
t- »i;„, tJnancsVa viner från världsfirman J Ba- iPOCIUCtOS LSO3Q FlO 6S Vinerna ha blifvit undersökta vid Hrfors undersökningsstationFörsäljer bpanska vaiiusiiimctii j. va j- a för lifsmedel och befunnits vara rena oförfalskadeDaturriner. Ana-
ta(lé y C:0 iBarcelona till billigaste rriser. Butik: Unionsgatan 28. lyserna finnas till påseende.
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Tidning för Helsingfors Kaisaniemi
Värdshus.m~Teatrar och Konserter./Bad\

/cENTRAIX
X riTTT^. \
/ Varmlufts- o \

/ Basängbad Rekommenderas. \

Kaisaniemen
Ravintola.

G. A. Wickström,Utgifves hvarje söndag,'onsdag och fredag

Fredagen den 4 September.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
N:o 2

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 4 September 1896.

kl. 7,30 e. m.
För 2:dra gången

HERR DARDANELL
OCH

HANS UPPTAG PÄ LANDET.
Lustspeli4 akter med körer och kupletter af Au-
gust Blanche. (Första akten indeladi två tablåer,

undra och tredje itre, samt fjärde akten i
två tablåer),

Personerna

Baron Lejonkula, öfverjägmästare.Hr Malmström
Henrik Strand, elevafskogsinstitutet Hr Hansson,

Hr WilhelmssonKräk, Lejonkulas arrendator
Frk. BonnevieDorothea, Kräks dotter

Wädersten, rik mjölnare Hr Eiégo
Lena, hans f. d. pupill Fru Eiégo

Fru Hedda Fox, hans syster Frk. Grönberg
Agapetus, hennes son Fru Castegren,
Herr Dardanoll, Hr Castegren

JohanS;,Wäderstens piga. . . .Frk.Liljänder

fHr Lindh. I. betienter hos Leionkula J I
Fredrik I Hr Beckmarj

miölnardrängaflHans iHr Enström.
\Hr Blomberg,
Landtfolk.Tjänstefolk hos Lejonkula,

Scenen är på landet några mil från Stockholm,

Börjas kl. 7,50 och slutas cmkr. kl. 10 e. m

Fru Hilda Castegren

Vi kunna knappast räkna hura många gånger
vi meddelat ofVanstående porträtt, men äro likväl
öfvertygade om att ej behöfya beskyllas för enfor-
mighet, ty Hilda Castegrén kan man ju hvarken
se eller höra för ofta.

<" "►

1896.

SUOBI. TEAATTERI.
Keskiviikkona Syyskuun 2 p:nä 1896.

Ei ole naytantoa.

HOTEL KAMP.
KTH r~* i o-a -, -i FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -n-1 /-\n-1 /-V /-*« T>fc * i-». E. Stahlberg Andra^*i^^^^^^^*->■ FOTOGRAF

AXEL PALMROOSdu jVord.

» £ A

o "§ &

02^ pq

"i-l
W

bo
S §s *

co
fci-§

3
"iH

*M

tö

yyiagasin Lager af fina äkta l/ifier,
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.HDamÅappor, jaatjualter, sidenvaror, ylletyger för
soirée, visit é livaréagséräfitar. JBofiatomGyte.

LORENS MALMSTRÖMSVi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända
specialitetei till innevarande saison. Herrekiperingsaffär

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

Gi^H^ Försti* Hyska Uraisdförsäkrlngsbolstget 1

Billigaste premier. Snabb och
Telefon 231.

liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen
3ECoxxtor KT. MasasinssatanN:o1. Telefon 231.

J. H. WICKELS
mmmm%.

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

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

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

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

m

1 1 1 iin,nan.i
fl F BYIII1> ÅH L Fotografisk Atelier H. Esplanadg. 31,w, jl. £f A AVliAllfAl&ii Porträtterivisitkortsformat a 6 mk. pr duss. (Catania hus.)

Wase HUS

Specialaffär för blomsterkort och
portmonnäer.

Största.la.grer a,£

Blomsterls.ort.
■Portincmnäerooli Plånböcker, hvaraf nyhetei

Z>skar Fröberg.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon.Prima

gummigaloscher, äkta Collanola m. m.

nu inkommit
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan 4, Centralshus.

