen
ej tagit med iräkningen. Han fattade
sig dock raskt och sade: „Förlåtmig,
mitt namn är Blashburne, och James— så hette betjänten —

har sagt mig,
att herr Jackson önskade talamed mig
om sin sjukdom."

NÅ, herrn är läkare?" sporde den
ingenting anande köksan.

wJa, min fröken."
nMycket bra, stig en trappa upp till

herrn. Han är för ögonblicketmycket
ansatt af sitt onda, och vore ni inte
läkare, skulle jag inte våga släppa in
er till honom."

Den falske läkaren steg en trappa
upp, och trädde utan att ringa in i
Jacksons rum.

God dag, min herre", sade han,
och lät dörren stå öppen, så att köksan
skulle höra,i fall hon lyssnade; „det
gör mig ledsen att träffa er idenna
belägenhet." — Men då han hunnit
stänga dörren fortfor han:Ni är full-
komligt hjälplös och kan ej röra er ur
stället. Er betjänt är utgången, och
köksan likaså."

Målaren studsade och såg på den in
trädande utan att säga ett enda ord

Det är mycket oförsiktigt af er att
vara så här ensam, och ni skall snart
få se följderna", begynte bofven åter.

Jag tager mig nu friheten att förse
mig med detta ur och denna kedja.
Och då jag ser, att här ligger ennyk-
kel, begagnar jag också tillfället att
läsa upp er byrå och undersöka, om
lådorna innehålla något, som jag kan
begagna mig af."

Ni kan ju det", sade Jackson, som
väl viste, att hans rop på hjälp skulle
ha förklingat ohörda. rJag tror dock
icke, att ni skall komma långt med
edert röfvade gods."

rLåt mig dra omsorg därför", sva-
rade tjufven. För öfrigt, min bäste
herre, stjäl jag inte. Jag endastbesit-
ter en outsläcklig förkärlek för vissa
saker, som äro lätta att sälja; och det
besväret är mig ett nöje."

Emellertid förlorade han ej tiden. I
ett ekskåp fann han en silfverservis
och en del andra saker, som han höll
till godo med. Knapt hade tio minu-
ter förgått, förr än hans skarpa öga
sett, att intet mera fans, som passade
för hans ändamål. Inästa ögonblick
hade han sammanplockat altsammans i

ett knyte, hvarefter han gjorde en djup
bugning för målaren och försvann.

Jackson hade emellertid icke varit
ovärksam han häller. Gikten gjorde
det visserligen omöjligt för honom att
gå, men hindrade honom icke från att
bruka sina händer. Under det hans
objudne gäst endasthaft tanke ochblick
för Jacksons dyrbarheter,hade Jackson
med blyerts tecknat ett ytterst troget
porträtt af tjufven.

Då betjänten om en stund hemkom,
berättade Jackson ikorta ordalag,hvad
som förefallit,och skickade honommed
teckningen direkt till närmaste polis-
kontor. Här igenkände en detektiv
på det medförda porträttet en väl-
bekant tjuf och begaf sig genast på
språng efter honom. Han var också
lycklig nog att träffa honom iett be-
kant tjuftillhåll, innan han hunnit för-
yttra ett enda af de hos Jackson stulna
föremålen. Stölden hade egt rum på
förmiddagen. På eftermiddagen var
tjufven redan gripen och identifierad
samt de stulna föremålenåterlämnade
till sin egare.

Inför ett sådantbevisningsmedel som
det af Jackson utfördaporträttet skulle
det varit vansinnigt att neka, och tjuf-
ven erkände också. Sex veckor däref-
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Annonserna ytterst billiga, särskildt om do ta-

gas för längre tid. Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491,

■<--,■ Bekommenderar färska varor alla dagar
Kaffefrukost å 65 p. portion.

Engelsk thefrukost å 65 p. portion.
Varma portioner å 75 p.

Barngarderoben
Högbergsgatan 45. Telefon 1968.

