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Tidning för Helsingfors

Q
i Kaisaniemi
■8' Värdshus. fC c/3Teatrar och Konserter./Bad\i

/ Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \

Ravintola. =o
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

(r G. A. Wiekstrém.
N:o 105. Onsdagen den 12 Maj. 1897.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. |H^fl»
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AXEL PALMROOS

h*

Svenska Aiyovismagasinet"

Helsingfors.
(Innehafvare L G. Wassberg.)

Rekommenderar sina vid flera utställ-
ningar prisbelönta inläggniningar af An-
jovis och sill iGaffelbitar.

Telefon 2365.
Telegrafadr.: Wassberg.

N

Grundadt i?Ä rsta »vska Brandföraäkringsbolaget *£$$*
ar 1827 J. «*»"«"■■« J

in CTFMRFHR Oeneral-aeent och Teknisk-inspektörvid Direktionen.
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBEKb, Uenerai agem *

Telefon 231. BLontor 3NT. JVC^g^slXLS^^t^^ N.o1. TelefonJZSK
A. W. EKLUND & C:oOskar Fröberg.3^G. Tahfs Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager afYlle- & Tricotvaruaffär 'Speciala-Sär för

PORTMONNÄER Viaer & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT. Ledig annonsplats

N. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepotaf D:r Lahmanns Juho Wirtanens

SKOAFFÄR.
Försäljning af

Cognac, Rom o. Likörer
TJnionsgatanN:o 17.

Hjelt & Lindgren,

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

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstaiager afinhemska skodon.Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.

otografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
;er ivisitkortsformat a 6 mk.pr puss. COatanis hus.)K. IIX JSJjIIJLFÅÄJi Porträtt

billigapriser.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 12 Maj 1897

kl. 8 e. ni.

Andra gästuppträdandet af

från Kungl. Teatern i Köpenhamn
För andra (16:de) gången

EN SKANDAL
Skådespeli4 akter af Otto Benzon. Fri öfversättning

af Oskar Wijkander,

PEBSONEENA
Etatsrådet C. W. Hansen,köpmanoch

fabriksägare, riddare af Danne-
. FruBränder
/Hr Wetzer.
\Frk Paldani.

Artur lliiiiscn^^^^^^^^^H
Fanny HansenJ^^b^^^^JPoulHansen läkare,Etatsrådetssoiii^^^^^^^Mförsta giftet Hr SwedbergH
von Alinskjold, kammarjunkare . .Hr Lindroth.M
Karen"Wahl Fru Riégo. H
Peter, betjent), -ptotars,qot /Hr Lindh. ■
En pig^a / IIOS statsrådet |Frk SpennertJ
Handlingen föregåriKöpenhamn, ivåra dagar hos

Etatsrådet Hansens.
Emellan l:sta och 2:dra samt emellan 3:dje coh 4:de

akterna hafva några dagar förflutit.
*) Etatsrådet C. W. Hansen Hr Olaf Poulsen
Börjas kl. 8 och slutas omkr. kl.10,15 e.m.
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Herr Mikael Lybeck
Ifrämsta ledet af det sjungande Finland

står skalden Mikael Lybeck. Hans skaldestämma
är lik den lyriska tenorens, lika ljus, lika harmo-

nisk och fri från skorrande dissonanser och våld-

samma exclamationer.
Mikael Lybeck belönades detta år af svenska

litteratursälskapet med det s. k. längmanska priset.

a"wp " Fetograf SUNDSTRÖMS annons
VMwv9" å andra a tredje sidorna.

SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Toukokuun 12 p:nä1897

Kansannäytåntöalennetuilla hinnoilla
näytellään

Don €arlos 9
Espanjan Infantti.

Draamallinen runoelma 5 näytöksessä (13 kuv.)
Kirjoittanut Friedrich Schiller.

Henkilöt
Filip 11, Espanian kunmgas . . .Benjamin Leino
Elisabet Valois, hanen puolisonsaKatriBautio.
Infanti Don Carlos, hanen poikansaKnut Veckman.
InfanttitarKlaraEugenia, hanen tyt-

tärensä
Herttuatar Olivarez, ylihovimesta-

rinna
Prinsessa Eboli '»kuningattaren (Maria Rangman.
MarkiisitarMondecar/ hovinaisia \Olga Salo.
MarkiisiPösa,MaltalaisritarH ga fAxel Ahlberg.
Hertua Alba I '&% iKaarle Halme.
Kreivi Lerma | |g (Emil Falck.
Herttua Feria J HM l^Evort Suonio.
Domingo, kuninkaan rippi-isä . . .Otto Närhi.
Suur-inkvisitori Adolf Lindfors.
Don Ludvig Mercado, kuningattaren

hovilääkäri Aleksis Eautio.
Kuningattaren hovipoika Sirkka Hertzberg
Upseeri Hemmo Kallio.

