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Tidning för HelsingforsA. W. EKLUND & C:o
* ,

% Kaisaniemi
I Värdshus, gSkilnadsgatan 19. Telefon 310. Teatrar och Konserter.Välsorteradt lager af

'i Viner & Spirituösa e Kaisaniemen ig Ravintola. §f
q, 6. A. Wickstrom. '.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.billiga priser.SS

N:o 6 Söndagen den 12 September 1897.
75
.3 DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg-. 31.
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SVENSKA TEATERN. SUOM. TEATTERI.
Söndagen den 12 och Måndagen den i3Sept Sunnuntaina Syyskuun 12 p:nä 1897.

kl. 7, 30 e. in.

<9iansannäyfäntönä alcnneiuitla

Broufrou. fiinnoitla
näytellilän

Skådespeli5 akterafMeilhac&Halévy. Öfversättning. Vasantasena.Eegie:Mauritz Svedberg.

B
CPersonema 5-näytöksinen näytelmä. Aihe otettu Cudraka kuninkaan muinais-

intialaisesta näytejmästä Mritshakatika (Savi-vaunut).Emil PohFin
sakaalaisesta mukaelmasca suomentanut Jrene Mendelin.Brigard Hr Malmström,

Hr Öberg, HenkilötHenri de Sartorys
Grefve Paul de Valréas Hr Hansson. Tacharudatta, bramaaniRohasena, hanen pieni poikanaa . ,

Maitreia,bramaani, Tscharudattan ystavä
Samstlianaka, hallsitsevan kuninkaan Påla-

Axel Ahlberg.

Baron de Cambri Hr Stavenow KnutWeckman.

kaan lankoAriaka, paimen, sittemmin kuningas
Vasantasena, bajadeeri , . . .
Madanika hanen orjattarensa ...
Kylvettäjä, sictemmin Buddhalainen kerjäläis

BenjaminLeino.
Oskari Salo.
Katri Eautio.
OlgaLeino.

Pitou Hr Lindb
" :

Zanetto Frk. Spennert,
Georges de Sartorys munkki

Hovilainen, Samsthanakan seurassa
Ylituomari
Vinka "i
Kandanaka } kuninkaan henkivartijoita
Matura, pelihuoneenhaltija
Pelaaja

} teloittaja ....
Stavaraka,Samsthanakan palvelija .
Kumbilaka, Vasantasenan palvelija.
Kuninkaallinen airut ,,
Kadanika, Tscharudattan palvelijatar

as>!»ta ....
öe>»^-

Aleksis Rautio.
Eino Salmela.
Emil Falck.

/Otto Närhi.
\Taavi Pesonen.
iisakki Lattu.
EvertSuonio.

/lisakkiLattu.
\Eyert Suonio.
Mimmi Lähteenoja.
Kaarlo Keihäs.
Emil Kalck.
Olga Salo.

/Kaarlo Keihäs.
\Hemmo Kallio.
/Maria R&ngman)
VNaemi Kahilainen.

Gilberte Frk, Holmlund.
Louise Frk. Bock.

Baronessan de Cambri Fru Riégo,
Frk.Gerasimowitsch,Pauline Herr Edouard Wilhelmsson.En guvernant Frk.Liljander.

En betjänt Hr Precht. Iförgår träffade oss det sorgliga budskapetatt
Edouard Wilhelmson stupat ikampen mot den oöf-
vervinneliga liemannen, med hvilken han sa tappert
kämpat i många år. Borta är nu borta
den oförbränneligewitzaren, den glade komikern, en
konstnärssjäl par preferanoe — ,men framförallt, den
vänfasta kamraten saknad af alla som kommitibe-
röring med honom vare sig på eller utom teatern.—

Frid öfver hans minne!

En betjänt Hr Kahlson,

En betjänt Hr Svensson,

Kansaa, sotureita, henkivartijoita, tuomaria, Samttlianakan orjia,
Vagantasenan 6 orjatarta, Vasantasenan orjia.Handlingen ivåra dagar.