Ylle-- och frihofvaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser.

Helsingfors' Rullgardinsfabriks
tillvärkningrar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmagasin, N. Esplanadg.

H:fors Xjii TapetaffSr,Unionsgatan 32.
Josef Wiberg-, N. Esplanadg. 37, 1 tr.

T. Vinter, Skilnadsg. 19
H. Ekbom, Alexandersgatan 17.

John Paischeff, Brunnsgatan12.
A. Hellman, Alexandeisgatan 48,

Ständigt välsorteradt lager af allt som till ett välord-
nadt korfmakeri hör, finnas hos

J. NEUMANN.
FABRIK:

Humlebergi\:o 5. Telefon 1334.
försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 933. Södra
Esplanadgatan 2, telef. 928. Saluhal-

len70— 72.

I:sta Klass \^
( Badinrättning

Wladimlrsgatan 32. /
J. W. Engberg.

Barngarderoben
Unionsgatan 28, 2 tr. Telefon 1968.

Beställningar emottagas.
Stort&vä/sorterat lager
mimwmm

Velocipedtillbehör
T)

i.il
tg ST Obs.! Nauinann's utmärkta

o. Germania velocipeder.

Gevär- & rjagtredskap
SYMASKINER

hos Fritz Schröder.
Helsingfors— Åbo,
N. EspLg. 37.

Uranet é gß tomtserg
Specialitet, Velocipeder och Skidor

RoyEP»f;ibi'ikanten J. K. Starley är Englands äld-
sta velocipedfabrikantoch skaparen af den
nuv. velocipedtypen. Hans valspråk är allt
af det bästa.

Styi113 ar ic
'
ie allenast Österrikes utan äfven konti-

nentens förnämsta velocipedfabrik.
CißUßmllU" maskinerna ridas af den förnämavärl-

den iAmerika.
SlinbCSmS sakna sitt motstycke iprisbillighet.
op6l"maskinerna äro Tysklands bäst ansedda velo-

cipeder

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

Ett års garanti för Dunlops och Schiönings
prima luftringar.

Gratis erhåller hvarje velociped-köpare ett å
5,000 mk lydande olycksfalltorsäkringsbrefiKullervo,
hvarigenomhan försäkras mot olycksfall såväl under
velocipedåkning' som skidlöpning. Hvarje hos oss
köpt velocipedär därtillbrandförsäkradförett år framåt.

Brandt & Blomberg
Mikaelsg. 19,

\ -!$ niMÄriKz ,gM

m^
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[| Försäljningaf Rudqe-WhitW ■th^^c^mff
L— II 11- 11 M II.I

MMMMmmTErLIDC II I Hl ,
IPerssons Svenska Stickmaskiner,!

QLLGARN
irikturra^^^^^^^ |̂-_^BBJ

IFiskargarn, Märktråd, Eulltråd, Nålar till alla |
Ii slags stickmaskiner,Barnkostymer,Tröjor,Strum- 1
m por, Damasker, Vantar etc.

Beställningar på all slags maskinstickningI
emottages

Mikaelsgatan 2. Telefon 1332.
Th. NEOVIUS.

Hagelstams bokhandel,
In- och utländsk literatur.

Konst- och pappershandel.
Enda kommissionär för fransk literatur i

Finland.

Nya böcker:
Landtbruket iFinland af GöstaGrotenfelt
Lifförsäkringsbolagens vinst af Fr. v. Enge-

ström.
Kär/ekens fria religion af E. Favorin

BODEGA ESPANOLAHelsingfors.
Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.
lOillist* :OilXigt!

Lampskärmar, Blomsterkort, Portmonnäer Cicarr-& Papyrossfodral, Parfymer & tvålar Bläck & Skrif-matenal, Frimärken & Albummar; resterande laeervelocipeder & tillbehörytterst billigti
Th. BaltscheffskeTsSport-,Frimärks- &Pappershandel

Mikaelsgatan X:o 1. Telefon X:o U:äs,

CARL BERGROTH
FabiansgatanN:o 29

Telefon N:o 750.