Till vänster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

Hhc IHvarJe annonsör får sig HL /l/t/0.. tidningen hemsand */i/0.. *■>"-

■
— -*- Gratis, -s-

—
Annonser och prenumeration emottagas å tid- CARL BERGROTH

ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1 tr. upp, Fabiansgatan N:o 29,
Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINERFörsumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu såvälpå flaskor som litervis från fat.

återstå. i:sta Klass

Lösnummer i Laurents urbutik ** BADINRÄTTNING *^
Wladimirsgatan 32. Telefon 197och genom kolportörer,

J. W. Engberg
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Eric Sundströms Fabiansgatan 27, hörnetaf NorraEsplanadgatan, isammahus som Nordiska Bosättnings)

tillfälle attiännu högre grad än hittils tillmötesgå,ärade kunderi deras fordringar på ett förstaFotografiatetler.



AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch Guldmedalj i Paris 1889.

Velociped-Pepét»
Ständigt ett aälsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

m- Velocipeder, -m
Fennia"-velocipeder, inländskt fabrikat re-

kommenderas.
North European Cycle Export Co.

N. Esplanadgatan 41

J. E. NEUMANN's
välsorterade korfmakeri

-^fe~ rekora.rn.end.eras. ~^«-
FABRIK:

Humleberg 5, tel. 133+,
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus), tel. 933. SödraEspla-
nadgatan 2. tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125.

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland för

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG

OBS.! Fullständiggaranti.
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Franska Lifförsäkringsbolagetm
iLUR B AlNE,

"(@ Aktiekapital: 12 miljone^rc^^^^^H
@ Garantifonden: 98 miljoner Frcs. f§J

Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- |§i!
(*» ringar af alla slag. Genom samarbete med ÄSj\2*J sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Dr- ss?

baiae et la Seine beviljas de försäkradevid §§!
(*» sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, ÅSi<
W hvilka fullkomligt säkerställa såväldenför- WQjp säkrade och hans familj, som ock de per-
tffå söner, med hvilka han står iaffärsförbin- i&<
>S delse för den oundvikliga förlust, som en »:
(§2» sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- s§ji<
fij» ter en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- éjj^*sg? skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
(j^ premierna för hela sjukdomstiden och utbe- §Jly
(sj?ä taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- SSt;¥£? lig och resten vid dödsfall.

Bolaget LTrbaines försäkringar äro (^

t därför särskildt att rekommendera för her-
rar affärsmän, då det gäller att säkerställa Ss:
större affärsföretag genom lifförsäkring,

jjj» emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- ÄSj<

t* samma störingar svårare sjukdomsfall all-
tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- §5).
ges- och förlagsman stora förluster. ÄjSj}

För dessaväsentliga fördelarerfordras ]8f
icke några extra premier utan endast att Wjj)

IJSÄ den försäkradeafstår från den årliga vinst- ésks
andelen. W((0 Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1

@ C?ar/ von Q/vnorrincj. §$

3»

Swift" VelocipeddelarG. W. EELAIBEB
myypi alkuperäisiä

Quadrant"Wiinejä n tillbehör.
Wäkijuomia IsAA,Durkopp4'

*&parationertilauksiamaalle ensintilausuu-
della,hinnataina halvimmat WolfT ~N928|

ö. F Stockmanns Velociped Depofl
Iutföras snabt och billigt

Willenkaiu N:o 4,
Telefooni 1803.

Samßrini tfäestaurant
_

p
_

smällande dörrar eller förargas åt att dörrar ej
IDTI finm OTtll/TTII k&Uas stängda, kan återvinna sinnesro genom att

il Hl illVI a uPPsä^a dörrslutarenEclipse", som levereras
JJull UUlll UlUii.ll af Helsing-forsRuLlgardinsfabrik.""

Telefon1681,

JOSEF WIBERG Största urval
Tapetserare & Dekoratör. Glasvaror

9 Östra Henriksgatan 9 Till billiga priser
iLager af

<3t!ya
3.

glasmagasinet
Mikaelsgatan 3.

Möbeltyger, Gardiner, Mattor,
Stoppningsmaterialer. .