OBS! Emellan 2:dra och 3:dje akterna en- Ensimmäisen näytäksen perästä lyhyt väliaika Toisen jakolman-
nen nåytcksenperästä pitkä väliaika Neljännen näytöksen

perästä lyhyt väliaika.
dast ett kort uppehåll

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10,30 e. m OH f Fotograf SUNDSTRÖMS annons
-*■f^«« å andra och tredje sidorna.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo 1/.2 8 ja
loppuu k:lo 1/211.
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tala LltsätnisWapt L'URBAINE, '"s!s£"'*
K^ f% Io I FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiPams.) ■■■ g*

E UI3.I U6rQ Andra Atellern 4 tr^ipp^(Billiga priser. Gmk pr duss). | O 00T 3 T

J. H. WICKELS
waaaaiM»

ARRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome d'honneur) vid utställ-
ningeniBordeaux .1895.

Albion Lampmagasinet
Kijdman.

Största specialaffär för
| Lampor, Glas, Porsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-
leum & Benzin.

Billigt iparti & minut

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

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

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

Inneh.

C. P. BYEI

Jakob Ljungqvists Fotografiska Atelier AXEL PALMROOS
Lager af fina äkta Viner,

Cognac, Llkörer & Rom.
Granqvistska stenhuset. Telefon 320.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis k vis Föreningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter,
Specialité: CRAVATTER.

Utför omsorgsfullt ocli tillbillig
inom som utom atelieren.

Nic. Antipins,

Elektriska affär,
iTyla.na.sgr- 34- T.697. XX:£ors-

utförinstallationer af hvarje slag väl o.
tillerkändtbilligaste priser.Säljer l:ma
material o. apparater billigt!

ma.ga.sin nu nomi>.

Helsingfors, Alexandersgratan17

Alexandersg-. 19 (ing1, fr. Hagasundsg:. 2.)

a priser allt fotografiskt arbete såväl
Telefon 2433.

Axa Lindholm
Tapisseriaffär.

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

Akta
Viner och spirituösa

direkt inporterade från utlandet hos
Hjelt «Se Lindgren.

Unionsgatan 17

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

0. Henriksgatan N:o 3
Störstalagerafinhemska skodon.Prirua
gummigaloscher, äkta Collanoljam.m.

Alton Lamppumakasiini
Omistaja Victor Rijdman

Suurin erityis Mike
Lamppuja,Lasia, Porsliinia,Nik-

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

Halvalla tukuttain ja väh/ttäin,
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TiåWT Fotografisk Atelier.
HÄÄJi Porträtter i visitkortsformat a 6 mk. pr duss

N. Esplanadg. 31,
Catanis hus



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, siilnadbn 4
BRUDSLÖJOR,

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

Firma H. Ellmin.
9 Alexandersgatan 9.

JAGARE Obs!
*«# Gevär & Jakttillbehör. #*-

Patroner laddade med
Normal & Amberite

röksvagt krut
Fritz Scröder's sportaffär.

Norra Esplanadgatan 87.

BODEGA ANDALUZA
Helsingfors. 28 Unionsgatan 28.

Iklass servering af uteslutande äkta Viner till
lägsta möjliga pris (från 30 pni per glas) Servering
af läskdrycker, kaffe m. m:

Högaktningsfullt:
JOILU XjU.XXCa.X3tX.
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ÄÄÄWKSmmäKf
1Brandt & Blomberg

Specialitet:

Velocipeder & skidor
Cleveland.

Rover.
Westfield.

Temple.
Opel.

§fl^~ Prisenå endel mo- "HÄt
deller nedsatta. fe

Brandf & Blomberg. E
Helsingfors, Mikaelsgatan 19.

OPERÄKÄLLAREN.

<£å£****£*.£&*****Q****±****£f!.***%S!.

Annonsera
Barregarderoben

„Program-éålaåei" Högbergsgatan 45. Telefon 1968.
Till vänster, första porten från Esplanaden.

Beställningar emottagas.
OBS! Lolialoiiitoytet.

Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-
gas för längre tid. Helsingfors Charkuteri
flflQ IHvarJe annonsör får sig /Ii /
l/l/d., tidningen hemsand UUb.!