! SPIRITUÖSA och VINER
såväl på originalflaskorsom litervis från lat.

*"i £ J£B c_a

A.O.Seeck,

|||F %gpr Skil]nade
'
11 4|T> 70>

Alexandersg. 36,
T. 71.

Ledig annonsplats

1 >w
'

b - h|| Endast god kvalitet! ||
§ 6otum6ia! ||
fe éCartforå! m

Stoevers Sraifl ||
O åRofferi 1

Axel Wiklund #
Åbo, Helsingfors, Wiborg.

s
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OperakällareiL Middags- & Aftonkonsert. Table dltote å
Entr'acte

Ja, vanan är halfva naturen! Det
är och förblir ett axiom, som icke ens
kan bestridas.

Eller är det inte, tillstor del,
vanan", häfdvunnet bruk. som har sin
andel i 'len oro och nervösa fordran
efier ombyte, hvilka permanent, hvarje
år. falla öfver våra kära H:forsbor?

När esplanaderna utvecklat s-in för-
sta, atlasglänsande grönska och solen
gassar längs Norra esplanadgataus prakt-
fulla stenhusfasader, då börjaralt hvad
lif och anda har, längta att få re3a
och flacka. Om inte längre väg, sä
åtminstone 10 minuters ångbåts eller
bantågs färd, bott frän staden.

„När reser du?'' När flyttar niut?"
„Hvart styr herrskapet kosan iår?"
är vanliga konversation-inledningen un-
der maj och juni.

Ty, naturligtvis, skall alla,på en tid,
bort från sta'n. Ocli ändå är den så
vacker, så frisk och fin, året rundt ..

Men. första gaslykta, är ej väl tänd
(hvilket, sent omsider, sker- d. 1 avg)
förrän längtan efter hemmet infinner sig
och jagar resenärerna tillbaka.

Då komma öfverfylda ångbåtar och
förlängda bantåg, *é att inom loppet af

några dygn, folkmängden inom stads-
portarne i slutet af avg., ökats med
tusendetal — „ förutom kvinnor och
barn.:'

Och väl är det,
Och hur alla se nöjda och glada ut!

Och med hvilken lättnadens suck de
kasta resgodset ifrån sig, precis som
om de vore tacksamma öfver, att den
svåra persen väl är öfverstånden, och
gladde sig tyst och djupt imedvetan-
det, att få återtaga kära vanor, i eget,
komfortabelt hem, se kända ansikten
och upptaga ett regelbundet arbete och— få förarga sig åt dagligdagslifvets
små förtretiigheter. Det värkar så sti-
mulerande och hör oundgängligt till
programmet.

Och med de återvändande resenä-
rerne får Hfors igen sin prägelaf huf-
vudstad

En vacker hufvudstad, för resten, och
kosmopolitisk, mer än man vid första
ögonkastet kanske lägger märke till.

Likviss: är det just idet yttre, kom-
mersiella, lifvet detta framstår ifull
evidens. Längs gator och promenad-
platser kan man inom några minuters
förlopp, få höra fem, sex europeiska
språk och mötarepresentanter förminst
likaså många nationer.

Inom ..salongernas värld" däremot,
äro dessa universella förhållanden inte
alls så påfallande. Isynnerhet bär våra
teatrar, en hvar, sin starkt begränsade
prägel, hvad publiken vidkommer.

Hfors utgör ett samhälle hvars med-
lemmar ej behöfva klaga öfver enfor-
mighet. Med den växlande kontingen-
ten af innevånare,isynnerhethvad den
studerande ungdomen beträffar, har sta-
den alltid något nytt att bjuda på.

Också är Hfors ej blotten ung stad,
men en ungdomligt lifaktig stad, en
ungdomens stad, kring hvilken friska
vindar brusa och där klara hafsböljor
famna hela strandsträckan af den fagra
halfön.

En direkt följd af våra stadsbors
lust att se sig kring ivärlden, är, att
man här hemma se'n inte vill låta sig
nöja med något underhaltigt ikonstväg.

En inblick ide stora konsthärdarnes
centra har drifvit upp pretentionerna,
smaken har blifvit raffinerad, man ön-
skar stå au niveau med de främsta kul-
turländer.