Fjäder, Dun m. m. OBS: vid Sidorowska affären
Beställningar i allt hvad till yrket höremotta-

gas och utförasmed omsorg samt till billiga priser. OLSBOK å ALEXBIZ.

Vicehäradshöfding Kaarlo Gonradis Advokat-Byra gaa^Sta"3O

ter var han också på väg till Botany
Bay, den bekanta straffasylen i Au-
stralien.

Innan han affördes dit, hade han
dock fräckheten att hos Jackson skrift-
ligen anhålla om det porträtt, som va-
rit orsaken till hans gripande, npå det
att jag åtminstone må ha någon er-
sättning för det besvär jaggjort mig."

Jackson svarade, att han ej hade för
vana att skänka bort sina alster, utan
tvärtom sälja dem ganska dyrt; men
då porträttet i fråga endast var en
skiss, och då det hade skyddat honom
för en så stor förlust,gjorde han denna
gång ett undantag från sina vanor.

Porträttet följde sålunda bofven på
Ws deportation.

Ett och annat.
Han ville ej U/försäkras. Då jag

sist var inne på ett försäkringskontor
*ör att betala min premie, berättade
eD af agenterna en rolig historia. —

Man hade fått en gammal bonde,
som bodde en half fjärdingsväg utan-
för staden, att försäkrasitt hus. Detta
brann ned en vacker dag, och bonden

kom in på kontoret för att lyfta sina
pengar. Men då huset varit försäkradt
för 8,000 kronor eller nästan dubbelt
så mycket som det var värdt, frågade
man honom, om han ej ville på vissa
vilkor nöjasig med 6,000 kronor, hvar-
öfver han emellertid blef högeligenför-
närmad. Då erbjödbolaget sig att själf
låta uppföra åt honom ett nytt hus,
bättre än det gamla, alldenstund bo-
laget var öfvertygadt om, att detta
kunde göras för t. o. m. mindre än
6,000 kronor.

Äfven detta anbud afslog bonden,
men nöjde sig slutligen med 6,000
kronor—

Enmånadsenarekom en af samma
bolags agenter till bonden föratt fråga
honom, om han icke kunde ha lust att
försäkra sitt och sin hustrus lif.

Om Ni låter lifförsäkra Er hustru
för 10,000 kronor", sade agenten,så
har Ni alltid en liten vacker penning-
summa att tröstaEr med, om hon skulle
lägga sig ned och dö."

Nää, ja' tackar så möcke", sa' bon-
den. I försäkringsfolk a' mej alltför
knepiga. Om jag nu vore så dum, att
jag ginge och försäkrade min käring,
och hon se'n dödde, och jag så före in
till sta'n för att lyfta mina 10,000

kronor,
—

så finge jagnaturligtvis alla
pengarne!? Pyttsan! Nää ... då
skulleNi naturligtvis börjapå att prata
om, att käringen egentligen alls inte
var värd 10,000 kronor, på sin höjd
en tia, —

och om jag så inte vore
nöjd med tian, skulle Ni väl, kan jag
tänka mej, erbjuda mej en ny käring,
mycket vackrare och bättre! Nää, den
gubben går inte numera, — ajöss!"

KorporaJen: Hva skock tunnor tu-
san löskokta suggor är det för medalj
du har 41."

Beväringen: De' a prismedaljen som
våran ko fick ve' sista landtbruksmö-
tet."

Prosten (inspekterar skolan): „Nå,
Karl Fredrik, hur går det med männi-
skan, som försummar sin själ och en-
dast tänker på sin kropp?"

Karl Fredrik: „Hon blir fet, vördig
prost."