2. Miohaelsgatan 2. Telefon 491.
-"<--," Rekommenderar färska varor alla dagar

Kaffefrukost å 65 p. portion.
Engelsk thefrukost å 65 p. portion.

Varma portioner å 75 p.■
—

-i- G-r«ttxs3. -5-
—

■

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

Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurents urbutik
och genom kolportörer.

w&\ 799

mHagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

Enda kommissionär iFinland för fransk
literatur.

Im
Specialitet: Medicinsk literatur

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

Permanent utställning af taflor och andra konst-
föremål.

Obs.! Ingen entré. Obs.!

Middags- & Aftonkonsert. Fable cThote & å la carte.
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BODEGA ESPANOL4
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut afBlidastäkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

%■>"-

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29,

Telefon No 750.

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på flaskor som litervis från fat.

i:sta Klass

BADINRÄTTNING im
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

J. W. Engberg

Helsingfors Rullgardinsfabriks
tillvärkningar rekommenderas.

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

H:fors Nya Tapetaffiir, Unionsgala 82.
Josef Wiberg, ö. Henriksgatan 9.

T. Winter, Skilnadag. 19.
H.Kkhom, Alexandersgatan 17.

John Paisclieff, Brunnsgatan12.
A. Hellman, Alexandersgatan 48

Finska Färg & Fernissbolaget

Endast god kvalitet!
(Bolumßia!

d-Carfforé!
SioQvers Sreiji

ballast
m Sfiaffir! M
1 Arthur Bergström. I

Helsingfors, (^|
0h Östra Henriksgatan 1, Argos hus. (fä
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Trovatore"
Giro del mondo."

Iförra veckan mötte jag på gatan
en kurre, högst lustig att åse. Han
var klädd ien hatt liknande en jätte-
lik paraplysvamp, prydd med en exo-
tisk tuppfjäder, som vajade i takt med
mannens gravitetiska steg, stoltare än
en spansk hidalgos. Egskrynklig regn-
kappa dolde hans öfrigalekamen. Hvem
var han? Var han en geolog, som en-
sam återvändt hit för att personligen
tackahöga vederbörandeförisvostschik-
checkerna iTammerfors, gardeskapten
Frasers Imatrabankett eller kanske
ställa kejserliga senaten till ansvar för
dålig behandling af finska statens bar-
berare. Kanske han ock möjligen var
en långväga kongressläkare, den där
funnit smak för var karga nord och
våra smörgåsbord och ämnade slå sig
ned här för att bota alkoholism. Hvem
kunde han vara? Ingen vistf det.

Sist och slutligen fick jag dock klar-
het i saken af en vän, som sett man-
nen vid Stockholmutställningen. Det
var nTrubaduren", signor Jesse Bran-
dani, som enligt egen uppgift rår 1890
med anledning af ett vad iParis för-

bundit sig att inom en tidrymd af 10
år resa genom de fem världsdelarne
utan ett öre på fickan". Jaha! Bara
de! J-a-s-s-å. Låt mig fundera en
smula. Afrest från Paris 1890 utan
ett öre på fickan. Ja det låter höra
sig. Hitintils äro hvarken kronor el-
ler än mindre ören gångbart mynt i
Frankrike, så att den saken är klar.
Men världsexpositionen iParis 1900?
Var den beramadredanår 1890? Hvar-
fär dock ijösse namn bråka med så-
dana bagateller. Det är mer än kitts-
ligt,

Trubaduren" var nu engång kom-
men hit och hade annonserat en soirée
å Studenthuset till den 9 d:s kl. 8.
Jag var den första på stället och efter
mig kommo fyrationio „damer och her-
rar af hvardera könet" Signoren hop-
pades tydligen dock i det längsta på
en något större publik, ty han väntade
och lät oss