Helsingfors har därför en kinkig,
svår tillfredsstäld publik. Men där-
jämte en god, en erkänsam, präktig
publik, hvilkeu visserligen ibland låter

I leda sig af en eller annankastvind', en
eller annan coryfées ultimatum, men
som dock igrunden själf har ett juste
omdöme hvad koust och literarar vid-
kommer.

!Det bör vara eggande och uppmunt-
rande att arbeta inför den elitpublik,

■ som strömmar till teatrarnas premiérer
[och de stora conserterna,- där le beau

nionde stämmer möte.
Före den egentliga saisonens början,

nu, under eftersommaren, ljuder gratis-
musik nära nog ifrån middag till mid-
natt, ute idet fria och lockar skaror
af åhörare, sä länge frosten ännu ej
jagat „die Schwalben" till varmarenej-
der och nordanvinden bistert drifver
folk inom hus, då Thalia väntar med
öppna portar (för att inte säga öppna
armar).

Och efter hvad det förljudes, torde
äfven Euterpe, genom den italienska
operan, i medlet af månaden kommaatt
lyckliggöraalla musikhungrande andar,
och de äro ej få, ivår musikaliska stad.

Jämväl cirkus Ducander med dess i
frihet dresserade" inhemska och andra
springare ba att påräkna sin gifna
åskädarekrets

De bastanta, ärligt skallande hand
klappningar och glädjeutbrott som ljuda
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EV

Qlogatan 3



A" LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG I STETTIN FFRD <=! T A M*T T?192A-A-~- i Geiieralagentur för Finland, Richardsgatan 2. .T .EjnU* O X A IVIZLi T\.

, O

to
■■°r\*3

r— H

o
PQ

■

0^ p>
.og
*£ .
o&

!!!__
fy*"--»

tiMe

"igt-3 "

SK
Wgofc;
Hg
OO

"8

5
O

*

AA<r»QuadrantV '
WfrG. W. RELANDER

o^^^e^^^aförsäljningaf äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

fcS^ .

G.F. Stockmannsorder till landsorten omgå
ende prisen städse

billigast.
■WilrJa.elro.Bg'. £T:c -4,

Telefon 1803. Depot & 1N928-

MQ "DijllfrPpJ] Corr Genuine )\rraks "punsch
Öl 1llllU,!ÖU Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant.
Glasvaror

Ledig annonsplats Ledig annonsplats e tillmycketbilligapriser [
Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot Jernvägsstationen,

<%

I I
f W 1

Franska Lifförsäkringsbolaget

iLURBAINE, J
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

H Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
i® Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- vS?
/ftS) ringar af alla slag. Genom samarbete med (jS|
A^ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolaget L'Ur- m&■$S? liaiiie et la Seine beviljas de försäkrade vid
'tfS| sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, ®|
W hvilka fullkomligt säkerställa såväl denför- m&<55» säkrade och hans familj, som ock de per-
(Äfö söner, med hvilka han ståriaffärsförbin- (^S|

delse för den oundvikliga förlust, som en flé*<& sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- *<S*
ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- (8^

jrtv skänker nämligen, såsom allmänt bekant, ,äjji>!^ premierna för hela sjukdomstiden och utbe-
(® talar 8/4 af kapitalet, om sjukdomenär obot- (jKä
.rfg. lig och resten vid dödsfall. /Rm,t§? Bolaget L'Urbaines försäkringar äro vsp
\öä§ därför särskildt att rekommendera för her- (§||
fÄfö rar a^rsmän, då det gäller att säkerställa /(fel*» större affärsföretag- genom lifförsäkring, «?

.^S) emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- (fS$
,{[(& samma störingar svårare sjukdomsfall all- ,Äfe
'§5' tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor-<jBS) ges- och förlagsmanstora förluster. ivS^
(/ojt. För dessaväsentliga fördelarerfordras //«&

icke några extra premier utan endast att
ä)s| den försäkradeafstår från den årliga vinst- (ug
'((fö andelen. rtt£,

(^S Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. (§sp
@arlvon cfånorring.
i „* »,** ,» s («, . i

SVENSKA TEATERN.
(Forts från l:sta sidan)

Biljettpriserna äro

aFmk 4Länstolar
Parterre n:ris 33— 72

„ 73—154 2-50
2:50

20: —Parterre-galleri .
Parterre-avantscen

stycketals „ „ 3: 50
„ » 3:50„ ■, 4:-

Parterr
Förstaraden"^^HFörstaraden . .|
xVndra radens avantsi

, 3
» 12

stycketals
Andra radens fondI
Andra radens sida. fi^^^^^^^B

» „ „ öfrigaplatS
Tredje radens avantscen....