Espanjan ylimyksiä. Hovinaisa. Hovipoikia. Henkivartijoita.
(Ensimmäinenkuvaelma Arunjuezissä, muut Madrisissa).

3:mas „
4:jäa „

l:nen kuv. (Aranjuezin puisto).
2;nen , (Kuninkaan vastaan

otto-sali).
I(Avonainenk&ytävä)
I(Prinsessa Ebolinka

binetti).
välinäytös.

b:deBkuv. (Prinsessa Ebolin ka
■■j^^H binetti)^^^^HI(KuninkaanI

liuone). H^H.y11> ' valin.i)^v^H|
b:mäs kuv. (Kuninkaan kabi|
■■^^^■nettil^^^^^^^H

6:des „ makuu-

B.saa _ (Avonainenkäytävä).
Lyhyt vålinäytös.

9:säs kuv. (Kuninkaan kabi-
netti).

Lyhyt välinäytöa.
10:neskuv.(Avonainenkäytävä).

Lyhyt välinäytöa.
lltta kuv. (Kuningattaren huo-

ne).
12:ta

13:ta „ A.

(Vanki-huonekunin-
■Ékaallisessa lin-

I(Kuninkaan huo-Hneen etu-sali).~
(Kuningattaren

■huone).

ter,

-srTna,ffat,r.

Lager af fina äkta Viner,
Cognac, Llkörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å via Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter. —
Specialité: C R[AU ÄTTER.
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Magasin du Nord. 5

Största specialaffär ilandet för: V/—
»" Sidenvaror,Sammets- & GarneringsartiMar."*— Q

Uletyqer af alla arter förHal-, Visit- ochPromenaddrak- Ä

Damkappor,Pelleriner Jaquettes m.ni. X
Xlädnings 4 ){appskrädderi g

under framstående ledning. , mmv O
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JULIUS SJÖGRENI Mikaelsgatan4, Centrals hut.IYlle- och frikofvaruaffär.i
Välsorteradt lager. Billiga priser

BaagaEaywieaßagagiaßagiHaß^BaH^BawM m

VELOCIPEDER.
Neumanns Germatiia"

extra prima tyska
Beau Ideal"

Élir* W I:ma"^^
»Defiance"

l:ma amerikanska.
Fiitz Schröders Velocipedaffär

STorra,Esplanaagatan 37".

Barngarderoben
Unionsgatan 28. 2 tr. Telefon 1968.

Beställningar emottagas

Helsingfors' Rullgardinsfabriks
tillvärkning-ar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmagasin, X. EspJanadg

H:fors Nya TapetaffSr, Unionsgatan 32Josef Yiberg, N. Esplanadg. 37, 1 tr.T. Winter, Skildnadsg. 19.H. Ekbom, Alexandersgatan17.John Paischeff, Brunnsgatan 12.A. Hellman, Alexandersgatan48
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Braodt 4 Blombergs
illustrerade

Velocipedkatalog
liar utkommit i går.

Den enda värkligtpraktiskaSkrifmaskinsom finnes är

HAMMOND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skriftFinnnes på lager hos

Carl Jacobsen & Co,
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackrasteillustrerade tidskrift. —
För årg. 15 mark.

Hagelstams bokhandels
FILIAL

Unionsgatan 41. Invid LånganJ>ron.
Fullständig bok- och fPappershandel,

Hagelstams konsthandel.
N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)Taflor, antika möbel, all slags konstindustri,

BODEGA ESPANOLA
Helsigfors.

Försäljningiparti och minutaf endastäkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

0. ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.
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Godt material,
omsorgsfnlll arbete.

R. Faltins pianomagasin
R. E. Westerlund

N. Esplg. 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

i■SÄ 1
Endast god kvalitet!

(Bolumßia! ®<3Cartsoré! ISfoevers <§reif!
fallas! éW ößäJfifl M

@ Arthur Bergström. S
® Helsingfors, fö®S) Central-Passagen. /j&

Vårt andra lager
bäst.som

Brandt & Blomberg.
Åbo Helsingfors. — Uleåborg.