— mig och de andra
—

vänta till kl. half 9 förrän han visade
sig på tribunen och presenterade sig.
Jag har hvarken läst Dante eller Boc-
caccio på originalspråket af anledning
af att jag är ytterst obevanradiitali-
enska språket och begrep följaktligen
ej ett ord af Ä II Troatores" speek",
men det måtte hafva varit mycket lu-

stiga saker han berättade om sina re-
sor och äfventyr, ty publiken smålog
förstående och syntes mycket roacL Ef-
ter det inledande föredraget upptog
programmet nCavatina del Figaro",
vid åhörandet hvaraf ingen enda af
publiken mera betviflade signor Jesses
försäkran, "att om han haft sin ur-
sprungliga röst kvar, skulle herrskapet
haft mycket roligare". En ypperlig
mimik parad med sydländskt lififöre-
draget upphjälpte dock cavatinen"och under lifliga bifallsyttringar ned-
steg „trubaduren" från tribunen öd-
mjukt buganda sig åt höger och
venster, hvarvid antagligen den
skyhöga hattprydnaden tog öfver-
balans och — pladask, där låg vår
Don Qvijote raklång i hela sin sorg-
lustiga skepnad. Lyckligtvis syntes„Trubaduren" icke hafva slagit sönder
sig ifallet, men gitarren var ohjälpli-
gen ikras. Ett ihast anskaffadt nytt
instrument räddade dock situationen,
och signor Brandani blef trots sitt
missöde i tillfälle att under aftonens
lopp förnöjasig och publikenpå bästa
sätt. Han sålde sina fotografier till
Fmk 1: 50, sjöng »maccheroni", pol-enta", nfuniculi-funicula" och santaLucia" med gladaste vagabondhumör i

världen och syntes nästan själf mer
nöjd med tillställningen än någon enda
af publiken, hvilket väl knappast nå-
gon vill missunna honom.

Härifrån begifver sig
till Ryssland, Kina, Japan o. s. v.
Lycklig resa. Måtte han idet läng-
sta lyckas undvika att dela Verdis„Trubadurs" öde att blifva stoppad
uti vakttornet. Det vore synd om hans
vackra hatt.

Passepartout,

Notiser.
— Fru Sigrid Arnoldson är en-

gagerad för några få gästuppträdanden
å k. operan. Hennes förstauppträdande
blifver tisdagen den 14 dennes såsom
Rosina iBarberaren iSevilla".

—
Af Fröbergska operaturnén

har å Malmö teater inför utsåldt hus
och under rikligt bifall uppförtsoperan
Carmen". Särskildt hr Lindblad och
fröken Keyser samt hr och fru André
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Eric Sußidsframs
Fotografinletter.

Fabiansgatan 27, hörnet afNorra Esplanadgatan,isammahus som Nordiska Bosättning
tillfälle att i ännu Högregrad än hittils tillmötesgåärade kunder ideras fordringar på ett förstaI*



AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.

"Veloclped-PepÅt.
Ständigt ett \älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

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

kommenderas.
North European Cycle Export C:o.

N. Esplanadgatan 41

J. E. NEUMANFs
välsorterade korfmakeri

-^-- relc©i2n.3aa.e:n.<ä-<3rai,s_ ~^S-
F AB K IK:

Humleberg 5, tel. 1334,
Försäljningslokaler:

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

Finska

Q. W. KELÄNDER Swift" Velocipeddelar
myypi alkuperäisiä

ochWiinejä Quadrant"
tillbehör.

Dlirkopp"Wäkijuomia
tilauksiamaalle ensintilausuu-
della,hinnat aina halvimmat

Reparationer
Wolff'WMenkatu N:o 4.

Telefooni 1803.
tINS2SJ enabt och billig!

u. F. Stockmanns Velociped Depot.f

3am6rini sfäestaurani D_
_

smällande dörrar eller förargas åt att dörrar ej
fITI finHl ntflinrn hallas stängda, kan återvinna sinnesro genom att

\l ni ill1 låtauppsättadörrslutaren,,Eclipse",som levereras
UllUUlllUIUIIJI af HelsingforsRullgardinsralbrik."*

Telefon.1581,

JOSEF WIBERG
Tapetserare & Dekoratör.

9 Östra Henriksgatan 9
Lager af

Största urval
€rla§varor

Till billiga priser
i

tSZifa glasmagasinet
3. Mikaelsgatan 3

OBS: vid Sidorowska affären

018801 å ÅLEXBIZ.