„ 1:50„ 1:50
„ 1:

—
» 6: —
„ 1:

—
stycketals

Tredje radens fond
„ sida

galleri

Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl 9f. m. - 3
o. m. samt frän kl. 4 e. m., sön- och helgdagarkl
9— lo f. m., I—21 — 2 midd. samt från kl. 4 e. m äfven-
som de dagar representationer icke gifvas, från kl.
12— 3 e. ni. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges för hvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

Obs.! Biljetter kunna rekvireras per telefon
N:o 387 å tider, då biljettkontoret är öppet.

.4

inom cirkus och varietélokalerna utvisa
att äfven de fylla ett behof och ha att
påräkna ett „lifvadt" intresse.

Ja, här är lif och rörelse, nöjenoch
tidsfördrif iHfors att välja på.

Tourbillon.

Notiser.
— Herr Gustaf von Nummers

har numera fullbordat ett 3 akts lust-
spel benämdt Snälla flickor, som nu är
inlämnadt till Svenska teaternioch för
spelning. Såsom de „snälla flickornas"
representanter vid Svenska teatern har
förlattaren tänkt sig fröknarna Agnes
Gerasimovitsch och Emmy Bonnevie.

— Svenska teaternsnärmasteny-
het, skådespelet Sascha, kommer att
upplefva sitt första uppförande ibör-
jan afnästa vecka. Rollfördelningen är
följande: furst Alexander Alexandro
vitsch Bojanoff — hr Svedberg, fur-
stinnan Marie Pavlovna Bojanoff — fru
Bränder, Sascha, deras son, 12 är —
frk. Bonnevie, van Vasiljevitsch Ra-

bretton. Stycket heter „Photis" och
spelar i Bysanz under romarväldets
första dagar.

devsky — hr Lindroth, Alexis Petro-B|— nrß
Vera — frk.H

RitaH
hr Vilhelmsson, Lady MargaretM

o'Bern — fru Riégo, General Karaba- j
noff — hr Malmström, Meillant, poet opera „Zinnober", hvartill partituret— hr Hansson, Tatiana, Maries amma, härrör sig frän kompositörenSiegmund
Saschas bonne — frk. Tschernichin, von Hausegger, äi^mtagentih^pi>
Victoire, kammarjungfru — fik. Spen- förande^Munchen^^^^^^^"hr enl

spejar i^^^^^^^^^^^^^^^^^^Hden iNizzaJ

fl?* å 3 £,k rofkort a t:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
#så: vill Xi'nu räknadt^ fås ett dussin kabinettskort.
d& ti-ö 6tt 80dt kort ' med billigt pris. Vänd Eder då till

— Kungliga Dramatiska teatern
iStockholm och Svenska teatern
härstädes begynte hvardera sitt spel-
år ired uppförandet af lustspelet Herr
Dardanell och hans upptåg på landet
af Avg. Blanche. Pjesen, som är skrif-
ven redan år 1846 firar således i år

sitt femtioars jubileum

— Edmcnd Audran, den lycklige
kompositören till „Miss Helyett" och
„Mascotte" har nyligen fullbordat en
„Comédie lyrique" i tre akter, till
hvilken Louis Gallet har skrifvit h-

— Victorien Sardon har tillåtit
kompositören TJmberto Giordano att be-
arbeta sin „Feodora" till opera. Den
nya operan skall under kommande sai-
son för första gången gä öfver scenen
iNew-York.

— Xaver Scharwenka's opera
nMathaswintha" skall för förstagången
uppföras den 4 oktober a Hofteatern i
Weimar.

— S:t Petersburgs teatrar. De
kejserliga teatrarna öppnasden 30 augu-
sti.