Mikaelsgatan 19.

stora

Elisabet Bonös menageri.
Mitt rörliga jag hade blifvit upp-

märksamgjordt på en annonsiavisorna
om att uti ettå Hagnästorget uppfördt
större tält" förevisades ett menageri,
och drifven af en oemotståndlig nyfi-
kenhet satte iag mig upp å en spår-
vagn samt lät mig föras hän bortom
»långa bron", förbi Hagnäs-hallars »fi-lialer" till tält-staden höger om chau-
séen. Fragmenten af uppklistrade af-fischer vägledde mig till målet förminresa, och en specifik stank af „vilda
och tama djur" underrättade mig om,
hYar >g h^é att stiga in..

Efter att hafva tändt éii af Jacob
Keinckea mest aromatiska cigarrer
började jag min rond och uppsöktege-
nast mina vänner aporna. De förne-
kade sig icke. Ide tråDgt bebodda
burarna kommo alla de passioner tillutbrott, som besjäla mänskliga samhäl-len. Det var en strid på lif och dödom mitt —

franska-bröd. Den starkeskot den svage undan. Den redan
matte roffade bitarna af den hungrigetor att fylla sina kindpungar.

'

Därfanskärlek, där fans hat,därfan.älsko-s--kranka och där fana perversa. Jag

gaf Darwin rätt och gick vidare för
att beundra Lejonet, där det lugnt med-
vetet om sitt majestät i själfkärlek
kunde täfla med våra mest rasande
Espislejon

En kontrast till denna djurens ko-
nung var hyenan, hvars nervösa van-
kande af och an i sin bur lät en ana
längtan till månskensljusa likplundrar-
orgier i sitt hemlands kvafva nätter,
och leoparden, som ien blodigt nöt-
köttbit fått ett surrogat för läcker an-
tilopstek.

En af de fromma i landena syn-
tes den lekfulla björnen vara trots
dens --såsom det påstods .— norska
ursprung

Utom en mängd fyrfotirigar, vis å
vis hvilka min unoniuska zoologi-kun-
skap sattes på mer eller mindre hårdt
prof, äger menagerieten samling granna
papegojor, livilkas talförmåga jag ej
blef i tillfälle att konstatera, menhvilka
åtminstone kunna öfverrösta den skock
af gatpojkar, som oafbrutet retade dem.
Sist vill jag ej glömma fru Bonös pe-
likan, som i sin tröstlösa ledsamhet
var en illustration till liknelsen ompe-
ikanen iöknen och som kanske gjorde
att jag ?j för denna gång besökte de
andra tälten å Hagnäs-torg. Men kan-

ske jag någon gång, när jag tröttnat
vid messinglåten i esplanaderna, återi-
gen ställer mina steg ut till tälten vid
Hagnästorg — till Hel3ingJors_Ti£aJ

Passepartout,

Dödsskallen

Herman Såtherlerg.
(Ur efterlämnadt manuskript.)

En vacker dag i början af 1820-
-talet sågos några arbetare ifärd med
att gräfva en graf å Hedvig Eleonorse
eller som det nu heter Östermalms
kyrkogård. Grafsättning å kyrkogård
inom staden var på den tiden ingen
ovanlig sak, så att man väl knappt
hade tagit notis därom, såvida det icke
här gälde att bereda det sista hvilo-
rummet åt_en af vårt lands oförväg-
näste hjältar, hvars tapperhet iCarl
Johans fältslag, särskildt vid Denue-witz,där hans artilleri kraftigt bidrog
till segern, gifvit hans namn världs-historisk betydelse.

Här skulle nämligen förvarasde jor-
diska kvarlefvorna af generallöjtnanten
Carl von Gardell, fältherren och artille-
riorganisatören. Man hade Törst äm-
nat herbergera dem å en annan plats
å kyrkogården. Men detta vann icke
Carl Johans bifall.— Jag önskar, att Cardell skall be-
grafvas på kyrkogårdens norra sida.
Ty jag vill se hans graf, då jag far
ut till mitt Eosendal.