Ledig annonsplats
Möbeltyger,Gardiner, Mattor

Stoppningsmaterialer.
Fjäder, Dun m. m.

Beställningar i allthvad till yrket höremotta-
gas och utförasmed omsorg samt till billiga priser.

Vicehäradshöfding Kaarlo Conradis Advokat-Byrå Kafi^*stonao

voro föremål för bifallsyttringar, tele-
graferas från Malmö.

— DagmarteaterniKöpenhamn
uppförde i fredags ett nytt stycke af
den genom sina skildringar från Napo-
leonstiden bekanta författarinnan fru
Mathilda Mailing. Stycket, hvars titel
är Fru Leonore", är ett modernt äk-
tenskapsdrama med en lätt krydda af
köpenhamnsk lokalpolitik. Publikensy-
nes hafva förhållit sig ytterst kyligt,
men kritiken är idet stora hela vän-
lig. Så yttrar Edvard Brändes iPoli-
tiken:

HandlingeniFru Leonore", är yt-
terst tunn, ochatt publikenigår visade
sig så motvillig beror antagligen på
denna omständighet. Men man får däraf
icke draga den slutsatsen, att stycket
icke skulle vara underhållande. Dialo-
gen utmärker sig för både finhet och
liflighet, flere scener äro skrattretande,
replikerna ofta kvicka och de erotiska
scenerna behandlade med en kvinlig
takt, som på många ställen är högst
intagande.

Spelet berömmes iallmänhet, men
däremot klandras iscensättningen.—

4~>—

Ett och annat.
Gamla fröken Pettergren: Jag får

lof att skaffa mig en bättre kikare —
jag är säker pä, att det är kärar som
bada därborta. De otäcka varelserna,
det fins ingen skam idem!"

nJa, raen, grosshandlarn, hvilka räk-
nar ni då bland våra skalder?"

Jo, det skall jag tala om för er.
Alla ha vi klottrat vers ivår ungdom.
Men så kom en tidpunkt, då vi tykte
det var dumt och slutade upp. Men
det fins folk, som fortsätter med klott-
ret, och inte slutar. Det är våra skal-
der.

rNi vågar anhålla om min hand!
Aldrig skulle jag ge min hand åt en
sådan som Er, en människa som spe-
lar, som dricker och som redan lekt
med så många kvinnohjärtan. Afiägsna
er ögonblickligen,annars ropar jag på
min far, som nog skall veta befria mig
från er åsyn".

nMen fröken Clothilde, skall detta
kanske vara en korg?"

Fängelsedirektören (till två nyss an-
komna straffångar): Ni måste arbeta
här, men ni har rättighetatt välja sys-
selsättning."

nTja, låt mej bli var-Förste fången
jetésångare då."

Andre fången: „Gärna de', men kan
också åta' mej att bli ölkörare!"

Hur mår far din?"
Illa, nu är det tre läkare som be-

handla honom."
Fega uslingar tre mot en!"

— Kors hvad du ser ut isyna!— Ja, hm, si hustru min råka ka-
sta en kork pä mig...

Bara en kork?— Ja, hm, si det råka sitta en bu-
telj på den också...

— Du är ett nöt, Jean: hur har du
kunnat hitta hem?

jag visa' herr barons
visitkort!

■<"«►

Järnsängsfabriken,
Enda SpecialfabrikiFinland for

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigareän de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50
L REHNBERGEMI

0B S.! Fullständiggaranti.

Telefon E53.0.

**ken,
lsljt arbete. Pris för visitkortsfotografierFmk. 6 pr. dussin.
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hvilken är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremaloch apparater, är därförei

w Franska Lifförsäkringsbolaget w

1LUR B AlNE, S
w Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. W>
(fä Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
((@ Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- (§)})
jij» ringar af alla slag. Genom samarbete med Ä^v3X sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- r<(@) baino et la Seine beviljas de försäkradevid l§^

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, gSj\'W hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- W<§ji) säkrade och hans familj, som ock de per- f§s(ftk söner, med hvilka han står iaffarsförbin- és\
delse för den oundvikliga förlust, som en
sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- l§)j)

(ga ler en olyckshändelse medföra. Bolaget efter- «^\I<S^ skänker nämligen, såsom, allmänt bekant, ssf
<Qff premierna för hela sjukdomstiden och utbe-
(/f^. taxar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- SJ^?£ lig och resten vid dödsfall.