I förbindelse med en af Europas
största fågelhandlare, emottager un-
dertecknad beställning å alla slags
lyx- och sångfåglar enligt följande
pris:
Små Senegalfoglar . . pr par &>£ 15: —
d:o Astrilde .„ . . . „ »15: —
Bandfink....... „ 15: —
Blodnäbbsväfvare... » »15: —
Eldsfågel „ , 15:-
Tigerfink »15:-
Svarthufvade nunnan. „ »15: —
Trefårgadenunnan . . „ 18:

—
Oordon blev „ „ 20: —
Paradis enka hane „ 22:—
Edelsångare pr par „ 25:—
Mosambiksiskan ... „ „ 25: —
Indigosiskan hane „ 26:50
Nonpareilles „ »30: —
Madagaskar väfvare „ »26: 50
Safranfink „ -t „ 25:—
Bisfågel pr par „ 50: --
Kardinal, röd .... hane „ 50:"—

d:o ,grå , „ 40:-
Hyttesångare , „ 26:50
Kinesiska näktergalen „ „ 40:—
Rosa Kakadue , »60: —
BödhufvadeInseparablespr par „ 50:—
Undulat-sällskapspapegojor„ „ 50:—
Gråhufvadesparfpapegojor „ „ 25:

—
Harzer-sångare pr st. 3nif 30:— 100: —
FRANS SJÖBLOM jr

Högbergsgatan 26
Telefon 1303.
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Telefon. EIO.

lA%reB,
art>ete. Pris för visitkortsfotografierFmk. 0 pr. dussin.

hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremål och apparater,är därförei

Ledig annonsplats

Eric Sundström.

Hulda Lindfors

103 V)■(/)

Hels^gwrsTjeresatan 10

Fabiansgatan 27.
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J. C. M^XMONTÅN
33© M © IL66 Oskar Erikson & C:o

Optisk & Kirurgisk affärInnehafvare:E.Nyberg.

diner & Spirituösa. för munnens, näsans o. hudens vård Södra Esplanadgatan 14

A. DAHLIN H.ÖIS.Brefpapper Åug. Ludv. Hartwall. Fredr. Edv. Ekberg. Jacob Reincke N:o 15DROGHANDEL,
Mineralvattenfabrik Skilnaden 15— 17.rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linjerade ocli

Glogatan 4.Helsingfors, Alemdersg. 26,
a 15 p:ni.

Elvira å 15 p.rii.
Reine deHollande a 15p:iBageri&Konditori. Fönstervadd.

Fönsterkitt.
olinierade,

hos
52 Alexandersgatan52

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

Lolises parfymer.
Heleoliv (Råttgift.)

Viol tvål m. in. Jacob lyeineke
Firmatrytk utfiires billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgat 15. Helsingfors

ndell.erman
Specialaffär för Artist- & Ritmaterial.

Filial: Hagnäs Hallar, Broholmen.

Pi J
o%f

W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52 Telef. 1278. Helsingfors.

T». WCLFFS
Pappers- & RitmaterialiehandeL

N. Esplanadg. 43
(midtemot Nya Teatern.)

Välsorteradt lager af post-, skrif- & rit-
papper, cirkelbestick, vinkellinealer& vinkla

Papper & kuvert iaskar, storturva^MFotografi-album,
Fotografi-ramer m. ni. alt^^^^^^^^^^Btill billiga

priser

GarE Avg. Seeienbrandt.
(Ombud för C. W. Schumacher)

Försäljer Kungl. Hoflev. i Stockholm C. W. Schumachcrs väl-
kända Delikatess Spis- och Knäckebröd iparti o. minut

Obs.! Oöfverträffadti välsmak och näringsvärde.
11. K. Sturms (i8:t Petersburg) delikata Dill sallgurkorikärl

om 50—1(10 t. o. in.1,500 st. till firmans egna noteringar
Rökta varor, all slags Ost, Mejerismör,Delikatesser m. m.
Expedierar till landsorten alla släpsmatvaror såsom färskt kött,

färsk fisk, grönsaker. Försäljningslokaler: SaluhallarneN;o 18— 20
& 109—111. Telefon 1257— 2114.

Telegrafadress: SeeJenbrandt

SKYLTAR,
VAPEN,

Dekorerade Glastak,

a T A\ DVA7O W k V "W TP T>

JOSEF JONSSONS Skyltfabrik,
13. Unionsgatan 13.