Konungens befallning-åtlyddes natur-
ligtvis

Det var, som sagdt, den Cardellska
grafven man var sysselsatt att kasta
upp

Plötsligt hörde karlame upp med
sitt arbete och stroko mössorna af sig
vid åsynen af en prestman, som kom-
mit fram till platsen. Det var för-
samlingens pastorsadjunkt, hvars namn
liar gått till eftervärlden, icke som
prästman, men som en af vara glada-
ste strängalekare och en af Bellmansefterträdare inom vår poetiska literatur.
Bet var Karl Fredrik Dahlgren.

Grå på ni, gossar! sade ad-
junkten

Oc'i arbétarne grepo åter till spa-
darne. Inästa ögonblick fick en af
dem en dödskalle på spaden.
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första klassi

Srie Sundströms

LP WftSASTJERHÅS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.

Fotografiatelier.
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uppackas

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

Fabiansgatan 27,hörnet at;Norra Esplanadgatan, isamma hus som Nordisk
tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgå ärade kunder i deras fordringar på ett

a, Bosättning*
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I M̂^^^_^^^^^!LJ^V Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1683.
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Bakteriologiska Laboratorium.
Velociped-Pepét.
Ständigt ett älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska På begäran af Tandläkaren Herr ALenhardtson har jagundersöktettafhonom
sammansatt munvatten, kalladt

Albin Lenhardtsons*«r Velocipeder, t* CD
Q.Fennia -uelccipeder,inländsktfabrikat re-

kommenderas.
Hört European Cycle Export C:o.

f. d. John Tourunen & C:o.

(Q

Ledig annonsplats

Helsingfors Tvålfabriks
prima byktvål

Tjnnes hos alla välförsedda handlande
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STOMATOL
och får häröfverafgifva följande intyg:

1. Lösningen är opalfärgadoch till reak-tionen svagt alkalisk.
2. Den värkar nedförd i tarmkanalenicke giftigt.
8. Den förhindrar under entidafminst44z timmar syrebildningimjölk
4. den värkar upphörande ellerhör/stväsentligt hämmande af förruttnelse-prosesser.
o. Ben dödar kolerabakterier nå Vaminut samt tyfsidfeberns,difterins ochrosfeberns bakterie på omkring 1 minut,6 Den dödar utspädd med 2 delar-vatten kolerabakterier på mindre än 1mi-nut,rosfeberns och difterinsbakterie påmin-dre an 2minuter samt tyfoidfeberns bakteriepa 3 minuter.

RÄl,.?rt» a
'

TaP<iläkare Lenhardtson angifaa medlettT^U S" fö"aPatt upphäfvasyrebildSingo«1 för-*Ä »munhålan samt ytterst snabbt fflratör siuk-måSte Ä d
te
t
ne

h
r -SOf darata^s kunna förekomma,

dTss brul? g a h° S allmänl«>ten förorda
Att det samma ftfvensom yttremedel imåna-a hänseende böräga en vidsträckt användning framgäfosöktaf dess.ofvan anförda starkt bakteriedödande värkanStockholm, den 6 April 1895

Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet
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Ledig annonsplats

m

Gambrini Restaurant. '
Den som afillcyr-i^gi^^E^^*""""*"" ~̂*"^^^^^-^— ■ , . Telefon, lsai

jå^ta Ilindholm
Tapisseriaffär.

"A.l©aca3txci©x*ss. T. K
OBS.! Enda specialaffär 1: 80 1

féK£oéig annonsplats.
K

Swift"
»Quadrant"
Durkopp"

Wolff"

T. 338.

i,N° 28 j
Q. F. Stockmanns Velociped Depot.

Ip^^ggggggggggp^
DRICKSGLAS

1:50 per duss

Glashandeln
Mikaelsgatan N:o 17.

midt emot Jernvägsstationen,

Kale du Jford
Sofleg-atan 2.

orh h
6
a
lif6rar daSHien smörgåsbord, portioner,hela*

t',vm Sa-U Wteil m' fl' Kalla och varmasexor till billiga priser.
Biljarden renoverad med nya vallar och nyttkläde. Öl på seidlar. Högaktningsfullt__

Gustaf Blomqvist.

FOTBEHANDLING
meddelas af Ag-nes Jo-
hannsen utex. från Kongl.
Hof Fältskär Ch. Berggren.

Mikaelsgatan I,
ing. från porten (Entresol.)