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro

t därför särskildt att rekommendera för her-
xar affärsmän, då det gäller att säkerställa jS!
större affärsföretag genom lifförsäkring,

(/J?| emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- |sjj*samma störingar svårare sjukdomsfall all- §-;
'ft^ tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- *§§),
(äja ges- och förlagsmanstora förluster. ÄSj\

För dessaväsentliga fördelarerfordras ;S!
(^ icke några extra premier utan endast att (§$
(ifå den försäkradeafstår från den årliga vinst- é^iW andelen.
\0 Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1. %§s)

W /D f t"K* "
<m Vs>arl von vinorrinq. §$

3

I förbindelse med en af Europas
största fågelhandlare,emottagerun-
dertecknad beställning å alla slags
lyx- och sångfåglar enligt följande
pris:
■nia S(MTö^äTtogTiuMd:o Astrilde „

Bandfink....I
BlodnäbbsväfvareI
Eldsfågel....I
Tigerfink . . .
Svarthufvade immunM
Trefärgade nunnan .1
(Jord011 Men . . . .I
Para lis enka. . . .1
Edelsångare . .. . .I
Mosambiksiskan . .I
Indigosiskan . . . .I
NonpareiHos ....I
Madagaskar yäfvareI
Safranfink I
Risfågel I
Kardinal, röd . . .I

d:o , grå. . . .■
Hyttesångaro. . . .^MK inesiska nrUctoi-t^ili-iiH
Rosa Kakadue . . .
RödhufvadeInseparablesprpa^J
Undulat-sällskapspapegojor.fl^HGråhufvadesparfpapegojor i^^HHarzer-sånearepr st.3mf. o(J^H
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Helsi-igfers, Berggatan 10,

pr par

FRANS SJÖBLOI j:r

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27

hane
pr par

hane

pr par
hane

Högbergsgatan 26
Tolefoni305.
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Nya Teatern.)
lager af post-, skrif- &, rit-

papper, cirkelbestick,vinkellinealer& vinklar.
Papper & kuvert iaskar, stort urval^J
Fotog-rafi

- a1bivui
Fotografi-ramer m. m. alt till billiga

priser.

Carl Avg. Seelenbrandt
(Ombud för C. W. Schumacher).

Försäljer Kungl. Hollev. iStockholm C. W. Schumacliers väl-
kända Delikatess Spis- och Knäckebrödiparti o minut-

Obs.! Oöfverträfladt ivälsmak och näringsvärde.
H. F. Sturnis (i S:t Petersburg) delikata Dill sallgurkorikärl

om 50— 100 t. o. m. 1,500 st. till firmans egna noteringar
Rökta varor, all slags Ost, Mejerismör,Delikatesser m.m.
Expedierar till landsorten alla slagsmatvaror såsomfärskt kött,

färsk fisk, grönsaker. Försäljningslokaler: SaluhallarneN:o 18— 20
& 10»— 111. Telefon 1287—2114.

Telegrafadress: Seelenbrandt

SKYLTAR,
VAPEN,

Dekorerade Glagtak,
IfååöJSyåolål ¥ Jk Ä,

JOSEF JONSSON's Skyltfabrik,
13. Unionsgatan 13.

Bäst. Billigast.

Cf3

samiiijuisj
Q Am
K*j

och får^H
2T tionen sv:^BO 2. DciiH
yt b. Donv

4. ilcii^l
proscsscr.H

""»" Dci^lminut s^^
3k vatten ifl

mil, ros!°(H
dre än 2^^pä 3 inii^|

O Då detl
sålunda c^i^Bruttnelso i(lotnshildani^B
mäste jag■
dess bruk'