—
Operaföreställningarna å Mi-

hael-Teatern begynna denna saison den
1:sta september.

Van Dyk, hjältetenoren från hofope-
ran iWien, kommer att gifva gästspel
under saisonen a Maria-teatern och upp-
träda i följande oporor: „Lohengrin"
och af Wagner, „Wer-
ther -1 af Massenet och Johann von
Leyden:l af Meyerbeer.

Samtliga Privat-teatrar äro redan ar-
renderade för vintern. nLillaTeatern"'
har herr Palm öfvertagit, „Panaje\v-
Teatern-1 ■

— Literära artistiskasamfun-
det, Konservatoriecs nya sal — herr
Ughetti (italiensk opera), Nemetti
Teatern'' — fru Linskaja-Xemetti(dra-
matisk trupp), „Kononow-Teaternu —
fru Schmidthof (dramatisk trupp), „Aqua-
riurn-Teatern" — herr Jelissejew ioch
för 10 operaföreställningar.

— Fru Guldbrandson, den firade
primadonnan från festspeleniBayreuth
detta år, skall genast vid vintersaiso-
nens början anträda en gästspels- och
konsert-tournée genom Tyskland och
Österrike

««"►

i— " ~r
B *^S*~'"

i53 ZH

e-t"

3
Ma

£L

f=3

"
> i-

Jill Tumk C:i
Helsingfors London Wiborg
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hjips
Ett stort lager Velociper inkommet

till höstsaisongen
Ett parti Velocipeder af årets nio-

dell realiceras med 10- 15 % rabatt
Ett ständigt välförsett lager Veloci-

pedtillbehör
Reparationer af alla slag från det

minsta till det störstaarbete utförespå
det noggrannaste samt till möjligast
billigt pris lios

John Tourunen & C:o
HELSINGFORS,

Norra Esplanadgatan N:o 41

„Diirkopp" Å. W. Eklund S G:o
v in- oebVelociped

Opiriluosa f(andei.
l\epar.

Verkstad.
Skilnadsgatan 19.

Telefon 310.

Direkt in porterade

ytterst billigt.
A. F.Hagelbergs Punsch- & VinhandelL.Robertsg-.8,

(Jiörnet af Högbergsg.)
Telefon 1954,

m

CO

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till-
behör lör glödritning& snidning s. s. mönster, färger färnissor, vax m. m.— Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigastepriser.

Finsk KonstslöjdUtställning.
Mikaelsgatan 1. Tel. 883.

Ledig annonsplats. Ledig annonsplats
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sta o. billigaste Kautsclmkstäniplar ilandet, samt allastämpeltillbehör outplånligt märkbläck för linnekläder,Helsingfors Nja BraTyriiirättoing & Kautschuk-Stämpelfabrik MiSÄ L a?raffi-. Lacksigill, gjutna & graverade namnplåtajr m.m

Daglisfa. Annonsera
°^A 0' A

trn m*Konstftitföneniiiyens museum iAteneum onsdag, lö. \, „Program-<3laéai"
Konstföreningens samlingar iAteneum alla dagar12— 3
Studentafdelningarnas biografiska museum (TJnionsg g^§f Bästa medel förmunnens m annonserna ytterst billiga, särskildt om do ta

och fredag 1 gas för längre tid
Universitetets skulptursamling (kem. lab ) onsdag och V <■;}. -"

lördag 1 flh<Z t HvarJe annonsör får sig /)L iUC/0.. tidningen hemsand UOS.ICygnaei galleri iBrunnsparken alla da 9 f. m.
1 e. na

Annonser och prenumeration emottagas å tid-
Svenska Teatern Kl. 1/2 8 e. m. ningens kontorMikaelsgatan 1, 1 tr. upp
Finska Teatern: Kl. V,

EjrJMU^gjjw^j^^rTjF^rcrlf^fg?wflBrunnshuset: Varietéföreställning kl. 1

Kapellet: Musik. Kl. '/28 e. m.
Försumma ej att annonsera så länge

några lediga platser ännu
äterstå.

Opris Musik kl. i/,8 e. m

Nöjen imorgon och öfvermorgen Lösnummer i Laurents tirbiitik
Brunnshuset: Varietéföreställningkl. 1/i8 e

ocli genom kolportörer.Kapellet: Musik kl. V» 8 e. m
Opris Musik kl. Va 8 e. m.