1

i

"Pris för visitkortsfotografier Fmk d:50 tilHiöer^^B

.»hända tänkte vår .skaldmedHam—
Denna skalle hade också en gång'n tunga och kunde tala. Den kanskeH tillhört en politikus eller en hof-man, som kunde säga: God morgon,»Me prins! Hur Bt&r defc tnimed nå_

herrn?
Men lians gissningar kunde snart öf-erga till visshet. Ty nästa skofveltagmedförde en bleckplåt, å hvilken medannu bokstäfver lästes:

ELIS SCHRÖDEEHEIM

lin» Vai" den ryktbarekonungagunst-?ens, den spirituelle vitterhetsleka-ns och den med pastorat handlandeJtatssekreterarens kranium, som nu ei-
jord fJ"3rdedels sekel bragts ofvan___ Hör ni,gubbar, den här tar jag!
mp.rf o

DalllSren och gick sina färdeJ, bchröderheims hufvud under sinVlda slängkappa.

tör o daft' ftck Jag besökaf öfvei'direk-
f , hwartz) en af våra förnämste
_*°loger, som ändtligenbadmig skaffa

lionom ett gifsaftryck af Dahlgrens
ansikte till sina samlingar.— Gärna det!

—
svarade jag och

beg-af mig upp till Dahlgrenoch fram-
förde mitt ärende.— Kära bror, det får du vänta med
till efter min död. Men, å propos,här
skall du få se på någ-ot.

Och därmed tog han ned frånhyllan
ett ovanligt stort kranium.— Vet du hvad det här är?
det är Elis Schröderheims hufvud
intressant, hvad?

Och han berättade om hur fyndet
gick till.

Jag vardt värkligen så intresserad
däraf, att vännen Dahlgren lofvade,
jag skulle få Schröderheims hufvud
efter hans död.

Det hela stannade emellertidvid ett
löfte. Schröderheims dödsskalle fick
iag aldrig, ej häller fick jag någonsin
veta hvart den tog vägen.

(Ur Hvad Nytt".)

-«"«►

Notiser.—
Verdis operaFalstaff: 'gjordeicke någon lycka vid första uppföran-

det iMoskva.

—
Å 2o:de Gewandhausconcerti Leipzig uppfördes en ny symfoni

(E-moll) af Heinrich XXIV, furste afEeuss-Köritz, för förstagången och un-der ledningaf kompositörensjälf. Sym-
fonien väckte bifall.

—
Från Hamburg meddelas: Sar-dous skådespel irarcelle' 1 liar uppförtsa Thaliateatern. _ Den nya farsen,;Eme wilde Sache" af Mannstädt ochFreund föll den skrattlystna publiken

å Carl Sclmlze-teatern ismaken.

— Berlins teatrar. Å ScMlertea-
tern liar ett nytt drama l)ie gerechte
Welt" af C. G. Eeuling uppforts, hvil-cet endast delvis väckte anklang. Styc-
iet innehåller starka öfverdrifter ika-raktärsteckningen, a Theater des We-
stens har ett nytt Veraifieradt skäde-

Telefon SS,

spel König Saul" af Adalbert v. Han-
stein nylig-en för första gång-en gått
Bfver scenen. Framgången blef icke
obestridlig, men styckets hufvudscener
mottogos gynsamt. — Ett polisförbud
har utfärdats för uppförandet å Berli-
ner Theater af skådespelet Der H;uis-
wurst" af Heinrich Lee. —

Utan nämn-
värdt bifall har å Lessingteatern upp-
förts ett nytt franskt lustspel l)er
Herr Äbbé" af H. Meilliach och S:t
Albin. Lessingteatern har under led-
ning af direktör Oskar Blumenthal öpp-
nat ett gästspel iMoskva under gvn-
samma auspicier

— Ny opera. Ungerska komposi-
tören grefve Geza Zichy har aflagt ett
besök i Berlin, där han inför tyska
kejsarparet och hofteaterintendenten
grefye Hochberg föredragitmusiken tillsin opera Alar." Verket slog så an,
att det antagits till uppförande å hof-
operan iBerlin. Alar" kommer an-

scenen i slutettagligen att gå öfver
xf maj.

Tiomark om dagen kunna lätt>'jrtjänas g
-
e-nom att sälja visitkort från John Fröberg, /"'/»-

spång Sverige. Begär profver!
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anta Jekorationsföreinärochjapparater,är dia-före

Velocipeddelar
och

tillbehör.
Reparationer

utförassnabbt ochbilligt.