Ätt 'iH
seende bör

\^ af dess olYi^BO fl
© gj
ffy Med.Dr., ir^^^W^^^^^H

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

Pappers- Kongl, Karolinska Institutets 8
BakterioloÄ Laboratorium. O

begäran af Tandläkaren Herr A.
■onhar jagundersöktett af honom
|tt munvatten, kalladt
bin Lenhardtsons
STOMATOL

läröfver afgifva följande intyg:
Lingen är opalfårgadochtilH-e^y

■värkar nedförd i tarmkanalen
Tnt.
Rdrliindrar under en tid åtminst
'■ syrebildningimjölk.
.värkar upphörandeeller högst
V, hämmande af förruttnelse-

WxTodär kolerabalcterierpä 1/2Emt tyfoidfeberns,difterins och
Vns bakterie på omkring 1 minut,
P> dödar utspädd med £ delar
kolerabakterier på mindre än 1mi-
Iberns ochditterinsbakterie|)åmin-
Rniiiuter samt tyfoidfebernsbakterie
titer.

af Tandläkare Lenhardtson angitna medlet
r förmågaatt upphäfva syrebildnmg och för-
Imunhålan samt ytterst, snabt förstör sjuk-
lebakterier,somdärstädeskunna förekomma,
Ipå det högsta hos allmänheten förorda

fSarnmäätvensom yttre medel imängahån-
äga en vidsträckt användningframgår osökt■n aiuorda starkt bakteriedödande värkan

pholm, den 6 April 1895.

■iologividKarolinska Institutet

Obligationer
säljas pr kontant och på förmånliga afbetalnings-
vilkor:

Finska 10 Thalers obligationer.1889 och 1893 års
sv. teater obligationer, prislistor, prospekt och drag-ningslistor tillhandahålles.

Henning Lignell.
Central-Fassagen, SXifors,

Ständigt lager af färdiga
BAKIK KLÄDER.

Beställningar emottages,
Nya Barngarderoben

Mikaelsgatan 2
K. Larson

RESTAURANT!
Kaserngatan 25.

Fullständig restauration!
Stående smörgåsbord. Öl på seidlar. Varma

portioner m. m.
E. Inanoff.

C. E. Lindgren's
Borst- cfe? I*ei3.s©lfät>ril3L

llödbergsgatan9. TSUTITC Alexandersgrataii 46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningariparti och mi-
nut till billigastepriser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras promt.

C. E. LINDGREN.

J. C. MjEXMONTAN
33© E © IL/6 Oskar Erikson & C:o

Optisk & Kirurgisk affärInnehafvare:E.Nyberg,

Giner & Spirituösa. för munnens, näsans 0. hudens vård Södra Esplanadgatan 14

A. DAHLIN. lO.ÖIS-Brefpapper Ang. Ludv. Hartw DROGHANDEL, Jacob Reincke N:o 15
Mineralvattenfabrik

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

Skilnaden 15—17.
rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska
sorter, linierade och

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

Elvira a 15 p.ni.
Reine deHollande a 15p:iTelefon 169,

olinierade, Fönstervadd.
Fönsterkitt.

Lohses parfymer.
Heleolin (Råttgift.)

Viol tvål m. 111.

52 Alexandersgatan52o%f
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

hos

Jacob l\eincke
Firmatryck utföres billigt.

DAHLBERGS PÅPPERSHANDEL.
Alexandersgat 15. Helsingfors

ndell.Herman
g o S

Ört <j o* sä

r-2 | bC
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b "i
Speeialaifär för Artist- & Ritmaterial.

■■0)

fl
■a) Filial: Hagnäs Hallar, Broholmen.
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Försäljer:Specialaffär.
(Enda i Finland i denna bransch.)

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

ler, Häften, Pennor, m. m.Artistfärger, alla slag,
Målarduk & Carton
Glödritningsapparater

Å 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, fullgaranti förhållbarhet,detta
oaktadt priset lågt.

Penslar, Panåer, Palteter,
Oljor, Fernissor m. m. m. m.
Matematiska instrument.

HERMAN LINDELL, Sju» Ir AÉt & HM

Specialaffär.
(Enda i Finland i denna bransch.)

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

grafer.
Skissböcker, Textböc-TuselJ|

Geodetiska instrument
m.

H:fors 1897, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri.