Häst. Billigast.

00000000000000000iKongl Karolinska Institutets ©
o Bakteriologiska Laboratorium, é

Herr A.
jr Lenhardtson har jag-undersöktett af honom 3t
© sammansatt munvatten, kalladt Vj/
Q Albin Lenhardtsons Q
Q &TOMATOL O
Q och får häröfver afgifva följandeintyg: Q
/S 1. Lösningen är opalfärgadoch till reak- QJr tionen svagt alkalisk. jä£
tJ 2. Den värkar nedförd i tarmkanalen tJ

3c 3. Den förhindrarunder en tid afminst S£
O 24 timmar syrebildning imjölk. fcj
f\ 4. den värkar upphörandeeller högst
JK väsentligt hämmande af förruttnelse- 2c

Ä 5. Den dödar kolerabaJeterierpå Va £%jr minut samt tyfoidfeberns,difterins och
O rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, ö
Ä 6 Den dödar utspädd med 2 delar
3C vatten kolerabakterierpå mindre än 1mi- 3T
Q nut, rosfeberns och difterinsbakteriepåmin-
Ä dre än 2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie Q3t på 3 minuter. jt

\V Då det af Tandläkare Lenliardtson anßifna medlet \^
sålunda eger förmågaatt upphäfva syrebildningoch för-

\2J ruttnelse imunhålan samt ytterst snabt förstörsjuk- \J
domsbildande bakterier,som därstädes kunna förekomma, rf^Xjf måste jag på det högsta hos allmänheten förorda %Jf
dess bruk*

Att det samma äfvensomyttre medel imångahän- '^Jj^fe seende böräga en vidsträckt användningframgår osökt
'^J af dess ofvan anförda starkt bakteriedödandevärkan. \Jö Stockholm, den 6 April 1895. Q

Med.Dr.,DocentibakteriologividKarolinska ißstitutet.

©

Obligationer
säljas pr kontant och på förmånliga afbetalnings-
vilkor:

Finska 10 Thalers obligationer. 1889 och 1893 årssy. teater obligationer, prislistor, prospekt och drae-ningshstor tillliandaliålles.
Henning Lignell

33!:fors,

Ständigt lager af färdiga
»AIt UT KXÄ»E«.

Beställningar emottages,
Nya Barngarderoben

Mikaelsgatau 2.
K Larson

RESTAURANT!
Kaserngatan 25

Fullständig restauration!
Stående smörgåsbord. Öl på seidlar^^trmalportioner m. m^^^^^^^^H

Inanoff.
C. E. Lindgren's

Borst- cfc?
Bödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersg-atan 4(i.

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkningariparti och mi-

nut till billigastepriser. Återförsäljare erhålla hög rabatt. Order
från landsorten expedieras promt.

C E. LINOGREN.

Telefon 169,
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Försäljer:Specialaffär.
Finland denna(Enda bransch)

Cirkelbestick, Rit-bräden, -pap-
& -block, Linea-

fcäften. Pennor, m. m.
per,

ler,Artistfärger, alla slag,
Målarduk & Carton
Glödritningsapparater
Penslar, Panåer, Palteter,

A tillvärkningen af Ritbräden eg-
nas största omsorg, de förfärdigas af
bästa utvalda virke, äro ytterst nog-
grant justerade, absolut torra, intet
ritbräde säljes föran det legat ilager
ett år, full garanti förhållbarhet,detta
oaktadt priset lågt

Oljor, Fernissor m. m. m
Matematiska instrument.

HERMAN LINDELL, Spill ii Aflisl k iutri

Specialaffär.
(Enda i Finland i denna bransch.)

Blå & hvitkopiepapper.
Ritpapper, Kalkerduk & papper
Vinkellinealer, Räknelinealer
Skalor & tumstockar, Paato-

grafer.
Textböc-Tusch, SkissbtickeiJkor in. in. m^^f

Geodetiska instrument
m.

H:fors 1897, Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri.