Rö]i

Jacob J^cinfecs
Hemgj. Papgrosser

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

Eric Sundström.
'<'ab i(inh</ atan 27.
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Fransk Lifförsäkrinbsgolaget

LURBAINE,
*ktiekapitän^miljöné^TcS^^^^H19)jGarantifonden: 98 miljoner Frcsi^H

fs# Bolaget meddelar fördelaktigaförsäk^^Mtjåjjfy ringar at' alla slag Genom samarbeto >'"<*'' i|Hj3&! sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- >5
baiue et la Seine beviljas de försäkradevidggj) sjukdom ohc olycksfall särskilda förmåner, (jjpt hvilka fullkomligt säkerställa såväldenför- ;*§

SgJj) säkrade och hans familj, som ock de per- ((gjgm söner, med hvilka han står iaffärsförbin- (gg
SK delse för den oundvikliga förlust, som en

sjukdom och. ännu mer en obotlig sådan el- M§
gÄJ) ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- (Z§S? skänker nämligen, såsom allmänt bekant,

premierna för hela sjukdomstiden och utbe- (jfiS
gfflh talar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- (jjjpifijL lig och resten vid dödsfall. JS?Bolaget L'Urbaines försäkringar äro

därför särskildt att rekommendera för her- (jf%
0*! rar affärsmän, dä det gäller att säkerställa ;&R

större affärsföretag genom lifförsäkring,
£fy emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- (fih
*0^ samma störingar svårare sjukdomsfall all- 2§

tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- (({8
055) ges- och förlagsman stora förluster. (jjjg

För dessaväsentliga fördelarerfordras *>§
|«) icke några extra premier utan endast att (jjg
gjj) den försäkradeafstår från den årliga vinst-
«K) Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. (j^

J ©ar/ von iffinorrincj. |j
J. C. JVUEXMONTAN

Innehafvare:E. Nyberg.

13iner & Spirituösa.
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Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
iiiiKiiiiiiai

Helsingfors
AlexandersgatanN:o 11.

Annonsera

v€^rogram*cfålaåef"
Annonserna ytterst billiga,särskildt om de ta-

gas för längre tid.

/7Ao / Hvarje annonsör får sig /)Le iUOS.. tidningen hemsand t/l/ö..

— -s- G-ra/tis. -i-
—

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

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

Ijociig £mnoiis^>l£»,ts.
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Nu inkommetBrefpapper Ang. Info. Hartwa] K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska
sorter, linierade och

Helsingfors, Alesandersg. 26,

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

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52.

Helsingfors.

Telefon 169,
olinierade.

Skilnaden 15—17.
Filial: Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Conc. Langebok.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nioht.
Karlsbader pill»r.
Fellows Syrup.

hos Firma
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.

Alexandersgat 15.
H. ELLMIN.

9 Alexandersgatan 9.

Telefon 2385. Telegraf, adr.COLUMBUS COLUMBARY.
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äro c3L© bästa velocipeder*!mark.nacien ochsäljas ondast iiti

Finska Velocipedaffären,
V. Henriksgatan 16.

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

C O ÖHILE.
Galant er V ilB' II

■

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

085..' Partilampor, Lampglas, extra billiga.
Bordslampor, Alabaster, Vunderlampor.

Pompadours Pariser Nouveau'tes
Tre (3) delade Toilette speglar (NYTT) stort urval.

Bålarafglas,fayans,metall,Störstasortiment.
NYTT! NYTT!

Väggprydnader (för matsalar) Terracotta. Trämålningar,
Zink m. m

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

Amplar rån 5: 40, stort urval, Wiener, Pariser
gälanterivaror af alla slag, Bronser, Hyllor,Figurer,
Pendyler, Skriftyg, Armstakar, Ljusstakar

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

affä r.
085..' Extra billigakoppar, (Nya mönster)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 största urval,
billigastepris,
Japan och China varor (direkt importerade)största
sortiment, Säfmattor, Nytt, Nytt.
Förnicklade och broncerade järnvaror,Hyllor,Blom-bord, Etagerer, Paraplyställningar extra fina, Piede-
stallampor, Stafflier, Serverigusbord.
Vesuv billigaste Spritkök,
Gloria Petroleumkök, Praktiskt, Lukt och Rökfritt
(utan buller).
Broscher ifrån 10 penni till högrepris stort urval.

Allvntolt IfIUM IVANI INII vleehäradshöfding,
"*"' .'""■*" "<* ««»"wa"j; Mper oci, saijer aktie,-