Ur**AfkJ>^
A -*\v ,-i

J. C. M^XMONTAN Aktiebolaget Helsingfors Apotekares Ångbokbinderi Fabriken FENIX
14Eriksgatan 14 Tel. 92Innehafvare:E.Nyberg. iiiiigiiiiai

Helsingfors
Alexandersg-atan N:o 11.Biner & Spirituösa. Kootorsboksfabrik,Linje^ingsansialt, Bokbinderi,Kar-

tonage & Askfabrik, Atelier för plansch-& kartupp-
fodrmg, Reklamskyltar m. m,

Brefpapper Nu inkommet:Fredr. Eflv. Ekberg* K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

rikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska Mineralvattenfabrik Skilnaden 15-

Moderna,kragar, spetsar,
band,, sidentyg,. cEape

m. m.sorter, linierade ocl Helsingfors,, Alesantag. 26, : liasreri&Konditori.

I

Telefon; SS9; r^^nrs^J)^^^^^^

Filial:Glogatan 4.
HUfviidnedierlag för Finland,a«

Pepsin..Cone. Langebek.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe trall.
Husle nieht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

hos■ FirmaFirmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL. 52 Alexandersgatan32Ständigt lager af

SÖTVATTENIS. H. Ellmm.
Alexandersgatan9. iAlexandersgat 15.

\~~mm
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GENERALAGENTER:
STOLZE3NBERG cfc IQÖOISLEJiE*,

Tel- Alexandersgatan17. Telefon 2055,

T*
■och Kortvaruaffär (en grossLamp-; Galanteii & en detalj).
Satsan Nouveaute*s inkomna

stallampor Kupor,Brännare Skriftyg ifr in 75 nienni tiil 125 raark, stc 085..' Extra billig
urval lent. Brons, nickel Im,. träcdia slags lamptillbeliör. s

Liusstak pappersprässa», läskaue,pennhållare, p®nn "Lädervarosr, Portföljer, Borst Plånböcker,Eesene
OBS.! Partilamt Lampg extr

i u ning
Bordslampor ', Alabaster, Vunderla Pariser-, Eococo-, Bambus möt Konsoter, Piecfesta- säckar, Eesväskor m. ir

er. Hyllor, Byråer, Et igerer flere hundrFotografi-album ster största urval
Skulpterade trädarbeten, ConsoJer,Hyllor,Bord,Blom.TTjTT^^^Smli^ billigaste pris

(inga lampos mer letroleumbesparing
ma varor (diret mporterac ;örsta

passa tillhvarje 1 Terracotta-,Plåt-, väggprydnader,medaljongeriBror
Kyrl r Kronor för I och Composition,stort urval

sortiment, bäfmattor, Nytt, Nytt.
Förnicklad^^chlwmcerade järnvaror,Hyllor,BlomKristall, Brons, I skro

gas- elektriskt ljus gerer, ParaplysJNickelarbeten 1, 11. qual,Kannor, Gräddsnackor,Soc
L nan- kerskålar.Plåt, de Menage,Brickor, Fruktskålar.Sasidc stallampor, Stafflier, Serveringsbord

ftrrac.
Vesuv billigaste Spritkökper största urval ta-. Porslin-, Majolikaprydnadspjeser Gloria Petroleumkök, Praktisk Lukt och Rökfritt

y. 40. s er, Parist (utanbull
Dejeuneer, Kannor Broscher ifrån 10 penni tillhö irval

Pendyler, Ski akar jr, Fat, Bordsuppsatser,Blomburkar, m. m

iiiotal JOHN SMLJDHG H,ylfhTATömng'
11U1UMU 0Ull11 UiniIJJUUHU, Helsingfors, Atexander.gatan N:o 52 ria, af varamMM,iFm1.,,,1.cl, .1. Itarta andra laau.
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Museer,

Nöjen i dag

8 e. m
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Nytt. Kvtt
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I Generalagenter:
STOLZENBERG & ROCKER,

koppar.(Nya mönster)stort

mmc .re Kapp'


